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a început războiul în

UCRAINA

...ca un epilog, parcă, al tematicii noastre. Spunem „parcă” pentru că, de fapt, nu ştim în ce direcţie se va „reseta” jurnalismul (spre adâncirea crizei ori spre dezmeticirea conştiinţelor), aşa cum nu ştim nici cât va ţine
războiul. Şi nici ce alte state vor mai fi angrenate în vortexul lui. E foarte posibil ca tema următorului număr să
fie: „PRESA, PRIN CENUŞA IMPERIULUI”. Sau a imperiilor... „Vom muri şi vom vedea” - spunea G.B. Shaw
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Albert Camus

Textul de mai jos reprezintă mesajul personajului Ciuma din
piesa de teatru „Starea de asediu” (1948) de Albert Camus. Acest
mesaj este adresat, în piesă, locuitorilor din orașul spaniol Cadiz,
dar, prin extensie, este un avertisment pentru întreaga omenire. Un
mesaj de o înspăimântătoare actualitate!

„O singură moarte pentru toţi şi după
ordinea exemplară a unei liste!”

Starea de asediu
e proclamată. Iată
de ce, notați asta,
când sosesc eu, pateticul dispare. Pateticul e interzis,
ca şi alte câteva aiureli precum ridicola angoasă
a căutării fericirii, chipul stupid al îndrăgostiților,
contemplarea egoistă a peisajelor şi vinovata ironie.
În locul tuturor acestora eu aduc organizarea […].
De azi înainte veți învața să muriți în ordine. Până
acum mureați anapoda. Un mort ici, un mort colo,
ăsta-n patul lui, ălălalt în arenă: adevărat libertinaj.
Dar, din fericire, această dezordine va fi organizată. O
singură moarte pentru toți şi după ordinea exemplară
a unei liste. Veți avea fişe, nu veți mai muri din
capriciu. Destinului i-a venit mintea la cap. S-a instalat
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în birouri. Vă veți încadra într-o statistică şi veți servi,
în sfârşit, la ceva […].
Mi-e groază de diferențieri şi de aiureli. Începând
de azi, veți fi deci raţionali, adică veți avea câte-o
insignă. Însemnați pe pântece, veți purta public la
subsuori steaua buboiului, care vă va desemna pentru
a fi loviți. Ceilalți, cei care, convinşi că asta nu-i
priveşte, fac coadă în fața arenelor duminica, se vor
îndepărta de voi, suspecții. Dar să nu fiți supărați: îi
priveşte şi pe ei. Sunt şi ei pe listă, eu nu uit pe nimeni.
Toată lumea e suspectă [...].
Să rezumăm doar. Vă aduc tăcerea, ordinea şi justiția
absolută. Nu vă cer să-mi mulțumiți, pentru că ceea ce
fac pentru voi e foarte normal. Dar pretind colaborarea
voastră activă. GUVERNAREA MEA A ÎNCEPUT”.
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Jurnalismul în
vremuri de criză
? Mihai MILCA
Experiența dramatică și traumatizantă a crizei sanitare
provocate de pandemia covidiană a scos la iveală, dincolo
de temeri, anxietăți și proiecții apocaliptice, mai mult sau
mai puțin reale și îndreptățite, o simptomatică repoziționare
a protagoniștilor din mass-media în raport cu informațiile
pe care le-au difuzat, prelucrat și gestionat în serviciul
autorităților publice sau de care s-au delimitat ori dezis,
pretinzându-se în slujba adevărului neconstrâns.
Este greu de spus dacă avem de-a face cu un
mod de reflectare a crizei în mass-media sau cu o
ipostaziere a crizei în mass-media, dacă nu cumva
chiar un fenomen de criză afectând nemijlocit massmedia. Criza este o noțiune generică, un echivalent
terminologic al unei interminabile succesiuni de
crize. Friedrich von Hayek, recunoscut spirit tutelar
al neoliberalismului, acredita ideea că statul în epoca
contemporană – ca funcție a politicii – conservă
ordinea instituită prin intermediul crizei permanente,
orice soluție de ieșire din criză conținând în sine
germenii unei noi crize.
Criza ajunge – așa cum observa politologul italian
Dario Gentili – o „artă de a guverna”, indivizii
și grupurile sociale făcând obiectul unei acțiuni
deliberate de comandă impersonală, imperativă și de
ghidare fără ghid în cadrul unei ordini ce pare singura
în măsură să garanteze supraviețuirea. Sănătatea
publică precum și „diagnosticarea” parcursului
de urmat pentru stabilirea/restabilirea funcțiilor
vitale fac să fie acceptate decizii peremptorii și fără
alternativă.
Viața indivizilor și a colectivităților apare ca un
factor de risc, ca o realitate precară, vulnerabilă,
subalternă și deplorabilă, care nu se poate sustrage,
dacă este nevoie, unei operațiuni de culpabilizare a
prezumtivilor purtători de agenți patogeni, execrați,
deoarece periclitează ceea ce autoritățile proclamă
că trebuie salvgardat. Într-un astfel de context, ce

poate fi privit ca un registru de oportunități în care
prescripțiile și restricțiile se multiplică difuz și devin
interșanjabile, starea de excepție (urgență, alertă) se
permanentizează. Taberele se departajează potrivit
unor criterii stabilite ad-hoc de către o birocrație
politico-administrativă, sanitară și mediatică.
Aceasta se solidarizează și se legitimează pe măsură
ce-și desfășoară acțiunile cu pretenții salutare.
Filosoful italian Georgio Agamben avertiza că o
atare stare de excepție va conduce la un „război civil
generalizat” care se va extinde la scară națională dar
și între națiuni și la nivel global, inamicul invizibil
„viral” insinuându-se fatal și omniprezent „între
noi”, alimentându-ne suspiciunile și idiosincraziile,
exclusivismul, intoleranța și, în ultimă instanță,
adversitățile și agresivitatea față de alteritate.
Acestui spectacol prelungit al crizei pandemice
îi corespunde un altul izocron și izomorf, oferit de
mass-media care a răspuns „prezent” la un apel pe
care autoritățile nu au pregetat să-l facă. Canalele TV
cu precădere și-au revendicat dintru început misiunea
civică de a informa în legătură cu evoluția stărilor de
lucruri într-o notă patetică, de mobilizare generală,
trăgând semnale de alarmă, relatând evenimente direct
imputabile pandemiei, colportând cu zel informații
emanând de la organismele create și angrenate în
lupta cu virusul făcător de rele, producând reportaje
și talk-show-uri și angajându-se fără „precupețire” în
sprijinirea măsurilor preconizate sau implementate
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de autorități, chiar și atunci când acestea improvizau,
adoptau mimetic ceea ce făceau alte state, instituții
europene și internaționale sau ratau adaptându-se din
mers. Este greu de presupus cum ar fi putut reacționa
media altfel, ținând cont nu doar de responsabilitatea
ce incumba jurnaliștilor ca relee de comunicare
cu opinia publică, ci și de tentația covârșitoare
cu care se confruntau aceștia de a specula cum se
cuvenea caracterul senzațional al unor știri ce se
precipitau în cascadă. Mulți ziariști și comentatori
ai evenimentelor au fost contaminați, unii de către
perfidul virus alții de către o frenezie complice sau
rivalizând cu cea a vârfurilor de lance în campania
anti-covid pentru a dobândi un spor de imagine,
acces la culoarele adoptării unor decizii, recompense
și beneficii pentru servicii propagandistice mascate.
Ziariștii, ca orice alt segment de populație, au plătit
însă în tot acest răstimp un nemeritat și dureros tribut
adus pandemiei în îmbolnăviri, spitalizări, decese,
astfel încât poate chiar anumite exagerări și excese
comise în bătălia mediatică purtată în direct pot fi de
înțeles și chiar scuzate, după ce scurgerea timpului
ne permite să vedem la mai bine de doi ani de la
declanșarea pandemiei adevărata măsură a ceea ce a
fost și încă nu s-a terminat.
A existat și o altă parte a breslei jurnaliștilor care
a manifestat reticențe față de comunicările oficiale și
măsurile sanitare adoptate, aducătoare de critici mai
mult sau mai puțin întemeiate deciziilor și restricțiilor
impuse de autorități, unii dintre formatorii de opinie
și “influenceri” vădind chiar afinități pentru teorii
conspiraționiste și povești fantasmagorice. Și în
cazul acestora există anumite circumstanțe, unele
atenuante, altele agravante care nu pot fi trecute
cu vederea și care au produs efecte distorsionate,
victime „colaterale” și confuzii regretabile ce au
grevat acțiunile autorităților (vezi lentoarea și cvasieșecul campaniei de vaccinare anticovid).
Pentru jurnaliști, criza sanitară și celelalte crize
conexe, suprapuse au reprezentat din punct de
vedere profesional o imensă provocare. Jurnaliștii au
fost implicați, cu sau fără voia lor, într-o aventură
pentru care mulți dintre ei nu erau pregătiți să
reacționeze în mod calificat și onorându-și cum
se cuvine îndatoririle de ordin deontologic. Să
realizeze ceea ce se întâmplă, să relateze corect și
sobru evenimentele, să se documenteze cu grijă și
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să verifice informațiile parvenite prin varii surse, să
nu adopte poziții partizane interesate sau obediente,
să etaleze în susținerea propriilor poziții argumente
solide pro și contra, să nu emită sentințe apodictice,
inchizitoriale sau persiflante la adresa preopinenților,
să nu se substituie, în virtutea unei pseudo-notorietăți
mediatice specialiștilor și comunicatorilor autorizați,
să permită audierea tuturor părților implicate și
mai ales a cetățenilor ale căror voci și păreri sunt
ignorate și ale căror drepturi și libertăți civice sunt
nesocotite și încălcate prin anumite decizii politice,
guvernamentale și măsuri administrative ce aduc
atingeri neavenite prevederilor constituționale și
legilor țării, valorilor imprescriptibile ale democrației
și libertății, respectului demnității umane.
A fi ziarist profesionist într-o situație de criză
comportă pericole și riscuri din cauza înseși a
împrejurărilor și evenimentelor în desfășurare. Dar
această constatare nu-l absolvă pe jurnalist de a trata
problemele ce intră în raza sa de incidență cu luciditate
și responsabilitate, înțelegând complexitatea acestora,
cauzalitățile și interconexiunile lor, decelând aspectele
de natură instituțională de cele ce privesc percepții,
reprezentări și atitudini, mentalități și stereotipuri
contraproductive care adesea camuflează manifestări
publice și disfuncționalități impardonabile ce trebuie
puse în atenția opiniei publice. Ziaristul nu poate
fi un „seismograf” fidel și exact al realității fără a
avea o pregătire de specialitate într-un domeniu –
economic, financiar, juridic, educațional, medical
etc. – și o cultură generală pe măsura interogațiilor
și răspunsurilor pe care le formulează, nu pentru a
șoca cititorii, auditorii, telespectatorii ci pentru a le
oferi acestora din urmă premise, puncte de sprijin
și elemente comparative în măsură să furnizeze
interlocutorilor vizați cadrele inițiale ale unui proces
autonom de reflecție care să ducă la înțelegerea și
depășirea respectivei situații de criză. Altminteri,
tot ce va fi fost întreprins sub zodia evenimentului
nud, descărnat de semnificație, nu va constitui decât
o simulare pretențioasă a formalismului – ca mod de
a fi –, o paradă a verbiajului steril și veleitarismului
care, la limită, aruncă în derizoriu și bufonerie, în
redundanță sterilă și dezinformare manipulativă
misiunea de reflectare obiectivă a realităților și
accedere la adevăr pe care condiția de jurnalist o
presupune ca datorie imperativă și primordială.
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Noi suntem CRIZA!
? Miron MANEGA

Ei, bine, da! Noi suntem criza. Sau mai exact spus,
imaginea ei emblematică. Noi, jurnaliştii. De ce? Pentru
că noi suntem, la nivel de populaţie, interfaţa realităţii.
Prin noi află oamenii ce se întâmplă în restul lumii. Unii
prezintă numai o parte a realităţii. Alţii – numai cealaltă
parte. Şi nimeni nu are puterea să prezinte adevărul
în complexitatea lui, pentru că excesul într-o direcţie
generează exces în cealaltă direcţie, printr-o inevitabilă
lege a simetriei. Dar, dincolo de manifestarea, hai să
zicem, organică a fenomenului, intervine manipularea,
generată întotdeauna de interesul privat, sistemic,
corporatist sau ocult.
„Interesul poartă fesul” (proverb românesc) e o
excelentă sinteză a unei realităţi programate, fesul
fiind, în contextul de faţă, interesul corporatist din
spatele presei. Iar combatanţii acestei vaste campanii
de manipulare sunt jurnaliştii plătiţi. Şi e normal să fie
plătiţi pentru că ei/noi, jurnaliştii, sunt/suntem oameni
obişnuiţi, cu aceleaşi nevoi, dorinţe sau probleme
ca şi restul populaţiei. Şi trebuie să existăm. Iar ca
să existăm, trebuie să ne vindem munca. Nu suntem,
aşadar, prin aceasta, mercenari, ci doar angajaţi pentru
capacitatea noastră de a reflecta realitatea. Numai că,
în cazul acestei profesii, intervine clauza de conştiinţă.
Jurnalistul e formator de opinie iar ceea ce scrie/
vorbeşte/prezintă el poate întreţine sau otrăvi (metaforic
vorbind) nivelul de sănătate al conştiinţei publice. Are
în mână un instrument teribil, care poate fi folosit
fie ca „vaccin”, fie ca armă de distrugere în masă a
conştiinţelor: INFORMAŢIA. Felul în care jurnalistul
o gestionează, benevol sau la ordin, direcţia pe care o
dă informaţiei (care este neutră în sine), abia acestea
îl plasează în categoria de mercenar, „idiot util” sau
jurnalist corect. Pentru că profesia asta, a noastră, nu
e una oarecare. Face parte din categoria profesiilor de
excepţie umană, alături de cea de medic, preot, dascăl
sau magistrat, care ne face responsabili de faptele
noastre profesionale. Corupţia şi degradarea din mediile
profesionale amintite nu schimbă esenţa profesiilor
respective, dar îi supune, pe cei în cauză, unei judecăţi
mult mai severe decât pe oamenii obişnuiţi.
Care e statusul actual al profesiei de jurnalist? Cum
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ar putea fi ea descrisă? Cred că a făcut-o deja, avant la
lettre, un mare ziarist american, în secolul al XIX-lea.
Să urmărim ce spunea: „Nu există la această dată în
istoria Americii o presă independentă. O ştiţi şi voi
şi o ştiu şi eu. Niciunul dintre voi nu îndrăzneşte săşi exprime părerile în mod cinstit, şi chiar dacă aţi
face-o, ştiţi dinainte că n-ar fi publicate. Eu primesc
un salariu săptămânal ca să-mi ţin părerile cinstite
în afara ziarului pe care-l scriu. Voi, ceilalţi, sunteţi
plătiţi ca să faceţi la fel, şi oricare dintre voi ar
face nebunia să-şi scrie părerile în mod cinstit ar fi
imediat expediat în stradă, căutând de lucru. Dacă
mi-aş permite vreo părere cinstită într-unul din
numerele ziarului meu, slujba mea ar dispărea în 24
de ore. Treaba jurnalistului e să distrugă adevărul;
să mintă sfruntat; să pervertească; să denigreze;
să lingă cizmele lui Mamona şi să-şi vândă ţara şi
neamul pentru pâinea cea de toate zilele. O ştiţi şi
voi, o ştiu şi eu. Şi atunci de ce să închinăm pentru
presa independentă? Suntem uneltele supuse şi
slugile bogătaşilor din culise. Suntem Hopa-Mitică;
ei trag sforile şi noi dansăm. Talentele, posibilităţile
şi vieţile noastre aparţin altor oameni. Suntem doar
nişte prostituate intelectuale”.
Vi se pare cunoscută realitatea celor exprimate, nu-i
aşa? Ei, bine, acest „diagnostic”, halucinant de actual,
al patologiei jurnalistice din România de azi, a fost
formulat de jurnalistul american de origine scoţiană
John Swinton (1829-1901) la 12 aprilie 1883, la o
adunare a jurnaliştilor în cadrul Clubului Twilight,

ACTUALITATEA PANDEMICĂ ÎN PRESĂ
în clădirea Mills din New York City, când a ţinut, la
cererea confraţilor, discursul de mai sus…
Să nu ne facem iluzii că putem evita inevitabilul!
Jurnalismul profesionist e în pericol de implozie.
Rostul lui în societate a fost deturnat, cu complicitatea
sau indiferenţa noastră, prin debranşarea de la sistemul
de valori specifice. Şi continuăm, statistic vorbind,
să ne complacem în această morbiditate. Nu mai
putem păcăli însă publicul, care ne judecă fără milă.
Iată câteva păreri - avizate, cred eu - ale cititorilor
despre jurnaliştii zilelor noastre, păreri luate aproape
la întâmplare din mediul online şi care confirmă,
ca realitate românească de azi, ceea ce spunea John
Swinton despre presa americană în urmă cu 189 de
ani: „Mă scuzaţi, dar nu este nevoie deloc de jurnalişti.
DELOC. Jurnalismul este o meserie pe cale de

dispariţie. Şi ce fac toate meseriile care dispar? Ajung
la cea mai veche meserie din lume... Ce e jurnalismul
azi? PROPAGANDĂ. Sunt zile în care nu găsesc un
articol care să nu conţină propagandă. Până şi ştirile
sunt politizate. Ceea ce rămâne obiectiv sunt ştirile
despre accidentele de maşini. Deci cine e jurnalistul?
Meseria trebuie redefinită. Mai ales că toţi sunt agenţi.
Toţi jurnaliştii sunt agenţi. Până şi Tolontan care era
din presa sportivă”. (Unknown)

UZP

Sau: „Presa liberă în România nu mai există de
foarte mult timp. Ici, colo, mai scrie cineva câte ceva
fără ordin de la unitate, dar foarte rar. Până şi presa de
sport este controlată, poate pe la alea culinare să fie
unii liberi, sau pe la meteo. Oricum, la foarte multe
articole din online, extraordinar de multe comentarii
sunt net mai valoroase decât articolul postat. Lucrez în
media de 20 de ani. Media a murit de mult şi nici afară
nu mai este ce a fost, coloşii au apus de mulţi ani. Mai
sunt freelanceri care se luptă pentru această meserie
sau câţiva profesori/cercetători care scriu curat. Dar ei
nu trăiesc din presă. Respect supravieţuitorilor, din ce
în ce mai puţini!” (Anonim)
Iată oglinda în care ne privim. Iată imaginea
dezastruoasă a jurnalistului român văzută de cei cărora
ne adresăm. E o imagine generică, de ansamblu, e
adevărat, dar ea îi înglobează
pe toţi jurnaliştii, chiar
dacă nu toţi sunt aşa. Ne
convine? Presupun că nu.
Atunci, „ce-i de făcut?” –
vorba lui Lenin. Mai e ceva
de făcut, mai putem ieşi din
această criză pandemică
a profesiei de jurnalist?
Evident, da. Fie spontan,
prin vocile solitare care nu
şi-au uitat sensul profesiei,
fie prin apariţia unor voci
tinere care vor reînvăţa
jurnalismul pornind de la
zero. Dar asta în condiţii
de
„avarie
absolută”,
ceea
ce,
deocamdată,
nu e cazul. Jurnalismul
autentic îşi poate reveni
însă mult mai rapid şi mai
temeinic printr-o „resetare”
organizată, aşa cum a
încercat UZPR prin Doru
Dinu Glăvan. Şi a făcut-o la modul cel mai onest posibil,
asigurând mai întâi condiţiile minime de demnitate
profesională şi organizatorică tuturor membrilor săi,
inclusiv jurnaliştilor pensionari. Dar, atenţie! - n-a fost
un cadou, ci un cec în alb, care trebuie onorat. Pentru
că altfel, în cazul abdicării de la demnitatea de ziarist,
apelul disperat al lui Ion Heliade Rădulescu, „Scrieţi,
băieţi, orice, numai scrieţi!”, trebuie înlocuit: „Scrieţi
băieţi? Nu mai scrieţi!”
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Presa în pandemie –
Banda lui Moebius
? Corina POPESCU

Începutul celui de-al
treilea an în pandemie nu
ne-a găsit „mai altfel şi
mai săraci”, după celebra
expresie a lui Tudor
Vianu, doar în numărul
de locuitori ai ţării, prin
dispariţia lor, cauzată de
virusul COVID-19, ci şi în
numărul şi distribuţia presei
de tip quality, oricum puţină
şi mult subfinanţată în
ultimele decenii.

Goana după rating, transpusă
într-o cursă fără obstacole de
raţionament şi fără simţul limitei
deseori, a generat o tendinţă
periculoasă de tabloidizare a presei,
aservită unui senzaţionalism care
s-a modelat după un public fără
cultură media, avid de fapt divers
şi braking news. În ultimii doi ani,
această anterioară concesie
făcută de presa profesionistă
în numele unei subzistenţe
care
elimină
calitatea,
se răzbună pe practicanţii ei,
decredibilizându-i şi atunci când se
întorc la normalitate. Aşa se explică,
cred, concurenţa pe care au făcut-o
presei în pandemie diferitele reţele
sociale, care au colportat o cantitate
uriaşă de aberaţii, sfidând logica
şi evidenţa – de la combaterea
virusului prin gargara cu alcool sau
cura cu usturoi, până la statistici
false ale bolnavilor şi morţilor
ori surse oculte ale pandemiei, cu
consecinţe periculoase în sănătatea,
deja major periclitată, a populaţiei.
Jurnalismul
de
speculaţie,
reportajul panicard, emisiunea
de tip dezbatere eşuată în ceartă
publică între nespecialişti, moderată

8

inexpert şi canalizată tendenţios –
toate şi-au dat roadele otrăvite întrun public manipulat, înregimentat
apoi radicalist, în tabăra vacciniştilor
sau în cea a antivaxerilor. Procesul
de profesionalizare a media după
anii ‘90 pare să fi mers, mai ales
la început de vreme pandemică, la
relanti, fără ca măcar jurnalismul
de nişă (cu precădere medical în
aceste vremuri), bazat pe informaţia
certificată ştiinţific, să poată
convinge un public larg, hrănit până
de curând cu ştiri gata rumegate,
uşor de înghiţit şi de digerat.
Practicând, de multe ori,
extremele, precum lipsa informaţiei,
acoperită de speculaţii,
ori, dimpotrivă, inflaţia

informaţională,
derutantă
şi
inhibitoare a spiritului critic,
relatarea televizată în direct a
fost, poate produsul jurnalistic cel
mai departe de normă în această
perioadă, alături de emisiuneadezbatere televizată. Amestecul
de fapt şi opinie a reporterului
ori
tendenţiozitatea
susţinerii
neargumentate a unui sfert de adevăr
a condus chiar la distorsiuni ale
percepţiei publice care n-au făcut
decât să alimenteze şi să întreţină
o stare de neîncredere cronică,
furnizând combustibil pentru teoriile
conspiraţioniste, promovate intens
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pe reţelele sociale. Aşa se explică,
probabil, şi slaba reacţie publică
după falsa ierarhizare a trusturilor /
publicaţiilor aşa-zis toxice (iniţiativă
meschină sancţionată, din fericire,
de organismele abilitate), venită pe
fondul unei derute a consumatorului
de media, aflat în dilema celebrului
cetăţean turmentat al lui Caragiale:
în cine să aibă încredere, cu cine
„să voteze”, acordându-i girul?
Paradoxal, totuşi: cu cât presa
insistă asupra subiectului pandemic,
cu atât interesul publicului e mai
scăzut pentru fenomen.
Oamenii nu mai percep virusul ca
pe un pericol, ci ca pe o informaţie
de rutină, similară emisiunilor
meteo, suspiciunea că ştirile
despre pandemie vânează
ratingul, fiind din ce în ce
mai prezentă. Nici măcar
invitarea câte unui specialist
virusolog (unii ajungând
ominiprezenţi în mediu audiovizualului) nu mai ţintuieşte
telespectatorul în fotoliu, ca la
început, nu mai face audienţă,
ci predispune plictisului, prin
repetiţie şi insistenţă. Însuşi
subiectul vaccinării trenează, după
ce stârnise polemici acerbe, chiar
păruieli verbale în emisiuni cu iz
de melodramă. Doar vaccinarea
copiilor poate să mai resusciteze
acum acest subiect, aproape stins
în ochii privitorilor. Sau poate
criza politică internaţională? Sau
problemele climatice, din ce în ce
mai prezente? Presa va reporni,
cu siguranţă, noile motoare ale
inflaţiei (dez?)informării, dar cu
subiect schimbat, parcurgând, fără
să înveţe din geşeli, acelaşi traseu
contorsionat, ca într-o nesfârşită
bandă a lui Moebius. Vom mai găsi,
oare, ieşirea din labirint?...

ACTUALITATEA PANDEMICĂ ÎN PRESĂ
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Ameninţările care
slăbesc presa scrisă locală
? Cosmin PURIŞ
Pandemia de COVID-19 a adâncit criza în care se afla
presa, în special, cea scrisă locală. Veniturile din publicitate
au scăzut dramatic şi există riscul ca această tendinţă
să continue, în timp ce costurile de tipărire au crescut
considerabil ca urmare a majorării preţurilor la hârtie şi
la utilităţi. Pe lângă acestea, în mai multe oraşe mari din
România, numărul de puncte de distribuţie a presei locale
şi naţionale a scăzut îngrijorător, ca urmare a îndepărtării
acestora de pe spaţiul public de către administraţiile locale.
Cu toate că presa, în special cea scrisă, joacă un rol
crucial în furnizarea de informaţii exacte şi relatări
detaliate, fiind antidotul esenţial pentru ştirile false
şi dezinformare, autorităţile contribuie la adâncirea
crizei în care se află acest sector.
La Cluj-Napoca, presa tipărită e grav afectată din
cauza politicii Primăriei de a îndepărta chioşcurile de
ziare de pe domeniul public.

Dispar chioşcurile de ziare

Dacă în 2010 numărul chioşcurilor de distribuţie
a presei se ridica la 200, la începutul pandemiei de
COVID-19, numărul acestora scăzuse deja la 40.
Acum sunt mai puţin de 20 de chioşcuri în al doilea
cel mai mare oraş al României, însă dintre acestea o
parte ar urma să fie desfiinţate, firmele de distribuţie
care le gestionează primind deja somaţii în acest sens.
Dezmembrarea reţelei de distribuţie a presei
locale şi naţionale în format tipărit afectează accesul
cetăţenilor la informaţii de interes public verificate şi
documentate, într-o perioadă în care mediul online
este asaltat de conţinut fals şi dezinformare.
Imediat după debutul pandemiei de COVID-19,
reprezentanţii publicaţiilor tipărite din Cluj-Napoca
au solicitat Primăriei Cluj-Napoca să oprească
înlăturarea chioşcurilor de presă de pe raza municipiului pentru ca, în continuare, acest tip de activitate să
şi, împreună cu difuzorii de presă, să găsească soluţii poată fi desfăşurată în condiţii optime. Deşi, oficial,
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municipalitatea a susţinut că există deschidere pentru
discuţii, nimic nu s-a întâmplat mai bine de un an.
În vara anului trecut, municipalitatea a organizat
o întâlnire cu difuzorii, editorii, reprezentanţii
tipografiei şi asociaţiile profesionale de presă din
Cluj pentru a găsi soluţii în vederea rezolvării
problemei chioşcurilor de ziare. Cu această
ocazie, reprezentanţii Primăriei au propus ca
difuzorii să vină cu modele de chioşcuri pentru
a se stabili care dintre acestea s-ar integra în
strategia primăriei de dezvoltare urbană. Cum
costurile de proiectare şi construcţie pentru
astfel de chioşcuri sunt destul de mari iar
veniturile difuzorilor de presă sunt mici, nu
se ştie în ce măsură aceste firme vor putea
suporta o astfel de investiţie pentru a putea
reface reţeaua de chioşcuri de ziare din oraş.
Ce se ştie însă e faptul că, pentru o parte dintre
actualele gherete, s-au trimis somaţii pentru a fi
îndepărtate şi că desfiinţarea lor este iminentă.
Peste tot în lume, chioşcul face parte din
mobilierul urban, dă valoare zonei respective.
Cu toate acestea, autorităţile pun piedici şi
nu este exclus ca în curând municipiul ClujNapoca să ajungă primul oraş din Europa
civilizată, unde nu mai există chioşcuri de
presă!
Autorităţile locale ar trebui să înţeleagă
că presa scrisă este parte din cultura unei
comunităţi, în acelaşi timp, presa este esenţială
pentru informarea cetăţenilor, asigură
pluralitatea opiniilor, ceea ce reprezintă esenţa
democraţiei.
Totodată, presa scrisă constituie un suport
şi pentru realizarea unora dintre actele juridice.
Conform codurilor civile, o serie de proceduri juridice
si administrative sunt condiţionate de asigurarea
publicităţii în presa scrisă. Dacă acest lucru nu va
mai putea fi realizat, cu siguranţă va fi imposibil de
asigurat legalitatea unora dintre acte.

Criza hârtiei tipografice

Problema reţelei de distribuţie a ziarelor şi revistelor
nu este singura cu care se confruntă presa scrisă.
Criza hârtiei tipografice şi costurile mari de tipărire
intră în galeria de factori care afectează acest sector.
În toamna anului trecut, fabrica de hârtie tipografică
din Slovenia, care deservea toată această zonă asta a
Europei s-a închis iar tipografia de la Cluj-Napoca
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unde se scot peste 80 de publicaţii a trebuit să îşi ia
măsuri ca să le ajungă hârtia până găsesc o nouă sursă
de import. Astfel, o mare parte dintre ziare şi reviste
au fost nevoite să-şi reducă numărul de pagini. În cele
din urmă, s-au găsit o variantă pentru a asigura hârtia

tipografică, însă doar pe piaţa rusească, undeva la o
fabrică din Siberia, de unde transportul se face extrem
de greoi, mai ales iarna.
Chiar dacă se va rezolva problema asigurării
cu hârtie, costurile de tipărire cresc considerabil,
deoarece preţul hârtiei a sărit de la 600 de euro tona,
la peste 1.000 de euro tona, ceea ce e foarte scump.
De asemenea, au explodat preţurile la gaz şi la curent.
În aceste condiţii, dacă nu se vor lua măsuri urgente
pentru a contracara ameninţările care slăbesc massmedia independente şi locale din întreaga lume, presa
se va deprofesionaliza, pierzându-şi astfel funcţia de
„câine de pază” al democraţiei”, iar jurnaliştii vor
deveni simple instrumente prin care autorităţile îşi vor
transmite mesajele după bunul plac.

ACTUALITATEA PANDEMICĂ ÎN PRESĂ
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Cătălin Negoiţă
- vocaţia durabilităţii
? Maria STANCIU

De 23 de ani, emisiunea de talkshow socio-cultural a
postului regional Express Tv, „Între oglinzi paralele”,
difuzată în județele Galați și Brăila, rămâne cea mai
longevivă. Că a fost vânt sau soare, COVID-19 sau o
viroză sezonieră, „oglinzile paralele” ale ziaristului Cătălin
Negoiță și-au văzut de drum. Au fost, că așa e la români?!,
și perioade când imaginea binelui a fost distorsionată.
Civilizație Ebraică. Este unul dintre
primi ucenicii ai ziaristului Radu
Macovei, ctitorul primului cotidian
din România postdecembristă, ziar
apărut în zorii zilei de 23 decembrie
1989. Încă de mic, „de câte ori
asculta știrile la televizor”, Cătălin
se vedea ziarist. Visul copilăriei s-a
împlinit imediat după anii 1990,
când tânărul absolvent de Istorie
a trecut examenul de redactor al
cotidianului „Viața liberă” din
Galați, la Departamentul Politic.

latura practică a ziaristicii cu
cea teoretică, în prezent, fiind
conferențiar universitar abilitat
la Departamentul de Literatură,
Lingvistică
și
Jurnalism
Facultatea de Litere din cadrul
Universității „Dunărea de Jos”
- Galați. Din octombrie 2010,
este director executiv al Direcției
Județene de Cultură - Galați din
cadrul Ministerului Culturii.
În televiziune, a debutat la postul
local „Express Tv”, în 15 ianuarie

În sensul larg al cuvântului,
ziaristul nostru este un îndrăgostit
de viața cotidiană și, mai ales, de
faptele istorice ale înaintașilor
noștri. Este absolvent al Facultății
Din presa scrisă, s-a îndreptat
de Istorie și Filozofie - București, către jurnalismul de televiziune,
are un doctorat în Istorie și un la postul regional „Express Tv”,
masterat (2020) în Cultură și iar din anul 2001, a armonizat

1999, cu emisiunea „Între oglinzi
paralele”, simultan, fiind director
de programe, apoi, director
general. În urmă cu aproximativ

Cine este Cătălin Negoiță?
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trei ani, Cătălin a inițiat și realizat
și emisiunea „România mea”, o
emisiune de „istorie pură”, care
dezbate aspecte controversate din
istoria devenirii noastre ca națiune
și popor.
Așa se face că viața sa se
împletește cu cea a amintitului
post regional de televiziune, care
transmite de ani buni pentru Galați
și Brăila. O dragoste constantă care
te învață să știi să asculți, să știi
să renunți, să determini atitudini,
emoții... Să înveți să iubești și să
ridici până și cea mai răsturnată
imagine a realității de ieri, de azi,
din viitor, în ideea că presa - fie
scrisă, audio sau de televiziune are și puterea de a restaura ființa,
mediul înconjurător, mediul sociocultural și nu doar de a informa și,
adeseori, în ultimii ani, a deforma.
În aproape un sfert de veac de
televiziune, la emisiunea pe care
o realizează, a avut invitați unul și
unul: de la Arhiepiscopul Dunării
de Jos, prezent cu ocazia marilor
evenimente din viața comunității de
la Dunărea de Jos la profesioniștii
din Cultură, Artă, Presă, SocioEconomie; de la „preferatul” Rege
Mihai, la toți președinții de stat ai
României. Între oaspeții postului
„Express Tv” s-au aflat: nemuritorul
poet Grigorie Vieru, poeta Leonida
Lari, fostul premier al Republicii
Moldova – Mircea Druc, prințul
Șerban Cantacuzino și mulți alții...
Ce înseamnă televiziunea, pentru
ziaristul Cătălin Negoiță?
Dincolo de cuvânt și imagine,
„televiziunea însemnă emoție.
Puterea televiziunii se vede atunci
când reușești să-l faci pe om să râdă
sau să plângă”, spune jurnalistul
gălățean.
Dar, dincolo de ceea ce se vede
pe ecranul acestei „cutii magice”,
jurnalismul de televiziune înseamnă

lucru în echipă, armonie, nu doar
între cuvânt și imagine, ci între
redactor, operator și specialistul
de la montaj... Produsul finit într-o
televiziune - mai mică ori mai mare
- presupune, în decursul atâtor ani
sute, chiar mii de ore, de nopți albe la
filmări, montaj, alături de colegii de
la tehnic, pentru a finaliza la timp un
film documentar, un reportaj, o gală,
un clip, o transmisiune în direct.
„În toți acești ani, ani frumoși, pe
lângă televiziune, am pus cu toții
umărul la nenumărate transmisiuni
în direct, a spectacolelor cu public,
plus Gala Express Tv, aflată (înainte
de pandemie) la a XIV-a ediție.
Au rămas în memoria gălățenilor:
Show-ul Eclipsa, o transmisiune în

sărutului”,
(Pactul
BriandKellogg-1928), Editura Dominus,
Galați, 2001; „Țara uitată.
Cadrilaterul în timpul administraţiei
româneşti 1913-1940», Editura
Fundației
Scrisul
Românesc,
Craiova, 2008, o carte - document,
bazată, între altele, pe acte,
documente din arhiva Ministerului
Afacerilor Externe;
„Buletinul
despre starea Basarabiei” și
„Lumea de-a bușilea”, ambele la
Editura „Tritonic”, 2015. Mai nou,
cochetează cu poezia.
De asemenea, a coordonat 15
volume cu colectiv de autori, între
acestea: „Cultura și presa în spațiul
european”, Editura Ars Docendi,
București, 2009/ 2015; Presa

direct de douăsprezece ore, apoi,
transmisiunile în direct ale unor
emisiuni de divertisment, sportive,
inclusiv meciuri de Cupa Davis.
Carul nostru de reportaj a filmat
pentru TVR, Pro TV, Antena 1
și alte televiziuni. Am încercat să
facem un exercițiu de empatie cu
gălățenii, cu brăilenii, cu toți cei
care iubesc viața în comunitate”,
spune interlocutorul.
Istoric la bază, se înțelege că,
ziaristul Cătălin Negoiță a urmărit
firul
istoriei
contemporane,
raportându-se la trecut. Are trei
titluri de carte de autor: „Pactul

primului Război Mondial, Editura
Tritonic, 2015, volum coordonat
împreună cu profesorul Zanfir Ilie
și premiat de Fundația Magazin
Istoric, în 2016; Mediamorfoze,
în șapte volume; Editura Tritonic,
2018 și altele.
Ca director al Direcției Județene
de Cultură Galați a inițiat, organizat
și susținut, cu participarea unor
istorici renumiți, în colaborare cu
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea
din Galați”, întâlniri cu istoria,
unde au fost dezbătute faptele alese
ale ctitorilor României Mari.
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Căderea presei?
? Nicolae STANCIU

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 tuturor ziariștilor 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 un bonus financiar la
pensionarea ziariștilor, în cuantum decent, constituit
din cotizațiile membrilor și activități proprii. Fapt
care, evident, a fost repede persiflat și sancționat, și
urmare din pagina 10

Cătălin Negoiță este membru
al Uniunii Ziariștilor Profesioniști
din România, Filiala Galați, dar
și al Asociației Române de Istorie
a Presei, din anul 2016, fiind
președintele acesteia.
În diverse etape profesionale,
a fost apreciat cu:
Premiul

UZP

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 acordate membrilor UZPR la pensie.
Mă gândesc la Cristian T. Popescu, când a spus că
nu va sta niciodată la coadă pe la ușile UZPR să
primească pensie suplimentară. Și are mulți epigoni
care nu văd în atitudinea colegului lor invidia și
disprețul care-l definesc în general. În privința
presei, acest tip de afecte este explicabil... Cine nuși amintește că domn’ Popescu a fost președintele
Clubului Român de Presă, organizație cu pretenții și
ștaif, dar care nu a rezolvat mai nimic pentru ziariști.
Ci, cel mult pentru patroni, care au fost înregimentați
și ei în club, iar sub președinția colonelului Robert
Turcescu, întregul Club și-a aflat obștescul sfârșit.
Îmi permit să reiau cuvintele unui reputat scriitor
și ziarist, Nicolae Dan Fruntelată: „După aproape trei
decenii de mărşăluire în gol prin deşertul tranziţiei,
organizaţia profesională a jurnaliştilor români are,
în sfârşit, 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”.
Da, toate aceste reușite ale breslei s-au concretizat
datorită abnegației și vredniciei Consiliului de
conducere al UZPR, îndeosebi ale președintelui
Doru Dinu Glăvan. Multe crize au venit și vor mai
veni peste UZPR?!

„Brunea-Fox” al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști
pentru
editorial,
în 1993; Mențiune pentru talkshow politic, la Festivalul de
Televiziune „Tele Vest Timișoara”
(1999) și, tot în același an, Premiul
„Petrache Poenaru” pentru emisiuni
de analiză politică, acordat de
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România. În 2000, a primit Ordinul
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Jurnalistic pentru întreaga activitate,
clasa a II-a, acordat de UZPR.
Ancorat în realitatea cotidiană,
jurnalismul lui Cătălin Negoiță
are vocația durabilității, pentru că
dincolo de evenimentul cotidian,
perisabil, aflat sub capriciile
pandemiei, presa cultural-istorică,
în mod „expres”, trece peste
bariera uitării istoriei.
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Petrică şi lupul
sau jurnalismul
la vreme de pandemie
? Marian NENCESCU

Prin anii ‘70, lui Constantin Noica, cunoscut de mulți sub
numele de Profesorul, deși nu a avut niciodată o catedră la
dispoziție, i s-a organizat o vizită prin marile Universități din
țară, ocazie de a dezvălui publicului, profesori, studenți dar și altora interesați de
înțelepciunea neamului și a lumii, câte ceva din gândul său obișnuit să se rostogolească
„în desăvârșirea lumii”. Cu acest prilej, se spune că un student, de la Iași, mi se pare,
l-ar fi întrebat pe Profesor dacă mai crede „în veșnicia lumii și în valorile ei”. După
o pauză, marele pedagog, ar fi răspuns, cu vocea lui inconfundabilă: - „Mulțumesc,
domnule student. Poate că e cea mai importantă întrebare”. Apoi, parcă urmându-și
gândul ce-i umplea ființa, Noica ar fi adăugat: - „Vă imaginați? Oare ne este nouă dat să
fim ultima generație de oameni pe Pământ? Să fim noi aceia? Dacă da, depinde de noi să
apărăm imaginea minunatei Creații”.
Mi-am amintit de această întâmplare, făcând
inventarul știrilor false (En. fake news) din presa
ultimului an, despre Covid-19. Când am debutat la
ziar, se spunea că o știre trebuie verificată din cel puțin
două surse. Nu se spunea explicit, dar era subînțeles că
sursele respective trebuiau să fie și credibile. Ulterior,
numărul surselor consultate a crescut, nu și acuratețea
știrilor. Pilda aceasta seamănă cu celebrul basm Petrică
și Lupul. Din plictiseală, sau din amuzament, probabil,
copilul a strigat: Lupul, atunci când nu a văzut nici un
lup. Mai târziu, când a strigat de-adevăratelea, oamenii
s-au trezit că sunt „nepregătiți” să înfrunte primejdia.
Cam același lucru e valabil și cu știrile false. Iar vinovat
de răspândirea lor nu e doar copilul Petrică, pentru că
a vrut să se amuze, ci poate mai vinovați sunt sătenii,
care s-au jucat de-a vigilența. Așa încât, și eu, probabil
ca și autorul basmului amintit, mă întreb nedumerit:
oare a fost „prins” creatorul virusului Covid 19, sau ne
aflăm și azi în aceeași situație ca și sătenii din basm,
„descoperind”, în 2020, un virus activ încă de prin anii
‘60.
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Altfel, se pare, de fake news nu scăpăm ușor,
mai ales că, vorba unui specialist în comunicare,
publicistul și scriitorul Răsvan Popescu, fost purtător
de cuvânt al Președintelui Emil Constantinescu, și, o
vreme, membru C.N.A. și chiar președinte (interimar)
al acestui organism public: „Virusul și-a făcut și clip.
Apare rotund, roșu, antipatic, cu piciorușele fixate
direct de gât. A venit pe lume pentru că nu a mai
suportat cum ne purtăm unii cu alții, nu mai e pic de
umanitate, poluăm, aruncăm mâncarea, ne batem joc
de natură. În context, ca o pedeapsă, minte ca un porc”
(s.n. - Covid, colivia noastră. Antologie. Institutul
European, Iași, 2020, p. 297).
Așa au apărut, treptat, în vocabularul nostru cuvinte,
aflate până atunci în fondul pasiv al limbii: contacți,
pozitivi, negativi, ventilați, comorbiditate, carantinați,
recoltați, termoschenere, asimptomatici, izoletă
etc. sau, cum titra, la vremea respectivă, publicația
madrilenă El Pais: „Ce fericiți eram și nu știam!”
Privind azi lucrurile, retrospectiv, nu putem să nu ne
amintim: anunțuri „cruciale” la televizor, la orice oră,
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exagerări, conferințe de presă organizate în funcție de
audiență, mesaje de interes public difuzate contra-cost,
anunțurile lui Arafat despre rolul mediei, în opinia sa,
menită „să aducă lumea împreună”, căci, nu-i așa?,
„jurnaliștii fac parte din echipă” (?! - n.n.). În acest
timp, degringoladă, și odată cu ea, știrile false sporind
vertiginos. Guvernul a închis firmele și a finanțat cu
75% veniturile salariaților. Patronii au prins mișcarea,
au oprit lucrul, apoi au chemat salariații, aflați în
șomaj tehnic, din nou la lucru. Treabă românească,
am spune, toată lumea e mulțumită, toți tac, inclusiv
jurnaliștii! Publicitatea s-a adaptat crizei: firmele de
livrări anunțau că onorează comenzi „safe”, pâinea
se vindea doar la ambalaj de plastic care „ne ferește
de viruși”, iar un cunoscut cioban și-a „portat”
abonamentul la o firmă de telefonie care îi permitea
să-și conducă afacerea din birou - adio, transhumanță,
putem spune!

S-ar spune că, în pandemie, jurnaliștii au făcut
ce știau ei mai bine: au scris. Dar cum presa este
realitatea văzută prin ochii ficțiunii, se poate spune că
și jurnalismul, la vreme de pandemie, tot o formă de
ficțiune a fost. Un sondaj recent, realizat la sfârșitul
anului 2020 de Centrul de Cercetări Sociologice al
Academiei Române, în parteneriat cu Secretariatul de
Stat pentru Culte și cu Institutul de Științe Politice și
Relații Internaționale relevă că, în timpul pandemiei,
încrederea românilor în presă a scăzut constant,
coborând, de pe locul 3, după Biserică și Armată, pe o
poziție cu totul codașă. Asta înseamnă că, la concurență
cu știrile false și cu rețelele sociale, presa generalistă a
cam pierdut competiția. Senzaționalismul, jurnalismul
speculativ, și, mai ales, teoriile conspiraționiste au
erodat încrederea în presa de specialitate, asta după
ce, în deceniul anterior, criza economică decimase,
practic, presa. De mai bine de zece ani, în special după

Am trăit, așadar, de toate, inclusiv Paștele în
pandemie, asistând chiar la discuții sterile dacă e
bine să primim Lumina Învierii pe ușa întredeschisă,
sau direct de la geam, și dacă, geostrategic, e bine ca
Lumina de la Ierusalim să ajungă și la cei carantinați.
Numai pe Dumnezeu nu l-a întrebat nimeni cum
trebuie să procedăm, deși, se pare tocmai de mila Sa
aveam nevoie mai mult în acele zile.

2008, jurnalistul specializat a devenit, profesional
vorbind, o raritate. Din motive economice, în sectorul
presa, cu deosebire în presa locală, s-au redus drastic
posturile, astfel că, la ora actuală, cam toate rubricile
unui ziar - economicul, administrația, cultura și
sportul - sunt asigurate de maxim 2-3 jurnaliști, care,
în caz de criză, cum a fost această pandemie, fac apel
la „specialiști”. Cu ce rezultate, am văzut!
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Se confirmă, astfel, teza că jurnalismul este o meserie
de risc. De regulă, se vorbește în aceste cazuri de un
potențial risc fizic, în realitate, principalul risc rămâne
îngrădirea libertății de exprimare. Și aici, factorii sunt
multipli - banii, presiunea politică etc. Peste toți și
toate, domnește însă deprofesionalizarea. Anul trecut,
pe 3 mai, de Ziua Mondială a Libertății Presei, primulministru Florin Câțu le-a mulțumit jurnaliștilor pentru
munca depusă în timpul pandemiei și pentru eforturile
de a zădărnici știrile false. Fără comentarii!
Pe de altă parte, România, ca și alte țări europene,
a oferit presei, în anul pandemiei, ajutoare/stimulente
materiale, relativ substanțiale, pentru a sprijini
campania guvernamentală de combatere a Covidului. Ajutoarele s-au acordat începând cu anul 2020 și
continuă și în prezent. Selectarea/filtrarea, am spune,
a publicațiilor și a trusturilor de presă care beneficiază
de acest avantaj s-a făcut însă după criterii aleatorii,
asupra cărora presa nu a avut nici un cuvânt de spus. Așa
se face că banii s-au îndreptat prioritar către trusturile
și televiziunile centrale, presa din orașele mici ca și
cea departamentală, ori publicațiile Uniunilor de
Creație, cu excepția celor ale U.S., fiind cvasi-exclusă
de la acest „festin” financiar. Așadar, nu te poți bizui
pe guvern, nici când e vorba de finanțarea în interes
public. Tot mai sigure rămân sursele alternative (când
ai șansa să le identifici!).
În același timp a evoluat și media online. Tot mai
multe evenimente culturale, dar și științifice, se
derulează direct pe platformele digitale, fără contract
direct cu publicul. Un sondaj efectuat la nivelul
anului 2020 de Agenția americană Global Web
Index, indică, de pildă, că în S.U.A., iar fenomenul
e similar, susțin sociologii și în Marea Britanie,
tendința publicului de autoizolare a sporit, ajungând
la o medie de 50-51% din populație. Asta înseamnă
că a crescut substanțial consumul de produse media
online (TV, jocuri video, entertainment etc.), în
vreme ce presa pe hârtie a ajuns la un nivel minim,
sub 10% din valoarea pieței de profil. Fenomenul
este preponderent în rândul tinerilor, dar și cei cu
vârsta de 57 ani și peste, consultă presa scrisă doar
într-o proporție foarte redusă, sub 7% din consum.
Fenomenul a îngrijorat media din întreaga lume,
astfel că, în luna aprilie 2020, un număr al celebrei
reviste Vogue a apărut cu coperta complet albă:
„Am lăsat coperta așa, în semn de solidaritate cu
persoanele aflate în suferință. În plus, albul este și
simbolul modului cum vedem cu toții viitorul, după
pandemie, mai luminos pentru toți oamenii”, spunea
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în editorialul său Emmanuele Fornetti, redactorulșef al publicației.
Confruntată, așadar, cu o scădere masivă a
veniturilor din publicitate, presa a făcut apel la guverne.
În acest sens, încă din aprilie 2020, Parlamentul
European a adoptat o Rezoluție prin care se afirmă că
dezinformarea pe tema virusului Covid reprezintă un
risc major de sănătate publică, iar, pentru ca cetățenii să
aibă acces la informație, este nevoie de o presă veridică
și suficient finanțată (s.n.). Dacă presa e finanțată sau
nu, rămâne de văzut. Problema fundamentală este însă
credibilitatea. Zilnic, aflam, tot din presă, că virusul
ne-a schimbat complet viața, că milioane de bolnavi au
murit și că alte milioane de oameni au rămas fără un
loc de muncă. Cum facem față acestui asalt mediatic
neliniștitor? Filtrăm știrile sau ne întoarcem la vechiul
proverb: ascultă-i pe toți, dar decide singur.
Se poate spune, în aceste condiții, că vom asista la
o revitalizare a presei? Un sondaj Reuters, efectuat
în câteva țări europene (Germania, Spania, Marea
Britanie), dar și în unele țări de pe continentul sudamerican, ca și în Coreea de Sud, relevă că publicul e
mai tentat să dea crezare știrilor de pe rețele sociale,
decât celor din media. Asta înseamnă că jurnaliștii, ca
să supraviețuiască, vor trebui să se adapteze. La fel,
și legile vor trebui revizuite - până când presa nu va
fi complet și eficient susținută de stat, lupta cu știrile
false e din start pierdută.
P.S. Ca un corolar al acestor opinii, vom semnala și
un aspect ce ține aparent de politica guvernamentală,
în fapt doar un nou episod din haotica și inconsecventa
„bătălie electorală”. Astfel, în iunie 2020, simpaticul
și imprevizibilul deputat Iulian Bulai, din grupul
U.S.R., membru al Comisiei pentru Cultură, cerea
public sistarea ajutorului pentru presă și direcționarea
acestor bani către sistemul de sănătate: „Parlamentul
clocotește de incompetență și de rea credință. La o
miză dublă (anterior, grupul U.D.M.R. propusese
dublarea acestui ajutor de la 40 la 80 mil. lei/anual),
câștigă cel mai versat (?! - n.n.). Mai ales că banii
nu ajung la jurnaliști, ci la mogulii de presă!” (sursa,
Agerpres, redactor Alina Novăceanu).
Să ne mai mirăm, deci, că, în Raportul Organizației
Reporteri fără Frontiere, presa românească a fost
criticată pentru lipsa de transparență a criteriilor
pentru alocarea de fonduri, ocupând un dezonorant loc
43 (din 56 de țări analizate), în vecinătatea unor țări
precum Papua Noua-Guinee, Senegal și Guyana, și
nu departe de Belize, Madagascar, Seycells și BosniaHerțegovina, ocupantele ultimelor locuri.
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Presa, criza şi
infopandemia
? Şerban CIONOFF
Formulat în acești termeni - Presa în criză - subiectul
dezbaterii din numărul de față al revistei UZPR trimite, de
fapt, la două teme distincte, dar convergente. Prima temă
ar fi, zic eu, cum răspunde presa provocărilor crizei, iar
cea de a două ar fi, de fapt, o întrebare: este, astăzi, presa
într-o criză?

Să le discutăm pe rând. Înainte
de toate, să reținem faptul că la ora
actuală termenul ,,criză” vizează
atât de multe domenii încât,
practic, este tot mai greu să îi
definim genul proxim și diferența
specifică. Dar, pentru a nu mai
complica discuția, vă propun să
operăm cu această definiție dată
de academicianul Cătălin Zamfir
și de profesorul universitar Lazăr
Vlăsceanu în ,,Dicționarul de
sociologie”, apărut în anul 1998,
la Editura BABEI: ,,O perioadă în
dinamica unui sistem, caracterizată
prin
acumularea
accentuată
a
dificultăților,
izbucnirea
conflictuală a tensiunilor, fapt
care face dificilă funcționarea sa
normală, declanșându-se puternice
presiuni pentru schimbare”.
Foarte
adevărat,
în
mod
curent, noi
folosim,
a c u m ,
cuvântul ,,criză”,
referindu-ne
la
haosul
provocat
de pandemie, de
Covid-19 și de alte

maladii ce i-au urmat sau, mai rău,
care amenință să se declanșeze.
Dar, trebuie să luăm în calcul faptul
că, din ce în ce mai des, această
noțiune - ,,criză” – este asociată cu
aceea de ,,haos”. Și atunci ajungem
la ideea incapacității sistemului
- politic, economic, instituțional
- de a-și gestiona contradicțiile
structurale. Fiind vorba, concret,
despre sistemul/modelul unic
al neoliberalismului, de fapt al
lumii unipolare, care acum se
vede în imposibilitatea de a-și
rezolva tensiunile interne. Subiect
anticipat de către Ignacio Ramonet
cartea sa ,,Geopolitica haosului”
care se cuvine recitită cu mare
profit. Mă refer, desigur, la model
unic instaurat după prăbușirea
sistemului
mondial
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socialist în care rolul determinant
îl ocupă economia de piață și
filosofia consumului. Model a
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cărui scară de valori se bazează pe
valoarea de schimb și pe valoarea
de întrebuințare, așa încât valorile
spirituale - etice, estetice, religioase
etc. - trec într-un plan secund. Ca
urmare, omul, personalitatea sa,
condiția umană devin o simplă
marfă, adică un obiect de schimb
sau de întrebuințare. Proces deloc
nou într-un veritabil ciclu al
crizelor, pe care Georg Lukacs l-a
numit ,,reificare” și pe care filosofia
existențialistă l-a numit proces
de alienare a condiției umane, de
înstrăinare a omului de umanitate
și de el însuși.
Desigur, revenind la criza
declanșată de pandemie, nu putem
aplica această grilă în mod mecanic,
simplist, atunci când discutăm
subiectul, după cum nici nu putem
face abstracție de modul în care
industria de medicamente, recte
piața de medicamente, au speculat
cererea la scară socială. Deși, la
drept vorbind, nici confruntarea
celor care susțin vaccinarea cu cei
care o refuză, mai direct sau mai
cu ocolișuri, nu este străină de
manevrele pieței de medicamente
și de ceea ce, de acum se numește în
mod frecvent ,,dictatura medicală”.
Am în vedere tentativele de
limitare, mai mult sau mai puțin
motivată convingător, a exercitării
unor esențiale drepturi ale
colectivităților și ale persoanelor:
dreptul la asociere, dreptul la
libera circulație ș.a.m.d. Pe bună
dreptate are conotatie nedorita,
atunci, întrebarea: unde mai este
acea societate deschisă și a tuturor
posibilităților? Sau, mai grav, dacă
nu cumva, restrângând, gradual,
drepturi individuale și colective,
sub pretextul apărării vieții, se va
trece la statul autoritar? Istoria

veacului trecut având precedente
dureroase la activ. ,,Folosirea
democratizării pentru dominație”,
iată un subiect de extrem de
mare interes despre care, recent,
profesorul Andrei Marga, a scris
un substanțial eseu pe care îl
recomand celor interesați.
Sunt, toate acestea, doar câteva
întrebări la care, firește, presa
poate și trebuie să dea un răspuns
argumentat și convingător. Numai
că, și de această dată, vedem că
mass-media, mai bine spus o parte
deloc nesemnificativă a lor, s-a
lansat într-o veritabilă campanie
de timorare a opiniei colective,
prin scenarii catastrofice, fenomen
de crasă manipulare pe care într-o
substanțială analiză, academicianul
profesor Ilie Bădescu l-a taxat foarte
categoric: ,,infopandemie”. Altfel
spus, la patologia informațională.
Firește, nu putem și nu trebuie să
generalizăm, dar nici nu putem
ignora atât această stare de fapte
cât și reversul ei, negarea absolută a
pandemiei și a uriașelor sale costuri
umane și, de ce nu?, materiale.
Așa încât, o dreaptă măsură, adică
un echilibru între antiteze poate
și trebuie să fie nota demersului
gazetarilor, indiferent dacă este
vorba despre cei din presa scrisă,
din audiovizual sau din online.
Cu această enumerare ajungem
și la cea de a doua întrebare, cea
referitoare la o posibilă și/sau
imaginară criză a presei.
Criză de credibilitate, în
primul și în primul rând. Nimic
nou sub soare! Să ne amintim
butada lui Mark Twain: ,,Dacă
nu citești ziarele ești neinformat,
dacă le citești ești dezinformat”.
Paradox pe care utilizatorul - ca
să nu zic beneficiarul - serviciilor
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mass-media îl vede, din păcate,
confirmat și reconfirmat, de care
nu ne putem nici noi, ziariștii,
dezice în mod absolut și irevocabil.
Subiect asupra căruia ar merita
să purtăm o discuție aparte, dar,
din rațiuni de spațiu, firește!, vă
propun să ne oprim doar la un
aspect de mare actualitate. Adică
la concurența, nu chiar... loială!, pe
care presa online o face mijloacelor
consacrate, adică presei scrise și
audiovizualului. Vreau să fiu foarte
bine înțeles, nu am de gând să
blamez, in corpore, acest segment
din ce în ce mai ofensiv, denumit
de-acum presa alternativă. Dar
nici nu pot ignora faptul că aici
își dau cu părerea (ca să folosesc
un termen elegant) persoane care
discută doar din auzite și, pe bază
de simple bănuieli și care lansează
scenarii aiuristice pe teme fierbinți,
de foarte mare interes. Unii o fac
doar așa, de capul lor, dar, din
păcate, alții, deloc puțini, fac asta
cu multă rea credință și nu doar în
nume propriu…
Ce ar fi atunci de făcut? Sunt
păreri care susțin ideea unui fel
de cenzură a mediei online. Eu,
însă, aș miza pe discernământul
utilizatorilor. Adică pe revenirea la
vechea practică a verificării fiecărei
informații din trei surse diferite.
Da, mi se poate replica, dar ce ne
facem dacă sursele de dezinformare
sunt mai numeroase în media
alternativă decât cele profesioniste
și de bună credință? Foarte simplu,
nu trebuie decât ca, la rândul lor,
profesioniștii, oamenii care știu
despre ce se discută, să intre mai
des și mai curajos și pe fluxurile
mediei online și, într-un limbaj
accesibil și sugestiv, să abordeze
subiectele la ordinea zilei!
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Criza mare şi
presa mică
? Firiţă CARP

Uraganul sanitar care a lovit întreaga omenire în ultimii
doi ani a făcut ravagii inimaginabile în toate planurile
existenței noastre. Și cred că nimeni nu poate spune, cel
puțin deocamdată, către ce alte țărmuri apocaliptice își
mai îndreaptă suflul său nemilos. Iar o evaluare cât de
cât apropiată de consecințele reale ale acestui tsunami
îngrozitor se va putea face peste ani, probabil, și hăul
distructiv încă va mai înspăimânta pe mulți.
În spațiul presei, de orice gen și indiferent de
amplitudinea și perimetrul ei de exprimare, în
afara bogăției de informații, adesea contradictorii
și, evident, manipulatoare, pandemia a semănat
nesiguranță, teamă, îngrijorări, precauții, tatonări.
În cazul publicațiilor de nișă, cu tiraje mici și
periodicitate medie, impactul pandemic a lăsat
deja dâra unor neîmpliniri, a unor insatisfacții nu
doar profesionale, ba a și săgetat trupul speranței
cu ascuțișul spaimei zilei de mâine. În afara
problemelor economice inerente, au apărut unele noi
legate de comunicare și socializare, de moralitate
și etică, de exigență și toleranță. Restricții de tot
felul, între care limitarea libertății de mișcare și-a
pus cel mai puternic amprenta, au generat nu doar
inhibiții și frustrări inerente, ci și ofensiva unui
pesimism păgubos, contraproductiv, contagios
chiar, propagator adesea al unei stări de resemnare,
soră cu deznădejdea. Ca într-un război nevăzut,
lupta pentru supraviețuire a entităților publicistice
de calibru mic și mijlociu a fost și este dusă la foc
scăzut, dar continuu. Fațetele oportunismului s-au
înmulțit, compromisurile devin căi promițătoare de
a ajunge la liman. Presupun că asupra publicațiilor
mari, tăvălugul pandemic s-a răsfrânt și se resimte
mai puțin dramatic, însă la nivelul de referință avut
în vedere, revista Detectiv Cultural, acesta a lăsat
urme dureroase, greu, aproape imposibil de șters.
Plecările în lumea jurnalismului din Ceruri a doi
mari colaboratori și mentori, Nicolae Dabija și Doru
Dinu Glăvan, precum și a unor parteneri cu care am
împlinit, de-a lungul anilor, luminoase pagini de
bucurii spirituale, ne-au indus tristeți nemărginite și

sentimentul zădărniciei. Sigur, nu le-ar fi plăcut să
cădem pradă deznădejdii, avem datoria moral-etică
să le continuăm idealurile, să le cinstim memoria
dând viață proiectelor pe care le-au nutrit și încurajat.

Nu este ușor, dar e musai să mergem mai departe.
Trebuie să strângem rândurile, să ne solidarizăm întru
bine, să muncim mai mult și mai bine. În condițiile
în care costurile tipografice au crescut cu aproape 50
la sută, despre cheltuielile cu combustibilii și energia
electrică nici nu mai e cazul să vorbim. Iar Luminița
de la capătul tunelului pandemic nu vrea să se arate.
Să ne învrednicim, așadar, mai mult, dragostea
noastră arzătoare, publicistica, mică sau mare, are
nevoie de noi. Cum noi înșine avem nevoie de ea!
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Controverse
? Daniela GÎFU

Că presa tipărită a pierdut considerabil teren în faţa presei online, nu mai
este o informaţie cu elemente de noutate. Cu atât mai mult că, în perioada
stării de urgenţă (16 martie – 14 mai 2020), restricţiile impuse prin cele 12
ordonanţe militare, cu o logică greu de desluşit, au creat haos şi suspiciune.
Practic, ne-am trezit mulţi dintre noi mutaţi în „cloud” („nor”, în limba
română).
Că Internetul a extins spaţiul public, o confirmă Reţinem, însă, influencerii nu sunt jurnalişti! E drept,
Înalta Curte care arată că mesajele postate pe o ambii produc şi transmit conţinut. Diferenţa?! Am să-l
reţea de socializare (este vorba de Facebook), sunt citez pe decanul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele
destinate accesului public. Prin urmare, profilul de Comunicării ale Universităţii din Bucureşti, Antonio
utilizator de pe o reţea de socializare este considerat Momoc: “Diferenţa majoră între influencer-ul
spaţiul public, fiecare dintre noi având instrumentele obişnuit din lumea din afara presei şi jurnalist este că
necesare informării sau/şi dezinformării. Cu alte un jurnalist este un profesionist al informării corecte.”
cuvinte, fiecare dintre trăitorii în cloud-ul public Nimic de adăugat…
(în mod conştient sau nu) a devenit un influencer,
Fireşte, acum cu mic cu mare, scriem istorie... Istoria
adică un utilizator cu mii sau milioane (SÂC!) de despre COVID-19. Mediul online este îmbuibat de ştiri
urmăritori, împrăştiaţi pe diverse reţele de socializare. pro şi contra pandemie, pro şi contra vaccinare, în parte
Dar, noţiunea de influencer presupune posibilitatea sau complet defectuoase. Sunt împrăştiate, pardon?!,
de a răspândi, voluntar sau involuntar, eventual de împărtăşite, cu scopul de a influenţa opinia publică sau
a amplifica - pe ici, pe colo, prin locurile esenţiale - pentru a obţine cât mai multe “like-uri” (“aprecieri”,
mesajele în numele cuiva, în numele a ceva..., musai în limba română) pe diverse platforme de socializare
în schimbul unei recompense. Mi-e teamă că mulţi agreate de români (Facebook, Youtube, TikTok,
devin influenceri doar ca să fie pe val..., pe acelaşi val Instagram, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, Twitter),
al pandemiei?! Baiul e că aceştia sunt capabili să-şi conform raportului anual digital worldwide.
influenţeze literalmente urmăritorii (En. “followers”),
Viteza de răspândire a ştirilor false în spaţiul
graţie reputaţiei de care se bucură în comunitatea web virtual este uluitoare... Chiar mai rapidă ca cea de
pe unde-şi petrec vremea fără să privească ceasul apariţie a mutaţiilor coronavirus care par a se răspândi
sau/şi cerul. Unii devin chiar punct de referinţă, din întâmplare, prin derivă genetică. Maparea şi
datorită expertizei pe care o au într-un anumit sector înţelegerea acestora este crucială pentru dezvoltarea
de activitate, generând click-uri şi multe interacţiuni. strategiilor de combatere a tot ce înseamnă virus.
Probabil, acum te uiţi în oglindă şi te întrebi dacă te Aşa a apărut un nou termen, „infodemie”. De fapt,
încadrezi sau nu în categoria de influenceri. Ei bine, e numele dat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii
dacă simţi că nu prea, înseamnă că ţi-ai dozat timpul (OMS) fenomenului global alimentat de aşa-numiţii
şi efortul altfel – aş zice?! – în favoarea ta şi a celor nativi digitali (En. “digital natives”). OMS, prin fel de
dragi. Personal, nu am ceva împotriva acestei noi fel de campanii derulate tot pe reţelele de socializare,
categorii de creatori şi distribuitori de conţinut, în încearcă să ne educe în privinţa acestei permanente
măsura în care nu-mi încalcă spaţiul personal ori pe dezinformări în spaţiul digital. Numărul utilizatorilor
cel de securitate.
din spaţiul virtual a crescut alarmant (trei miliarde la
În pandemie, spaţiul digital coabitat de influenceri a nivel global, cf. Mobile messaging users worldwide
devenit un câmp ofertant pentru orice fel de profesiune. 2022. Statista. Disponibil la , mulţi dintre ei nu au
https://www.statista.com/statistics/483255/number-of-mobile-messaging-users-worldwide/

î
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cunoştinţe în domeniul educaţiei media. Se schimbă
rapid atât modul în care comunicăm, cât şi modul în
care consumăm presă. S-a trecut la forme izolate de
comunicare şi consum de ştiri.
Să fim oneşti, demascarea ştirilor false rămâne
o provocare pentru securitatea informaţională. De
exemplu, această pandemie a generat atât de multe
minciuni şi zvonuri (“Bill Gates are un brevet pentru
coronavirus.”), încât eforturile de limitare a gravităţii
ei au fost şi încă sunt prea puţin eficiente. Da, ştirile
devin virale - o altă formă de exprimare a vitezei
de împrăştiere aflată pe val - iar noi fluturăm de pe
margine nişte măşti medicale colorate.
Pandemia are şi ea părţile ei de noutate... Explozia
de informaţii desfiinţabile, trunchiate, clar dăunătoare
pentru sănătatea noastră a tuturor (urmările se reflectă
alarmant, mai ales, pe plan psihic) a trebuit să poarte
un nume şi aşa a apărut acest nou termen, infodemie.
Raportul de analiză a postărilor despre pandemie este
la rândul lui toxic. Toxic prin cantitate şi viteza de
răspândire.

buzele internauţilor - ,,virus fabricat”, ,,introducerea
vaccinării obligatorii”, ,,microciparea populaţiei”,
,,mascarada COVID”, ,,dictatura COVID” etc. - au
demonstrat clar că întreg mapamondul este asaltat
de aceleaşi valuri de dezinformare. Cu alte cuvinte,
demascarea ştirilor false devine tot mai probabilă.
Decăderea încrederii în mass-media se resimte la
nivel global. Soluţia?! O strategie de jos în sus. Cu
alte cuvinte, încurajarea jurnalismului local care este
slăbit, aş zice în moarte clinică. Vestea bună, apar din
ce în ce mai multe platforme online care recunosc şi
sancţionează escrocheriile.
Era şi vremea ca cei care servesc presei să
urmărească atât manifestările globale/ transnaţionale
ale infodemiei, cât şi încercările de adaptare a acestora
la particularităţile culturale şi psiho-sociale ale
spaţiului public pe care-l deservesc.
Să revenim în spaţiul autohton, fiindcă tragicomedia
COVID, marca românească, este pe val... al cincilea,
numit Omicron, se pare?!, îndreptat spre cei mici.
Şi valul al patrulea, cel al adulţilor nevaccinaţi, s-a

Concluzia principală a acestui document este
că, din punctul de vedere al infodemiei, spaţiul
online românesc a fost perfect conectat la cel global.
Hmm, suntem în rând cu ăialalţi şi noi la ceva...
Instrumentele de măsurare a cuvintelor-cheie aflate pe

dovedit insuficient mulţumitor pentru guvern (fost şi
actual). Ce mă apasă puţin, s-a dus pe apa sâmbetei
logica mea iniţială. Cea cu literele greceşti... Cineva
la vârf profită pe spinarea celor mulţi, reorientaţi pe
tărâmuri virtuale...
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Jurnalistul virtual
? Vivi Viorel PINTEA

Publiciștii din toate timpurile au fost persoane cu șansa
de a deveni personaje de notorietate socială. Pentru
acest deziderat, care poate fi mirajul orcărui ziarist,
persoana respectivă a trebuit, pe lângă darul scrisului,
să fie înzestat cu o anumită educație și instrucție
intelectuală, bine “mobilat”, cum se spune, și, nu în
ultimul rând, să aibă șansa unui mediu în care să se
poată afirma.
Exprimarea informațiilor de tot felul și modul de
a le interpreta în diferite sensuri; analitic, metodic,
speculativ, poetic, narativ, comic, pesimist, retoric,
generic etc. au făcut se pare diferența și au stabilit
ierarhia și notorietatea în această nobilă breaslă.
Ziaristul, privit ca publicist, s-a contopit în publicistul
ziarist, am putea spune ușor retoric, speculativ, despre
mulți ostenitori din această zonă media.
Evoluția istorică, contextuală, începând cu
Guttenberg sau la noi românii marii cronicari precum
diaconul Coresi, a fluctuat în funcție de împrejurările
în care aceste minunate personaje au evoluat. La
începuturile tiparului, temerarii experimentului scris
erau cosiderați aducători de lumină pentru popoarele
lor și cinstiți precum lumina Învierii. Progresul
treptat a exploatat tehnologic latura funcțională a
presei în cvarii forme și formaturi. Așa bunăoară,
publiciștii s-au desprins ca o specie media aparte,
odată cu punerea în circulație a ziarului și apoi… a
revistei. Abundența articolelor în care s-a acumulat
mult realism sau dimpotrivă… patimă, a însoțit
pretutindeni evenimentul social, devenind treptat
sursa de informare comunitară, mesaj credibil și până
în zilele noastre, formator de opinie și, nu în ultimul
rând, chiar modelator de caractere. Comportamentul
publiciștilor s-a manifestat oportun și prompt în raport
cu evenimentul generic, fiind receptorul cel mai atent
și primordial pentru a deveni difuzorul abilitat moral
de către opinia publică, cititorii. Publiciștii au însoțit
soldații în conflagrații armate, au investigat cazuri
sociale ori nominale, au transmis statistici și au descris
evenimente de tot felul: sportive, politice, economice,
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religioase, turistice, istorice, literare, culturale sau alte
informații de utilitate publică.

Jurnaliștii sunt cei care propunându-și idealul,
imparțialitatea, independența, veridicitatea, justețea
profesiei au devenit în multe rânduri incomozi și chiar
persoane indezirabile. Conflicte legate de imagine
sau interese au plasat pe ziariști în mentalul justițiar
al comunității, uneori prețul fiind chiar lichidarea
lor fizică. Servitutea față de conducerile statale
pseudodemocratice sau față de grupări de tip mafiot,
conflictele cu personalități sociale demascate opiniei
publice, anchetele de investigație care au deranjat
interesele unor protagoniști puternici ai timpului sunt
numai câteva ipostaze vechi și noi în care au fost prinși
publiciștii. Nu este o profesie confortabilă și pentru a
o pactica îți trebuie mult curaj.

ACTUALITATEA PANDEMICĂ ÎN PRESĂ
La polul opus, din media scrisă sau mass-media
au fost confrați care s-au subjugat unor angajamente
omenești, lipsite de onestitate și celeritate, imorale.
Aici se află “lăudacii” puterilor vremelnice, jurnaliștii
de casă ai politrucilor de orice fel, aserviții celor
treizeci de arginți, care și-au abandonat idealurile
personale, slujesc manipularea cititorilor și deformarea
informațiilor - acest fapt s-ar numi în domeniul
credinței… blasfemie. Există încă lupta dintre bine și
rău, iar în presă s-ar părea că binele este de partea unor
ziariști și patroni de presă la care s-ar putea alătura cu
brio, noua generație de jurnaliști.
Noua generație a ziarului scris pe hârtie sau virtual,
în ambele având valoare conținutul, cea din urmă
influențând numai numărul celor care intră în contact
cu articolul respectiv, este cea de la care se așteaptă
prelungirea valorilor jurnalistice și nu înlocuirea lor
(SIC!) valorile fiind universale: adevărul, dreptatea
și morala. Fundamental la noua generație cred că
este dorința idealizantă spre cunoaștere și abilitatea
de investigație tehnologică în IT, unde excelează.
Adevărul, dreptatea și morala deși rămân valori
universale vor fi gestionate individual după măestria
și chemarea fiecărui pretendent la profesiunea de
credință a jurnalistului de mâine. Sunt convins că
mulți vor izbuti prin talent și morală profesională,
numită și deontologică.
După trendul jurnaliștilor din marile state ale
lumii se orientează și cei din țările mai mici, deși
nu întotdeauna de acolo se ia lumina, observând că
defectul și neadevărul este un flagel universal pentru
mulți, indiferent de loc sau timp. Prin urmare, a fi și
a rămâne jurnalist este o provocare permanentă care
include multe elemente dinamice sau piedici surde
raportate la ecoul realității obiective. Jurnalistul
în sensul nobil va trebui să rămână intrinsec (să
funcționeze mental și intelectual în el însuși), și
extrovertit din punct de vedere comunicațional,
instrumental sau de bază fiind… cuvântul. Cuvântul
jurnalistic, lucrativ devine verb, iar espectativ subiect,
înțelegând că ceea ce cuvântul dăruiește, înfăptuiește,
realizează, este în așteptarea cuiva premisa unei
promisiuni jertfelnice.
Jurnalistul viitorului va avea bineînteles alte teme
și am putea crede că deși istoria lumii se învârte pe o
spirală ascendentă… este alta, dar cred că mai degrabă
este… altfel, lumea (ca entitate) fiind în esență doar
alta, dintr-un lung șir de societăți umane care au fost
sau vor urma. Nu cred că cei care vor trăi într-o lume
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oricât de abstractizată sau sofisticată tehnologic (până
la pseudoumanizare, nanotehnologic sau cuantic) încă
nedescifrate, nu vor primi informații iar între acelea
despre univers, galaxii sau stele… sigur vor fi și
“neojurnalistice”.
Chiar si comunicarea mentală, atât de mult citată și
care personal cred că nu este “nelimitată” va conține
informații traductibile cu utilitățile noii lumi. Peste

toate aceste aspecte la care am încercat să-mi răspund
și să reflectez, în auspiciile unor cititori răbdători
doresc să adaug conclusiv o idee care mă incită:
Acest Dumnezeu părăsit de către oameni, cred că
va avea un “cuvânt” de spus… iar Cuvântul lui va fi
decisiv și utimul!
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Codex de
analiza presei
? Maricela-Paraschiva BUICESCU
Presa ca instituție, mass-media ca sistem, pe lângă
mijloacele moderne de înregistrare și comunicare, sunt
alcătuite și din oameni, care, chiar dacă au ca numitor
comun pregătirea în jurnalistică, au temperamente
și caractere diferite. Presa nu e perfectă, dar este, cu
siguranță, perfectibilă. Criza, cum este și cea sanitară pe
care o traversăm cu toții, vine cu provocările ei.

Criza, indiferent de stare și de amploare, apare pe
neanunțate și își cere tributul. Presa, trebuie să rămână
în folosul societății pe care o reprezintă. Nu e pentru
nimeni un secret ce impact are asupra publicului cititor/
radioascultător/telespectator. Reușește să emane atât o
emoție publicului, cât și o oarecare presiune asupra
instituțiilor despre care scrie.
Despre presa scrisă, știu aproape toți cititorii; încă
din fragedă copilărie, am văzut în jurul nostru ziare și
reviste, cel puțin la preot și învățător; cu timpul, setea
de a ști ce e nou în județul nostru, în patria noastră,
sau chiar pe mapamond, ne-a determinat să cumpărăm
și noi sau să ne abonăm la diferite publicații. Apoi
a pătruns radioul și la sate, pentru că funcționau cu
baterii (anii ‘60); Televiziunea a „apărut” și ea odată
cu electrificarea (‘69-’70).
Crize au fost și vor mai veni crize, dar latura cea
mai zdruncinătoare a oricărei crize, indiferent motivul
declanșării, rămâne cea financiară; aceasta se reflectă
prin numeroase “canale”: inflație, scumpirea hârtiei, a
energiei electrice, a carburanților etc. Acestea și altele,
au ridicat costurile de producție ale gazetelor și implicit
prețul de desfacere. Aceste scumpiri au reprezentat
un impact psihologic pentru cititori: în prima fază au
avut rețineri, apoi au revenit și au cumpărat publicații
scrise, dar nu „din toate”, cum a fost cazul în anii ‘90,
ci oprindu-se (de regulă), la publicații tip „magazin”
care răspund orizontului de așteptare divers-cognitivă.
Colegii jurnaliști cunosc la amănunt ce înseamnă o
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criză în presă, cu taxonomia ei, întocmite din diverse
perspective, ținând cont de unele criterii și principii.
Pentru cititorii nefamiliarizați cu „crizele presei”, voi
încerca o minimă definire: ca toate crizele, și criza
presei este un fenomen complex generat de o situație
care n-a fost prevăzută, sau a fost scăpată de sub
control, uneori voit (Sâc!).
O criză, indiferent de formă sau conținut, este o
amenințare reală (care poate să crească gradual), de
la maniera, stilul de funcționare al unor publicații/
instituții de presă/trusturi de presă sau a unui Sistem.
Urmările pot avea forme/aspecte diferite și durate
diferite, greu de anticipat, ușoare sau grave. O criză
poate să apară și din lipsa sau precaritatea corectitudinii
sau a profesionalismului cu care este scrisă/difuzată o
informație.
Se știe că presa este și trebuie să rămână mereu unul
dintre cei mai importanți stâlpi ai societății; în limbaj
popular, se spune că „presa este câinele de pază al
democrației”. Vorba derivă din faptul că presa trebuie
să apere statul de drept și drepturile omului.
Cum am mai spus, crizele au naturi diferite și
afectând, uneori, unele segmente ale societății, nici
presa nu este ocolită; că a fost vorba despre o criză
parcursă de un publicist, de o redacție, de raporturile
cu tipografia, ori cu partenerii din desfacere/vânzări.
Alteori, criza presei a fost simțită la nivel local,
național, sau internațional. Factorii generativi au fost
mulți: situația financiară, criza de teme care să suscite
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interesul cititorilor, chiar crize în raport cu factorii
politici sau administrativi, sau cu editura/politica
editorială.
Ne place să credem, că nu cu rea credință, presa mai
face unele compromisuri pentru a putea supraviețui.
E nevoie de un management, nu doar inteligent, dar
și abil, pentru a menține presa între parametrii vitali
și morali; e imperios să nu se abată de la următoarele
principii:
1)Imparțialitatea este o calitate prin care publicistul,
dar și publicația câștigă încrederea cititorilor și a

partenerilor din circuitul/ „lanțul” unei publicații:
redacție, editură, tipografie, desfacere/vânzare.
2) C
 orectitudinea
informației
scrise/difuzate
generează credibilitate în rândul cititorilor/
auditoriului în jurnaliști și publicații. Informațiile
se pot referi la aspectele cunoscute, la elementele
încă necunoscute și la măsurile luate, sau necesarposibil de luat.
3) Credibilitatea. Știrile să fie reale, verificate
din minimum 3 surse, cum se spunea cândva.
Articolele scrise onest, atrag cititorii și le
inoculează încredere. Să nu se scrie/difuzeze
– acum e un fenomen la modă?! - știri false
(fake-news), pentru că ia naștere un fenomen
care provoacă crize nu doar într-o redacție, sau
între mai multe redacții, dar și unele de proporții
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locale, naționale, internaționale.
4) Empatia. Desigur, este foarte greu pentru un
jurnalist să prezinte un moment de criză și să
fie totalmente detașat de empatie. Totuși, acel
minim de empatie, nu poate, de fapt nu trebuie să
încalce principiul imparțialității. Se știe că orice
criză, generează și emoții, iar acestea trebuie să
fie recunoscute/asumate și să fie bine gestionate.
5) Respectul este un element esențial care le poate
îngloba pe cele anterioare.
Responsabilitatea
față
de
profesie,
conduce
la realizarea de știri
corecte, imparțiale și în
ultimă instanță, credibile!
Respectul e necesar și într-o
comunicare, mai ales când
oamenii se simt vulnerabili/
nesiguri. Rezultă de aici
cooperarea benevolă a
publicului, dar nu trebuie
neglijat faptul că în orice
comunicare este necesară
căutarea
de
soluții;
uneori e chiar esențial,
pentru că rezolvarea crizei
este așteptată de publicul
cititor/radio-ascultător/
telespectator, dar și de alte
segmente ale societății.
6) Orientarea spre soluții. În situațiile dificile,
soluțiile sunt solicitate de opinia publică la
modul imperativ, sau uneori cu vehemență de
către societatea civilă, de corpul profesional al
jurnaliștilor, de alte instituții sau profesii tangente
cu presa.
Cele mai multe crize, care au afectat presa, au venit
din exterior. S-au elaborat proceduri și planuri de
gestionare a comunicării în cele 3 etape ale unei crize:
a) perioada de pre-criză;
b) criza propriu-zisă;
c) perioada de post-criză;
Acestea reprezintă un document de lucru și trebuie
considerat astfel. Pentru managerii mai scrupuloși, se
pot imagina (sintetic?!), apoi puse în practică simulări
periodice de criză, pentru obișnuire și obținerea de
expertize în rezolvarea crizelor.
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ACTUALITATEA PANDEMICĂ ÎN PRESĂ

Cauze interne posibile:

poziții divergente pe o anumită temă în cadrul
redacției, poziții diferite în comunicarea publică,
derapaje de la regulile cuprinse în regulamentul de
organizare și funcționare și a fișelor de post care se
referă la personalul încadrat, la posibile conflicte
de interese, sau incompatibilități, comportamente
profesionale și morale în dezacord cu deontologia
ziaristului profesionist sau managementul precar la
nivelul instituției de presă.

Cauze externe posibile:

care nu pot fi controlate de către Comitetul Director,
sunt și dificil de anticipat (și de regulă), foarte greu
de evitat, uneori, chiar imposibil... Aici se pot cita
modificările legislative ori instituționale care pot afecta
domeniul de referință al unei publicații/instituții de
presă/trust de presă; campanii ostile prin fel de fel de
medii de comunicare, amenințări cu bombe, incendii,
catastrofe naturale, cutremure, inundații, epidemii ș.a.
Crizele pot fi definite și ca un fenomen complex ce
rezidă într-o situație neprevăzută care pune în discuție
responsabilitatea presei în fața opiniei publice (care
impietează sau poate amenința capacitatea publicației/
instituției de presă/trustului de presă de a-și desfășura
activitatea în condiții optime, sau măcar acceptabile
și care pot deprecia/prejudicia imaginea publică a
instituției prin efecte negative în plan simbolic. Nu
trebuie uitat că o criză poate să apară și din pricina
modului deficitar de culegere a informațiilor, pentru
că mass-media este un sistem deschis publicului;
acesta este evaluatorul și barometrul, demne de luat
în seamă!
E posibil să apară și un permanent conflict între
rigoarea obiectivă a jurnalistului (în special cel de
investigații) și subiectivismul inerent, caracteristic
cititorilor și în mod special al celor care fac obiectul
investigației. Pe baza celor 6 principii descrise mai
sus, e necesară realizarea unui “CODEX”:

J3. Reacțiile sunt de obicei târzii, iar corectarea
primei informații, se va realiza foarte greu spre
deloc...
J4. Comunicarea pro-activă/preventivă, este de cele
mai multe ori insuficientă.
J5. De cele mai multe ori, mai ales în unele
televiziuni, comunicarea nu se realizează cu
persoane care au expertiză în acel domeniu, sau
măcar cu o calificare „înrudită”; e vorba de unii
invitați în cadrul unor emisiuni TV...
J6. Personalul cu rol în comunicare nu este stabil
într-o asemenea funcție și implicit n-are
continuitate...
J7. Limbajul „pretențios”, prea
tehnicizat, poate adânci o criză...

specializat/

J8. Frânarea unei informații corecte, prin partizanatul
opiniilor unor „formatori de opinie”, sau
căutarea cu obstinație a unor știri în goană după
rating...
J9. Polarizarea manierei în care mass-media reflectă
știrile din sistemul propriu.
J10. Folosirea presei ca mijloc de manipulare de
către entitățile social-politice sau profesionale.
J11. „Atacul” unor Publicații/Canale TV care vor
să șocheze prin „senzațional”, „incendiar”,
„apocaliptic”...

Un frățesc apel către jurnaliști: să avem
grijă de cititori, să nu-i dezamăgim! Se
câștigă greu, dar se păstrează și mai greu!
Referitor la raportul care trebuie să fie între
ziariști și cititori, închei citându-l pe colegul
J1. Sistemul Presei este deschis, dar și complex; o nostru Paulian Buicescu, din Filiala UZPRreacție rapidă este - de regulă - greu de produs. Olt: „N-aveți nevoie de legitimații/ De
ziariști sau scriitori/ Nici de șampanii sau
J2. Comunicarea „pe mai multe voci” a jurnaliștilor
ovații,/ Ci, numai de... CITITORI!
conduce la neîncrederea cititorilor.
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Al XXIX-lea
Simpozion Anual
„Mihai Eminescu”

EVENIMENTE
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Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România
– Filiala New York

? Theodor DAMIAN

Duminică, 16 ianuarie 2022, ora 2:00 PM, la Nicolae Cristea şi la moldoveanul Mihai Eminescu;
Biserica Ortodoxă Română „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Marian Nencescu - Enciclopedismul eminescian;
Astoria, New York, Academia Oamenilor de Știință Ştefan Stoenescu - Simboluri şi ecouri ale unor
din România – Filiala USA, împreună cu Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România, Mitropolia
Ortodoxă Română a celor două Americi și Institutul
Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, New
York au organizat cel de-al XXI-lea Simpozion anual
MIHAI EMINESCU.

compoziţii poetice eminesciene ce au determinat
constituirea unităţii spirituale româneşti; M. N. Rusu
- Eminescu şi unitatea militară a poporului român;
Doru Tsaganea - Congresul studenţilor români de la
Mănăstirea Putna din perspectiva situaţiei politice
europeene din anii 1870-1871; Valentina Ciaprazi
Tema simpozionului a fost Eminescu și unitatea
spirituală a tuturor românilor în lumina aniversării
a 150 de ani de la Prima Serbare a Românilor de
Pretutindeni – Putna – 1871. Protocolul deschiderii
i-a revenit Pr. Prof. Dr. Theodor Damian, Preşedintele
Filialei New York a Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România şi al Institutului Român de Teologie
şi Spiritualitate Ortodoxă, urmat de o sensibilă
interpretare a Rugăciunii Poetului național de doamna
Lia Lungu. Programul, moderat de prof. Nicole
Smith, a continuat cu o serie de comunicări care au
evidențiat dimensiunea identificatoare și dimensiunea - Spiritualitatea eminesciană, reflecţie a autenticii
valorizatoare ale eminescianismului (Anca Sârghie spiritualităţi româneşti; Theodor Damian - Eminescu,
- Drama destinului publicistic la transilvăneanul diaspora română şi Ţara mamă.

2022

NR. 25

UZP

27

UZP

EVENIMENTE
Motto: „Mai rapid, mai înalt, mai puternic - Împreună!”
(Citius, Altius, Fortius – Communis!).
Deviză olimpică, în interpretare chinezească

? Marin ŞTEFAN

România, la Jocurile
Olimpice de Iarnă,
Beijing 2022

Jocurile Olimpice (JO) de iarnă au fost
organizate pentru prima dată la Chamonix
(Franța, 25 ianuarie - 5 februarie 1924).
România a participat de 22 de ori la JO
de iarnă, lipsind la edițiile din anii 1924
și 1960. Cea mai bună performanță a
olimpicilor noștri este medalia de bronz,
cucerită de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe
(bob 2 persoane), la JO de iarnă din anul
1968 (Grenoble, Franța). Cea de-a XXIV-a
ediție a JO de iarnă se desfășoară în
perioada 4 – 20 februarie 2022, la Beijing
(China), sub sloganul oficial „Împreună,
pentru un viitor comun”.

De fapt, această ediție a început miercuri, 2 februarie
a.c., cu proba de curling. La Beijing, s-au desfășurat și
JO de vară 2008. Este o premieră mondială faptul că
un oraș organizează, atât o ediție de vară, cât și una de
iarnă a JO (!).
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La Beijing, sunt prezenți aproape 3.000 de sportivi
din 91 de țări cu Comitete Olimpice Naționale care
vor concura pentru cele 109 medalii, la 15 discipline
olimpice. Mascota acestor JO este un urs panda, numit
„Bing Dwen Dwen” („bing”= gheață, iar „dwen dwen”
= puternic și plin de viață). Din cauza condițiilor
meteorologice, pe pârtiile de concurs va fi zăpadă
100% artificială! Medaliile olimpice vor fi însoțite
de buchete de flori tricotate din lână, reprezentând
trandafiri albi, roz și roșii, precum și ramuri de
măslin, lauri, flori de osmanthus și de crin. Nu s-au
vândut bilete, iar spectatorii invitați vor fi testați, vor
purta mască de protecție și nu vor putea depăși 30%
din capacitatea fiecărei arene sportive respective, în
conformitate cu „deviza” în condiții de pandemie:
simplu, sigur, splendid (!).
După prezentarea oficialităților principale,
reprezentanții celor 56 de grupuri etnice de pe teritoriul
Chinei, de diverse vârste și funcții, au purtat, din mână
în mână, Steagul Chinei până la catarg. Iar în timpul
arborării acestuia, s-a interpretat Imnul Național al
Republicii Populare Chineze.
Delegația României, în frunte cu domnii: Mihai
Covaliu – președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv
Român (COSR) și George Boroi – secretar general
al COSR, este formată din 22 de sportivi olimpici
(8 - feminin și 14 - masculin), tehnicieni și oficiali.
Șef de Misiune este domnul Florin Mișcă – secretar
general adjunct al COSR, iar delegația noastră este
cazată în cele trei Sate Olimpice din: Beijing, Yanqing
și Zhangjiakou. Purtători de Drapel au fost: Raluca
Strămăturaru (sanie, 36 de ani,) și Paul Pepene (schi
fond, 33 de ani) - amândoi la a patra participare la JO de
Iarnă. Mulțumesc doamnelor: Simona Tabără Amânar
– director al Academiei Olimpice Române și Liliana
Dorneanu – expert sportiv în cadrul Departamentului
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Sport al COSR, pentru sprijinul acordat cu privire la
„datele tehnice” ale TEAM ROMÂNIA!
Olimpicii noștri vor concura la opt sporturi, dornici
să urce în clasamentele respective.
În acest context, domnul Mihai
Covaliu a declarat: „La disciplinele de
iarnă mi se pare puțin mai greu decât
la sporturile de vară. Aici sunt mai
multe lucruri care contează, mai multe
detalii. Începând cu echipamentul, cu
condițiile atmosferice, cu vremea, cu
materialul pe care concurezi. Vorbim
aici de zăpadă artificială. (...) Am
spus la plecarea din țară că îmi doresc
cât mai mulți sportivi cu puncte: locurile 1-6. Dacă
pe podium, știm cu toții, este foarte greu să ajungi,
sunt sportivi foarte experimentați și cu greu se poate
ajunge în elită. (...) Fără să punem presiune foarte
mare pe sportivi, ne așteptăm să facă o cursă bună, să
fie liniștiți, în momentul în care vor intra în competiție
și să aibă încredere că, aici, este momentul lor, și pot
face cea mai bună performanță a vieții lor”.
Iată nominalizarea olimpicilor români, precum și a
echipelor tehnice:
Sanie – Raluca Strămăturaru (feminin, ștafetă),
Valentin Crețu (masculin, ștafetă), Marian Gîtlan Darius Șerban (dublu masculin, ștafetă), Ioan Apostol
și Eugen Radu (antrenori); Ioan Pița (kinetoterapeut);
Sorina Țicu (conducător echipă);
Bob – Andreea Grecu (monobob, bob 2 feminin),
Katharina Wick (bob 2 feminin), Paul Neagu (antrenor);
Mihai Tentea (bob 2 masculin, bob 4 masculin),
Daróczi Ciprian (bob 2 masculin), Raul Dobre (bob
4 masculin), Cristian Radu (bob 4 persoane), Iulian
Păcioianu (antrenor); Mihai Păcioianu (serviceman);
Skeleton – Sebastian Enache (masculin), Marius
Ene (antrenor);
Schi alpin – Maria Constantin (slalom, slalom
uriaș-feminin), Alexandru Ștefănescu (slalom, slalom
uriaș-masculin), Szilágyi Andrei și Alexandru Barbu
(antrenori);
Schi sărituri – Daniela Haralambie (NH feminin),
Andrei Feldorean (NH, LH – masculin), Daniel Cacina
(NH, LH – masculin), Florin Spulber (antrenor);
Adrian Comănescu (serviceman); Puiu Gașpar (Team
Leader);
Schi fond – Lőrincz Timea (skiatlon, sprint
liber – feminin), Paul Pepene, Raul Popa (skiatlon,
sprint liber, sprint echipe – masculin); Daniel Borca
(antrenor); Tankó Elemér (serviceman);
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Biatlon – Natalia Ushkina (individual, sprint,
urmărire – feminin), George Colțea (sprint, individual,
urmărire – masculin), Vasile Gheorghe și Cristian
Moșoiu (antrenori); Czont Attila
(kinetoterapeut);
Patinaj Viteză – Mihaela Hogaș
(feminin), Bogdan Stănescu – antrenor.
Ceremonia de deschidere a JO de
iarnă 2022 a avut loc vineri, 4 februarie
2022, pe Stadionul Național „Cuib de
pasăre” din Beijing, fiind deosebit
de spectaculoasă, cu momente
protocolare și artistice minunate, cu 24
de „tablouri”, reprezentând începutul
primăverii din Noul An Chinezesc. Deschiderea JO a
fost transmisă de Televiziunea Română, pe postul TVR
1, începând cu ora 14:00, într-un amplu și documentat
comentariu din partea jurnaliștilor Monica Bucur
și Sorin Hobana. Delegația României a fost a 45-a
la defilare, după ordinea stabilită în conformitate cu
limba chineză!

În alocuțiunea sa, CAI Qi - președintele Comitetului
de Organizare s-a referit la condițiile de desfășurare,
precum și la idealul olimpic, acela de a fi împreună,
cu solidaritate, înțelegere și sprijin reciproc, pentru a
duce la bun sfârșit această ediție a JO.
Thomas Bach – președinte al CIO, în discursul său,
a spus: „(...) Acest An al Tigrului este, totodată, un
An Olimpic și, ambele, înseamnă ambiție, curaj și
putere. Astăzi, grație acestei ambiții, China este o țară
a sportului de iarnă. Peste 300 de milioane de oameni
practică aceste sporturi, având la dispoziție mai bine
de 2.000 de pârtii de schi și patinoare. Aceste realizări
deosebite marchează începuturile unei noi ere pentru
sporturile de iarnă, pe plan mondial. (...) Gazdelor
noastre le mulțumim din inimă pentru această
călduroasă primire! Mulțumim, prieteni chinezi!
Mulțumiri speciale merg și către voluntari! Din prima
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clipă când am ajuns, ne-ați făcut să ne simțim ca acasă.
Ochii voștri zâmbitori ne încălzesc inimile. Mulțumiri,
voluntari! Din păcate, pandemia este o realitate pentru
noi toți. De aceea, gratitudinea noastră către Comitetul
de Organizare Beijing 2022, autorități și întregul
popor chinez este cu atât mai profundă! Vă mulțumim
că ați făcut posibilă desfășurarea acestor jocuri și, nu
oricum, ci în siguranță pentru toți! Am reușit să fim,
cu toții, aici, grație eforturilor doctorilor, oamenilor de
știință, personalului medical din China și din întreaga
lume. Mulțumiri, tuturor, pentru solidaritate, eforturi,
pentru că au făcut tot ceea ce era omenește posibil! În
aceeași ordine de idei, suntem alături, cu gândurile și
inima, de sportivii care nu au putut să-și împlinească

tânăr trompetist interpreta cântecul „Eu și țara mea”.
Înainte de a fi arborat, Steagul Olimpic a fost purtat
de șase foști campioni olimpici din diferite generații,
cu intonarea Imnului Olimpic, în limba greacă, de un
cor format din 40 de copii.
În continuare, un sportiv, un arbitru și un antrenor,
au depus Jurământul Olimpic: „În numele tuturor
concurenților, arbitrilor și oficialilor, promitem că
vom participa la aceste JO respectând și urmând legile
care le guvernează, cu fairplay și în deplină legalitate.
Împreună, solidari, luându-ne angajamentul pentru
un sport fără dopaj, fără a trișa și fără orice formă de
discriminare, în onoarea echipelor noastre, respectând
principiile fundamentale ale olimpismului, cu dorința
de a contribui la realizarea unei lumi mai bune, prin
sport”.
După ce peste 1.000 de persoane au purtat Flacăra
Olimpică prin diferite locuri, sub sloganul „sănătate
– bucurie – energie”, a urmat ștafeta acesteia, purtată
de sportivi din mai multe generații (anii 1950, 1960,
1970, 1980, 1990 și ultimii doi – fată și băiat – din anul
2001). Ea a fost așezată într-un mare fulg de zăpadă,
alcătuit din altele 91 mai mici, cu nominalizarea
Comitetelor Olimpice Naționale reprezentate la aceste
JO, și ridicată, apoi, deasupra suprafeței stadionului.
visul olimpic, din cauza pandemiei. Dragi colegi De fapt, fulgul de zăpadă a constituit „laitmotivul”
olimpici, scena este pregătită. Ați depășit o sumedenie
de provocări pentru a ajunge aici, într-o atmosferă de
incertitudine. Dar, clipa voastră a sosit acum, clipa pe
care o așteptați, pe care o așteptăm cu toții. A sosit
momentul ca visul dumneavoastră olimpic să se
împlinească!”.
Invitat de către Thomas Bach, XI Jinping –
președinte al Republicii Populare Chineze, a declarat
deschise JO de iarnă, Beijing 2022. Apoi, pe uriașul
ecran cu o „înaltă rezoluție” al stadionului au pășit
76 de tineri din întreaga lume (oameni obișnuiți,
de diferite rase și culori ale pielii), umăr la umăr,
simbolizând drumul spre un țel comun, în timp ce un
festivității de deschidere, reprezentând pancartele
particularizate ale fiecărei delegații, la defilare, în
ritmurile muzicii.
După alte remarcabile „tablouri” artistice,
festivitatea de deschidere s-a încheiat cu cântecul
fulgului de nea: „Fulg de zăpadă, / Zboară, lumea să te
vadă. / Acasă sau în depărtare, / Strălucești, oriunde,
în zare!”.
Această festivitate de deschidere s-a încheiat cu un
spectaculos foc de artificii.
HAI, ROMÂNIA!
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Filiala UZPR Marea Britanie
s-a alăturat Forumului
Societăţii de Media din Londra
?

Nistor BECIA

În urma mai multor demersuri ambițioase și
concentrate, făcute împreună cu președintele Doru
Dinu Glăvan de a stabili conexiuni și colaborări cu
alte organisme europene și internaționale de presă, în
dimineața zilei de azi, 16.11.2021, Filiala UZPR-UK
a avut plăcuta surpriză de a fi contactată telefonic de
către președintele Societății de Media din Londra, Peter
York. În discuțiile sale cu Nistor Becia, președintele
Filalei UZPR din Marea Britanie, Peter York și-a
exprimat entuziasmul și a salutat posibilitatea ca Filiala
să poată deveni parte a Forumului Societății de Media
din Marea Britanie pentru a putea astfel maximiza
obiectivele noastre comune.
Este cunoscut faptul că mass-media se află în centrul
vieții britanice, oferind evidențe cotidiene prin realitatea
știrilor, opiniilor sau comentariilor prin toate mijloacele
existente: audio, video sau online.
Societatea de Media este un forum al jurnaliștilor
înființat pentru a oferi cadru de manifestare printr-un
program de evenimente incitant, divers și antrenant care
încurajează pe oricine este interesat de mass-media să
se implice, să asculte și să îi interogheze pe cei aflați în
centrul acestei industrii captivante.
Societatea de Media din Marea Britanie, a fost
fondată în 1973 și a devenit un forum ce oferă cadru de
manifestare pentru schimbul de cunoștințe și opinii între
persoane din viața publică și cea politică, profesională,
din industrie și educație. Calitatea de membru o au
jurnaliști, radiodifuzori, oameni de relații publice și
oricine are o legătură cu mass-media.
Acestă societate a jurnaliștilor britanici găzduieste
evenimente periodice pentru a discuta subiecte de
actualitate și pentru a dialoga pe tema problemelor care
se află în centrul a ceea ce se întâmplă în mass-media la
momentul actual.
Președintele Peter York a explicat că membrii
societății includ personalități de rang înalt, jurnaliști
consacrați dar și persoane aflate la începutul carierei

lor. Societatea de media sprijină în mod activ tinerii
jurnaliști dar și profesioniștii din mass-media, ca parte
a misiunii sale caritabile. Astfel, s-a angajat să finanțeze
parțial Bursele Steve Hewlett, pentru a ajuta tinerii care
decid să intre în breasla presei. De asemenea, a sprijinit
un nou proiect de jurnalism cetățenesc, inițiat de
London Learning Consortium, numit “London Voices”.
Calitatea de membru, spune președintele Peter York,
are privilegiile sale și la Societatea de Media va acorda
acces unora dintre cei mai mari jucători, celor mai
recente și mai bine informate surse cu privire la toate
lucrurile ce au legătură cu mass-media. Și totul într-un
mediu convivial, primitor, unit de pasiunea pentru știri
și vizualizări.
Peter York este autor de carte, jurnalist, radiodifuzor
și consultant în management. Preocuparea sa majoră se
regăsește în studiul grupurilor sociale și al segmentelor
de piață. În ultimii 30 de ani, a semnat zeci de articole,
inițial în Harpers & Queen și apoi în publicații de masă
în special “The Independent”, fiind autorul a zece
cărți. Peter York a scris volumul “Casele Dictatorilor”,
publicat în 2005 la Editura Atlantic Books din Londra.
În acest volum de studii sociologice, autorul analizează
modul în care unii dintre cei mai emblematici oameni,
bărbați și femei din istorie, au ales să-și decoreze
casele printre acestea incluzându-l și pe fostul dictator
comunist Nicolae Ceaușescu. Joi, 9 decembrie, la
ora 18:30, președintele Peter York a invitat de altfel
membrii Filialei UZPR din Marea Britanie să participe
la un eveniment organizat la sediul University Women’s
Club din Londra, unde Michael Cockerell a discutat cu
Ayesha Hazarika – în cadrul unei acțiuni având ca temă
“Demascarea liderilor noștri”.
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Gabriel Stănescu
fondatorul
revistei Origini
- Romanian Roots
? Dan ANGHELESCU

În istoria gazetăriei româneşti, şirul scriitorilor importanţi care
şi-au asumat povara morală şi civică a jurnalismului începea cu
Mihai Eminescu şi – prin Haşdeu, Pârvan, Iorga, Nae Ionescu sau
Nichifor Crainic – continua, dând consistenţă şi o înaltă strălucire
spirituală culturii şi civilizaţiei noastre naţionale. Totodată, prin
publicistică, avea să se contureze – cu o deosebită pregnanţă – acea
conştiinţă tragică a românităţii pe care, Mircea Eliade între primii,
o desluşise drept o caracteristică a culturii româneşti moderne. Se
ştie că memoria stă la baza spiritualităţii şi dimensiunii identitare a unui popor ca mod
de supravieţuire al acestuia. Dar, în pretinsul post-comunism pe care, după 1989, îl tot
traversăm fără să înţelegem în ce fel şi către unde ne duce, nu se întrezăresc decât în
chip rarisim continuatori ai acelei tradiţii.
Între cei care, în tulburele nostru post-decembrism
și-au asumat povara, înainte de toate, morală a
jurnalismului, un loc singular îl ocupă regretatul
poet, gazetar şi editor Gabriel Stănescu (1951-2010).
Exemplare, luciditatea şi clarviziunea lui au strălucit,
din păcate, pentru prea scurtă vreme în actualitatea
noastră bulversată de manipulări şi confuzii. Doctor
în filosofie (2002) emigrat în SUA după mineriade
(1991), revenise, totuşi, în ţară după ce fondase
în Statele Unite una dintre cele mai importante
publicaţii ale momentului, revista româno-americană
„Origini. Romanian Roots”. Ca unul dintre acei
care nu s-au împăcat cu falsitatea şi compromisurile
politicianismului autohton, Gabriel Stănescu se va
apleca cu deosebită atenţie asupra noilor stări de
lucruri, observând că sensul evenimentelor căpătase
deja o coloratură şi conotaţii cel puţin stranii. Devenise
vizibilă natura falacioasă a aparenţelor instaurate
în România de după ’89. Era tot mai limpede că, în
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mesajele către opinia publică, ilegitimitatea criminală
a comunismului fusese estompată până acolo unde
perioada totalitară trebuia privită şi chiar acceptată cu
o îngăduinţă de-a dreptul aberantă. Reversul medaliei
era că exilul – ca spiritualitate a unei culturi de veghe
asupra destinului românilor, neliniştitor-acuzatoare
– devenise instantaneu, incomod. Despre victimele
(partea nefericită) a istoriilor noastre nu mai era
recomandabil să se discute şi, ca atare, orice tentativă
de resuscitare a memoriei, devenea indezirabilă.
Întregul tragism al istoriei românilor trebuia aruncat
în derizoriul unor întâmplări oarecare, împins în
uitare şi excomunicat ca o „istorie ce nu se învaţă
la şcoală”. Şi, într-adevăr, tot ce ar putea aminti de
el a fost extirpat din toate programele educaţionale.
Așa se face că, în toate dezbaterile publice, orice
aluzii acuzatoare sau inconfortabile pentru fosta
nomenclatură erau estompate. Sub nou-apăruta
corectitudine politică (politically correctness) se
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stabilea, cu rigurozitate, despre care dintre victimele
istoriei recente era îngăduit să se mai vorbească.
Iată de ce revista „Origini. Romanian Roots” se va
configura şi ca un remember și ca o continuatoare a
spiritualităţii exilului.
În percepţia marii literaturi şi a marilor scriitori ai
exilului (Eugen Ionescu, Vintilă Horia, Constantin
Amăriuţei, Horia Stamatu) Omul din veacul XX a
fost constrâns să accepte şi să-şi suporte exilul ca
pe o condiţie de neevitat a supravieţuirii sale. Prin
urmare, se va înţelege de ce Gabriel Stănescu şi-a
orientat publicaţia într-o continuitate cu literatura şi
publicistica celor care se luptau să-şi salveze cultura,
limba, tradiţiile şi istoria care, sub totalitarism, erau
ameninţate de o iminentă şi totală dispariţie. Într-un
à rebours faţă de publicistica din post-decembrismul
românesc, Origini. Romanian Roots inaugura o
poziție singulară, impunând o consolidare a acestor
valori ale românităţii dintotdeauna. Prin tot ceea ce
a respirat în substanţialele ei luări de poziţie, această
publicaţie se va dovedi refractară, incisivă şi total
incomodă în faţa premeditatelor şi extinselor amnezii
ale post-comunismului care, cu nedisimulată aroganţă,
evita să ofere răspuns asupra celei mai limpezi
interogaţii formulate de Gabriel Stănescu: „De ce
acest slab ecou, în opinia publică, privind mărturiile
crimelor comunismului? De ce această tăcere jenată a
politicienilor?/.../Ne aflăm în faţa unei imposibilităţi
cognitive?”
Pornind de la constatarea adevărului, evident pe
multiple paliere, că recentul trecut totalitar continua
să lucreze din plin asupra realităţilor prezentului
nostru, publicaţia păstra spiritul interogativ-acuzator
al publicisticii din exil, dat fiind că era cât se poate
de limpede: pretinsa demantelare a utopiei fusese
stopată. Devastatoare ironie (tragică!) a istoriei:
pretins anticomunista revoluţie îl avansase în vizibilul
ei prim-plan pe dogmaticul ultra-stalinist Silviu
Brucan, personajul incult şi grobian care în anii de
teroare bolşevică ceruse, în Scânteia, condamnarea la
moarte a elitelor politice şi culturale ale ţării. Odată
cu el, îşi făceau simţită prezenţa nepoții unor moși și
babe cândva encavediste, crescuţi şi educaţi în vilele
din Primăverii. Retorica doar aparent (şi formal)
antitotalitară nu reuşea să mascheze semnificaţia
reală a întâmplării că tocmai Vladimir (Volodea)
Tismăneanu, fiul unor notorii cominternişti de
rang înalt, era desemnat să se pronunţe (?!) asupra
crimelor comunismului instrumentate în România
de binecunoscuţii (apropiaţii tovarăşi de luptă ai
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părinţilor săi) Ana Pauker (Hannah Robinsohn) sau
Alexandru Nicolschi (Boris Grünberg). Doar că
mai existau încă şi români a căror înţelegere îi situa
deasupra acelui stupid people spre care se lansau
predicțiile gâjâite ale oracolului din Dămăroaia.
Astfel, articolul lui Andrei Vartic (v. Origini Romanian Roots, vol.XI, n.6-7-8, June-July-August
2007) demonstra că pretinsa revoluţie anticomunistă
nu era decât o reîntronare, nici prea cosmetizată,
a fostei nomenclaturi prezentată ca nouă (?!) clasă
politică românească! Ceea ce explică tandreţea cu
care (brusc americanizatul politolog) Tismăneanu
îşi redacta Raportul final asupra stalinismului, ca şi
neruşinarea cu care odraslele cominterniştilor aveau
să copieze cuvânt cu cuvânt sinistrele hotărâri
ale tribunalelor din ’46, pentru a-i declara din nou
duşmani ai poporului pe Mircea Vulcănescu, Nichifor

Crainic, Vintilă Horia, Ion Şugariu şi pe toţi ceilalţi
pe care tovarăşul Brucan îi anatemizase în anii de
teroare bolşevică. Iată de ce, se va vorbi nu de un
eşec, ci – limpede – despre o confiscare a revoluţiei.
Monica Nedelcu punea în revistă adevăruri asupra
cărora se păstrează o tăcere totală: „... Cu sprijinul
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moscovit/.../liota comunistă şi-a menţinut puterea/.../
iar procesul exemplar care ar fi trebuit să urmeze, a
fost amânat sine die. /.../ neo-stângismul ambiental
s-a combinat cu un dispreţ sistematic al valorilor
româneşti/.../ România intelectuală de azi a redevenit,
din slugărnicie şi mimetism, mult mai stângistă decât
postbelica Franţă intelectuală, iar dispreţul poporului
român faţă de propriile sale valori autentice frizează
inconştienţa./.../ Merită psihanalizată această formă de
nesimţire a poporului român care, abia ieşit din grota
stalinist ceauşistă, caută refugiu, cu un soi de frenezie
disperată, în bordelul stângismului consumist./.../ E
absolut evident că cenzura ideologică s-a reimpus în
ultimii ani în România de către cei care au ajuns în
fruntea anumitor instituţii de cultură”.
Severele diagnoze explică şi, de fapt, ne pun
faţă în faţă cu raţiunea profundă şi necesitatea din
care s-a iniţiat editarea acestei publicaţii. Origini.
Romanian Roots a fost o publicaţie ce s-a concretizat
prin şase apariţii pe an în numere duble. Deosebit de
semnificativă apare şi componenţa Editorial Boardului: Editor Gabriel Stănescu, George Astaloş, Ştefan
Augustin Doinaş, Paul Barbăneagră, Constantin Virgil
Negoiţă, Mac Linscott Ricketts, Aurel Sasu, Ştefan
Stoenescu, Virginia Stănescu. Fiecare dintre apariţiile
revistei anunţa pe coperta patru tematicile dezbătute
în numărul următor. Reamintim câteva: Securitatea
şi exilul românesc, Este Eminescu un reacţionar?,
Românii şi Uniunea Europeană; Religie şi ştiinţă;
23 august 1944 – între mistificare şi adevăr istoric;
Cultură şi politică; Vintilă Horia, exilatul; Orientări
şi soluţii în câmpul valorilor lumii contemporane.
Iată câteva titluri de articole şi semnatarii lor:
Procesul comunismului, contrarevoluţiei şi tranziţiei
criminale – Dan Culcer, Despărţirea de trecut –
Gabriel Stănescu, Părintele Stăniloae şi Europa
unită – Theodor Codreanu, Principii şi instrucţiuni
tovărăşeşti moscovite – Teresia B. Tătaru, Basarabia
lui ...Volodea Tismăneanu – Andrei Vartic, De ce nu
există un muzeu memorial experimentul Piteşti –
George Marin, Institutul cultural român din Freiburg
- Gabriel Stănescu, Diaspora care uneşte – Mihai
Posada, Ancheta revistei Origini Romanian Roots –
România după 16 ani de libertate, Ancheta revistei
Origini Romanian Roots –Pâine şi circ în vreme de
criză, Exilul ca metamorfoză – Constantin Eretescu.
Întoarcerea lui Vintilă, Horia nu a mai avut loc –
Marcel Petrişor, Theodor Cazaban despre Vintilă
Horia - Cristian Bădiliţă, Înainte şi după Vintilă Horia
– Marilena Rotaru, Vintilă Horia în corespondenţă cu

34 UZP NR. 25 2022

Mircea Popescu – Mihaela Albu/ Dan Anghelescu,
Europa Liberă şi exilul românesc. O istorie încă
nescrisă – Rene Alecu de Flers.
O serie de preţioase amănunte privitoare la apariţia
revistei Origini ne-au fost puse la dispoziție chiar
de Gabriel Stănescu prin mărturiile din interviul
consemnat de poetul Andrei Zanca. Astfel, suntem
edificaţi asupra concursului de împrejurări ce avea să
deschidă drumul spre această iniţiativă jurnalistică.
În 1995, lua fiinţă International Association of
Romanian Writers & Artists (Asociaţia Internaţională
a Scriitorilor şi Oamenilor de Artă Români LiterArt
XXI), structură organizaţională creată de scriitori,
jurnalişti, artişti plastici şi profesori universitari exilaţi
în Statele Unite, Canada, Germania, Franţa, Italia,
România, Austria, Elveţia.
Doi ani mai târziu, Gabriel Stănescu era solicitat
de conducerea LiterArt XXI (Sanda Golopenţia,
Constantin Eretescu şi Silvia Cinca) să preia
îndatoririle de secretar general al asociaţiei. Într-o
astfel de calitate, cel desemnat îşi propunea să
determine o apropiere, o reunire a forţelor scriitoriceşti
din exil, scop în care iniţia editarea revistei Origini.
Romanian Roots, publicaţie care aspira să devină „...
o modalitate sublimată de a menţine trează conştiinţa
celor din emigraţie pentru a-şi aduce aminte de unde
au venit, cine sunt, şi încotro vor să se îndrepte.”
Aşa se face că, în cele din urmă, programul LiterArt
XXI (cu sediu la Atlanta, Georgia, USA) căpăta o
consistenţă absolut notabilă prin apariţia revistei
Origini. Romanian Roots, a Almanahului Origini şi
a Caietelor Internaţionale de poezie. Toate acestea, la
un loc, se concretizau şi ca un răspuns adecvat la o
stare de lucruri pe care Gabriel Stănescu, în interviu,
îl creiona cu deosebită limpezime: „... Romanian
Journal, revista care apare la New York, este finanţată
din fondurile directe ale statului român/.../ cei
desemnaţi să reprezinte cultura română în America
nu-s oameni de cultură, ci lingăii puterii de ieri şi de
azi şi, probabil, a celei de mâine. În aceste condiţii
imaginea culturii româneşti nu se îmbunătăţeşte, ci se
depreciază pe zi ce trece.”
Se instituia astfel o veghe permanentă asupra
întâmplărilor care apăruseră ori se întrezăreau la
orizonturile, nu tocmai senine, ale post-decembristei
culturii române. Unul dintre exemplele semnificative
ce va ilustra această veghe avea ca punct de pornire
un articol din 1921 semnat de Nae Ionescu unde – cu
autoritatea de necontestat în epocă – acesta afirmase:
„Filosofia românească, în forma ei cultă, nu există. Şi
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e foarte probabil că nu va exista încă multă vreme
de aici înainte.” Desigur, doctor în filosofie, Gabriel
Stănescu nu avea de gând să „combată” aserţiunile
formulate de maieuticul Profesor în urmă cu şapte
decenii. Însă – cum spune – accepta cu greu „... că
aceeaşi afirmaţie face şcoală azi/.../auzită din gura
unuia dintre emulii unui filosof care chiar ieşise din
mantaua lui Nae Ionescu. Am aflat că originalul
Gabriel Liiceanu,vrând probabil să facă impresie, ar fi
deschis cursul său despre C. Noica de la Facultatea de
Filosofie din anul 1995 cu aceleaşi cuvinte: Filosofia
românească nu există; ar fi putut începe cu C. Noica,
dar...”
În publicistica românească de după ’89, un merit
notabil ce se adaugă în contul revistei Origini este şi
acela că a deschis orizonturile către fenomenul literar
al exilului românesc. După 1990, acest veritabil
tezaur literar era în totalitate necunoscut. Jurnalul
Literar al regretatului Nicolae Florescu a fost singura

publicaţie care, cu eforturi considerabile şi totodată
cu o exemplară probitate ştiinţifică, readusese în
actualitate acest fascinant peisaj literar unic în Europa.
În interviul cu Andrei Zanca, Gabriel Stănescu
abordase şi problema acestui fenomen, situându-l
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sub semnul unei insolubile neclarităţi: „... Nu cred,
spunea el, că există graniţe între literatura românească
din ţară şi cea din exil. /.../ Dar dacă scrii totuşi, în
româneşte şi ea, literatura română nu te vrea printre
aleşii ei?” Evident, nu literatura română era aceea
care refuza cu obstinaţie atât reintegrarea, cât şi orice
apropiere a publicului de valorile literare ale exilului.
Post-decembrismul evita în esenţă tocmai faptul că
aceasta s-ar fi putut converti într-o veritabilă terapie a
memoriei, aceea pe care Monica Lovinescu o considera
imperios necesară pentru mentalul unei societăţi peste
care a domnit totalitarismul. Începând de la această
constatare se conturează în subsidiar cheia înţelegerii
adevăratelor motive (evident inavuabile) asupra
tăcerii ce a continuat să acopere atât istoria recentă
cât şi fenomenul exilului. Cel care, înainte de plecarea
din ţară, îşi intitula volumele de poeme Exerciţii
de apărare pasivă şi Împotriva metodei, reîntors
acasă, lansa câteva foarte dezamăgite consideraţii:
„... Cât despre neocomunismul şi anticomunismul
dâmboviţean, noi cei din emigraţie, nu le putem
schimba sau influenţa. Sunt prea puternice structurile
care le perpetuează. S-a vorbit de o nouă revoluţie.
A cui? A morţilor din decembrie 1989? A copiilor şi
tinerilor de atunci care acum sunt oameni maturi şi
care dezamăgiţi, deziluzionaţi de acapararea puterii
de către o clică politică străină intereselor ţării,
emigrează sau deja au emigrat?”
Implicaţiile acestor stări de lucruri – nu puţine
şi nici fără consecinţe grave – dau întreaga măsură
a dramei pe care post-decembrismul o inoculează
în fiinţarea conaţionalilor noştri, oriune s-ar afla ei.
Şi Gabriel Stănescu o exprimă în tot dramatismul
ei: „Neliniştile mele sunt greu de purtat, ele sunt
reflexul unei nesiguranţe existenţiale care mă macină
incontinuu/.../sau poate că e graba noastră dinaintea
oricărui sfârşit care abia acum începe./.../Ceva mă
face să nu mă adaptez nicăieri./.../De aceea scriu:
pentru că am mai multe de spus./.../Scrisul e o învăţare
a lumii.../.../Exilul nu poate fi o stare limită ci una
perpetuă.”
Fără îndoială, exilul ca şi fenomenul literar al
exilului, atât pentru revistă cât şi pentru editorul ei au
constituit o preocupare constantă. Pe prima copertă,
partea superioară, figurează un citat din scrierile lui
Vintilă Horia: „Istoria exilului o pot face numai câteva
personalităţi în stare să creeze într-un ritm românesc,
pe care numai ele îl pot simţi şi înţelege.” În mod
vădit, Gabriel Stănescu a fost una dintre acestea şi,
alături de el, marea majoritate a colaboratorilor care i
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s-au alăturat. Ca şi el erau neliniştiţi şi sceptici, având
de înfruntat efectele acestui autism al actualităţii. În
numărul 4-5 al revistei Origini (2010), scriind despre
Vintilă Horia, o întâlnim pe Monica Nedelcu. Cu
vizibil regret, ea crede şi spune: „... ceasul românesc
al lui Vintilă Horia n-a sosit şi, probabil, nu va sosi
prea curând. Acest mare scriitor şi gânditor român din
secolul XX, /..../scriind în patru limbi cu dexteritate
şi eleganţă aristocratică (română, franceză, spaniolă
şi italiană) adulat de generaţii de studenţi de la
Complutense, după ce stârnise furia haitelor comuniste
franceze, continuă să fie minimalizat sau pur şi simplu
ignorat în propria lui ţară.”
Tot asupra lui Vintilă Horia se orientează şi
editorialul lui Gabriel Stănescu (Origini, vol. XIV,
no. 4-5/ 2010). Titlul (Exilat în lumea liberă) prelua
o sintagmă pusă în circulaţie de Theodor Cazaban,
romancierul de succes într-o Franţă care era insensibilă
şi „indiferentă faţă de condiţia dezumanizantă a lui
homo sovieticus şi a popoarelor aflate dincolo de
cortina de fier”. Editorialistul trece în revistă drama
şi cabala instrumentată de la Bucureşti în vederea
compromiterii romancierului român care binemeritase
premiul Goncourt. În cuprinsul aceluiaşi număr mai
apar: Laurenţiu Melinte prezentând acea atât de
singulară carte (o eseistică sub formă de interviuri)
Călătorie spre centrele pământului (Viaje a los centros
de la tierra). Marilena Rotaru semnează articolul
intitulat Înainte şi după Vintilă Horia. Cristian
Bădiliţă publică un interviu cu Theodor Cazaban
despre Vintilă Horia. Alte titluri din vasta operă a
lui Vintilă Horia sunt aduse în discuţie de Santiago
Rivas: Anchetă dincolo de vizibil (Encuesta detras de
lo visibile), uimitoare carte de cercetări în domeniul
parapsihologiei. Nu mai puţin importantă este şi o altă
lucrare savantă ce pune în lumină capacitatea de analist
subtil a lui Vintilă Horia: Introduccion a la literatura
del siglo XX (Introducere în literatura veacului
XX). Textul oferă o extraordinară meditaţie sintetică
asupra tuturor curentelor şi orientărilor gândirii etice,
politice şi sociale care si-au aflat o exprimare prin
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limbajul literaturii. Această operă de amplă sinteză
este cu atât mai valoroasă cu cât readuce în atenţia şi
interesul public scriitori care, în virtutea unor situaţii
ce aparţin, în cele mai multe cazuri, de acel politic
ce falsifică şi umileşte adevărurile fundamentale, sunt
atăzi ignoraţi”.
Tot privitor la Vintilă Horia, Constantin Eretescu,
într-un foarte interesant şi subtil studiu (intitulat
Exilul ca metamorfoză) consideră că omul care a
scris romanele Dieu este né en exil, Le Chevalier de
la résignation şi Perseguid a Boecio: „a trăit un exil
dublu: cel real şi exilul eroilor lui.”
Cu ample referinţe la cele două lucrări despre
care s-a mai amintit (Encuesta detras de lo visibile
şi Introduccion a la literatura del siglo XX), Mihai
Cismărescu încearcă o introducere în sfera cercetărilor
mai speciale operate de Vintilă Horia. Isabela VasiliuScraba analizează scrierile aceluiaşi din perspectiva,
nu mai puţin spectaculoasă şi interesantă, de istoric al
filosofiei româneşti.
Revista lui Gabriel Stănescu îşi aflase raţiunea de
a fi în încercarea de menţinere trează a spiritualităţii
exilului, dat fiind că atât fondatorul, cât şi colaboratorii
publicaţiei Origini. Romanian Roots înţeleseseră
că post-comunismul nu era mai mult decât un
experiment ce se concretiza doar într-o abstractă şi
irelevantă retorică. De altfel, e suficient să reflectăm
asupra destinului actual al literaturii şi personalităţilor
exilului, la tăcerea suspectă care continuă să le acopere
încă, deşi, când a apărut revista, trecuse destulă vreme
de la aşa-zisa revoluţie. Dar publicaţia şi colaboratorii
ei erau conştienţi că lumea românească continua să
fie un spaţiu populat mai mult de întrebări decât de
certitudini şi, prin scrisul lor, aspirau să ilumineze
subteraneitatea evenimentelor pe care le traversau.
Publicistica în cazul acesta refuza să fie un act
gratuit. Pentru cei tineri, barbaria şi dublul întunecat
al istoriei recente erau împinse în afara câmpurilor
memoriei. Împotriva lor prezentul construia o – nu
tocmai benignă – dominaţie a aparenţelor. Care, de
altfel, continuă. Din nefericire însă, revista a dispărut.
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„Eroii neamului” - 13 ani
? Ionel PINTILII
La data apariției acestei aserțiuni, publicația „Eroii Neamului” se
apropie de 13 ani de existență. În această perioadă cu multe restricții
și măsuri sanitare generate de pandemie, publicația și-a respectat
integral statutul de periodic de educație patriotică și cinstire a eroilor
neamului.
Periodicul
ieşean
„Eroii
Neamului” – a nu se confunda cu
publicaţia cu acelaşi titlu, apărută
la Satu Mare – oferă un sumar cu
teme de actualitate şi de interes
pentru cititorul pasionat de istoria
şi cultura românilor. Iată câteva
titluri care credem că au trezit
interesul pentru publicaţia ieşeană:
„Marile tratate internaționale
ale României (1919-1920)” de
istoricul Dan Ravaru; „Ce ne-ar
spune eroii neamului nouă, celor de
astăzi?”, articol semnat de lector dr.
Bogdan C. Neculau (Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași).
General (r.) dr. Mircea Chelaru a
pus la dispoziția cititorilor un semn
al prezentului, că nu i-am uitat pe
cei jertfiți, în cadrul articolului
„Așa am fost și așa vom rămâne:
o Țară, un Popor, o Credință!”.
Un colaborator constant este
istoricul ieșean Constantin Cloșcă
care ne-a onorat de această dată
cu lucrarea intitulată „Costache
Conachi -170 ani de la deces”.
Prin ample articole care au făcut
referire la „1 Decembrie 1918, ca
realizare istorică a întregii națiuni
române” (Col.(r.) Ionel Pintilii)
și „Rolul Consiliilor și Gărzilor
Naționale Române în înfăptuirea
Marelui vis a românilor” (Col.(r.)
Mihai-Ștefan Focșa), publicația a
contribuit la marcarea triumfului
idealului național, Unirea cea

Mare. Profesorul Sorin Langu ne-a
pus la dispoziție un documentat
articol despre „Drama României
Mari: 1940”, unde în cele șase
episoade descrie calvarul acelui
an fatidic pentru nația română.
Directorul Muzeului Militar Iași,
col.(r) Dan Prisacaru ne relatează
despre „Conferința România –
Polonia de la Iași”, iar în alt articol
despre „Aniversarea centenar de la
borna de pe cota 1651 din Munții
Maramureșului, vârful Stog”.
Scriitoarea și jurnalista Livia
Ciupercă, din paginile de jurnal
semnate colonel Raul Dona (18731924), a realizat o amplă evocare.
Articolul doamnei dr. Mădălina
Fărcaș cuprinde gânduri despre
„Unicul dor al vieții mele e să-mi
văd națiunea mea fericită (Avram
Iancu)”. De această dată scriitorul
și dr. în istorie, Vasile Diacon
a realizat un interesant articoldocument despre „Universitatea
ieșeană la 160 de ani de la
inaugurare (26 octombrie 1860)”.
Menționăm și alți câțiva
colaboratori care se regăsesc în
filele periodicului ieșean: prof.
univ. dr. Ion Solcanu, Iași; Col. (rtg)
Constantin Chiper, Ploiești; prof.
Ioan Dănilă, Bacău; col. (rtg) Ioan
Timofte, dr. ing. Leonard Constantin
Stafie și prof. Victor Iasif.
Spații tipografice au fost alocate
manifestărilor închinate Zilei
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Eroilor, Zilei Armatei Române,
celor 131 de ani de la moartea
poetului Mihai Eminescu sau
importanța istorică a zilei de 6
mai 1600, când Mihai Viteazul
ocupă tronul Moldovei, împlinirea
celor 79 de ani de la masacrul de
la Fântana Albă și altor articole
pe care le considerăm tot atât
de interesante. Menționăm că
periodicul de educație patriotică și
cinstire a eroilor neamului, apărută
sub egida Filialei Județene „Cultul
Eroilor” Iași, a ajuns la numărul 50.
Colectivul redacțional s-a străduit
ca număr de număr să prezinte
cititorilor o tematică diversificată,
cum ar fi: viața eroilor căzuți pe
câmpurile de luptă, personalitățile
reprezentative care au contribuit
la dezvoltarea conștiinței de
neam, reliefarea manifestărilor
desfășurate de filială, cât și
de Cercurile „Cultul Eroilor”
înființate pe teritoriul județului Iași
și alte teme la fel de interesante
din istorie. Ediție de ediție, tiparită
într-un tiraj de 5.000 de exemplare,
publicația a fost distribuită gratuit
cu ajutorul membrilor asociației,
voluntarilor
de
la
diferite
instituții de învățământ superior
și preuniversitar, Inspectoratului
Școlar,
preoților
parohi
și
asociațiilor cultural-patriotice care
au făcut posibilă lecturarea acesteia
și peste granițele României.

NR. 25

UZP

37

UZP

PUBLICAŢII – IERI ŞI AZI

Pe urmele
ziaristicii bănăţene
- sec. XVII - XIX ?Ioan IONESCU

Ziaristica bănățeană își are originea la sfârșitul secolului al XVII-lea, când marele
luptător și scriitor din Banat, Paul Iorgovici a scos la Viena împreună cu Ioan Molnar o
gazetă românească, ceea ce nu a fost pe plac guvernului austriac. S-au luat măsuri severe,
cu motivarea că apariția nu a fost încuviințată de autoritățile publice. Firește, teama
propagandei revoluționare, de răspândire a mișcării de luptă pentru libertate era evidentă.
Titlul gazetei nu se cunoaște. Se știe doar că s-a tipărit un singur număr, care a fost
răspândit până în Ardeal (1794).
Timp de o jumătate de secol, până la revoluția de la
1848, nu se mai pomenește de nici un fel de încercare
gazetărească în regiunea Banat. Rămân, însă, voci
că Eftimie Murgu, marele revoluționar, ar fi scos
un ziar litografiat, pentru a-i informa pe bănățeni cu
privire la desfășurarea evenimentelor și Programul de
luptă al revoluției.
Exemplare
din
acest ziar s-ar
păstra la Academia
din Budapesta.
În
perioada
absolutismului
(1857), gazetăria
românească
nu
putea prinde nici o
rădăcină în Banat.
A apărut o singură
gazetă
pentru
românii bănățeni,
dar și aceasta a fost
tipărită la Viena și avea caracterul unui monitor oficial.
Este vorba de „Buletinu Guvernului provinciale a
lu Voivodatului Serbicu și a Banatului Timișianu”,
apărut la Viena în limba română și germană.
Ziariștii bănățeni au fost nevoiți să lucreze în
Ardeal pentru a face o gazetă românească, mai ales
că acolo ziaristica era mai evoluată. Bănățeanul, dr.
Pavel Vasici a întocmit o revistă sanitară. A plecat
ulterior la Sibiu și a întemeiat „Telegraful Român,”
în perioada 1853-1856. Nicolae Tincu-Velea, istoric
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bănățean, gazetar, a publicat o mulțime de articole
politice, culturale, în „Gazeta Transilvaniei” și în
„Foaie pentru minte, inimă și literatură” din Brașov.
Cea dintâi încercare de a scoate o gazetă românească
în Banat, cu caracter românesc, s-a făcut în anul 1860,
când s-a sfârșit „voivodina sârbească.” Ziarul urma să
se numească „Albina Bănățeană,” având ca redactor
pe scriitorul și ziaristul bănățean Simion Mangiuca.
Dar acest ziar nu a mai apărut.
După anul 1860, se ridică pleiada de gazetari
bănățeni care se grupează în jurul ziarului „Albina” din
Viena, unde au făcut o adevărată școală profesională.
Printre cei întorși în Banat, îi găsim pe Vicențiu Babeș
– directorul ziarului „Albina,” și redactorii Iulian
Grozesu și Gruia Liuba. Pavel Rotariu a înființat
ziarul „Luminătorul.”
Familia Mocioni din Banat a înființat la Viena în
anul 1866 o gazetă politică românească cu un program
național, încredințând conducerea publicației „Albina”
lui Vicențiu Babeș. Primul număr a apărut în ziua de
Paști, 27 martie 1866, cu un articol de fond semnat
de Andrei Mocioni, Antonie Mocioni, dr. Alexandru
Mocioni. Frații Mocioni publică programul gazetei, o
confesiune de credință ce reprezintă oglinda fidelă a
gândirii românești de la acea vreme.
„Albina” rămâne organul de afirmare a opiniei
publice românești de dincoace de Carpați. Politica,
atitudinea ei era obiectivă și căuta să apere interesele
neamului nostru față de nesocotirea drepturilor
naționalităților conlocuitoare de către guvernul
maghiar.
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La 12 aprilie 1874, Iulian Grozescu scoate la
Timișoara cea dintâi gazetă românească cu caracter
permanent, umoristică „Priculici.” La 17 martie 1880,
Iulian
Grozescu
împreună
cu
socrul său, Meletie
Drăghici, un om cu
autoritate în regiunea
sa, scoate un ziar
politic (cu apariție
de aproape două
decenii) cu titlul
„Luminătorul”.
În
ianuarie 1894, ziarul
este reorganizat și
transformat în ziarul
„Dreptatea,” având
ca redactor pe dr.
C.D. Diaconovich și
dr. Valeriu Braniște.
În perioada 1886-1887, Pavel Rotariu a scos și revista
„Advocatul Poporal,” ca supliment la „Luminătorul”.
Ziarul „Dreptatea” a apărut până în anul 1898.
În anul 1880, apare la Lugoj o gazetă „Desceptarea”,
redactată de Iosif Tempea, ca fiind un ziar beletristic,
științific, umoristic.
Fondatorii presei de politică național-românească
au fost Meletie Drăghici și Pavel Rotariu și această
presă a stat totdeauna în serviciul Partidului Național
Român.
Menționăm și faptul că în Banat a existat și o
presă românească independentă cu un program mai
moderat, cum a fost ziarul „Viitorul,” care apărea la
Budapesta în anii 1883-1885, având ca redactor pe dr.
Diaconovich și Zamfir Rozescu.
Rămâne însă drept unul din cele mai importante
ziare din Timișoara, „Semănătorul” care, în perioada
1880-1894, reușește să surprindă cu programul lui
centrat pe ușurarea sarcinilor publice și înlesnirea
progresului comun, propagarea adevăratului
patriotism, autonomia comitatelor, autonomia
bisericilor și instrucțiunea națională confesională,
cercetarea piedicilor dezvoltării și progresului. Mai
mult, ziarul să fie condus pe principii democratice,
moderate, treptat aplicabile, a atrage, a apropia și
consolida spiritele. „Luminătorul” a apărut cu un
program foarte complex, practic promova politica
Partidului Național Român. În jurul ziarului, s-au
grupat aproape toți intelectualii bănățeni, iar coloanele
editorialului erau ocupate de fruntașii vieții publice.
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În aprilie 1885, apare la Timișoara o nouă gazetă
românească intitulată „Timișiana,” dar aceasta nu era
o gazetă politică, ci o revistă săptămânală ilustrată
de economie și literatură română, editor și redactor
responsabil, fiind Teodor V. Păcățeanu. Un an mai
târziu, la 3 ian. 1886, apare la Timișoara „Gazeta
Poporului,” o revistă săptămânală ilustrată, de
economie și literatură
română. La început a
redactat-o tot Teodor
Păcățeanu, însă la
13 apr. 1888 o preia
Nicolae Coșeriu până
în 1892, când dispare.
La conducerea gazetei,
a apărut în 1891 și
George Ardelean.
Un alt ziar de care
s-a vorbit, care a avut o
însemnătate majoră în
publicistica bănățeană,
a fost „Dreptatea.”
Acest ziar s-a născut
din necesitatea ce o simțeau românii bănățeni ca
urmare a antagonismului ascuțit între regimul maghiar
și poporul român, mai ales în urma faimosului
Memorandum. Intelectualii bănățeni, în frunte cu
Alexandru Mocioni, au găsit de cuviință a pune bazele
unui ziar românesc cotidian. Ei au considerat că ziarul
„Luminătorul” nu mai putea corespunde nevoilor de
apărare în lupta aprigă ce s-a ivit pe terenul politicii
naționale. Programul ziarului „Dreptatea,” era de fapt
programul Partidului Național de la 1881, iar deviza
lui era „solidaritate națională.”
Ca o reacție contrar tendinței prea naționaliste
a ziarului „Dreptatea,” apare la Timișoara (după
procesul lui V. Braniște) o nouă gazetă românească
„Controla,” redactat de Ioan V. Barclan. Redactorul
vrea să repare greșelile ziarului „Dreptatea” (după
unii). De fapt, s-a pledat pentru buna înțelegere între
neamul nostru și poporul maghiar. Primul număr
apare la 13 aprilie 1895, continuând să apară joia și
duminica. În anul 1897 „Controla” este redactată de
preotul David Vonica din Giroc.
Timișoara devenise la sfârșitul secolului al XIXlea un centru industrial de mare importanță, să aibă
un număr mare de muncitori proveniți de la țară,
furnizând brațe de muncă pentru industrie. Reușește
să se afirme ca o forță...
(Va urma)
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Paranteze comunicaţionale
? Nicolae ROTARU

În loc de şapou
M-am întrebat mereu dacă sunt suficiente urmele mele
de comunicator profesionist şi jurnalist pasionat pentru a
binemerita, dacă în „senioria” editorială am reuşit fără loc,
măcar un spaţiu tipografic în paginile revistei (de specialitate) a
breslei, al cărei fondator (din 1991, după ce, în 1990 devenisem
membru al USR!) şi membru (supleant, ales reprezentant al
jurnaliştilor militari!) al primului staff al UZP am fost şi al
cărei cotizant fără întrerupere am rămas? Dar luând în calcul
şi că sunt „infestat” cu virusul jurnalisticii încă din liceu (vezi
revista „Trimestre” de la Colegiul găieștean „Vladimir Streinu”, din 1965!) şi din
şcoala militară de ofiţeri (vezi revista „Anotimpuri” pe care am întemeiat-o la Sibiu,
în 1972!) şi încă „nelecuit” de maladia ziaristică (atestat ca profesionist şi angajat
redactor la hebdomadarul „În slujba patriei” din 1983 şi școlit la Facultatea de
Jurnalism & Ştiinţele Comunicării - după finalizarea, în 1981 a Academiei Militare,
secţia Transmisiuni - şi angajat, succesiv, între 1985 - 1998, ca redactor de rubrică,
secretar general de redacţie, redactor şef şi primul director la mensualul Pentru Patrie”
al MAI, publicaţie ce deţinea recordul tirajului din România!), ca să nu mai spun de
„cronicizarea” bolii în anii petrecuţi la catedră ca prof. univ. dr. ing., angajat la ANI
„Mihai Viteazul” şi al Universităţii „Hyperion”, până-n 2016, cu un sfert din cele 130
de cărţi publicate, abordând probleme de comunicare, cred că pot accede la „nurii”
revistei Uniunii Ziariștilor Profesioniști, unde, recunosc, regretatul Doru Dinu Glăvan
m-a invitat să colaborez, dar am tărăgănat s-o fac. Aşadar:
Cine nu ştie (dacă nu de la Ioan, măcar din gura
lumii!) că la început a fost Cuvântul!? Ei bine, eu sunt
de părere că pentru a exista ceva (în coexistenţele
duale de tip plus - minus, Ying - Yang, bine – rău, ou
- găină) trebuie să fie şi altceva la care să ne raportăm.
Ca adevărul potenţat de minciună, pacea ca rezultat al
războiului încheiat, cuvântul ca alternativă a tăcerii.
Altceva (sau alt ceva) chiar dacă, vorba lui Nichita,
este sau pare a fi acelaşi!
Obişnuiam să spun în deschiderea cursurilor
de Teoria comunicării că liniştea este ca un Little
boy neexplodat(ă), că tăcerile sunt nişte depozite
de decibeli, că „SST!” (onomatopeea invitaţiei la
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silenţiozitate) poate fi la un moment dat imitarea
parcursului înfocat al unui fitil către o sculă a morţii!
Exact din pricina „unităţii şi luptei contrariilor”, cum
suna un precept al dialecticii. Adică al imposibilităţii
de a fi al unui lucru, fără antonimul său organic şi
funcţional precum polii magnetului, pământului,
diferenţei de potenţial electric şi, cu nişte rezerve greu
de explicat în câteva cuvinte şi în acest context, el,
bărbatul (Adam) şi ea, femeia (Eva).
Dacă dorinţa instinctuală de a spune (când
adresabilitatea nu este numai către urechile care
aud, ci şi spre acustica minţii care ascultă!) este un
behaviorism uman ofensiv, educaţia reflexului de

LINII DE DIALOG

a tăcea (când se vorbeşte şi, mai ales, când ţi se
vorbeşte!) precede (chiar excede) acel al doilea sistem
de semnalizare (graiul articulat) prin care omul, cu de
la sine putere şi erijat în fiinţă raţională, s-a aşezat în
fruntea regnului din care face parte.
(Pentru plăcerea ludică – să nu uităm că marile
adevăruri s-au rostit în glumă, fie ca să doară mai puţin,
fie pentru a se ascunde pericolele pe care le incumbau!
– şi pentru racordul la o realitate complexă, în fapt
confuză, în care trăim, putem spune că şi atunci când
vorbim – metaforic sau eufemistic! – despre fazani
şi papagali (adică proşti), despre curcani, sticleţi sau
copoi (deci poliţişti), de pinguini sau... ghiocei (inşi
fără coloană vertebrală) ori, mai nou, despre cobai
(oameni cotropiţi şi supuşi experimentelor... inumane!)
tot la cetăţeni (convivi) ne referim, adică, după Roman
Jakobson, receptori / destinatari de mesaj capabili
de interșanjabilitate atitudinal-comportamentală ca
emiţători / surse de semnal, potrivit unui cod comun
pe un canal ales şi într-un anume cadru circumstanţial
numit context).
Încheind paranteza a la Johan Huizinga (care
vorbeşte şi despre un homo ludens, pe lângă homo
sapiens, sufragans, faber, significans ori locvens),
trebuie să deschid alta, fiindcă n-am amintit ceea
ce (iarăşi) se ştie, apropo de cele două circumstanţe
comunicaţionale explicite: dialogul nonverbal (unde
tăcerilor persuasive li se alătură posturile şi distanţele,
adică proxemica, oculezica, paralimbajul, haptica,
kinezica zisă şi gestică, cronemica, generatoare de
mimetism, mirosenii, audenii, pipăiri, degustări,
viziuni sau muţenii) şi comunicarea verbală, prin
recursul oral ori scris la cuvinte: mai vechi – arhaisme,
regionalisme, argotice ori basne pătrunse în grai, sau
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mai noi: de jargon, anglicisme sau chiar facebookisme, care au forțat din nou până şi... mâna DOOM.
Nu că m-ar deranja ca dascăl că mi se spune profu’ sau
dirigu’, dar dacă aș fi şeful instituţiei de învăţământ
superior şi aş auzi: Şase, vine rectul” (e vorba de
rector, desigur!) nu m-aş simţi confortabil. Cum nici
că se zice locaţie în loc de adresă, ori fake-news în loc
de ştire falsă nu-mi convine, dar ăsta e alt subiect de
dialog!
Fapt e că, pentru noi, evoluţia culturală (a nu se citi
revoluţie!), provocările globaliste (zise şi progresiste
sau neo-marxiste), integrarea euro-atlantică (la fel cum
s-a întâmplat cu vechile conlocuiri comunicaționale:
- romane, otomane, greceşti, ruseşti, austro-ungare,
nemţeşti! - nu se poate să nu influenţeze fondul
principal de cuvinte şi chiar masa vocabularului.
Important e ca acest dinamism (româna e, ca o grupă
de sânge dezirabilă, primitor universal!) să nu devină
pernicios, acaparator, afectând (cum o cam face deja)
cultura şi civilizaţia naţionale, tradiţia şi valorile
străbune, obiceiurile, noimele, etimologiile filonului
lingvistic arhetipal.
Dar despre secretele comunicării (mai ales cea
mediatică şi din reţelele de socializare), despre
crizologia dialogală şi despre zgomote şi perturbaţii
(bruiaje, bariere, blocaje), într-o evoluţie viitoare
şi, de ce nu, după un feedback a cărui expectanță
este obligatorie, ştiut fiind că reacţia de răspuns
reprezintă sine-qua-non-ul oricărei scheme sau sistem
al excenge-ului de informaţie (ştire, veste), emoţie
(trăire, senzaţie, sentiment), repercusiune (dirijare,
educaţie, manipulare!)
(Va urma)
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Jurnalistul
un luptător de
linie solitar
? Gheorghe VĂDUVA

Jurnalistica, redusă uneori, eidetic, la un
fel de esență de frontispiciu, denumită,
metaforic sau nu, „cronica clipei”, ar
părea, mai degrabă, un fel de blitzkrieg
– desigur, unul actual –, permanent și
necesar, scris, fotografiat, filmat sau
vorbit, care nu face altceva decât să ia ce
se vede, ce este în lumină, ce se spune, ce
se scrie, ce se prezintă în imagini, ce-și
amintește el, jurnalistul, sau ce a notat,
înregistrat, furat etc. din ce a văzut, din
ce a filmat, din ce a fotografiat, din ce
crede sau ce a crezut el că este sau poate
fi important. Asta, în cazul în care el,
jurnalistul, nu are indicații precise de la
șeful lui în legătură cu ce, cu de ce, cu
pentru ce, cu unde, cu când și cu cum. Dar
chiar și așa fiind – și cam așa și este de
când există jurnalism și lume jurnalistică
pe Terra –, tot mai rămâne ceva care
încă nu s-a spus, nu s-a filmat, nu s-a
consemnat sau nu s-a auzit. Ceva care
se află în interioritatea tuturor acestora
și, care, ar putea fi, dincolo de ceea ce
se vede, chiar esența acestei profesii
sublime, cârcotașe sau, in extremis, chiar
nenorocite.
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Din această perspectivă, jurnalismul ar putea să
pară un salahorlâc mai ceva decât scriitura unui roman
în cinci volume, sau decât căratul pietroiului lui Sisif
pe muntele cuadraților cibernetizați ai vremurilor de
azi. Sau, să zicem, decât modul sisific în care își cară
cameramanii sculele acelea uriașe să-i filmeze pe
nebunii de la Asia Express, sau de unde și de pe unde l-o
duce mintea, curiozitatea, nevoia sau prostia pe bipedul
ăsta humanoid în jurul căruia se învârtește nu numai
Soarele, ci și întregul univers al timpului, spațiului,
imaginației, cuvântului și cunoașterii.
Pentru mulți dintre cei care nu știu sau se prefac că nu
știu despre ce-i vorba, profesia de jurnalist nici măcar
nu pare a fi o profesie. Ce profesie poate fi aia care, în
posibila lor opinie, nu produce nimic, ci doar reproduce,
mai altfel decât se știe de milenii, dar tot cam așa, gura
târgului?! Ce profesie e aia în care se scrie, se filmează,
se fotografiază, se teatralizează pe micul ecran etc. tot
felul de povești, în care se duce vorba (scrisă, spusă,
fotografiată sau filmată etc.) de colo, colo?!
Alții, dimpotrivă, aseamănă profesia de jurnalist
și jurnalismul, ca atare, cu sistemul imunitar al unei
societăți și al omenirii, în general. Pentru ca lumea să fie
tot timpul sănătoasă la cap, trebuie să știe și să se știe ce
face ea însăși, în primul rând, pe ogorul ei și în casa ei.
Să aibă adică informații curente, în primul rând, despre
ea, adică despre complicate ei interioritate. În văzul ei,
sau, mai degrabă, în adâncurile ei, în și prin ceea ce se
vede, dar și dincolo de ceea ce se vede. Jurnaliștii, în
această viziune, par a fi făcuți pentru a satisface o astfel
de trebuință vitală. De aceea, ei sunt – și trebuie să fie
– ochii, urechile și analizorii lumii care se privesc tot
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timpul pe sine, în sine și pentru sine și au neapărată
nevoie să știe cam ce se petrece pe acolo, prin ceea ce
se poate numi interiorul infinitului mare.
De ce?
De-aia!
Deci, jurnaliștii par, mai degrabă, ochii indiscreți,
iscoditori, cutezători, chiar obraznici, acreditați de
această lume să pătrundă în interioritatea ei (să vadă
peste tot, inclusiv dincolo de ceea ce se vede) și să spună
omenirii ce este pe acolo, prin coclaurile interiorității
ei, adică în infinitul mic al acestui univers echipat cu
oameni și povești nesfârșite.
Unii definesc jurnalismul ca a patra putere în stat.
Alții, legat de aceasta, adaugă, oarecum metaforic,
caracteristicilor acestei profesii de maximă uzură, și pe
cea de câine de pază al democrației.
Trebușoara asta de dimensiune uriașă, care ține de
marea strategie, e totuși ceva să fii a patra mare putere
în stat, putere intrinsecă, de sistem și de proces, care
nu este nici aleasă, nici impusă, ci doar prezentă, adică
endogenă, dar și minusculă, de dimensiunea unui ac
însărcinat să coase, cu arnici, fluturași pe o ie – nu se
poate face, totuși, oricum, chiar dacă există infinite
posibilități de a o face. Există însă și infinite interese
de a n-o face, sau de a o face într-un anume fel. Iar
interesele astea sunt atât de importante și de presante,
întrucât ele îndeamnă la acțiune, ele fiind de fapt,
mobilul acțiunii, adică cele care împing lumea înainte.
Ele fac politica și politichia, ele generează războiul și
tot ele aduc și pacea, oricât de relativă și de trecătoare
ar fi ea.
Puterea jurnalistică ține de un drept natural al
omului societății oamenilor – acela de a fi informat
– și ea poate fi echivalată, în arhitectura trebuințelor
umanității, cu nevoia de aer. Fără aer, omul se sufocă și,
în câteva zeci de minute, moare. Fără informație, omul
se dezumanizează, se înstrăinează, se de-socializează,
se sihăstrește, se depersonalizează, devine un nimeni.
Desigur, tot un fel de nimeni este el și acum, așa cum
a fost mai mereu, într-o societate care se îndepărtează
din ce în ce mai mult de esența umană, dar omenirea
este construită pe informație, pe cunoaștere, pe cultură.
Această dinamică a generării sistemelor de valori și
tezaurizarea lor se constituie în ceea ce numim temelia
lumii, adică baza indestructibilă a civilizației și duratei
societății umane pe planeta Pământ. Fără ea, omul nu
există. Iar jurnalismul – în toate componentele sale –
este partea cea mai activă, cea mai constructivă, cea
mai extinsă și cea mai dinamică a acestei procesualități
organice.
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Lucrurile nu sunt deloc simple. Jurnalistul nu este
un scriitor, aflat undeva, într-un turn de fildeș, de unde
investighează, află și spune lumii, în formate luate de
n câte k, ce a aflat. Sau ce i-a șoptit lui o păsărea. Iar
lumea bate din palme și se uimește de istețimea lui, de
curajul lui și de talentul lui de a reinventa ceea ce este
deja inventat. Nu, nu este așa-ceva. Și nici nu poate fi.
El este, mai degrabă, un soldat de linia întâi, într-un
război al informației, în care nu supraviețuiești dacă
n-ai un scut pro-adevăr și anti-minciună (sau invers),
toate țiglele pe casă și o abilitate fantastică de a face
slalom printre cuvinte, printre imagini și printre tot felul
de verbe neascultătoare, trădătoare, puse mai mereu pe
harță.
Da, jurnalistul este totdeauna un luptător de linie
solitar (chiar și atunci când este înregimentat într-o
redacție sau specializat) care se bate și se va bate mereu
cu toată lumea – de la redactorul-șef, dacă face parte
dintr-o structură redacțională, până la patron, de la
obiectul, structura și ingredientele care vor compune
produsul jurnalistic (adică rodul muncii sale) la reacțiile
și implicațiile ejectării și digerării acestui produs în
spațiul public.
Rareori, se poate bucura de lauri. Chiar și jurnalistul
de investigații, care-și sugrumă rărunchii și chiar
își riscă viața pentru a afla adevărul ascuns cu multă
grijă în sofisticăriile birocratice sau în fel de fel de alte
mizerii și ascunzători barbare, în tot felul de rețele și
încrengături mai mult sau mai puțin ale criminalității
organizate, ca și în cele ale interesului fără fes sau
contra-fes, nu are decât eventualul sprijinul punctual
al coechipierului (în cazul că face echipă cu un alt
jurnalist sau cu alți jurnaliști), precum infanteristul din
grupa de pușcași desfășurată în atac sau în apărare, dar
tot singur rămâne. Și el, ca și soldatul din lina întâi,
rămâne totdeauna un luptător de adâncă singurătate,
așa cum scria un general britanic despre infanteristul
tuturor timpurilor, chiar dacă, în dreapta și în stânga, se
află camarazii lui, cu care face echipă, pe acel interval
fluid dintre viață și moarte.
Confirm și eu spusele generalului britanic, pentru că
și eu, pe frontul cuvintelor – și nu numai – am fost și
am rămas toată viața, asumat sau nu, un luptător mai
degrabă solitar și de adâncă singurătate.
Așa cum bine se știe, produsul jurnalistic nu se
reduce la simpla reproducere (în cuvinte, imagini sau
filmulețe a unui fapt, a unei acțiuni, a unui eveniment,
a unui show, a unei dezbateri etc. Realizarea acestui
produs și lansarea sau ejectarea lui în spațiul public
are o maieutică ciudată și, în același timp, extrem
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de solicitantă. Compunerea și redactarea efectivă a
textului – dacă e vorba de un text – echivalează cu
chinurile facerii, chiar dacă un jurnalist talentat crede
că-i iese din prima. De regulă, nu-i iese. Există o sabie
a lui Damocles de cuvinte și în lumea cuvintelor, cu
care nu te joci. Pentru că, în jurnalistică, adesea, un
singur cuvânt nechibzuit, pus într-un text nepotrivit
sau superficial întocmit, poate distruge viața unui om,
poate falimenta o firmă, poate prejudicia o instituție,
poate duce chiar la un război. Jurnalistul trebuie să-și
măsoare cuvintele, să le chibzuiască îndelung, cu multă
grijă, să-și dea și să-și ia lecții de semantică înainte de a
opera cu sensuri delicate. Pamfletul, ironia, sarcasmul,
insinuarea, fabula, metafora, oximoronul, metonimia,
antiteza, hiperbola etc. fac casă bună în literatură.
Ele bat, adesea, și la ușa jurnalisticii, dar, dacă li se
deschide – și li se deschide, adesea –, aici trebuie să
calce cu multă grijă, cu sfințenie chiar, pentru că, așa
cum spunea un poet, „e o inimă jos”. E vorba de oameni
reali, de fapte reale, de viață și, adesea, de moarte, de
acele adevăruri curate sau zdravăn murdărite din care
se compune viața. Creația jurnalistică trebuie să scoată
aceste adevăruri din noroi, din mocirla și din mizeria în
care sunt aruncate, din lianele care le sufocă și să le dea
lumină, multă lumină...
E greu de făcut asta. Este o artă dacă reușești. Nu
există un jurnalist universal, bun la toate, adaptabil
la orice, care face orice. Există reporteri, redactori,
jurnaliști de investigații, jurnaliști specializați în
diferite domenii, jurnaliști care echipează redacții
publice sau private, publicații ale unor firme, ale unor
partide politice, ale diferitelor instituții etc. Există și
jurnaliști solitari, care lucrează pe cont propriu și își
valorifică produsele jurnalistice prin unități și identități
de presă, prin blog-uri, prin presa online etc. Există
jurnaliști în mai toate mediile și în mai toate structurile
și funcțiunile unei societății. Există jurnalism cultural,
jurnalism confesional, jurnalism științific, jurnalism
social-media, jurnalism de marketing, jurnalism care
echipează structurile de relații publice din cadrul
instituțiilor publice sau private etc.
Jurnalistul, oriunde s-ar afla, trebuie să înțeleagă
marea importanță a cuvântului scris, spus, vorbit sau
ilustrat în fel și chip, atât pe coordonatele teoriei și
practicii comunicării, cât mai ales prin malaxoarele
elaborării ingenioase, inteligente, curate și cinstite a
produsului jurnalistic, în limitele sacre ale adevărului.
Oricât de relativ și de discutabil ar fi acest adevăr, el nu
poate lipsi dintr-un produs jurnalistic autentic... Vorbe
mari, desigur... În realitate, fațeta cea mai puternică,
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cea mai tare și cea mai prolifică a războiului lumii
este, cum bine se știe cea mediatică. Media este atât de
puternic și atât de organic implicată în tot ce face sau
nu face această lume, încât, dacă dimensiunea media ar
dispărea brusc, probabil că nu doar întreaga făcătură, ci
chiar întreaga lume s-ar prăbuși.
În toate dimensiunile și fațetele mediei – de la cea
ortodoxă la cea mincinoasă, pentru că există și așaceva –, operează ingeniozitatea și inteligența creativă
a jurnalistului și managerului jurnalistic, fațeta care
ia ochii și fraza care impresionează, metafora care
stimulează imaginația, și imaginea care sublimează
metafora și ameliorează răul endemic. Jurnalismul
este creativ în toate dimensiunile sale, atât în cele care
slujesc deontologia acestei teribile profesii, cât și în cele
ale jurnalismului angajat, ale jurnalismului implicat,
ale jurnalismului de opinie, ale jurnalismului de tabără,
ale jurnalismului de marketing, ale jurnalismului de
dezinformare, ale jurnalismului de sub linie.
Arta slujește binele, dar există artă și în marile
tragedii, în marile drame, în iadul lumii. Arta care
îngrozește. Jurnalismul este implicat în toate. Iar
efortul nostru, al oamenilor care trudim în acest univers
jurnalistic, este acela de a crea valoare jurnalistică,
valoare autentică implicită, componentă firească a
culturii jurnalistice, a patrimoniului jurnalistic și, pe
această bază, a civilizației jurnalistice. Eminescu,
jurnalistul, ne-a arătat, atunci, demult, la vremea sa,
că se poate. Dar și astăzi există o mulțime de jurnaliști
care, prin truda lor, ridică această profesie la rangul de
artă. Prima condiție pentru a realiza așa ceva este un
cuvânt, un singur cuvânt, spus cândva de Brătianu în
Parlamentul României: MĂSURA. Cuvânt care există
încă din antichitate și care marchează orice acțiune și
orice creație. „Există o măsură în toate, dar mai ales
anumite limite.” (Est modus in rebus, sunt certi denique
fines)
Arta cuvântului, în jurnalistică, nu este un summum
al ficțiunii, ci un efect valoros al punerii cuvântului în
formă ingenioasă, curată și înțeleaptă, care transformă
un fapt într-un concept ce-i dă valoare, profunzime,
aură și cale liberă spre tezaurizare. Nu toate cuvintele
au acest noroc, deși mai toate pot face parte din limbaje
care ating această performanță, dacă sunt bine folosite
de pana jurnalistului. Dar unele au acest noroc, dacă
ating pana unor jurnaliști care stăpânesc arta folosirii
cuvintelor. Marii jurnaliști ai lumii – între care se
situează și Eminescu – au atins această performanță,
făcând din jurnalistică nu doar o platformă de creație
adevărată, fără ficțiune, de creație după modelul vieții,
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în interioritatea acesteia, ci și o valoare autentică a
„cuvântului ce exprimă adevărul”.
Arta dialogului, a interviului, ține de esența
meseriei de jurnalist. Fiecare jurnalist e obligat să fie
un întrebăreț, un iscoditor, adică un mic Socrate, dar,
pentru asta, trebuie să aibă o cultură impresionantă, o
limpezime de cristal a gândului, o uriașă stăpânire de
sine, ca orice luptător, o viziune strategică a domeniului,
un curaj nebun și o înțelepciune pe măsură. Dacă nu
ai toate astea – sau nu te străduiești să le ai – poți fi,
cel mult un fel de violon d’Ingres în arta jurnalistică,
dar niciodată un Paganini sau un Ion Voicu, un Pamfil
Șeicaru și, mai ales, un Eminescu, jurnalistul.
Arta imaginii a generat pictura, fotografie artistică,
filmul și televiziunea. Desigur, în interioritatea
acestora se află cuvântul – imaginea fiind, de fapt,
o formă concentrată, sugestivă și de mare impact
de exprimare vizuală a cuvintelor. Imaginea nu este
o idee vizuală sau un obiect vizual care face cât o
mie de cuvinte, propoziție preluată metaforic de la
Napoleon care spunea că o gazetă face cât o mie de
baionete, ceea ce este cu totul altceva, ci o modalitate
de a concentra și exprima vizual esența cuvintelor.
Arta imaginii, în jurnalism, este arta codificării
cuvintelor, arta exprimării gândului, știind că gândul
funcţionează, de regulă, prin imagini. Fotografia
(imaginea) are cel puțin trei funcții importante în
arta jurnalistică: explicativă, artistică și sugestivă.
Imaginea explicativă, poate ține, într-adevăr, locul unui
text. Imaginea artistică, respectiv fotografia artistică
sau filmarea artistică, este cea care impresionează, cea
care creează emoție artistică. Din această perspectivă,
fotografia artistică (respectiv, imaginea artistică) se
realizează foarte greu, pentru că trebuie să sesizeze și
să imortalizeze clipa în care aparatul foto sau camera
de luat vederi poate surprinde valoarea a ceea ce se
vede. Fotoreporterul și cameramanul au nevoie de o
cultură profundă a imaginii, de foarte mult exercițiu
și, mai ales, de o imensă capacitate de a sesiza rapid
clipa valorii și, deopotrivă, valoarea clipei. Ceea
ce înseamnă trudă, talent, inteligență și capacitate
creatoare. Fotografia (imaginea) sugestivă este și mai
dificilă. O astfel de imagine trebuie creată efectiv de
către jurnalist sau sesizată cu repeziciune din ceea ce
există în realitate.
Arta montajului, a redactării, a tehnoredactării, a
paginării etc. ține, de asemenea, de știința și iscusința
jurnalistului, de capacitatea lui de a înțelege și genera,
în limbajul formei, armonia, mesajul endogen, implicit,
curat. Tehnica formatării pare rigidă și, desigur, este
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rigidă atunci când nu operează cu concepte, când nu
vede dincolo de ceea ce se vede. Atunci când aceste
operațiuni jurnalistici sunt făcute cu creier, cu pasiune
și ingeniozitate, efectele sunt pe măsură, întrucât dau
conținutului, ideii și mesajului forma cea mai potrivită,
așa cum pictorul, prin paleta de culori, și asamblarea
lor într-un concept, dă viață, coerență, valoare și durată
tabloului.
Multe mai cere meseria asta de jurnalist: să scoți
din amestecătura de evenimente, care de care mai de
care, fațeta (uneori, abil ascunsă) a adevărului sau,
dimpotrivă, minciuna lui cea mai abjectă sau cea mai
frumoasă; să găsești cheia cea mai potrivită pentru a
dezlega misterul; să adâncești și mai mult misterul,
să-l faci impenetrabil, leu, șarpe cu clopoței, tigru
sau doar un simplu mielușel...; să cauți, punând cap
la cap, eveniment după eveniment, raționament după
raționament, adevărul și minciuna și să le aduci în
văzul lumii, sau dimpotrivă, să le ascunzi și mai mult...
sau să le păstrezi pentru momentul potrivit; să te duci și
la război, să asculți glasul tunului, să încerci să înțelegi
ce și cum – oricum nici cei care sunt acolo, deși sunt
cu glonțul pe țeavă, nu înțeleg prea multe, pentru că
nu-i ajută nici ochiul, nici binoclul, nici dispozitivele
încorporate în cască să vadă mai mult decât ceea ce
se vede sau decât sunt lăsați să vadă...; să scrii și să
realizezi cu talent povestea de care oamenii au totdeauna
nevoie, indiferent dacă este un adevăr absolut sau doar
o făcătură mincinoasă...
Oamenii au nevoie de povești. Pentru că nu le este
de-ajuns viața. Le sunt necesare și povești de viață,
povești despre viață și vieți de poveste. La urma urmei,
jurnalismul este, într-un anume fel, știința, cutezanța,
priceperea și arta de a genera, de a crea povești de viață,
povești adevărate. Povești adevărate despre adevărurile
acestei lumi, dar și despre minciunile ei.
Iar toate astea se realizează prin arta folosirii
cuvântului.
De aceea, nimeni n-a reușit vreodată să pună căpăstru
cuvântului!
Arta jurnalistică este, sau poate fi, deopotrivă, arta
adevărului adevărat – scris, spus, ilustrat în fel și chip
sau doar sugerat –, dar și a minciunii coafată în sublimul
orizont de dincolo de ceea ce se vede, sau a manipulării
abile a văzutului care-și schimbă fața după culoarea
interesului.
Trebuie să știm toate acestea, în folosul nostru,
al celor care avem onoarea sau, poate, doar șansa și
chiar blestemul de a face parte din breasla celei mai
răspândite și celei mai teribile profesii de pe Terra.
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Mihai Eminescu,
între detractori şi salvatori
? Florentin STRECHE
Izvorât din sângele martirilor din trecut și devenit martir în
propriul timp, pentru ca toți, inconștient sau nu, să-l recupereze
ca un ecou, să-l rescrie, să-l pronunțe din nou. Citirea și
recitirea/recitarea operei lui Eminescu nu s-a terminat, ca și
lumea toată prinsă ca un fir de aur de steaua speranței și salvării.
Clasicizat de critici, surghiun la examenele vieții, domnul
Eminescu se așază pe un tron de lumină, privind cum frunțile
urmașilor săi se încruntă, transpiră sau, în cel mai bun caz, se
mântuiesc de spiritul sau purtat peste ani, peste destine vremelnice. Exilații de neam și
aceia care rămân vor plânge de nu-știu-ce și de nu-știu-cine! Ferice aceia care vor găsi
sursa lacrimilor lor în poezia Dincolo de cuvinte!
Ziua de naștere oficială a lui Mihai Eminescu este
15 ianuarie 1850, dată ce a fost recent aureolată sub
titlul de “Ziua Culturii Române“. Și chiar dacă numele
său real era Eminovici, nu Eminescu, Iosif Vulcan
(fondatorul revistei Familia, apărută la Pesta, în
Ungaria) este cel care i-a schimbat numele, pe motiv
că Eminovici nu era destul de românesc. Cu toate
acestea, data de naștere a Poetului a rămas un mister.
În arhivele gimnazului din Cernăuți, data de naștere a
lui Mihai Eminovici a fost trecută 14 decembrie 1849.
În schimb, în registrele Junimii din Iași, adolescentul
Mihai Eminovici și-a notat drept dată a nașterii 20
decembrie 1849, dată ce a fost confirmată ulterior
de fratele său, ofițerul Matei Eminovici. Acesta din
urmă a confirmat că a găsit, într-o psaltire, însemnarea
tatălui său, Gheorghe Eminovici, cu aceeași dată: 20
decembrie 1849!
„Astăzi, 20 decembrie, anul 1849, la patru ceasuri
şi cincisprezece minute evropieneşti s-au născut fiul
nostru Mihai”.
Data de naștere a poetului, unanim cunoscută, este
avansată de Titu Maiorescu în studiul critic „Eminescu
şi poeziile lui” (1889), însă baza documentării sale
este falsă. Sursa o reprezintă teoria istoricului N. D.
Giurescu, care în urma studierii mai multor surse,
printre care şi un dosar cu note despre botezuri din
arhiva Bisericii Domneşti din Botoşani, conchide că
Mihai Eminescu s-a născut la data de 15 ianuarie 1850.
Chiar dacă actul de botez al copilului, din 21 ianuarie
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1850, este singurul document autentic cu privire la
data naşterii poetului, este un fapt știut că înregistrarea
în actele administrative se făcea mult mai târziu decât
nașterea propriu-zisă, iar impedimentul, în acest caz,
l-au constituit sfârșitul de an și iarna lui 1849! Istoria,
însă, a ales, o dată care nu a fost confirmată de istoria
familiei și istoria factuală.

Detractorii

Este obligatorie documentarea în domeniul
literaturii și specialiști în Eminescu, eminescologi de
vocație și de spirit! Periodic, în ziarele online apar
articole de defăimare la adresa simbolurilor țării, însă
problema nu este incultura celor care le semnează,
ci lipsa unui articol-răspuns din partea unei instituții
de prestigiu sau autorități individuale cu adevărat
intelectuale. Complicii tac, apărătorii sunt letargici
sau arată nepăsare, în timp ce acuzatorii se hrănesc
din propriile limite.
De altfel, cine mai poate să asculte versuri și să se
apropie cu blândețe de timpul lui Eminescu? Cine mai
dorește să găsească în universul eminescian abundența
stilistică, dar și comoara lirică din care s-au adăpat, și
încă o mai fac, triștii, și arareori, fericiții săi epigoni?
Detractorii săi, antumi și postumi, au fost nenumărați,
încercând toți să creioneze portrete ocazionale și
incomplete, piezișe, despre omul și poetul Mihai
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Eminescu. Primul dintre ei a fost un contemporan, pe
nume Alexandru Macedonski, autor al unei epigrame
insolite, scrisă în anul îmbolnăvirii sale, 1883: Un X,
pretins poet, acum / S-a dus pe cel mai jalnic drum.
/ L-aș plânge, dacă-n balamuc / Destinul său n-ar fi
mai bun; / Căci până ieri a fost năuc / Și nu e azi decât
nebun!
Efectul acestui act literar l-a dus pe Macedonski în
deplină izolare și obscuritate, fără drept de publicare și cu
consecințe extrem
de drastice, în pragul
sărăciei.
În
vremurile
recente,
după
1989, Andrei
Oișteanu
în
Narcotice
în
cultură
r o m â n ă .
Istorie, religie
și literatură,
volum
de
cancanuri
literare sub
efectul unor
idei
înțesate
de narcotice

mentale, afirma că în poezia “Melancolie” se ascunde
un elogiu adus drogurilor. Că, de fapt, termenul
melancolie este o metaforă a bolii sale bipolare și
maniacalo-depresive, din spectrul demenței. În altă
parte, în volumul Visul himeric, Mircea Cărtărescu
descifrează, în poezia “Lacul”, pulsiunile sexuale ale
lui Eminescu, chiar și cele de natură duală, ignorând
că nu romanticul Eminescu se oglindea în lac, ci însuși
el – acuzatorul, denigratorul.
Un alt caz public și celebru de defăimare a lui Mihai
Eminescu a fost “dosarul Eminescu”, coordonat de
junele Cezar Paul-Bădescu, girat de criticul mai multor
generații comuniste și post-decembriste: Nicolae
Manolescu. Acest “dosar” din paginile revistei Dilema
(1998), încercare grotescă și ridicolă de umanizare, de
relativizare a poetului în noile conștiințe, aducea în
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discuție “vina” lui Eminescu, care vreme de patruzeci
de ani, a fost instrumentalizat de propaganda național–
comunistă, fapt parțial adevărat, însă scriitorii de
după 1989 au preferat să falsifice adevărata receptare
asupra lui Mihai Eminescu. Demersul lor s-a dorit a
fi o prima etapă din deconstrucția personalității lui
Mihai Eminescu, prin rediscutarea mitului literar
și prin falsa reevaluare sau revitalizare a spiritului
critic, din traseul ultimilor săi ani de viață, când boala
misterioasă devine perspectiva strâmtă și superficială
sub care este analizat.
Nume precum Mircea Cărtărescu, Ion Bogdan
Lefter, Alexandru Paleologu, Zigu Ornea, Cristian
Preda, Şerban Foarţă, Răzvan Rădulescu, T.O.
Bobe şi Radu Pavel Gheo se instituie în judecători
și acuzatori care completează un dosar al deplinelor
frustrări intelectuale și al imposibilității de înțelegere a
conștiinței autentice. Vorbim, astfel, despre un război
între “pigmeii” de ieri, azi și mâine, și adevărata stea de
Poet care rămâne acolo, fixă, aproape imperturbabilă
pe cerul întunecat al vremurilor. Iată ce publică
Mircea Cărtărescu, în Dilema, nr. 265, 27 februarie
- 5 martie 1998.
În copilărie era „mic şi îndesat” (Th. Stefanelli,
1861), foarte negricios, ca toți frații săi. La Cernăuți
avea o frică patologică de stafii (Th. Stefanelli, 1909).
Adolescent, „era un tânăr sănătos ca piatra”, care
la scaldă „punea în mirare pe toţi cu manevrele ce
făcea înnot” (Ștefan Cacoveanu, 1904).
La maturitate devenise un bărbat mai degrabă
scund (1,64 - 1,65 m), cu „musculatura
herculitană” (Matei Eminovici, 1886) şi
deosebit de păros: „Era foarte păros Mihai, pe
pulpele şi cele de jos şi cele de sus, credeai că-i
omul lui Darwin” (Idem). Avea platfus la ambele
picioare. În timpul episodului ardelean „avea aparenţa
unui om vagabund” (Grigore Dragoş). N. Densuşianu
se sperie de el: „O spun, nu în dezonorarea acestui
om, ci în adevăratul înţeles al cuvîntului, curgeau
zdrenţele de pe el”. Era pe atunci „un tînar cu faţa
negricioasă, cu ochi mari deschişi, cu un zîmbet pe
buze” (N. Densușianu, 1899).
Un alt detractor de dată recentă, din tagma
jurnaliștilor, care practică dedublarea, prin utilizarea
silogismelor este Cristian Tudor Popescu, fostul
inginer și scriitor SF, cu doctoratul dat în propaganda
comunistă din filmul românesc. Acesta îl acuza
pe Eminescu, în urmă cu opt ani, că este ateu și neromân, citând, cu înverșunare, din poezia psalmică de
revoltă divină. Jurnalistul încruntat omitea poeziile de
inspirație religioasă din universul eminescian, cum ar

2022

NR. 25

UZP

49

UZP

OPINII ŞI POLEMICI JURNALISTICE

fi Rugăciune, Răsai asupra mea, Înviere, Dumnezeu şi
om. Și cum să nu crezi, astfel, în invocația cu valoare de
imprecație din Satira III: Cum nu vii tu Țepeș, Doamne,
ca punând mâna pe ei, /să-i împarți în două cete: în
smintiți și în mișei./ și în două temniți large cu de-a sila
să-i aduni,/ să dai foc la pușcărie și la casă de nebuni ?
Lucian Boia, în volumul Mihai Eminescu, românul
absolut – Facerea şi desfacerea unui mit, sub aparenta
dorință de a studia și a demonstra cum a apărut și a
fost întreținut mitul lui Eminescu, în diferite perioade
istorice și politice, se ocupă, de fapt, de demitizarea
Poetului și relativizarea geniului său: “Va veni poate
vremea când vor obosi şi cei care îl înalţă atât de
sus şi cei care-l coboară atât de jos, iar Eminescu va
reveni la condiţia lui originară. El e pur şi simplu,
nimic mai mult (dar nu înseamnă deloc puţin) un
mare poet romantic, cu siguranţă cel mai de seamă, şi
încă mai departe, pe care l-a dat literatură română în
epoca ei clasică”.
Această certitudine insalubră a posterității și
continuă ofensă fără margini, fără simțire, par adesea
o formă de delir apodictic. Eminescu este, contrar
sentințelor, parcă mai viu, mai intens în absența
trupească decât putem cuprinde în gând, iar cei vii,
„criticii săi”, niște relicve dintr-un muzeu uman care
se surpă apocaliptic. Cariere universitare și doctorate
injurioase, edituri care publică biografii alterate, și
articole „adevărate”, defăimătoare – acesta-i portretul
caragialesc al unei culturi care trebuie să se polarize
eminescian, în complexitate și în esențe! Aceia certați
cu Mihai Eminescu riscă, din cauza elanului retoric sau
ignoranței crase, să își saboteze propria construcție sau
formare intelectuală. Cazul Horia-Roman Patapievici
este ilustrarea unei retorici ambigue, la două capete,
în care Eminescu este plasat în obscuritate, la periferia
unei conștiințe naționale. Iată ce afirma acest eseist
belicos, în „Politice”, cel care avea să afle prea târziu
că „partea nevăzută decide totul”:
Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în cultura
română de azi doresc să–și facă un nume bine văzut
în afară, Eminescu joacă rolul cadavrului din debara.
Sec spus, Eminescu nu mai este azi actual, deoarece
cultură română, azi ca și ieri, se dovedește a nu fi
decât o cultură de sincronizare. Ea încă nu își permite
să nu fie în pas cu modele.
Toți acești defăimători cu intenție, la fel ca toți
contemporanii lui Eminescu, aceia care s-au solidarizat
cu minciuna, de la prieteni, medici, avocați, scriitori,
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trebuie dați uitării generale și acuzați de neprihană,
căci aceștia vor rămâne în umbră, în timp ce aceia
întru adevăr vor fi găsit, deja, Lumina. Și pentru
acei care încă respiră, duhnind a propria lehamite, se
cuvine o nouă alfabetizare, o degrabă școlarizare și
noi corigențe, a priori.
Pentru detractorii săi, Eminescu nu există ca
jurnalist și gânditor al realităților zilei, el fiind ignorat
adesea din această perspectivă atât de consistentă a
intelectului său. Virulența afirmațiilor sale și adevărul
rămân, însă, exemplare și redau realitățile unei epoci,
dar și ale altor epoci pe care le trăim sau le vom trăi.
Recent, în cadrul emisiunii-medalion Eminescu,
realizată de scriitoarea și prof. univ. Daniela Zeca Buzura,
s-au găsit unii universitari să creadă că Maiorescu este
patronul cultural al poetului Eminescu. Ignoranța lor este
atât de mare, încât nu pot cuprinde, în cuget, că Eminescu,
la fel ca geniile tutelare ale epocii lor, vor evolua spre
cerul istoriei, indiferent de trecătorii lor magiștri sau falși
mecena, cum a fost Maiorescu, care i-a fost, se înțelege,
nesăbuit călău. Tot post-biografismul fals, contrafactual,
de lunatic și revoluționar urban, i se “datorează” lui
Maiorescu, cel care s-a răzbunat fără seamăn, de gelozie
și ură nemărginite.
Este obligatorie documentarea în domeniu și apelul
la specialiști, eminescologi, nu aceia cu puțină carte,
laolaltă cu ignoranța crasă a vremurilor! Periodic, în
ziarele online apar articole de defăimare la adresa
simbolurilor țării, articole scrise cu masca pe gură
și pe ochi, dar problema nu este incultura celor care
le semnează, ci lipsa unui articol-răspuns din partea
unei instituții de prestigiu sau autorități individuale cu
adevărat intelectuale. Complicii tac, apărătorii arată
nepăsare, iar acuzații tac și ei... din lipsă de viață. Și
viața curge firesc spre nefirescuri...
Mihai Eminescu însuși se apără, iată, în fața
detractorilor săi, în chip anacronic! În Geniu pustiu,
el se adresează contemporanilor și, ca un arc în timp,
tuturor acestor detractori lipsiți de conștiința literară
și umană, acestor postmoderniști obosiți, maladivi,
aflați într-un delir de falsă autoritate: Crezi tu or[i]
toate sufletele de pigmei ce mă-nconjor — cred ei oare
că mă cunosc? Ei văd niște membre de om, fiecareși croiește câte-un interior cum îi place pentru acest
biped îmbrăcat în negru ți omul lor e gata. „E un
nebun”, zice cutare. „E fantast”, zice cutare. „Așa!
vrea să treacă de original”, zice un al treilea - și toate
aceste individualități croite pe seama mea, atribuite
mie, nu au a împarți cu mine nimic. Eu sunt ce sunt,
destul ca sunt altceva decât ceea ce cred ei.

OPINII ŞI POLEMICI JURNALISTICE

UZP

Cu Eminescu începe
şi anul... de poezie
? Elena M. CÎMPAN

Cu cât ne depărtăm de nașterea lui Eminescu, ajuns poet în
doar 33 de ani și rămas poet, neuitat, și după 133 de ani, de la
moartea-i, îl înțelegem mai bine, îl asimilăm până la identificare
cu ființa noastre visătoare. Ne aflăm în al 35-lea „lustru de viață”
fără Eminescu, după cum folosește George Călinescu expresia
„lustru”, care înseamnă „interval de 5 ani”.
Eminescu, la fel ca poezia lui, este fie îndrăgit, fie existența umană, completează o altă axiomă, potrivit
ne-îndrăgit. Nu există jumătăți de măsură. Nici cale căreia la sfârșit va fi tot cuvântul, ca la început.
de mijloc. Dezvăluim, în continuare, trei argumente
pentru prima atitudine, întâlnită în lume, nu doar în
cea literară, largă și, totuși, rece, precum cercul din
cunoscuta poezie, „Luceafărul”.
De ce este Eminescu apreciat și poezia lui (ne) mai
dă fiori?
Mai întâi, dacă am ajunge la marginea lumii și în
față n-ar fi decât prăpastie, „genune”, ne-am aminti
de Eminescu și de acest cuvânt folosit la/ de el, în
„Scrisoarea I”: „La-nceput, pe când ființă nu era, nici
neființă,/ pe când totul era lipsă de viață și voință,/
Când nu se-ascundea nimica, deși tot era ascuns... /
Când pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns./
Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă?/ N-a
Apoi, călătorind, prin țară și prin lume, statuile lui
Eminescu ne așteaptă să le vedem, așa cum sunt, după
cum a fost el, după felul cum a fost perceput, în lut,
în lemn, în piatră, în bronz, în oțel... Ele, statuile, sunt
numeroase, ceea ce denotă iar locul și rostul Poetului
pe Pământ. În memoria clădirilor, a străzilor, a noastră.
Nu știm dacă mai este o personalitate cu un număr atât
de mare de reprezentări sculpturale. „Dintre sute de
catarge/ care lasă malurile,/ Câte oare le vor sparge/
Vânturile, valurile?”
În bătăi de vânturi și valuri, stau statuia din Iași,
de la Fundație, bustul din curtea Mănăstirii Putna, cel
din Parcul de la Vatra Dorna, statuia din fața Teatrului
Național din Cluj- Napoca, din Constanța, de la țărm
fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă.” Ideea de mare, din Onești, o ilustrare modernă și stilizată,
că sfârșitul ar putea fi aidoma începutului, rotunjind din Galați, considerată cea mai veche statuie a lui
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Eminescu, ce datează din 1911. Să nu
omitem bustul de la Bistrița, onorat
în fiecare an de grupuri de scriitori,
poeți, de elevi. Dar, un impact sensibil
asupra călătorului au și statuile din
Paris, Chișinău, Cernăuți, Montreal,
Hamilton, precum și cea din Viena, pe
care scrie „Rumänischer Dichter”. La
acestea, merită amintite și picturile lui
Sabin Bălașa din Sala Pașilor Pierduți
a Universității „Alexandru Ioan Cuza”,
din Iași, ca o manifestare de admirație
celestă, prin culoarea asemănătoare
celei de Voroneț.
După aceea, cu Eminescu începe
și anul de poezie, fiind primul născut. Aproape de
el, stau Slavici, Caragiale, Creangă, dar și Grigore
Vieru, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, într-o galerie
a scriitorilor de seamă, ce s-au mutat în altă parte, pe
celălalt tărâm. Ziua Scriitorului, Ziua Poeziei, Ziua

Teatrului se întâmplă toate tot în acest prim pătrar de
an, ca însemne ale unor nobile profesii. Ideea aceasta
de început/ începuturi ne face să ne amintim de basmul
lui Geo Bogza: „ Pe vremea când Dumnezeu umbla cu
Sfântul Petru pe Pământ, sprijiniți în toiag și cu sandale
rupte, iar la căderea nopții băteau la ușile oamenilor...
și de multe ori erau izgoniți, în cele din urmă, întrun târziu, au ajuns la marginea unui sat și au bătut
cu toiagul în poartă. Au fost primiți, omeniți cum se
cuvine, și, după ce au plecat, la ieșirea din sat, Sfântul
Petru îl roagă pe Dumnezeu să facă ceva pentru acești
oameni, deși nu aveau trebuință de nimic, și anume
să-și vadă măcar o dată sufletul. Iar, după o vreme, din
neamul acela de oameni s-a născut Mihai Eminescu”,
scrie Geo Bogza (citatul este din amintire ). Este, aici,
o geneză poetică, de care am vrea să depindem și care
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să ne caracterizeze, în continuare. Ca poet, dacă nu
faci/lași loc sufletului să vorbească, taina poeziei va
rămâne de nepătruns.
Cele trei argumente, invocate aici, primul, al
primejdiei ce ne paște în tot locul și de care am devenit
conștienți mai ales în ultimul răstimp, tocmai când
ne puneam mari speranțe în acest secol, „religios sau
deloc”, după Malraux, al doilea, al călătoriilor interzise,
devenite imaginare, ca „Scrisorile... ” lui Octavian Paler,
al treilea, al ivirii poeziei, cu timiditate și cu speranță,
pot fi continuate cu alte exemple, ale prezenței, mărturii
de Eminescu în societatea contemporană, cum ar fi:
Premiul Național de Poezie de la Botoșani, ce-i poartă
numele, numeroasele școli, pe al căror frontispiciu scrie
Mihai Eminescu, sau străzi.
Ziua Culturii n-ar trebui să umbrească ziua lui
Eminescu, atâta timp cât ziua lui Eminescu înnobilează,
prin semnificația ei, Cultura română. Împreună, aceste
zile, devin „ca doi brazi într-o tulpină,/ Ca doi ochi
într-o lumină.”
Ajunși la cei 172 de ani de la nașterea lui Eminescu,
nu bucurăm să cităm din Nichita Stănescu: „să nu
uităm/ că el a fost viu,/ viu,/ pipăibil cu mâna...” Poate
că de ziua lui, vorbim mai mult despre poet decât
despre poezie. Dar pentru aceasta ne rămân restul
zilelor. Tudor Arghezi spunea că „ A vorbi de poet
este ca și când ai striga într-o peșteră vastă... Nu poate
să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea.”
Sperăm că această evocare nu i-a supărat tăcerea.
Peștera în care am strigat este una a înțelepciunii, de
iubire, de trecut, de izvor de viață, lăsate de Eminescu
în frumoasa, inegalabila și expresiva limbă română.
„Dacă nu l-am fi avut pe Eminescu, trebuia să ne dăm
demisia.” ( Emil Cioran )
Faptul că încă scriem de Eminescu
înseamnă că l-am avut pe Eminescu.

DE PRIN FILIALE

UZP

Premiul „Doru Dinu Glăvan”
? Dorel COSMA
Viața atât de agitată și complicată din ziua de azi ne face să privim mai atenți la cei din jurul nostru și
mai ales la cei care-i putem alege ca modele de urmat. Un astfel de om de excepție a fost și Doru Dinu
Glăvan. Îmi este foarte greu să scriu a fost. Și totuși așa este. Ne-a părăsit spre finalul anului trecut.
Voiam să-i împărtășesc câteva gânduri din ceea ce intenționam să realizăm de Ziua Națională, sub
egida UZPR. Am rămas total surprins, când am aflat de decesul președintelui nostru. Mai avea multe
de spus și de făcut în lumea noastră a UZPR. Prin atitudinea sa deschisă, prietenească a reușit să ne țină
aproape.

Doru Dinu Glăvan a fost un om cum rar întâlnești astăzi. Eram obișnuit să ne auzim la telefon să ne
împărtășim din planurile noastre, iar când a venit la Bistrița a știut să-i țină aproape pe toți UZPR– iști,
indiferent de vârstă sau redacție. A plecat prea repede.
M-am bucurat să văd revista UZP (numărul ce încheia anul 2021), dedicată în întregime președintelui
nostru. Sunt impresii, amintiri, relatări care demonstrează încă o dată marea pierdere. Am considerat
că de aici, de la noi, din Bistrița-Năsăud trebuie să facem și noi ceva pentru neuitare. Așa am decis să
stabilim anual acordarea Premiului pentru literatură jurnalistică „Doru Dinu Glăvan” care se va
acorda unui jurnalist din zona noastră, remarcat prin scrisul și atitudinea sa față de lumea înconjurătoare.

Ziua Culturii Naţionale

15 ianuarie 2022, în sala de ședințe de la Primăria Bistrița, au fost decernate Premiile pentru literatură
ale anului 2021 scriitorilor din județul Bistrița-Năsăud și din străinătate și publiciștilor care au prezentat
creațiile lor în reviste de specialitate.
Premiile au fost acordate de Asociația Catharsis și Societatea Scriitorilor Bistrițeni, evenimentul fiind
organizat sub egida Uniunii Scriitorilor din România și a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
Restricțiile, pe care le trăim cu toții, au impus un cadru restrâns, fără însă a se pierde din farmecul
festiv. Anul acesta, Premiul pentru literatură jurnalistică „Doru Dinu Glăvan” i-a fost acordat
Cristinei Mirela Rus – secretar de redacție la BC Mediaș.
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Cum se fac
ştirile false
„Revolta națională” apărea sub direcția mea acu vreo
cinsprezece ani, pe vremea cabinetului Brătianu. Era
o gazetă eminamente combativă, făcând crâncenă
opoziție.
Tăria noastră nu stetea atât în articole de fond sau
în polemice, cât în informațiuni de senzație țesute cu
observațiuni veninoase. Turbasem și pe public, și pe
politicieni, și mai ales pe confrați, cu descoperirile
celor mai intime secrete ale culiselor politice, sociale
și chiar familiale. Poliția înnebunea căutând în zadar
să afle izvorul știrilor „Revoltei”.
Și ce simplu lucru! Toate le aflam de la o damă din
societate, care le lua într-adins pentru noi de la un stâlp
al puterii, un om foarte de sus. Câte trele părțile erau
interesate să lucreze cu cea mai perfectă discrețiune:
bărbatul de stat își exercita prin canalul nostru micile
răutăți și marile intențiuni, dama câștiga frumos de la
noi, iar noi țineam recordul gazetelor bine informate.
Oricine ar fi citit însă cu destulă luare aminte foaia
noastră ar fi trebuit măcar să bănuiască: pe câtă vreme
pe toți oamenii de la putere îi tratam cu ou și cu oțet,
pe bărbatul nostru de stat îl maltratam cu zahar și cu
apă de trandafir.
Dar, din nenorocire, izvorul informațiilor a
trebuit să ne sece odată. Bărbatul de stat a căpătat
misiunea pe care o vâna demult și a părăsit capitala;
astfel, am rămas – dama, dezolată fără bunul ei
amic, iar noi, și mai dezolați, fără informații. A voit
dama să ne servească cu știri din alte izvoare; dar
au început să plouă dezmințirile, și confrații s-au
pornit să-și verse focul asupra „Revoltei”, care,
„fără nici un scrupul”… „mincinoși!… infami!…
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caraghioși!”, în fine toate grațiozitățile de cari
sunt capabili niște confrați geloși de un îndelungat
succes.
Atunci, am luat un reporter special.
Câteva zile am scăpat de dezmințiri și de invectivele
confraților… Da! dar ce informații, Dumnezeule!
Judecați singuri: „Azi s-a ținut un consiliu de
miniștri, la Ministerul de Interne”; „Primul ministru
va pleca mâne sâmbătă la Florica. Probabil că se va
întoarce luni sau marți, dacă nu se va hotărî să rămână
acolo mai multe zile”; „D. ministru al Cultelor a lucrat
ieri, miercuri, cu M. Sa Regele” […].
Când a intrat reporterul meu de dimineață, l-am
întâmpinat spumând:
– Domnule Caracudi, nu merge așa! Cu informațiuni
ca ale dumitale, dăm de mal gazeta. Informații
sunt astea? Firește că s-a ținut azi un consiliu
de miniștri, fiindcă acolo în fiecare joi se ține
câte unul! […]. Mie îmi trebuiesc, domnule,
informațiuni politice de senzație.
– Dacă nu sunt, domnule director…
– Trebuie să fie!… Altfel, cu regret, amice, nu ești
bun de noi! […].
D. Caracudi a plecat foarte hotărât. Peste câteva
ceasuri, pe seară, se întorcea mândru. Avea de ce.
Aflase lucruri cu deosebire interesante de la un
personaj politic, al cărui nume nu vrea să-l spună.
Între altele, iată:

1. O mare nențelegere în sânul Consiliului de
Miniștri;
2. O criză ministerială iminentă;
3. Intenția guvernului de a spori efectivul armatei și
anii de serviciu;
4. Zgomote despre un grav incident diplomatic;
5. Un divorț scandalos în lumea mare.
– Ei, ai văzut?… zic. Cine e amicul care ți-a
comunicat toate astea?
– Asta nu se poate, răspunse Caracudi; am dat parola
de onoare să nu-i spun numele. De aminteri, dacă
ar afla că l-am trădat, nu mi-ar mai spune nimic
aldată […].
Și în adevăr, pe fiece zi reporterul a mers
progresând, așa încât, în scurt timp, „Revolta”,
compromisă oarecum în ultimele două săptămâni,
se ridică la vechiul ei nivel de popularitate, ba
chiar mai sus. Niciodată atâta succes… Bravul meu
Caracudi! De exemplu: „Putem spune, din sorginte
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a mers la obicinuita audiență, Regele s-a închis cu
dânsul în cabinetul de lucru, luând cele mai stricte
precauțiuni a nu fi auzit de nimeni, și i-a tras vizirului
o săpuneală numărul unu, făcând critica amănunțită
și foarte aspră a acestei politice, care consistă în a
tolera «jafuri, asasinate și procese scandaloase»,
după propria expresie a vizirului. Tot timpul, vizirul
a tăcut cu ochii în pământ, galben la față ca un
cadavru. La sfârșit, Regele, arătând că situația a
devenit intolerabilă pentru țară și pentru Coroană,
a spus răspicat: „Nu mai merge, domnilor, nu mai
merge!”. S-a observat chiar de servitori aerul plouat
al vizirului la ieșirea din palat” […].
De prisos a mai spune ce succes a avut gazeta
noastră seara. Ediția pentru capitală s-a epuizat în
câteva momente, așa că am fost siliți să tragem încă
o mie de exemplare (încă trei, am spus noi a doua zi).
„Al dracului Caracudi! gândeam eu. De unde le
află? Trebuie numaidecât să știu de unde le află.”

Caragiale la Karlsbad, în Germania, în 1911. Alături de el: Alexandru Vaida Voiedvod,
doctorul Ciuta din Bistrița, Elena Vaida Voievod și George Coșbuc
autorizată, că ieri s-a petrecut la palat o scenă, care
caracterizează situațiunea întreagă ca imposibilă
de susținut. Guvernul e pe ducă. La ediția de seară
amănunte”. Apoi, la ediția de seară: „Se știe că
Regele de mult își dă seama de starea nenorocită în
care a ajuns țara, și nu pierde nici o ocazie pentru
a-și manifesta nemulțumirea față cu guvernul
vizirului. Regele pândea de mult momentul când să
spună verde șefului colectivității ce crede despre
această politică descreierată. Astfel, ieri, când vizirul

Toate stăruințele mele pe lângă el au rămas
infructuoase; peste putință să aflu sorgintea de
unde căpăta atâtea știri. Încăpățânarea lui m-a scos
din răbdări. M-am hotărât să-i dejoc rezistența,
smulgându-i secretul într-un mod fie chiar nedemn.
A doua zi, o zi încântătoare de toamnă, reporterul
mi-a spus de dimineață:
– Mi se pare că pentru ediția de seară o să am o
informație în legătură cu cea de ieri, cu scena
dintre Rege și vizir (n.n. „vizirul” era porecla
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primului ministru I.C. Brătianu). Adineaori când
veneam încoace, am văzut pe vizirul intrând iar
la palat… Să vedem… Mă duc… Mă-ntorc întrun ceas cu informația…
„De astă dată trebuie să te prinz!” am zis în gândul
meu, și imediat mă luai pe urmele lui mai discret
decât un bătrân detective […].
Reporterul apucă la dreapta pe lângă grădinița
palatului… în strada Sf. Ionică… După el… În
intrarea Rosetti… În Cișmegiu… Trece puntea…
Merge drept la bufet… Eu stau ascuns lângă movilă și
nu-l iert din ochi… Bea cafea și fumează din tutunul
cel proaspăt. Desigur aci are întâlnire cu omul de la
care ia informațiile… Îl așteaptă… Îl aștept și eu…
Reporterul scoate blocul din buzunar și scrie… E
o vreme splendidă, și grădina sub cerul limpede de
toamnă, e mai frumoasă ca totdeauna. În aer liniște;
ici și colo pică încetinel frunze galbene, învârtinduse-n clipe largi până la pământ în jurul coadelor
vestejite, și de departe s-aude glas de lebădă…
Dar omul meu a isprăvit de scris; plătește, se
scoală și apucă spre locul unde mă aflu… Mă dau
binișor pe după movilă. Pornește spre intrarea Rosetti
înapoi… După el… Iese prin strada Brezoianu…
Suie bulevardul… Acum grăbește pasul… și eu pe al
meu… Unde mă duce?… Să vedem… La redacție…
Intră… Dau fuga. Când intru, Caracudi scoate blocul.
– Ei? întreb eu.
– Stăi să vezi! răspunde cu un zâmbet triumfător,
și-mi pune îndată sub ochi, cu indicația
caracterelor „compacte” de întrebuințat, urmă
toarea informație:
„Am dat aseară o informațiune relativă la scena
petrecută ieri la palat între Suveran și vizirul. Astăzi
suntem în pozițiune a da, din același izvor autorizat,
amănunte asupra urmării acelei scene, cari stau în
legătură cu zgomotele înregistrate de noi despre o
iminentă criză ministerială. Astăzi, vizirul, cu aerul
foarte abătut, a urcat treptele palatului pe la 9 dim.
Regele l-a făcut s-aștepte mai mult de o jumătate de
oră în anticameră. În vremea aceasta, servitorii și
ofițerii de serviciu au observat că vizirul ofta adânc,
gândindu-se la frumoasele zile de la Aranjuez, când
tăia și spânzura, bucurându-se de încrederea fără
margini a Suveranului, care acuma, domirit – mieux
vaut tard que jamais – îi întoarce spatele ca unui
lacheu, de serviciile căruia stăpânul este absolut
nemulțumit, și pe care vrea să-l dea afară, ca pe
orice lacheu netrebnic […]”.
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– Bravo, dragă Caracudi! am strigat eu. Ești mai
tare decât puteam să-mi închipuiesc! Tu ești
norocul „Revoltei naționale”!… Decât… să-mi
dai voie să-ți spun că acuma știu…
– Ce?
– Izvorul de unde capeți informațiile… Îl cunosc…
– Aș!
– Pe ce te prinzi?
– Pe ce poftești.
– Pe un dejun la Iordache… Primești?
– Primesc, zise Caracudi, sigur că mă bea.
– Vrei să-ți spun de unde?
– De unde?
– Vino-ncoace…
Îl trăsei atunci la o
parte, în cabinetul meu de
director, închizând ușa cu
mai multă precauție ca
Regele când vrea
să vorbească
vizirului, și-i
șoptii răspicat,
privindu-l
diabolic
până-n
fundul
ochilor:
– Din Ciș-megiu!
Caracudi se
făcu mai galben
ca vizirul din
informația lui.
Dar… si augur
augurem – strângându-i
mâna cu efuziune, mă
grăbii să-i adaog:
– Nu face nimic
asta!… Sunt
foarte mulțumit
de serviciile
tale… „Revolta”
fără ele n-ar plăti
o para chioară, cu
toate articolele și
foiletoanele noastre…
Hai să dejunăm! […].
(„România jună”, 23
decembrie 1899;
Titlul original: „Reportaj”)

