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A
r fi o eroare să nu anali-
zăm cu obiectivitate și 
bună credință cele întâm-
plate în Uniunea noastră 

în perioada iulie 2017 - februarie 
2018. Ar fi o eroare să considerăm că 
verdictele instanțelor judecătorești, 
fără îndoială concludente, ne scutesc 
de obligația de a înțelege noi înșine ce 
și de ce s-a petrecut. 

Se știe că m-am implicat în partea 
judiciară a conflictului. Am conside-
rat de datoria mea, ca prim membru 
fondator al SZR și UZPR, să nu las 
lucrurile să degenereze până la dis-
pariția Uniunii. Asta nu înseamnă că 
m-am înrolat cu arme și bagaje în una 
dintre tabere. Îmi formulez opinia de 
pe poziția neutralității. 

Greșeala pe care nu am putut-o 
ierta a fost transformarea unei dispute 
aprinse într-o confruntare paroxistică 
pentru acapararea funcțiilor de con-
ducere. Astfel a degenerat totul. Astfel, 
una dintre părți a confiscat monopo-
lul adevărului, adoptând principiul 
despotic „Adevărul sunt eu!”.

N-am fost apologetul dictaturii și 
nu sunt apologetul democrației. Îmi 
place comparația lui Clemenceau: 
„Democrația este un leu devorat de 
păduchi”. Dar îmi place și concluzia 
lui Churchill: „Democrația este cel mai 
rău regim, cu excepția tuturor celor-
lalte”. Îi întreb, deci, pe cavalerii jus-
tițiarismului de astă-vară: de ce n-ați 
convocat Adunarea Generală, ca să 
stabilească cine are dreptate? Ba, mai 
mult: ați obstrucționat ținerea Adună-
rii Generale deja convocate, printr-un 

simulacru de for similar, caraghios 
convocat și caraghios de nerepre-
zentativ. De ce ați încercat să puneți 
adevărata dezbatere ce urma în fața 
faptului împlinit? A fost, oare, onestă 
această conduită, s-a potrivit ea, oare, 
cu clamările justițiare vânturate? A 
fost, oare, acesta un comportament 
democratic? Fără îndoială că nu.

Ciudățeniea era cu atât mai mare 
cu cât în Raportul Comisiei de Atesta-
re Profesională a UZP din 13.06.2017, 
documentul care a inflamat spiritele, 
la pagina 7, capitolul concluziilor, e 
scris: „Considerăm, însă, că primul pas 
este făcut și cerem celor care au încălcat 
Statutul (...) să dea socoteală în fața or-
ganelor democratice interne ale UZP”. 
Și atunci, de ce s-a obstrucționat con-
vocarea Adunării Generale?

Mai este un aspect intolerabil: so-
luția mahalagească a țipatului la gard. 
Neîncrezător sau neîncrezători în 
forța poziției lor, unul sau mai mulți 
protagoniști s-au folosit de mahala-
ua blogosferei ca să bălăcărească spre 
lumea largă despre acuzele lor, încă 
neverificate. Așa este onest? Așa se 
apără, oare, prestația profesiei, oricum 
ajunsă aproape de firul ierbii?! Trans-
parența nu e totuna cu manipularea.

Public această opinie din două 
motive, mai bine zis temeri. Greșeli-
le se vor repeta, poate în alte forme, 
dar tot nefaste, dacă nu se observă că:

1. Originea controverselor se află 
în lacune și imperfecțiuni ale Statu-
tului și ale Regulamentului Comisiei 
de atestare. Dacă nu vor fi remediate, 
se vor perpetua confuziile și nemul-

țumirile care conduc la fricțiuni și la 
litigii inițiate de membri nemulțumiți. 

2. Starea de beligeranță pe cale a se 
stinge nu trebuie să conducă la o abor-
dare triumfalist- ranchiunoasă. Să fim 
bine înțeleși. Acest „război” (că tot am 
ajuns la termeni milităroși) nu a fost 
câștigat de nimeni. A fost pierdut de 
UZPR ca solidaritate, ca respectabili-
tate, ca imagine, ca reper deontologic 
și ca ocrotitoare a libertății presei. De 
aceea, ar fi o mare eroare să se împartă 
foștii combatanți în învingători și în-
vinși, după „fotografia” făcută la finiș.

Aflu că Juriul de Onoare și Arbi-
traj a primit cereri de revenire asupra 
sancțiunilor hotărâte la 8 septembrie 
2017, în Adunarea Generală. Sper să 
aibă înțelepciunea să le cântărească 
sine ira et studio, lămurindu-se cine 
a fost animat de intenții corecte și 
cine a urmărit acapararea puterii cu 
prețul distrugerii Uniunii, cine a dorit 
un război intern și cine s-a pomenit, 
derutat, în conflict. Interesul Uniunii 
este să-și adune fiii recuperabili, și nu 
să-i înstrăineze.

Cu riscul de a face precizări inutile, 
mai am ceva de anunțat. Frământările 
expuse nu au niciun substrat compe-
tițional. Nu vizez și nu aș mai accepta 
vreo funcție în asociația noastră. Vor-
ba fratelui Dan Lupescu (apelativul îi 
aparține și cred că nu trebuie respins): 
„Vă asigur că nici în viitor - în 10-20-30 
de ani - nu mă va ispiti șarpele vanită-
ții”. La 80 de ani, ar fi chiar ridicol. Dar 
tot la 80 de ani nu pot rămâne pasiv 
când se năruie ceea ce am zidit cândva, 
cu luptă dreaptă, sacrificii și idealism.
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EDITORIAL

Ajunge cât 
s-a greșit!

@ Sergiu Andon
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RAPORT

M
anifestarea a reunit peste 
100 de delegați și repre-
zentanți ai celor aproxi-
mativ 1.500 de membri 

UZPR din filiale și grupările din țară 
și din București, alături de care au fost 
prezenți alți 100 de membri ai Uniunii, 
participanți care au propus, au exprimat 
puncte de vedere și au votat documen-
tele supuse dezbaterii.

Între cei prezenți la reuniune s-au 
aflat și publiciștii Octavian Știreanu, 
Nicolae Melinescu, Emanuel Isopescu, 
Monica Zvirjinschi, Neagu Udroiu, Oc-
tavian Andronic, Dumitru Graur, Vio-
rel Popescu, Radu Comănescu, George 
Coandă, Șerban Cionoff, Miron Mane-
ga, Mihai Golescu și mulți alții, care au 
participat activ la dezbateri și deciziile 
luate în adunare.

Ordinea de zi prezentată de preșe-
dintele Doru Dinu Glăvan a cuprins 
prezentarea Raportului de activitate pe 
2017 și a raportului financiar, a Poiec-
tului de activităţi pentru 2018, adopta-

rea regulamentului Juriului de onoare, 
disciplină și arbitraj, modificarea unor 
articole din statut, pentru actualizarea 
și clarificarea unor prevederi, și alegerea 
unor membri care să completeze orga-
nismele statutare ale Uniunii.

Printre rezultatele anului prece-
dent, acesta a menționat continuarea 
variatelor activități de utilitate publică, 
între care parteneriatele de colaborare 
cu diverse organizații și instituții, bo-
gata și complexa pagină web a Uniunii, 
continuarea edițiilor lunare ale Serate-
lor Eminescu, consolidarea celor două 
publicații periodice editate, publicarea 
unor volume sub egida Editurii UZP și 
alte variate proiecte profesionale. Acti-
vități desfășurate de Uniune chiar și în 
condițiile dificile cauzate de contestarea 
și acțiunile în justiție intentate și pier-
dute de cei care au intenționat blocarea 
și scindarea organizației.

Raportul contabil a evidențiat si-
tuația pozitivă a bugetului Uniunii, al 
cărei patrimoniu material și financiar a 
crescut în anul precedent, cu toate di-
ficultățile create de suspendarea unor 
activități din cauza acțiunilor ostile ale 
membrilor disidenți, situație pozitivă și 
conformă normelor și reglementărilor 

confirmată și de președintele Comisiei 
de cenzori a uniunii.

Reperele Proiectului de activităţi 
pe 2018, prezentat de vicepreședinta 
Uniunii, Daniela Gîfu, mai vivace ca 
niciodată, au fost Centenarul Marii 
Uniri și apropiatul centenar al UZPR, 
care urmează a fi celebrat în 2019. În-
tre acţiunile proiectate se numără un 
simpozion cu membrii UCIN-UARF 
despre filmul documentar, o dezbate-
re publică pe tema toleranţei interet-
nice, cu reprezentanţi ai partidelor și 
ONG-urilor comunităţilor etnice din 
România, organizarea de ateliere de 
lucru și participarea la proiecte de dez-
voltare finanțate prin fonduri europene 
și alte programe naționale.

O problemă aparte a constituit-o 
clarificarea și actualizarea criteriilor de 
certificare a ziariștilor pensionari care 
solicită adeverința pentru indemnizația 
de membru al Uniunii de creație de uti-
litate publică. Delegații și ceilalți ziariști 
prezenți au fost de acord cu propune-
rile Comisiei de atestare profesională 
prevăzute în regulamentul acesteia, de 
a menține criteriul de 15 ani de activi-
tate profesională de creație jurnalistică 
și echivalarea a cinci ani de vechime și 

Sâmbătă, 24 martie a.c., a 
avut loc, la Bucureşti, 
Adunarea Generală 
anuală a Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti 
din România, prima 
mare întrunire în plen 
după reintrarea în 
normalitate a activității 
și reconfirmarea și de 
către justiție a conducerii 
de drept a Uniunii.

@ Firiță Carp 
@ Valentin Uban
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fidelitate în Uniune pentru certificarea 
calității de ziarist profesionist. Cu acest 
prilej, s-a subliniat efortul organizațional 
din acest an pentru evaluarea dosarelor 
de presă și avizarea cererilor de atestare 
blocate de grupul scizionist pentru mai 
mult de șase luni, timp în care numeroși 
ziariști, unii cu vârste de peste 70-80 de 
ani, dintre care peste 30 de activitate în 
presă, nu au putut primi certificarea sta-
tutului de jurnalist profesionist, pentru 
a beneficia de drepturile legale cuvenite.

Reprezentanții jurnaliștilor din toată 
țara au reafirmat faptul că UZPR nu este 
un club închis, ci o organizație deschisă 
profesioniștilor presei, care atestă și sus-
ține drepturile legale ale ziariștilor care își 
confirmă calitatea de jurnalist.

În paralel cu această preocupare a 
seniorilor presei românești, s-a sublini-
at dorința membrilor Uniunii ca orga-
nizația să-și afirme „un profil de credi-
bilitate, prestigiu și competență care să 
atragă tinerii jurnaliști” - așa cum preciza 
publicistul Octavian Știreanu în Mani-
festul adresat Uniunii, și să contribuie 
la formarea, dezvoltarea și promovarea 
profesională a tinerilor publiciști. Acesta 
a susținut și redactarea unui apel către 
jurnaliștii români, pentru ca „asumân-
du-și acest rol unificator, UZPR să pro-
pună întregii prese române o platformă 
de principii, obiective și proiecte ce pot fi 
asumate de toți... și să se afirme ca o voce 
și o conștiință publică”.

Printre deciziile adoptate de aduna-
re se numără constituirea unui colectiv 
pentru elaborarea unui Statut modern, 
adaptat realităţilor din presa și societatea 
românească, și a unui grup de redacta-
re a unei Declaraţii de principii care să 
precizeze rolul Uniunii în viaţa publică 
românească. Pornind de la dezbaterea 
prelungită privind definirea profesiunii 
de ziarist, s-a stabilit și reunirea unui 
colectiv care să identifice și precizeze 
reperele profesiunii de ziarist, pentru a 
corecta și completa Codul ocupaţional 
în domeniul mass-media cu elemente 
insuficient precizate de COR.

O hotărâre adoptată de Adunare a 
fost disocierea membrilor Uniunii de 
acţiunile dezbinatorii ale disidenților 
care au denigrat și au pus în pericol ac-
tivitatea și chiar existenţa organizaţiei, 
ca și începerea acţiunilor de recuperare 
a pagubelor materiale produse aceste-
ia. Cunoscutul realizator radio-tv Vio-
rel Popescu a pus în discuție ridicarea 
sancţiunii primite de „scizioniști” la 
Adunarea Generală extrordinară din 8 

septembrie 2017 și revocarea exclude-
rii acestora. El a propus o sancţiune de 
interdicţie de a accede la funcţii de con-
ducere timp de zece ani, condiționată 
de renunţarea celor în cauză la denigra-
rea Uniunii și inutile acţiuni în justiţie. 
Acesta a propus, în condițiile în care cei 
în cauză solicită acest lucru, analiza fie-
căruia în Juriul de onoare, disciplină și 
arbitraj, propunere amplu dezbătută și, 
în cele din urmă, aprobată, cu numeroa-
se voturi împotrivă.

Decanul de vârstă al adunării, prof. 
dr. George Coandă, președintele Juriului 
de onoare, disciplină și arbitraj al UZPR, 
a reafirmat, într-o emoționantă relatare, 
importanța coeziunii și a implicării per-
sonale a fiecărui membru al Uniunii în 
bunul mers al organizației, pentru evita-
rea altor derapaje și continuarea drumu-
lui ascendent al acesteia.

A fost o Adunare consistentă și con-
structivă, bogată în propuneri, luări de 
cuvânt și dezbateri, desfășurate în ter-
meni de colaborare și dialog, demni de 
prestigiul și rolul de organizație de elită a 
societăţii civile, care își dorește să devină 
„polul de resolidarizare a întregii prese 
române în jurul unor obiective comune”.

Obiective reafirmate și cu această oca-
zie de delegații și reprezentanții ziariști-
lor, reuniți în forumul de dialog și deci-
zie statutar care a consfințit, încă o dată, 
caracterul definitoriu al unei organizații 
profesionale bine structurate, coerente 
și capabile să reunească și să reprezinte 
breasla jurnaliștilor români.
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UNITATE

@ Marian Nencescu

@ Șerban Cionoff

J
udecând după simbolistică, 
Adunarea Generală a UZPR din 
24 martie a.c. a stat sub semnul 
reconcilierii. S-au fluturat carto-

nașe verzi, s-au înălțat, chiar și la propriu, 
ramuri de măslin. Mai mult ca niciodată, 
atmosfera din sală a fost caldă, colegială, 
poate chiar prea emoțională. A fost ca o 
revedere de promoție. Au lipsit florile și 
diplomele. În schimb, cafeaua și ceaiul au 
fost din abundență. Nu e de mirare că a 
fost așa, câtă vreme cei mai mulți dintre 
participanți aveau părul coliliu.

S-a vorbit mult despre condiția de 
ziarist, dar și despre un trecut nu prea 
îndepărtat, când Uniunea a stat sub 
semnul cumpenei. S-a făcut și bilanțul 
pierderilor. Enorme și nedrepte. În cele 
șase luni de „inactivitate” forțată, Uni-
unea noastră a pierdut prestigiu (cvasi 
– irecuperabil!), a alungat destui amatori 
dornici să ni se alăture, a fost târâtă prin 

tribunale, a pierdut bani (foarte mulți, 
raportați la venituri, și pentru care con-
ducerea a jurat solemn că va face toate 
eforturile ca să-i recupereze de la cei care 
i-au cheltuit fără drept!) și, mai ales, a 
pierdut timp prețios dintr-o istorie și așa 
tulburată.

Ce s-ar fi putut face, cu adevărat, în 
folosul breslei în „întunecatul” an 2017, 
dacă nu era „puciul”, e greu de evalu-
at. Cu siguranță, am fi avut altă poziție 
publică, am fi derulat mai multe și mai 
eficiente programe culturale și profesio-
nale, am fi avut alături de noi mai mulți 
camarazi de breaslă.

La UZPR e, însă, ca peste tot în țară. 
Mereu o luăm de la capăt, de parcă Sisif 
s-ar fi născut român. Rămâne însă regre-
tul, neîndeplinirea, rana. Ne-a spus-o, cu 
alte vorbe, dar cu același înțeles, și un 
gazetar (și istoric) octogenar, profesorul 
George Coandă, președintele Juriului 

de onoare, disciplină și arbitraj. Acum, 
la UZPR s-a instalat calmul. Se fac din 
nou programe, se completează regula-
mente, se pregătesc viitoarele acțiuni. 
O întrebare persistă: cine plătește, cine 
își asumă și cine răspunde pentru răul 
imens creat tuturor, dar mai ales celor 
care au așteptat acum și azi un răspuns 
din partea Uniunii?

Se pare că această recentă cumpănă 
a fost și spre învățătură. Pentru cine vrea 
să priceapă. Unii ziariști s-au grăbit să 
fluture ramura de măslin. Poate că e bine, 
e creștinește să iertăm. Dar avem dreptul 
să uităm? Puciștii nu au atentat doar la 
unitatea Uniunii, ci chiar la identitatea ei.

Să lovești într-o instituție care a redat 
bătrânilor gazetari, și nu numai lor, dem-
nitatea de pensionar e, în multe cazuri, 
chiar o crimă. Ne-a reamintit-o un coleg 
care a dat exemplul unui membru care 
a primit adeverința pentru indemnizație 
doar după ce a decedat. E cutremurător!

De aceea, poate mai mult decât alte 
compartimente ale Uniunii, Juriul de 
onoare, disciplină și arbitraj are o sarci-
nă grea. Cine și mai ales cum se va plăti 
pentru onoarea pătată? Răspunsul ni-l 
dă un poet tragic, al „generației pierdute”, 
Nicolae Labiș: Noi nu, niciodată, noi nu!

Cartonașe verzi 
și ramuri de măslin

O
dată cu Adunarea Generală 
anuală, activitatea UZPR 
a reintrat în normalitate: 
pe de o parte, desfășura-

rea întregii activități are la bază norme, 
proceduri și reguli stabilite prin legile în 
vigoare și prin Statut, iar pe de altă parte, 
acest termen subliniază absența oricăror 
manifestări de natură să afecteze sănăta-
tea organismului viu al Uniunii, noblețea 
și demnitatea profesiunii de ziarist...

Un grup de jurnaliști veleitari a încer-
cat să confiște sediul, ștampila și pagina 
de internet ale UZPR, după ce a dat de 
veste „debarcarea” președintelui... și a 
declanșat o campanie de ponegrire și 
intimidare... a jurnaliștilor care, din res-
pect pentru condiția de gazetar aflat în 
slujba adevărului și a justiției sociale, au 
refuzat să pactizeze cu cei care au urmă-

rit să întrețină dezbinarea și neîncrederea 
între jurnaliști... aservirea și manipularea 
presei în slujba unor strategii de învrăjbi-
re și destabilizare a societății românești.

Un lucru, însă, au subestimat sau 
ignorat... și anume lecția de demnitate, 
curaj și de solidaritate a breslei, de care 
știm, putem și vrem să dăm dovadă noi, 
ziariștii, atunci când luăm act de faptul 
că libertatea cuvântului scris și vorbit, 
ca și libertatea morală și, din păcate, 
uneori chiar fizică a slujitorilor săi sunt 
amenințate. 

Din fericire... s-a dovedit că adevăra-
ții jurnaliști pot și vor să lase la o parte 
deosebirile de natură politică, etnică sau 
religioasă și să lupte solidar până când 
dreptatea și cinstea vor birui!...

Pornind de la aceste considerente, 
este de consemnat faptul că adunarea 

generală a hotărât elaborarea a trei docu-
mente programatice de mare importanță 
atât pentru breasla noastră, cât și pentru 
societatea românească. Este vorba despre 
un Manifest care să exprime rolul și misi-
unile UZPR, al cărei Statut va fi regândit 
în funcție de evoluțiile societății și pus în 
acord cu standardele presei profesioniste, 
precum și despre un al treilea document, 
care va defini sfera ocupațională a jurna-
lismului ca activitate de creație și condiția 
organizației reprezentative ca Uniune de 
creație de utilitate publică.

O presă normală, într-o Românie 
normală! Acesta este mesajul pe care l-a 
transmis Adunarea Generală a UZPR, 
mesaj pe care, sunt convins, orice om de 
bună credință îl va recepta cu încredere 
și căruia, la rândul său, fiecare jurnalist 
adevărat îi va consacra talentul, pasiunea 
și truda sa. 

(fragmente din articolul apărut în 
Jurnalul Național) 

O presă normală
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M
odul în care s-au implicat 
jurnaliștii constănțeni în 
desfășurarea diferitelor 
activități pentru îndepli-

nirea obiectivelor statutare ale breslei 
poate fi apreciat ca fiind pozitiv. 

Astfel în anul 2017, biroul de coor-
donare al filialei Constanța a UZPR  a 
propus realizarea unui proiect în par-
teneriat cu școlile constănțene, intitulat 
„Jurnaliști pe urmele lui Ovidius”, anul 
2017 fiind anul omagial „Ovidius – 2060 
de ani de la naștere și 2000 de ani de la 
moarte”. Prin acest proiect a fost lansat 
un concurs jurnalistic, la nivelul școlilor 
generale și liceelor din județul Constanța. 
Un alt proiect privind creația jurnalistică 
a fost realizat de către jurnalista Sînziana 
Ionescu, corespondent din Dobrogea al 
ziarului „Adevărul“, care a avut mai mul-
te întâlniri interactive cu tânăra genera-
ție de elevi și studenți. În aceeași notă se 
poate menționa realizarea de către Ma-
riana Păvăloiu, publicist și cercetător de 
prestigiu al istoriei Marinei Române, a 
unui număr special al Revistei „Marina 
Română”.  

În perioada 2017 – 2018, Ioan Da-
maschin, membru al UZPR din anul 

1992, în urma unei riguroase documen-
tări timp de mai mulți ani, a editat și lan-
sat trei lucrări de referință în domeniul 
Istoriei României și Istoriei Marinei 
Române: „Război Submarin la Marea 
Neagră”, „Eroii Neuitați din Adâncuri” și 
„Domnitorii Români Ctitori la Sf. Munte 
Athos”. 

În ce privește forța filialei și reperele 
acțiunilor viitoare, este cunoscut faptul 
că puterea de manifestare a unei organi-
zații rezidă în numărul membrilor care 
o compun, calitatea acestor membri, 
dar și modul de organizare – coordona-
re a activităților. Pe aceste consideren-
te, noul comitet de coordonare ales a 
schițat un program de realizare la nivel 
local a obiectivelor UZPR în perioada 
următoare. Astfel, un prim obiectiv pe 
care și l-a propus este acela de atragere 
a unui număr cât mai mare de jurnaliști 
constănțeni ca membri activi în UZPR – 
asociaţie profesională de creaţie publicis-
tică și jurnalistică. În acest sens, membrii 
comitetului coordonator au în vedere să 
poarte discuții cu colegii din redacțiile 
pe care le reprezintă, astfel ca numărul 
membrilor UZPR în filială să crească, 
iar coordonatorul de filială să efectue-

ze, în același scop, vizite la celelalte re-
dacții din mass-media constănțene. De 
altfel, la doar două zile de la alegerea sa 
în conducerea filialei UZPR Constanța, 
Ioan Damaschin a fost invitat la postul 
Radio-SKY, unde, împreună cu jurna-
lista Auris Luca, au discutat chiar despre 
prevederile și obiectivele UZPR și cum 
pot fi ele puse în practică. Dialogul ra-
dio-difuzat având ca temă UZPR a adus 
astfel în conștiința publică rolul și modul 
în care aceasta se implică și își onorează 
statutul de asociație de interes public, pe 
de o parte și, pe de altă parte, a contribuit 
la conștientizarea jurnaliștilor pentru a 
strânge rândurile în jurul ei. Un alt obiec-
tiv este acela de continuare a proiectului 
din anii trecuți, acela de realizare a unor 
întâlniri interactive cu tânăra generație 
de elevi și studenți pe tema meseriei de 
jurnalist.   

Colaborarea cu instituții de cultură și 
învățământ pentru dezvoltarea cercetării 
științifice în domeniul istoriei, teoriei și 
practicii presei, utilă instruirii jurnalisti-
ce universitare și postuniversitare, repre-
zintă un alt obiectiv statutar. În acest sens 
se are în vedere realizarea unei colaborări 
mai strânse cu instituții cum ar fi: Asoci-
ația Elevilor Constănțeni, Universitatea 
Ovidius, Liga Navală Română, Clubul 
Umoriștilor Constănțeni, filiala Constan-
ța a Uniunii Scriitorilor, Muzeul Național 
al Marinei Române, Muzeul Național de 
Istorie și Arheologie Constanța etc.  

În contextul colaborării cu alte insti-
tuții pot fi luate în considerație și con-
ferințele anuale itinerante pe care Ioan 
Damaschin, împreună cu alți istorici 
militari, printre care Mariana Păvăloiu, 
membru al asociației, în colaborare cu 
Liga Navală Română și Muzeul Național 
al Marinei Române, le susține în garni-
zoanele: București, Constanța, Mangalia, 
Brăila, Tulcea, Sulina. De fiecare dată, 
aceste manifestări și-au găsit reflectarea 
în presa locală.

Filiala Constanța atrage tânăra 
generație spre nobila profesie 
de jurnalist @ Ioan Damaschin
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Ziariştii maramureşeni şi 
sătmăreni îşi unesc forțele 
pentru ca vocea presei din 
Nord-Vestul țării să fie una 
mai puternică. Aceştia au 
decis să constituie într-o 
filială a Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România 
(UZPR). Astfel, filiala Nord-
Vest a UZPR se alătură 
celorlalte organizații 
similare din țară în vederea 
afilierii la instituția care îi 
uneşte pe jurnaliştii 
profesionişti.

Î
n 23 mai, la Biblioteca Judeţeană 
„Petre Dulfu”, din Baia Mare, a 
avut loc prima întâlnire a mem-
brilor organizaţiei UZPR din acest 

colţ de ţară, ocazie cu care a fost aleasă 
și o conducere interimară. Chiar dacă 
începutul e unul timid, membrii filialei 
cred cu tărie că în scurt timp vor reuși 
să se poziţioneze pe harta celor mai pu-
ternice asociaţii de acest gen din ţară. La 
prima întâlnire au fost prezenţi o parte 
din ziariștii înscriși în UZPR în judeţul 
Maramureș. Aceștia au intrat în dialog 
telefonic și cu președintele UZPR, Doru 
Dinu Glăvan. „Iubesc ţinutul Maramu-
reșului, cu toţi oamenii lui. Mă bucur că 
sunteţi aici, că aţi reușit să vă adunaţi. 
Aș vrea ca numărul membrilor UZPR să 
fie în creștere. Cu cât suntem mai mul-
ţi, cu atât avem un cuvânt mai greu de 
spus”, a spus Doru Dinu Glăvan. Pre-
ședintele UZPR a mai accentuat fap-
tul că organizaţia pe care o reprezintă 
acreditează „creaţia jurnalistică”. Deși 
sunt prioritari cei care lucrează în do-
meniu, un accent deosebit se pune pe 
cei care sunt creativi. Pe de altă parte, el 

a precizat că înscrierea în UZPR nu are 
ca miză primirea unei indemnizaţii la 
pensionare, ci conceperea și punerea în 
aplicare a unor proiecte prin care se pot 
obţine fonduri. Sub această titulatură, 
organizaţia funcţionează din 1919. Anul 
viitor va aniversa centenarul. 

După discuţiile telefonice cu condu-
cerea centrală, cei prezenţi au votat pre-
ședintele interimar și secretarul filialei 
Nord-Vest. Președinte interimar a fost 
ales jurnalistul Adrian Marchiș, cores-
pondent Radio România Actualităţi, iar 
secretară a fost votată Camelia Tocaci, 
reporter Graiul Maramureșului. Adrian 
Marchiș a declarat: „Mă bucur că am re-
ușit să ne adunăm, să constituim această 
filială a Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România, aici, la Maramureș, pentru 
că suntem o breaslă destul de numeroasă, 
suntem mulţi dintre noi cu statut de jur-
naliști profesioniști. Suntem suficient de 
mulţi și buni și vom fi și mai puternici. 
Cred în breasla jurnalistică, în principal în 
cea de creaţie și de calitate, pentru că jur-
nalismul, și noi, cei care suntem formatori 
de opinie, trebuie să fim cunoscuţi și altfel 
de opinia publică, dar mai cu seamă să 
ne întărim noi. Cred cu tărie că numărul 
membrilor din Maramureș va crește, mai 
mult că intenţionăm să denumim această 

filială Nord-Vest, întrucât cred că ni se vor 
afilia și jurnaliștii din Satu Mare”. 

„Uniunea «scriitorilor de la 
ziar» este o necesitate în 
societatea democratică” 

Membrii filialei nou-înfiinţate sa-
lută această iniţiativă care va contribui 
la solidaritatea jurnaliștilor. În plus, ei 
speră că în filială vor fi acceptaţi doar 
ziariști profesioniști, cu conduită morală 
și profesională. „Uniunea  «scriitorilor de 
la ziar» este o necesitate în societatea de-
mocratică, lăsată de o vreme fără repere 
profesionale. Noi, jurnaliștii care zi de zi, 
inclusiv duminica, ne aflăm în faţa mo-
nitorului alb, avem datoria să reflectăm 
fidel viaţa comunităţii și a oamenilor. Zi-
aristul ca om de spirit, practician social, 
prezintă faptele cu luciditatea celui care a 
mai trecut prin așa ceva... Presa are un rol 
acceptat de reflectare a zbaterilor, îndoie-
lilor, ezitărilor umane, de găsire a tonului 
optimist, a căii medii de obiectivare. Prin 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Ro-
mânia, proapăta filială din Regiunea de 
Nord-Vest va asimila și continua tradiţiile 
democratice ale presei locale, va susţine 
identitatea omului de presă, a profesio-
nistului activ în aflarea adevărului prin 
metode deontologice, îndepărtate de insul-

ORGANIZARE

S-au pus bazele Filialei Nord-Vest 
a Uniunii Ziariştilor Profesionişti 
din România @ Camelia Tocaci
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tă, calomnie, de nerespectarea dreptului 
la propria imagine. În UZP trebuie să fie 
doar jurnaliștii profesioniști, care practică 
această meserie ceas de ceas, cu probitate 
profesională și morală. Corpul profesio-
nal trebuie să-i elimine pe impostori, pe 
cei care încalcă statutul breslei. Există și 
jurnaliști amatori, orice am zice!”, a de-
clarat Nicolae Goja, redactor-șef Graiul 
Maramureșului.

„UZP poate lupta 
cu adevărat pentru 
solidaritatea de breaslă”

Pe de altă parte, membrii 
UZPR, filiala Nord-Vest, cred cu 
tărie că imaginea ziaristului „de 
provincie” se va îmbunătăţi. „Uni-
unea Ziariștilor Profesioniști din 
România, organizaţie menită să 
grupeze gazetari din toate regiunile 
ţării, ne face să ne simţim într-o 
oarecare siguranţă, iar înfiinţarea 
sau reînfiinţarea de filiale în ţară 
este o idee binevenită. Trebuie să-
mi recunosc însă dezamăgirea faţă 
de cum este privit în continuare ga-
zetarul de provincie. mă refer aici 
la dificultatea cu care îi parvin in-
formaţiile din partea autorităţilor 
statului și mai ales, ascunderea de 
către acestea a informaţiilor reale, 
prin cosmetizarea și chiar mușa-
malizarea evenimentelor, mai ales 
a celor negative, cu ajutorul «pur-
tătorilor de cuvânt». UZP poate 
lupta cu adevărat pentru solida-
ritatea de breaslă, lucru extrem 
de important și etica profesională. 
Poate lupta în acordarea unor fa-
cilităţi gazetarilor care muncesc în 
presă de peste 30 de ani, având în 
vedere stresul și anumite riscuri la 
care sunt supuși de-a lungul anilor. 
De asemenea, cu toţii trebuie să 
luptăm pentru menţinerea presei 
scrise, întrucât avem deja semnale 

că acestea ar putea dispărea în vremu-
rile viitoare”, a accentuat Odette Iulia 
Mureșan, redactor-șef adjunct Graiul 
Maramureșului. 

Se aşteaptă noi înscrieri
Înfiinţarea acestei filiale e considera-

tă ca fiind un moment esenţial. „E un 
moment important pentru noi, cei 
din Maramureș, deoarece am reușit 
o primă performanţă dintr-un lung 
șir de acţiuni viitoare: constituirea 
filialei Nord-Vest a UZPR, în anul 
Centenarului și, totodată, să adu-
năm la un loc jurnaliștii care doresc 
să ducă mai departe acest domeniu, 
să transmită idei, gânduri și fapte 
care prind contur pe hârtie sau în 
spaţiul online. Calitatea de ziarist, 
ca membru a UZPR este atestată 
prin calitatea de creaţie literară care 
izvorăște din sufletul și știinţa celor 
care transformă metaforele în rea-
lităţi, despre oameni cu oameni”, a 
declarat Daniel Pop, redactor-șef 
Maramureș Jurnal. 

Adrian Marchiș a mai arătat că 
sunt așteptaţi noi membri în această 
organizaţie. Cei interesaţi pot lua le-
gătura cu una din cele două persoane 
desemnate să facă parte din Biroul 
Interimar de Conducere. Din cadrul 
UZPR Maramureș mai fac parte zi-
ariștii Emil Constantin Danciu, An-
drei Fărcaș, Mihai Ganea, Nicolae 
Goja, Mihai Grigorescu, Vasile Iluţ, 
Adrian Marchiș, Simona Marchiș, 
Cornel Muntean, Odette Iuliana 
Mureșan, Florentin Năsui, Virginia 
Paraschiv, Viorica Pârja, Daniel Flo-
rin Pop, Alec Portase, Ciprian Eugen 
Vancea, iar din Satu Mare s-au în-
scris Simona Carmen Michiș, Aurel 
Pop, Dumitru Ţimerman.

Alături de spiritul lui Eminescu 
„În Maramureș, Eminescu este veșnic verde”. Numele 

marelui poet naţional a fost „scris” cu ajutorul puieţilor 
de brad pe Dealul Comjei din Seini, în urmă cu mai bine 
de șapte decenii. O parte din membrii nou-înfiinţatei 
filiale de Nord Vest a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România au decis ca în preambulul zilei de 15 iunie să se 
deplaseze în ţinutul care poartă viu spiritul lui Eminescu. 
Totul a început în anul 1939, când, la împlinirea a 50 de 
ani de la moartea lui Mihai Eminescu, ostașii diviziei 
20 infanterie, conduși de generalul Pion Georgescu, au 
plantat conifere în forma numelui Eminescu pe versantul 
cu numele Comja, la o altitudine de 600 de metri. Fiecare 
din cele opt litere ce formează numele Eminescu au fost 
dispuse spaţial. La scurtă vreme, în 1840, la cedarea Ar-
dealului, literele Eminescu au fost incendiate. Cei 10.000 
de puieţi au scăpat neatinși de flăcări. În 1855, generalul 
P. Ion, în vârstă de 72 de ani, a venit la Seini, a urcat pe 
Dealul Comja să îngenuncheze la umbra brazilor care în-
făţișau numele lui Eminescu. Acum ar fi nevoie de puţină 
ajustare pentru ca literele să rămână vizibile, pentru că 
ele „intră în privirea și în sufletul nostru românesc”, după 
cum remarca și ziaristul Gheorghe Pîrja. Tot în cinstea 
lui Mihai Eminescu, o delegaţie a UZPR și a Asociașiei 
Boema OJT, președinte Mihai Cosma, a fost prezentă în 
comuna Dobric, din regiunea Transcarpatia, acolo unde 
a fost dezvelit un bust al marelui poet. Este a treia statuie 
dezvelită în comunitatea românească din Transcarpatia, 
după Biserica Albă și Slatina, unde se află și Liceul cu 
predare în limba română „Mihai Eminescu”.
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FILIALELE UZPR, 
motorul organizatoric 
în activitatea noastră

După o perioadă de reorganizare a structurilor teritoriale, în ţară 
și în diaspora, ne aflăm într-o etapă importantă, în care acestea să 
devină un adevărat motor organizatoric. Președinţii și coordonatorii 
de filiale și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la o activitate 
mai susţinută, împreună cu membrii consiliilor de filială, a celorlalţi 
membri. Doar în 2-3 localităţi mai sunt probleme legate de omoge-
nizarea structurilor, care vor fi depășite în scurt timp.

Pe site-ul oficial al UZPR, găsiţi în dreapta sus, la rubrica Filiale 
UZPR, toate cele 34 de unităţi, cu datele de contact ale celor care sunt 
responsabilii lor. Prin aceștia, conducerea Uniunii, Departamentul de 
Comunicare va informa operativ pe membrii săi, despre problemele 
importante ale momentului. Totodată îndemnăm membrii UZPR să 
lectureze frecvent pagina www.uzp.org.ro pe care o dorim ca o plat-
formă de legătură cu activităţile și preocupările Uniunii. De asemenea, 
dorim ca membrii să contribuie prin materiale proprii la zestrea de 
informaţii de pe pagină, cum se întâmplă de o bună perioadă de timp.

Invităm toţi membrii să se grupeze în filialele definite, iar proble-
mele să fie rezolvate prin șefii de filiale. Tot la nivelul Filialelor trebuie 
primite Dosarele noilor aspiranţi la intrarea în UZPR, existând po-
sibilitatea ca atestarea să aibă loc la nivelul Filialei, în prezenţa unor 
membri ai Comisiei centrale.

Îndemnăm conducerile Filialelor să iniţieze unele activităţi de 
utilitate publică, pentru a susţine efortul general de păstrare a acestei 
calităţi a UZPR, în fiecare an.

Filiala Agerpres / Bucureşti
coordonatoare Marina Bădulescu
telef. 0729.070.045 şi 0744.922.173

marina_badulescu@yahoo.com

Filiala Arad
coordonator Vasile Filip

telef. 0787.608.584
vasilefilip9@yahoo.com

Filiala Bacău-Neamț
preşedinte Cornel Cepariu

telef. 0722.684.479
cornel.cepariu@gmail.com

Filiala Nord/Vest
coordonator Adrian Marchiş

telef. 0744.346.711
adymarchis@yahoo.com

Filiala UZPR Bihor
preşedinte Şerban Cartiş

telef. 0744.598.243
scartis@gmail.com; uzpbihor@gmail.com; 

uzpbihor.ro

Filiala Bistrița
preşedinte Marcel Seserman

telef. 0747.116.861
mirceamalut@yahoo.com

Filiala Brăila
preşedinte Emanoil Dobrescu

telef. 0723.553.810
ziarbraila@yahoo.com

Filiala Brașov
preşedinte Ioan Pămpărău

telef. 0720.012.503
ioanpamparau@gmail.com

CONSILIUL DIRECTOR
După Adunarea generală de la București, 24 martie 2018

Glăvan Doru Dinu Pavel - preşedinte
Milca Mihai - vicepreşedinte
Gîfu Daniela - vicepreşedinte

Diaconu Mădălina Corina - secretar general
Manea Dumitru (Miron Manega)

Băciuț Nicolae
Văduva Gheorghe

Dabija Nicolae
Stanciu Emil

Vancea Vasile
Onesa Răzvan - trezorier
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Filiala Ploieşti
preşedinte Claudius Dociu

telef. 0722.410.327
claudius@dociu.ro

Filiala Cronica Timpului 
/ Bucureşti

coordonator Rodica Subțirelu
telef. 0724.582.699

cronicatimpului@gmail.com

Filiala „Ion Heliade 
Rădulescu” Dâmbovița

preşedinte George Coandă
telef. 0721.964.983

biblioteh@gmail.com

Filiala Bucureşti
coordonator Mihai Milca

telef. 0722.210.517
mihai.milca@punctulcritic.ro

Filiala Buzău
coordonator Stan Brebenel

telef. 0724.14.50.10
stan.brebenel@yahoo.com

Filiala Galați
coordonator Maria Stanciu

telef. 0758.173.360
mteophana333@gmail.com

Filiala M.A.I / Bucureşti
preşedinte Valentin Uban

telef. 0724.593.334
veuban@gmail.com

Filiala Oltenia
coordonator Mircea Pospai

telef. 0744.323.145
mirceapospai@yahoo.com

Filiala Dobrogea
coordonator Ioan Damaschin

telef. 0763.610.071
damaschin_ioan@yahoo.com

Filiala UZPR „Ştefan 
Naciu” Caraș-Severin

preşedinte Oana Glăvan Cenan
telef. 0722.356.436

oanaglavancenan@gmail.com; 
uzpcarasseverin.wordpress.com

Filiala Argeș
coordonator Mihai Golescu

telef. 0722.248.751
mailgolescu@yahoo.com

Filiala Vrancea
coordonator Petrică Butuc

telef. 0726.132.498
petre_butuc@yahoo.com

Filiala Chişinău / 
Moldova

interimar Nicolae Schițco
telef. (+) 373.691.33.318

nicolae.schitco@gmail.com

Filiala „Bega” Timişoara
coordonator Vasile Vancea

telef. 0723.608.918
vasvan07@gmail.com

Filiala Moldova 
Nord/Est

coordonator Daniela Gîfu
telef. 0742.050.673

daniela.gifu@gmail.com

Filiala Vâlcea
coordonator Nicolae Dinescu

telef. 0720.643.985
adinescumaracinescu@yahoo.com

Filiala Radio / București
coordonator Daniel Neguț

telef. 0743.123.639
daniel.negut@gmail.com

Filiala Sibiu
preşedinte Mircea Bițu

telef. 0747.045.400
bitu@tribuna.ro

Filiala Mureș-Harghita
coordonator Nicolae 

Gheorghe Şincan
telef. 0744.621.614

gsincan@gmail.com

Filiala MApN / Bucureşti
preşedinte Dumitru Mocanu

telef. 0771.419.913
anuscagoanga@yahoo.com

Filiala Cluj
preşedinte Liviu Alexa

telef. 0720.008.888
liviu@imagistica.com

Filiala 1991 Cluj
preşedinte Cristian Focşanu

telef. 0788.476.728
marius_cristian2004@yahoo.

com

Filiala TVR / Bucureşti
coordonator Răzvan Onesa

telef. 0751.069.967
razvan.onesa@tvr.ro

DIASPORA

Filiala Diaspora Europa
coordonator Mircea Ioan Popi

telef. 0043 664 426 8619
mircea.popi@yahoo.de

Filiala Diaspora Canada
coordonator Alexandru Cetă-

țeanu
telef. 721.841.794

alexandrucetateanu@gmail.com

Filiala Diaspora USA
coordonator Theodor Damian

telef. ( )1 718-626-6013 
0721.874.115
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P
e 23 ianuarie, la Teatrul Exce-
lsior din Capitală, invitatul se-
rii, Eugen Doga, care prin mu-
zica sa nepământeană impune 

ca substantivul Român să fie o dată în 
plus rostit pe toate meridianele lumii, a 
fost suficient ca să facă sala arhiplină. Ce 
s-a petrecut pe parcursul câtorva ore este 
de necuprins în cuvinte. Ilustrul muzici-
an ne-a făcut, înainte de toate și în cele 
din urmă, să înțelegem la modul sublim 
cât de fericiți și norocoși putem fi că îl 
avem pe Eminescu. Și cât de mult ne iu-
bește divinitatea, cât de dragi îi putem fi 
lui Dumnezeu dacă în urmă cu peste 80 
de ani, la 1 martie 1937 ne-a învrednicit 
să purtăm în eternitate mărțișorul Eugen 
Doga! Fiindcă așa l-am văzut, ca pe un 
mărțișor înnobilizator al sufletelor, el și 
pianul metamorfozat într-o îngemănare 
divină, ca unică ființă făuritoare de ine-
fabilă bucurie.

Acordurile cuceritoare se nășteau în 
fața noastră, din simbioza incredibilă 
ființă-neființă, din gingășia momentu-
lui însuși, iar muzica parcă se prelingea 
din înalt și în același timp parcă urca din 
adâncuri. Părea că vine dinspre Emi-
nescu, pentru a se anina în Luceafăr, ca 
să ne ostoiască mai vârtos dorurile, să 
ne umple ființa cu dumnezeire. Și acum 
parcă Hora Prieteniei se transformă în 
suflet într-o Horă a Unirii emblematice și 
de bun augur în anul Marelui Centenar.

Poate să fie prima dată în deceniile 
care m-au purtat pe cele mai imprevizi-

bile portative ale scrisului când ceva mă 
îneacă și același ceva îmi împrospătează 
respirația. Este poate întâia oară într-o 
viață de jurnalist ca tema să-mi producă 
o dilemă ce mă obligă la o decizie rapi-
dă: scriu sau uit! Dar nu se poate uita ce 
mi s-a întâmplat, așa că scriu. Și, înainte 
de a încheia aceste rânduri, vă îndemn: 
dacă vă dă ocol vreo tristețe, citiți Emi-
nescu și ascultați Eugen Doga! Dacă nu 
ați învins tristețea, recitiți și reascultați! 
Iar dacă nu înțelegeți, să mă iertați!

***
Serata din 23 februarie, așteptată cu 

interes de eminescologi, eminescofili și 
iubitorii de valori culturale autentice, a 
avut ca parteneri Primăria Sectorului 1 
și Centrul Cultural al Sectorului 1, din 
Piața Amzei 13.

Serata a început cu momentul clasic 
De la Eminescu cetire… prezentat de 
apreciatul scriitor, poet și ziarist Miron 
Manega. Cuvântul eminescian a fost pri-
mit ca o invitație la aduceri aminte, atât 
de actual în zilele noastre. Prof.univ.dr. 
Ion Haineș, apreciat eminescolog și zia-
rist, prin evocarea sa l-a readus pe marele 
Poet lângă noi, contemporanul nostru.

Expunerea generalului Mihail Ță-
pârlea, bazată pe o documentație rigu-
roasă, a prezentat fapte inedite din isto-
ria vremurilor trecute: Arthur Baligot 
de Beyne, diplomat și ziarist francez, 
fost cancelar al Ambasadei Franței la 

CONSEMNĂRI

Seratele „Eminescu, jurnalistul”, 
întâlniri memorabile cu spiritualitatea 
și valorile naționale

O manifestare marca UZPR

Continuând seria activităților culturale de utilitate 
publică marca UZPR, și în această primăvară seria Seratelor 
„Eminescu, jurnalistul” a prilejuit alte întâlniri memorabile. 
Tradiționalele întâlniri cu care Uniunea și-a obișnuit publicul 
fidel, moderate de poeta și jurnalista Rodica Subțirelu, se 
remarcă tot mai pregnant prin calitatea manifestărilor.
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Constantinopol și un prieten devotat 
familiei Alexandru Ioan Cuza, a susți-
nut cu înflăcărare cauza românilor în 
Revoluția de la 1848, mai precis Unirea 
Principatelor. 

Fiind luna nașterii marelui dramaturg, 
scriitor și ziarist I.L. Caragiale, manifes-
tarea a prezentat, în interpretarea trupei 
Teatrul NOSTRUM, sceneta Five o’clock. 
Și-au dat concursul Domnica Iosu, Vir-
ginia Udatu, Elena Armenescu, Mariana 
Anghel, Marilena Caraghiaur și Viorel 
Speteanu. Înființat în urmă cu trei ani, sub 
egida UZPR, prin spectacolele susținute în 
București și în alte orașe din țară Teatrul 
NOSTRUM este tot mai cunoscut și apre-
ciat prin interpretarea actorilor membri ai 
Uniunii, prin repertoriul divers și bogat.

***
Pe 12 martie, la început de primăvară 

timpurie, o nouă întâlnire cu Eminescu, 
într-o nouă serată, a avut ca parteneri 
Primăria Sectorului 1 și Centrul Cultural 
al Sectorului 1, gazdele manifestării. Re-
uniunea a debutat, ca de fiecare dată, cu 
rubrica De la Eminescu cetire…, moment 
ce aparține jurnalistului și scriitorului 
Miron Manega.

General Gheorghe Dragomir, preșe-
dintele Centrului de Etică și Strategii, 
eminent politolog și expert politico-mi-
litar, autor a numeroase cărți de succes, 
a vorbit despre Eminescu și Centenarul 
Marii Uniri.

Poetă, prozatoare și scriitoare de li-
teratură pentru copii, cu 68 de cărți pu-
blicate, traducătoare, membră a Uniunii 
Scriitorilor din România, răsplătită cu 

numeroase premii literare și culturale, 
Passionaria Stoicescu a prezentat expo-
zeul Primăvara, femeia și umorul.

Teatrul NOSTRUM a prezentat, în 
încheierea Seratei, sceneta Dl. Goe, a ma-
relui dramaturg I.L. Caragiale, interpreți 
fiind Mariana Anghel, Domnica Iossu, 
Virginia Udatu, Ioan Lorintz, George 
Vlaicu și Viorel Speteanu.

***
Pe 16 aprilie, Centrul Cultural al 

Sectorului 1 a găzduit o nouă ediție a 
Seratelor Eminescu, jurnalistul. Unul 
dintre participanții de marcă la eve-
niment a fost cunoscutul regizor de 
animație, scriitor și jurnalist Mihai 
Șurubaru, deținător al multor premii 
internaționale, fondator și director al 
Studioului Anima-Art, o marcă din ce 
în ce mai cunoscută și apreciată pentru 
calitatea filmelor de animație realizate, 
în țări precum Germania, Franța, An-
glia, Spania, Ungaria.

Talentata actriță Doina Ghițescu a 
emoționat auditoriul prin recitarea unui 
măreț poem dedicat Marii Uniri, fiind 
răsplătită cu aplauze prelungite.

A fost prezent la această ediție de ex-
cepție a veneimentului și prof. ing. Ște-
fan Manea, director general al societății 
comerciale Hofigal, despre care scriitorul 
Petre Gigea-Gorun spunea: „Un om mi-
nunat, cumsecade, apropiat și modest, cu 
capacități intelectuale, științifice și organi-
zatorice de mare anvergură, de o bunăta-
te biblică, cum nu se mai găsește în zilele 
noastre”.  Omul de știință Ștefan Manea 
a obținut peste 15 premii și 130 de breve-
te în țară și în străinătate, fiind, totodată 
un mare pasionat de literatură, un mare 
iubitor de Eminescu, o pildă de viață care 
a reușit și știe să viețuiască transformând 
greutățile în drum în remarcabile înfăp-
tuiri (la scurt timp, după participarea sa 
la evenimentul organizat de UZPR, renu-
mitul chimist a încetat din viață).

În încheierea Seratei, Teatrul 
 NOSTRUM, înființat sub egida Uniunii  
Ziariștilor Profesioniști din România, 
a prezentat sceneta Justiție, de I.L. 
 Caragiale.  Au interpretat Mariana 
Anghel, Ion Lorintz și Viorel Speteanu.

@ Firiță CARP
@ Teodora MARIN



U
ZPR a participat, în pri-
mele luni ale acestui an, la 
activitățile Forumului de 
consultare publică, comu-

nicare și dezbateri dedicat preluării, 
de către România, a Președinției Con-
siliului Uniunii Europene, în primul 
semestrul al anului viitor.

Organizat de Ministerul Aface-
rilor Externe și coordonat de minis-
trul delegat pentru Afaceri Europene 
Victor Negrescu, Forumul urmărește 
crearea cadrului de derulare a dez-
baterilor publice organizate de Mi-
nisterul Afacerilor Externe pe tema 
viitoarei Președinții românești a 
Consiliului Uniunii Europene, din 
2019.

Urmărind implicarea experților 
și derularea programelor de formare 
în domeniul afacerilor europene, dar 
și dezvoltarea grupurilor de lucru pe 
domenii de activitate, forumul a re-
unit organizații, asociații și alți par-
teneri care au confirmat importanța 
dezbaterilor și a dialogurilor pe teme 
de interes prioritar pentru România, 
pregătind agenda Președinției româ-
nești a Consiliului UE.

Constituit ca o platformă de dez-
bateri ale mediului nonguvernamen-
tal, forumul a reunit structuri asoci-
ative cu reprezentativitate națională, 
în grupuri de lucru. UZPR s-a înscris 
pentru a participa la grupurile tema-
tice Educație și formare și Cultură, 
tineret și sport, alături de o serie de 
asociații și organizații reprezentative 
ale societății civile românești.

Apreciată pentru consistența și 
relevanța demersurilor întreprinse, 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România își propune identificarea și 
desfășurarea de acțiuni culturale și, în 
aceeași măsură, promovarea acestora 
în plan național, regional și european.

Între proiectele propuse pentru 
agenda UE a Guvernului României 
de grupul de lucru Cultură, tineret 
și sport se află viitoarea arhitectură 
a programului Erasmus+ după 2020, 
susținerea libertăţii de mișcare în rân-
dul tinerilor din Europa și a bunelor 
practici în finanţarea domeniului de 
tineret la nivelul ţărilor membre, ca 

și reluarea dezbaterilor referitoare la 
reducerea vârstei de vot.

Alte teme teme de interes identi-
ficate de grupurile de lucru sunt in-
tensificarea schimburilor culturale in-
ter-țări, implicarea actorilor culturali 
majori și instruirea acestora pentru 
diseminarea unor modele de infor-
mare și suport accesibile și comune; 
sprijinirea organizațiilor, a grupurilor 
și proiectelor de artă independentă, 
asigurând finanțare pentru rezidențe, 
ateliere, proiecte educaționale inter-
disciplinare, expoziții, reprezentații 
artistice și valorificarea patrimoniului 
cultural în relație directă cu comuni-
tățile locale, dar și cu actori culturali 
care se dedică revitalizării, conservării, 
promovării și reconversiei acestuia în 
folosul societății; valorificarea patri-
moniului cultural local pentru promo-
varea turismului.

UZPR și-a reafirmat disponibilita-
tea de a se implica în aceste activități, 
pornind de la capacitatea organizației 
și a membrilor săi, care au experiența, 
creativitatea și analiza necesare iden-
tificării și derulării de proiecte și pro-
grame din domeniu. 

@ Valentin Uban

14       UZP     NR.10  -  2018

SUPORT

UZPR în proiectele viitoarei 
Președinții românești 
a Consiliului UE
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DĂRUIRE

L
a Graz, capitala landului Steier-
mark, în Austria, convieţuiesc, 
alături de austri-
ecii autohtoni, 

peste 135 de grupări ale et-
niilor de pe toate paralele-
le și meridianele lumii. Cel 
puţin așa declară autorită-
ţile locale. În spiritul Decla-
raţiei Drepturilor Omului, 
la  Convenţia de la Helsin-
ki, cei din Graz  au hotărât 
înfiinţarea unui post de ra-
dio, cu denumirea Helsinki, 
oferind unui număr de opt etnii, cele mai 
reprezentative numeric, spaţiu de emisie 
în eter. Cu o bogată activitate culturală, 
cu o prezenţă activă în viaţa urbei și a lan-
dului, comunitatea română se bucură de 
recunoștinţa austriecilor, cu atât mai mult 
cu cât o parte dintre etnicii români pro-
vin din zona Banatului (dar, nu numai) și 

vorbesc germana. Inginerul Ionel Mircea 
Popi a devenit un lider de necontestat, 

reușind să coaguleze grupul 
de români (peste 22.000) la 
diferite evenimente cu spirit 
naţional, să înfiinţeze Aso
ciaţia Dor Călător, să ame-
najeze în spaţiul privat, al 
casei sale, un muzeu cu peste 
80 de costume naţionale de 
colecţie, o bibliotecă cu peste 
3.000 de volume și un post 
de radio. Iar primăria i-a 
acordat familiei Popi (origi-

nară din Timișoara), lui Mircea și fiicei, 
Cristina, două ore și jumătate de emisie la 
Radio Helsinki, în limba română.

În martie 2004, a început aventura 
lor radiofonică. În fiecare vineri de la ora 
12.00, Mircea Ionel Popi este prezent la 
microfonul emisiunii „România Azi”, 
oferind informaţii despre România, dar și 

din viaţa landului, cu invitaţi în studio, cu 
transmisii directe din România, Spania, 
Belgia, Italia, de pretutindeni din Dias-
pora română. Duminica, de la ora 17.00, 
Cristina Popi are un Magazin cultural 
muzical, pentru copii și adulţi, cu o grilă 
de program bine structurată pe cele patru 
săptămâni ale fiecărei luni.

Familia Popi, din care nu lipsește 
mama și soţia, Lia, un eminent inginer, 
organizează spectacole pentru grupul 
românilor, având anual între invitaţi 
prestigioși artiști români, iar cu propriul 
ansamblu de dansuri populare, animat de 
Cristina, sunt susţinute numeroase spec-
tacole, la diferite manifestări din oraș sau 
în landul Steiermark.

La Graz, spiritul românesc este 
parte integrantă în viaţa socială, într-o 
convieţuire exemplară cu ceilalţi locui-
tori. Gra(z)ţie familie Popi și Radioului 
Helsinki.

Radio Helsinki, la Graz, în Austria
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A
șteptările românilor ca 
presa, vorba lui Fănuș 
Neagu, „buimacă” din anii 
1990 să se transforme în-

tr-o media conștientă și conștiincioa-
să, eliberată de servilismul, teroarea și 
conformismul în care s-a scăldat până 
atunci, se pare că au rămas și acum, 
după 28 de ani, în același stadiu – de 
așteptări. Un background politic înso-
ţește, în continuare, multe demersuri 
jurnalistice, arendate de „trusturi” ce 
le dictează, din subsol și cu degetul pe 
buze, politicile editoriale. Asemenea 
forme de șerbie sunt adesea asumate 
și azi de lucrătorii noilor latifundii, 
jurnalismul independent rămânând 
încă în perimetrul fragilei minorităţi.

Scrisul frumos, calofilia romantică, 
ori pH-ul satiric acid al jurnalismului 
imediat postdecembrist, pentru care va-
loarea unui articol se măsura în talentul 
scriitoricesc al semnatarului, lasă arare-
ori și astăzi locul echilibrului, echidis-

tanţei și lucidităţii, atribute intrinseci ale 
unei reflectări mature și eficiente, chiar 
și în zona presei de tip mainstream. Alte 
măști, aceeași scenă... Presa românească 
din vremea interbelică, pe care ne-am 
obișnuit s-o idealizăm în vrac, de multe 
ori fără criterii și fără rezerve, inventa-
ria, de altfel, aceleași specii de jurnaliști, 
striviţi de qintalul „gorilei” politice, sau 

de greutatea propriului veleitarism. Li-
teratura epocii a asimilat, și ea, modelul 
Pamfil Șeicaru ori, în registru stângist, 
Scarlat Calimachi, dând, în proza lui 
Liviu Rebreanu, de pildă, avatari pri-
viţi în oglinzi umane concave, precum 
Toma Pahonţu („Gorila”) și Titu Her-
delea („Răscoala”), iar în romanele lui 
Cezar Petrescu, specii de jurnaliști ca 
Ion Ozun și „reptilianul” Mirel Alcaz 
(„Calea Victoriei”).

Știrile în era aplatizantă 
a post-rațiunii

După ce depășise antimodele de tip 
Rică Venturiano – „studinte-n drept și 
publicist”, autor de articole sforăitoare la 
„Vocea patriotului naţionale” (sub devi-
za „Box populi, box dei!”), comentator 
politic echidistant („nu voi să paţ ni-
ciun conflict”) și, tocmai de aceea, cu 
perspective („poate să ajungă dipotat 
și chiar ministru”) – presa părea, la un 

moment dat, a-și fi lăsat în urmă avatarii 
nereușiţi, înaintând, fie și cu lentoare, 
spre mult râvnita independenţă. Dacă, 
totuși, „gorila” politică și-a mai slăbit, 

De(z)ontologia în infotainment

Fixeuri și fixații 
în media 

românească 
actuală 

@ Corina Popescu

EXPECTATIVĂ
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într-o vreme, strânsoarea, rămâne 
aservirea faţă de o alta, mai perfidă, 
pentru că pare simpatică – cimpanzeul 
de circ mediatic. Tabloidizarea infor-
maţiilor de orice fel transformă ziarele 
în afișe de vodevil, derutând receptarea 
prin amestecul tragicului cu burlescul, 
al sublimului cu grotescul, al impor-
tantului cu insignifiantul, într-un haos 
de registre, derutant și pentru un lector 
mai atent (vezi comentariile articolelor 
din ediţiile electronice ale jurnalelor 
noastre). Când spectacolul se mută în 
arena vizual-virtuală, circul mediatic 
scoate în talaș tigri, lei și leoparzi, dar 
mai ales mulţi, foarte mulţi rinoceri, în 
aplauzele numeroșilor consumatori de 
asemenea reprezentaţii. În această ecu-
aţie jurnalistică, decorul și sforțările de 
a crea atmosferă devin mai importante 
decât informaţia însăși, într-un scenariu 
mediatic după model entertainment – 
degenerat în infotainment –, care prefi-
gurează era aplatizantă și anihilatoare a 
post-rațiunii. Sesizând fenomenul, Gi-
ovanni Sartori amenda, de altfel, în ce-
lebrul eseu Homo videns. Imbecilizarea 
prin televiziune și post-gândirea, această 
nouă tendință de supralicitare a formei 
în detrimentul fondului, plasând-o în 
categoria patologiei media, ca maladie 
de tip „hipertrofie a televederii”. 

Minima moralia
În această paradigmă, jurnalistul/

reporterul se transformă într-un co-
merciant de spaime și catastrofe, mani-
pulator emoțional și promoțional deo-
potrivă. Produsul jurnalistic nu mai are 
lizibilitate, ci doar vizibilitate, într-un 
proces de festivalizare a știrilor, cu 
prețul abandonării unei deontologii a 
profesiunii de jurnalist, ajunsă dez-on-
tologie prin foamea de rating ori ob-
sesia pentru senzațional. Și de această 
dată, arta asimilează realitatea, filmul 
românesc contemporan dovedindu-se, 
în viziunea regizorală a lui Adrian Si-
taru, din Fixeur (2016), un mijloc de a 
demasca derapajele goanei după audi-
ență a reportelui de televiziune, într-o 
vreme a concurenței cu Internetul și 
în plină eră a (in)„culturii link-ului”, 
după formula consacrată de Douglas 
Kellner, în Cultura media. Propune-
re a României la premiile Oscar 2018 

pentru film străin, pelicula prezintă o 
specie hibridă de aspirant la meseria de 
jurnalist, fixeur-ul – persoană care in-
termediază, în cazul agențiilor de presă 
internaționale, relația între reporterii 
acestora și subiectele locale / subiecții 
autohtoni. Aflat în această ipostază hi-
bridă, Radu, tânăr fixeur pentru AFP, 
intuiește marea ocazie a unei exclusi-
vități care să-i aducă gloria, în sensul 
intervievării unor victime minore ale 

traficului de carne vie, prinse la Paris, 
repatriate în România și intrate apoi 
sub oblăduirea unui ONG creștin. 

În timp ce-și conduce prietenii fran-
cezi (Axel, mai experimentatul jurnalist 
France Presse și cameramanul Serge) 
prin hățișul birocratic românesc, uzând 
de câteva relații din rândul autorităților 
de la București (un văr în ministerul de 
resort, o prietenă etc.) și Bistrița, ora-
șul de baștină al fetelor (un primar slu-
garnic, un polițist „înțelegător”), Radu 
doboară toate obstacolele – reticența 
familiei victimei, refuzul organizației 
de protecție a minorilor, mahări locali 
potrivnici – și ajunge, într-un târziu, la 

subiect după o veritabilă vânătoare a 
ocaziilor și a circumstanțelor. În tim-
pul interviului (luat fugitiv, într-o ma-
șină), fixeur-ul realizează că, în definitiv, 
pentru a obține întrevederea, a forțat el 
însuși limite (dreptul minorei la pro-
tecție, la imagine și intimitate), folosind 
aceleași mijloace ca aceia pe care vrea 
să-i dea în vileag, proxeneții torționari 
ai fetei, totul în numele dreptului la in-
formație, al adevărului cu orice preț. 
Dilema deontologică a tânărului intră 
în coliziune cu rutina jurnaliștilor de 
investigație francezi, care ignoră trau-
ma și abuzul pe care-l săvârșesc asupra 
minorei – pentru ei, doar un subiect 
senzațional de presă, o „exclusivitate”. 
Rezultatul presiunilor exercitate asupra 
copilei e dezastruos: ca răspuns la (su-
pra)solicitările reportericești, fata imită 
comportamentul deviant la care fusese 
obligată la Paris, după ce i se cere să re-
pete în fața camerei de filmat sumele 
percepute pentru amorul tarifat. 

Pe tot parcursul interviului, minora 
e asigurată că mărturia ei e foarte im-
portantă pentru demascarea fenome-

nului traficului de carne vie și pentru 
stoparea lui. Dar oare nu cumva, urmă-
rindu-și scopul informativ, jurnalistul 
ratează scopul reformativ al actului de 
presă, călcând în picioare etica în fa-
voarea efemerei audiențe? Se poate opri 
un abuz (exploatarea minorilor) prin 
practicarea unui alt abuz (emoțional)? 
Departe de a tranșa dilema, filmul ge-
nerează interogativitate, pune probleme, 
dar relevă și limitele morale mobile ale 
investigației de presă. Așadar, cui pro-
test ? Ultima replică a fixeur-ului lasă 
finalul, ca și conflictul interior, în mod 
dureros deschis: „Ok, cred că avem tot 
ce ne trebuie”.
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Facultatea de Informatică a 
Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, în colaborare cu 
Asociația Română de 
Lingvistică Computațională 
(Iași/București), organizează 
an de an (în 2018, evenimentul 
a avut loc în data de 23 mai) o 
sesiune de informare despre 
cercetarea limbii și dezvoltarea 
tehnologică în cadrul 
Masteratului de Lingvistică 
Computațională (MLC).

F
olosim deja tehnologiile 
limbajului în activități zil-
nice, fie că o știm, fie că nu, 
motiv pentru care s-a creat 

o vădită dependență de capacitățile 
mașinii care, aparent, ne eliberează 
de rutina cotidiană, observabilă prin 
tot ceea ce întreprindem. 

Beneficiem de tehnologia limbaju-
lui atunci când căutăm sau traducem 
pagini web, când folosim verificarea 
ortografică și gramaticală a unui pro-
cesor de texte, când dăm comenzi 
vocale mașinii sau telefonului mobil, 
când primim recomandări în librării 
online sau când urmăm indicațiile 
unei aplicații de navigare prin GPS. 

În viitorul apropiat vom putea vor-
bi cu programele de calculator sau cu 

aparatele electrocasnice, inclusiv cu 
roboții de servicii, îndelung așteptați, 
care vor ajunge în curând în birourile 
și casele noastre. Oriunde ne aflăm, 
atunci când vom avea nevoie de in-
formație, o vom cere pur și simplu, 
iar când vom avea nevoie de ajutor îl 
vom solicita cu voce tare. Eliminarea 
barierei de comunicare dintre oameni 
și tehnologie va schimba lumea!

Tehnologia limbajului este con-
siderată astăzi unul dintre domeni-
ile-cheie de dezvoltare în tehnologia 
informației. Corporații internaționa-
le mari, precum Google, Microsoft, 
IBM, Facebook și Nuance, au investit 
substanțial în acest domeniu. Pes-
te tot în lume, mii de startup-uri se 
înființează pentru diverse aplicații 
și servicii de prelucrare a limbaju-
lui natural. Tehnologia limbajului le 
permite oamenilor să colaboreze, să 
învețe, să facă afaceri și să împărtă-
șească cunoașterea dincolo de grani-
țele limbajului, indiferent de compe-
tențele de utilizare a calculatorului.

Încă din anul 2002, la inițiativa 
prof. univ. Dan Cristea, apare pentru 

prima oară în oferta educațională ro-
mânească Masteratul de Lingvistică 
Computațională (MLC), organizat 
la Facultatea de Informatică ieșeană. 

An de an, printr-un curriculum 
extrem de generos, adaptat impera-
tiv nevoilor pieței muncii naționale 
și internaționale, MLC a atras zeci 
de studenți nu doar de la Facultatea 
de Informatică, ci și de la majoritatea 
facultăților Universității „Alexandru 
Ioan Cuza”, din Iași (Matematică, Lite-
re, Psihologie, Biologie, Drept, Econo-
mie și Administrarea Afacerilor etc.). 

Absolvenții acestor cursuri sunt 
astăzi cunoscuți cercetători în dome-
niul inteligenței artificiale, specialiști 
în analize de date, statisticieni, pro-
fesori de lingvistică computațională, 
bioingineri, traducători, dezvoltatori 
de aplicații etc.

Masteratul de Lingvistică Com-
putațională se bucură de sprijinul 
multor companii de IT, edituri, 
agenții de presă..., direct interesate 
de efectele remarcabile ale tehnolo-
giilor de limbaj natural. 

Doritorii sunt invitați să contac-
teze Universitatea, pentru ca împre-
ună să promovăm ideile de tehno-
logii informaționale din cercetarea 
universitară ieșeană și, implicit, cea 
românească.

Eliminarea  barierei  de  comunicare 
dintre  oameni  și  tehnologie

Umaniștii și informaticienii 
pot schimba lumea împreună

Oriunde ne aflăm, atunci când 
vom avea nevoie de informație 

o vom cere pur și simplu 
dispozitivelor inteligente

@ Daniela Gîfu
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Puterea
NOSTALGII

La început a fost Cuvântul, ne 
spune Cartea Facerii. El a fost pri-
ma putere a lumii încă nenăscute, 
pentru ca, la câteva mii de ani de la 
nașterae acesteia, să-și piardă întâi-
etatea în fața puterilor statului. Așa 
se face că azi se vorbește despre cei 
ce sunt profesioniști ai cuvântului 
scris sau vorbit ca despre o putere 
aflată abia pe locul patru, mereu în 
afara podiumului pe care-l ocupă, 
fără o departajare exactă a pozițiilor, 
puterea legislativă, puterea executivă 
și puterea judecătorească.

Eu, unul, nu împărtășesc acest 
punct de vedere. În calitate de sem-
natar al contractului social după ale 
cărui reguli trăiesc, recunosc și res-
pect ierarhia de mai sus. Dar, ca om 
ce și-a făcut din scris o profesie, ba 
chiar o profesie de credință, văd pu-
terea cuvântului mai mare decât toate 
celelalte puteri la un loc. Și nu doar 
atunci când privesc cu ochii inimii. 

Depinde, însă, pe mâna cui în-
cape cuvântul. Atunci când mintea 
acestuia nu știe să simtă, iar inima să 
gândească, cuvântul își pierde forța 
de convingere. În forța asta și constă 
marea lui putere. 

Să ne gândim, bunăoară, la Ho-
mer, Shakespeare, Tolstoi sau Emi-
nescu. S-au risipit, cine știe unde, 
guvernele din timpul vieții lor, dar 
puterea cuvintelor scrise de ei a ră-
mas. La fel de proaspătă și de vie ca 
la început.

Ce le trebuie cuvintelor ca să-și 
păstreze în confruntarea cu veacu-
rile această forță? Adevăr, frumusețe 
și emoție. Într-o singură frază pot 
încăpea, dacă ea este scrisă de Sha-
kespeare, Tolstoi sau Eminescu, tot 
adevărul și toată frumusețea lumii, 
iar emoția pe care o simți citind-o 
poate fi mai mare decât în cazul ori-
căreia dintre întâmplările pe care le-
ai trăit.

Iată ce înseamnă 
cu adevărat 

puterea cuvântului!
Sigur, nu toți scriitorii sunt Sha-

kespeare ori Eminescu. Și nu toți 
ziariștii sunt scriitori. Articolele 
de ziar, emisiunile de radio sau de 
televiziune nu au, desigur, ambiția 
postumității. Ele trăiesc în prezent, 
își consumă, dacă-mi este permisă 
această exprimare, eternitatea într-o 
singură zi, dar pot fi ținute minte o 
viață întreagă. Depinde de adevă-
rul, frumusețea și emoția pe care le 
conțin. Adevărul, în primul rând, mi 
se poate spune, asta e jurnalistica! 
Care, adaug eu, este o meserie des-
pre viață. Cum să excluzi frumusețea 

și emoția atunci când trăiești ? Poți 
să scrii ca și cum n-ai trăi? Firește că 
poți. Li se întâmplă celor care scriu 
prost, adică neconvingător, adică 
fără știința de a se folosi de uriașa 
putere a cuvintelor.

Uriașă, într-adevăr! Poate ucide 
oameni această putere, dacă sunt lă-
sați să se folosească de ea niște ne-
mernici. Sau poate salva vieți, cum 
s-a și întâmplat de multe ori. Nu însă 
atât de des pe cât ar fi nevoie.

A scrie e, de fapt, o formă de a iubi 
viața și oamenii. Atunci când puterea 
cuvântului se întâlnește cu puterea 
dragostei, scrisul, care înseamnă, pe 
termen lung, literatură, iar pe termen 
mediu și scurt jurnalistică, salvează 
cu adevărat lumea, făcând-o mai fru-
moasă și, câteodată, chiar mai bună.

@ Ștefan MITROI

Cuvântului
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- Care este importanța conti-
nuității în destinul istoric al 
poporului român?

- Continuitatea este însăși exis-
tenţa unui popor. Nu este bine nici 
să exagerăm și să spunem că popoa-
rele există de când lumea. Există de 
când lumea, dar se schimbă, trec 
unul din altul, se modifică. Poporul 
român este unul dintre popoarele 
cu o carte de vizită extraordinară în 
Europa. Suntem foarte mândri de 
faptul că facem parte dintre popoa-
rele neolatine, alături de italieni, de 
francezi, de portughezi, de spanioli, 
de retoromani și de câte altele care 
au dat măsura acestui timp. Suntem 
o parte a latinităţii, singurii moște-
nitori ai romanităţii orientale de 
astăzi și care ne tragem rădăcinile 
de acum 2.000 de ani, când, pentru 
prima oară, sigiliul Romei s-a pus 
pe acest teritoriu și toată Ţara Ro-
mânească poarta acest sigiliu. Când 
zic Ţara Românească mă refer la 
România în ansamblul ei, cu Tran-
silvania, unde au fost capitalele re-
gilor daci, și apoi capitala provinciei 
Dacia, întemeiată în anul 106 după 
Hristos, dar și Ţara Românească cu 
toată valea Dunării, unde dominaţia 
Imperiului Roman s-a prelungit mai 
mult decât în alte părţi ale ţarii, și 
sudul Moldovei, cu Valul lui Traian. 

Cu alte cuvinte, toată ţara noastră 
poartă această pecete a latinităţii și 
poporul român s-a afirmat în istorie, 
la cumpăna mileniilor I și II după 
Hristos, ca un popor romanic. A fost 
perceput ca atare de către toţi vecinii 
și prin numele pe care și le-au dat ei 
înșiși, acela de rumâni sau romăni, 
și prin numele pe care le-au dat stră-
inii, de valah, vlah. Toate ne trimit 
ca sens, ca etimologie, la latinitate.

- Cât de important este să 
acceptăm, în definirea conti-
nuităţii unui popor, influenţa 
celor din jur, apropiaţi sau în-
depărtaţi, şi şlefuirea acestora 
în timp?

- Între toate aceste mărturii, fi-
ecare provincie istorică își aduce 
propria contribuţie și acestea se 
pot descoperi peste tot. Ne trebuie 
istorici, specialiști, intelectuali dă-
ruiţi, care să privească istoria prin 
ochii acestei continuităţi, pentru că 
însuși timpul înseamnă continuita-
te. Noi îl împărţim în mod artificial 
în trecut, prezent și viitor, dar tim-
pul are o curgere continuă și toate 
se schimbă unele din altele. Nu că 
timpul ar fi reversibil, că pentru 
simţurile noastre el nu este. Dar 
vedeţi cum viitorul se transformă 
în prezent, prezentul se transformă 

Continuitatea şi 
sentimentul național
- interviu cu academician 
dr. Ioan Aurel Pop,
preşedintele Academiei Române

Pornind de la 
volumul „Istoria 
Transilvaniei” al 
cărui co-autor 
este academician 
dr. Ioan Aurel 
Pop, preşedintele 
Academiei 
Române, am 
încercat să aflu, 
prin intermediul 
unor interviuri 
realizate pentru 
postul Radio 
România Cultural, 
dacă originea şi 
existența unui 
popor definesc 
continuitatea 
acestuia.



în trecut și, până la urmă, totul intră 
în această frumoasă zestre spirituală 
care se cheamă memoria colectivă 
a omenirii și memoria colectivă a 
poporului nostru. Deci timpul este 
viaţă, îmi place să spun mereu acest 
lucru, și trebuie privit nu ca un lucru 
mort, ci ca însăși fiinţa noastră.

- Aşadar continuitatea ne de-
fineşte ca popor, ne defineşte 
propria existenţă. Consideraţi 
că pentru întărirea acestui 
sentiment trebuie să privim 
mai adânc asupra unirilor 
dinaintea Marii Uniri, să per-
cepem aceste momente ca un 
fenomen firesc, ce are la bază 
sentimentul naţional?

- De 1.000 de ani de când vor-
bim despre români, am avut mereu 
sentimentul că suntem altceva decât 
popoarele din jur, pentru că și oa-
menii de atunci vedeau că unii vor-
besc o limbă, alții o altă limbă, că 
unii se îmbracă într-un fel, alții în alt 
fel, că unii au anumite credințe care 
nu se regăsesc la cei din jur. Deci 
etnicitatea nu reprezintă un lucru 
nou, nu a apărut în istorie ex abrup-
to la 1800. Unirile noastre au plecat 
de la mic spre mare. Ne-am unit mai 
întâi într-o vale, ne-am unit într-o 
depresiune, ne-am unit într-o câm-
pie, ne-am unit într-o regiune în 
care am găsit un conducător potri-
vit. Aceste uniri sunt perpetue, ele 
pregătesc națiunea modernă pentru 
unirea cea mare. Am descoperit în 
ultima vreme, alături de studenții 
mei și de doctoranzi, documente 
impresionante din epoca lui Ște-
fan cel Mare. Voievodul își numea 
țara Țara Românească sau Valahia, 
nu Moldova, iar Muntenia o nu-
mea Cealaltă Valahie. Documente 

venețiene îl numeau pe Ștefan cel 
Mare, câteva decenii la rând, „re-
gele Daciei”, pentru că el era văzut 
ca posibil unificator. Până acum se 
știa numai despre Mihai Viteazul și 
despre spre planul său, înfăptuit, de 
Unire. El este cel care pune în faptă 
acest ideal. Mihai nu a vrut să creeze 
o Românie, ar fi fost înaintea vre-
mii sale un asemnea concept. Dar, 
unindu-i pe românii din cele trei 
țări românești, el a creat modelul, 
tiparul pentru Unire. Chiar dacă 
modelul creat nu a fost constientizat 
în acel moment, urmașii lui Mihai 
Viteazul, la foarte scurtă vreme, au 
înțeles că fapta lui a fost un îndemn. 
Acest îndemn s-a auzit cel mai bine 
în Transilvania, unde românii trăiau 
sub o stăpânire străină, unde clasa 
stăpânitoare era de-o limbă și de-o 
lege, iar poporul era de altă limbă și 
de altă lege. Cu alte cuvinte, Mihai 
Viteazul a dat un exemplu și nu în-

tâmplător a devenit erou național, 
pentru că el a avut și acțiuni care 
trebuie luate în seamă când privim 
la unirea care avea să vină. A creat 
stema unitară a celor trei țări, s-a 
intitulat Domn al Țării Românești, al 
Ardealului și a toată Țara Moldovei, 
a dat drept limbii române în cetate 
în Transilvania, a emis documente 
în limba română, a organizat Tran-
silvania după modelul Țării Româ-
nești (în județe, nu comitate), a dat 
drepturi preoților români, a vrut să 
așeze ortodoxia între confesiunile 
recunoscute oficial. Toate acestea au 
fost elemente care au contribuit la 
unire. În anii ce au urmat domniei 
lui Mihai Viteazul au existat și ele-
mente de unificare spirituală, care 
au pregătit unitatea politică a româ-
nilor. Un exemplu este Biblia de la 
București, la care au lucrat cărturari 
din Țara Românească, Transilvania 
și Moldova.
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Aceste lucruri nu sunt repe-
tate îndeajuns! Urmează apoi mo-
mentele secolului al XIX-lea, toate 
de o importanță fundamentală, de 
la Tudor Vladimirescu, trecând prin 
Revoluția de la 1848-1849 și ajun-
gand la Alexandu Ioan Cuza. Este 
o rușine să vorbim despre o Unire 
Mică și de o Unire Mare! Unirea 
noastră a fost perpetuă, iar Unirea 
de la 1859 este o unire de temelie, 
fără de care nu se poate imagina 
cealaltă. Exemplul așezării la un loc 
a Moldovei și Țării Românești este 
esențial, chiar dacă lipsea la acel 
moment Transilvania. Aflată sub 
stăpânire străină, Transilvania nu 
se afla, ca evoluție, în etapa unirii. 
Transilvania se afla în etapa obținerii 
drepturilor naționale pentru români. 
Ales în Moldova și Țara Româneas-
că, Cuza - un domnitor emblematic - 
se dovedește a fi cel mai eficient apli-
cator al programului Revoluției de la 
1848-1849. În scurt timp, în numai 
șapte ani de domnie, A.I. Cuza pune 
în practică cele mai multe reforme 
stipulate în programul gândit de 
revoluționarii pașoptisti, ca un ade-
vărat program de țară. Unele dintre 
reformele lui Cuza au fost de mare 

amploare și însemnătate culturală. 
Înființând Universitățile din Iași și 
București, A.I Cuza pune bazele unei 
noi culturi naționale superioare. Tot 
el pune în aplicare Legea Instrucți-
unii Publice, care însemna învăță-
mânt primar obligatoriu și gratuit, 
România fiind una dintre primele 
țări din Europa care adoptă aceas-
ta măsură esențială pentru evoluția 
unui popor. Cuza nu ne-a unit doar 
politic, ci, prin această unire cultura-
lă, ne pregătește pentru modernitate. 
Atunci „izbucnesc” marile curente 
de sincronizare cu ceea ce însemna 
cultura europeană. Titu Maiorescu 
și contemporanii lui vor înființa Ju-
nimea, vor apărea Convorbirele Lite-
rare. În Ardeal se înființează Astra, 
în 1861, care a fost o adevărată aca-
demie pentru intelectualii ardeleni, 
pregătind spiritele pentru ceea ce 
avea să vină. Urmează apoi procla-
marea Independenței, căpătată pe 
câmpurile de luptă din Bulgaria de 
nord - lucru esențial pentru dem-
nitatea noastră - înființarea Băncii 
Naționale, ridicarea Bisericii Româ-
nești, a Mitropoliei României la rang 
de autocefalie. Toate acestea sunt 
trepte spre Marea Unire de la 1918.

- În anul aniversării Marii 
Uniri de la 1918, mulţi dintre 
noi descoperă - sau redescope-
ră - importanţa istoriei ţării 
în care s-au născut, valorile 
pe care le-au moştenit în timp. 
Ce semnifică Centenarul Ma-
rii Uniri, în opinia dumnea-
voastră?

- Centenarul Marii Uniri nu 
poate fi decât un prilej de rememo-
rare, pentru că istoria întotdeauna, 
spun eu, face parte din viaţă. Istoria 
nu este trecut. Este viaţa noastră. Și 
atunci, e un prilej de a cunoaște via-
ţa noastră de acum 100 de ani și de 
a o face cunoscută și celorlalţi, care 
nu au specialitatea necesară ca să 
ajungă acolo. E un prilej de sărbă-
toare, dar eu aș numi-o „sărbătoare 
prin muncă”. Adică ar trebui ca la 
100 de ani să ne adunăm energiile 
și să învăţăm din exemplul mari-
lor bărbaţi care au făcut Unirea, 
să construim și noi ceva. Impresia 
generală este că ei au fost mari și 
noi suntem epigoni, vorba lui Emi-
nescu. Și s-ar cuveni să învăţăm din 
acest lucru. Și să creem o generaţie 
de tineri care să ducă mai departe 
acel mesaj. România nu are 100 de 
ani România are 1.000 de ani, dar 
noi avem 100 de ani de când ne-
am strâns la un loc într-un stat. Și 
statul înseamnă cea mai importan-
tă instituţie pentru un popor, care 
are nevoie de organizare și statul 
organizează un popor. Are nevoie 
de adăpost și statul îi ţine pe toţi 
fiii la un loc. Și are nevoie de scut, 
de pavăză, de apărare. Și un popor 
care are un stat e un popor viabil, 
un popor energic, un popor care își 

Membrii Societății Academice 
(august 1867)

F
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poate pregăti viitorul. Cred că, dacă 
am învăţa câteva din aceste lucruri, 
Centenarul ar putea fi pentru noi 
nu un prilej de a privi spre trecut, 
ci de a ne îndrepta cu încredere spre 
viitor.

- În acest context, care este 
rolul Academiei Române în 
societatea actuală?

- Acum 152 de ani s-a înteme-
iat Academia Română, care a rea-
lizat unitatea naţională înainte de 
a exista România pe hartă, ceea ce 
face din această instituţie un stâlp 
al naţiunii române și asta nu trebuie 
să uităm niciodată. Nădăjduiesc ca 
Academia Română să-și reia rolul 
pe care ea l-a jucat de-a lungul aces-
tei istorii când s-au înfăptuit împli-
niri deosebite, ca cea de la 1918, și 
altele. Academia este o instituţie 
de învăţământ în sensul că este cel 
mai important educator al naţiu-

nii române, un adevărat apostol 
al acestui popor, prin faptul că ea 
concentrează minţile înţelepte din 
toate domeniile, care sunt capabile 

și să cunoască trecutul, să făurască 
prezentul și, mai ales, să se gândeas-
că la un viitor onorabil. Din acest 
punct de vedere Academia Română 
este un educator pentru tot poporul 
român prin mesajele care pornesc 

de le ea, de la normele ortografice și 
ortoepice ale limbii române până la 
cultivarea trecutului naţional și apoi 
la cultivarea tuturor domeniilor din 
știinţele exacte, tehnice, din arte. 
Toate acestea trebuie să fie în prim-
plan și să conducă la demnitate și la 
respect. Știţi că parte din instituţiile 
românești în ultimii ani, în ultimele 
decenii, au suferit din pricina unor 
acte îndreptate împotriva lor câteo-
dată. Ori, noi nu ne putem supăra 
pe oameni, dar instituţiile trebuie 
să rămână deasupra, să-și îndepli-
nească rolul fundamental în statul 
care se cheamă azi România și care 
trebuie să rămână și organizatorul 
acestui popor, și ocrotitorul acestui 
popor. Dispreţul pentru instituţii 
și pentru stat nu poate să condu-
că decât la disoluţie, iar Academia 
Română este chemată să facă un 
concert al tuturor, îndreptat spre 
binele acstei naţiuni.

Semnificația 
Marii Uniri 

şi rolul 
Academiei 

Române 

@ interviu de Mădălina Corina Diaconu
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OPINII

Presa, radical diferită de 
celelalte puteri în stat

Într-un text programatic din 2006, 
intitulat „Contraputere, metaputere, an-
tiputere”, Marcel Gachet se întreabă ce rol 
poate să aibă presa în această nouă etapă 
a devenirii sale. Și pornea de la consta-
tarea că sintagma „a patra putere” pare 
să implice ca presa ar dispune de aceleași 
posibilități ca și celelalte trei puteri în stat. 
Numai că, dimpotrivă, „prima particu-
laritate a celei de-a patra puteri este că 
ea nu se aseamănă prin nimic celorlalte 
trei”, constată, pe un ton categoric, poli-
tologul francez. În primul rând, nu are 
„consistența lor instituțională” - adică nu 
are instituții, subordonări, ierarhii, buget 
finanțat de stat etc. Apoi, este alcătuită 
dintr-o multitudine de agenți care nu au 
aceeași optică nici asupra profesiei lor, nici 
asupra realităților, altfel spus, este diver-
să precum viața reală. Iarăși important: 
aparține sectorului privat, ale cărui inte-
rese economice au un rol determinant. În 
sfârșit, nu are o putere reală (și nici mij-
loace) de constrângere. Prin toate aceste 
caracteristici, trebuie repetat și subliniat, 

presa se deosebește radical de celelalte trei 
puteri în stat.

Presa – susține Marcel Gachet – tre-
buie să fie „pivotul în jurul căruia să se 
desfășoare acțiunea sistemului democratic 
reprezentativ”. Mai concret spus, în demo-
crația modernă, unde cel mai mare risc 
este ca reprezentanții aleși să se crampo-
neze pe perioada mandatului de putere 
fără a mai da seama în fața cetățenilor, „a 
patra putere trebuie să fie aceea care să 
mențină în vigoare, între alegeri, ceva din 
puterea poporului”. Și întrucât „puterea 
riscă să corupă reprezentanții (aleși – n.n.), 
presa există pentru a le reaminti funcția 
lor în cadrul sistemului”. Prin aceasta, 
„jurnalismul este consubstanțial politicii 
moderne, concepută ca emanație a socie-
tății”. Și pentru că democrația modernă 
necesită reprezentare, accentuează Marcel 
Gauchet, „ea va avea nevoie și de un sis-
tem de contrapondere”. Presa, explică el, 
produce „condițiile unei competiții loiale 
pentru putere, din exteriorul jocului”. Dar: 
„Presa nu are nici aceleași mijloace, nici 
sprijin constituțional și de aceea jurnalis-
mul nu poate să se afirme pe același picior 
de egalitate cu celelalte trei puteri, el este 
aparte”. Iar pentru că este diferit, jurnalis-

mul va putea arbitra jocul celorlalte trei 
puteri. „El nu li se adaugă, el se constituie 
drept cealaltă parte, vizaviul lor”.

Arma jurnalismului este opinia
Teoreticianul francez are o viziune 

optimistă asupra viitorului jurnalismului 
ca primă contraputere: „El permite buna 
funcționare a societăților democratice, prin 
crearea dezbaterii necesare acestui sistem. 
Fără el, există un risc al degenerării celor 
trei puteri. Dacă el ar fi identic celorlalte 
trei puteri, jurnalismul ar fi inutil, căci ar 
fi în interior și nu ar dispune de un punct 
de vedere dinafară. Pentru a prelua terme-
nii lui Kant, ar fi în spațiul acțiunilor mai 
curând decât în spațiul opțiunilor și nu ar 
avea reculul necesar”.

De fapt însă, revine Marcel Gauchet 
asupra conceptului său, jurnalismul nu 
este propriu-zis o contraputere, este „doar 
forța care permite unei contraputeri să se 
constituie și să funcționeze”. Nu e con-
traputere pentru că nu are mijloacele 
practice necesare în acest sens, dar „el 

Presa: nu a patra putere, 
ci prima contraputere în stat

@ Corneliu Vlad

Jurnalismul sub 
presiunea internetului

@ Mihai Milca

D
acă jurnalismul pare să fi fost multă 
vreme considerat o filosofie de viață 
atașată unei profesii, având onorabi-
litate socială și presupunând anumite 

responsabilități morale și intelectuale, invazia in-
ternetului în toate sferele existenței umane apare, 
dincolo de orice prezumție, condiția decisivă ce 
modifică datele unei probleme considerate demult 
tranșate.

Intrarea într-o epocă în care ciberspațiul și 
cibercultura au devenit atotcuprinzătoare și su-
verane a făcut ca jurnalismul, centrat pe scriitură, 
având imaginea ca anexă, să fie nu doar desuet, 
ci și contraproductiv. Așa cum remarca un teo-
retician al ciberculturii, Pierre Levy, mass-media 
(presa scrisă, radioul, televiziunea), cel puțin în 
configurația lor clasică, nu fac decât să continue 
linia culturală a unui univers totalizant configurat 
prin scriitură. Cum mesajul mediatic va fi citit, as-
cultat, privit de mii sau milioane de persoane dis-



NR.10  -  2018     UZP       25

face posibilă existența contraputerii grație 
căreia sistemul reprezentativ al democra-
țiilor moderne poate funcționa”. De aceea, 
jurnalismul poate fi calificat mai degrabă 
drept „metaputere”.

Iar dacă presa, fie ea putere sau con-
traputere, are totuși o armă, această armă 
este opinia, care reprezintă „unica sursă de 
legitimitate pentru media”. Media transpor-
tă opinia, o alimentează, o pune în scenă. 
Locul opiniei va deveni atât de important 
încât va modifica însuși rolul jurnalismu-
lui, făcându-l organul grație căruia există 
și funcționează contraputerea prin exce-
lență, respectiv controlul opiniei. Ca vector 
al opiniei, media beneficiază de o anumită 
superioritate în raport cu celelalte puteri, 
iar ca reprezentant al opiniei, jurnalismul 
dobândește un nou statut în societate. „El 
devine releul prin care puterea trebuie să 

treacă dacă vrea să se facă auzită și astfel 
media nu mai este doar o cale pentru con-
traputere”. Politica va trebui așadar să utili-
zeze media dacă vrea să acceadă la opinie, 
ceea ce va modifica modul ei de acțiune.

În sfârșit, presa acționează uneori și 
ca antiputere, chiar dacă „nu dispune de 
mijloace pentru a înlocui politica pe care 
o combate”.

Rezumând toată această argumenta-
ție ce proiectează o nouă vârstă a jurna-
lismului/media/presei, Marcel Gachet 
accentuează asupra legăturii vitale a 
universului gazetăriei cu democrația și 
subliniază: „Constanta care revine în de-
finiția acestei legături este că presa acți-
onează ca un fel de organ de control al 
puterii. Ea are o întotdeauna o funcție de 
reglementare. Funcționarea societăților 
democratice moderne, prin intermediul 

reprezentării, include punerea în func-
țiune a unui sistem de contraputere din 
care face parte presa”.

Un alt teoretician al presei, universitarul 
belgian Andre Linard, scria, și el, în 2013, 
în studiul „Puteri și contraputeri: o comple-
mentaritate conflictuală”: „Noțiunea a patra 
putere pentru media este ambiguă. Legisla-
tivul, executivul și judecătorescul participă 
la puterea publică și la autoritatea statului. 
Ceea ce nu este cazul media. Primele trei 
puteri se bucură de monopolul violenței 
legitime, spre deosebire de media. Și, mai 
ales, ele navighează între complementari-
tate și tensiuni, fiecare controlându-le pe 
celelalte și fiind la rândul lor controlate de 
ele. Încă o dată, nu este cazul media”. Pentru 
acest autor, a patra putere nu este media, ci 
mai degrabă puterea economică, întrucât 
acolo sunt mai curând „complementarită-
țile și uneori complicitățile” cu celelalte trei 
„puteri clasice”.

Iar în final, o punere în gardă a soci-
ologului media Jean-Marie Charon care 
apreciază că, îndeosebi prin jurnalismul 
de investigație, „presa și-a regăsit un rol de 
contraputere, dar riscul de instrumentali-
zare a devenit mai mare”.

În această mișcare de idei în jurul meni-
rii presei în era informației și comunicații-
lor ar trebui să se înscrie și breasla ziariștilor 
și teoreticienilor media din România, nu-
mai că agenda atât de încărcată a unei de-
mocrații parcă mereu emergente, cum este 
cea de la noi, aduce mereu alte priorități în 
prim-planul dezbaterilor de interes general.

persate în postura de consumatori, acesta 
își va revendica un „numitor comun” de 
factură mentală identificabil pentru toți 
destinatarii. Circulând într-un spațiu lipsit 
de interacțiune, mesajul mediatic nu poate 
exploata contextul particular în care se află 
plonjat receptorul, neglijat în singularita-
tea sa, deposedat de aderențele sale sociale, 
de microcultura sa, de caracteristicile sale 
concrete, situaționale, spațio-temporale.

Și totuși media electronice, cum ar fi 
radioul sau televizorul, comportă o a doua 
tendință conexă decontextualizării, insta-
urând, în mod paradoxal, un alt context, 
holistic, cvasi-tribal, la scară extinsă.

Televiziunea, concurând cu celelalte 
media, configurează un plan de existență 
emoțională ce reunește sui generis mem-
brii societății într-un fel de macro-context 
fluctuant, privat de memorie, în care ima-
ginile se succed cu repeziciune „în direct”, 
sub imperiul „actualității”. Implicați în 

acest spectacol debordant, telespectatorii 
nu participă însă în mod practic. Pe planul 
existenței mediatice, ei nu sunt niciodată 
actori. Utilizatorii internetului, benefici-
ind de celeritatea accesului la informații 
mozaicate și practic infinite prin inter-
mediul tehnicilor digitale, acced la o altă 
comunitate, virtuală, în care se bucură de 
o libertate aparent neîngrădită de a consu-
ma, procesa și împărtăși semenilor mesa-
je, câștigând pe această cale un nou statut, 
pe care l-am putea denumi prin formula 
„jurnaliști-cetățeni”, care decurge din cali-
tatea lor intrinsecă de internauți. Frontiera 
imaginară dintre jurnaliștii „profesioniști”, 
en titre, și cei amatori, involuntari, tinde 
să se estompeze. Chiar dacă în acest fel se 
produce o „democratizare” a procesului 
de elaborare, difuzare și valorizare a in-
formațiilor de tip mediatic, amalgama-
rea „profesioniștilor” cu „neofiții” inter-
nauți nu este întotdeauna de bun augur. 

Piața informațiilor puse la dispoziție de 
mass-media poate fi saturată și parazitată 
de fake news, de o bursă a zvonurilor și 
manipulărilor de tot felul, care dau iluzia 
actualității fierbinți, a autenticității și a 
punctelor de vedere diversificate și alter-
native. Exigențele profesionale specifice 
meseriei de jurnalist tind să se estompe-
ze într-o frenetică și neostoită cursă fără 
reguli, fără responsabilități, în care sen-
zaționalul ieftin, scandalurile și atacurile 
la persoană abundă, iar pseudo-vedetele 
acaparează prim-planul atenției publice.

Un astfel de curs al lucrurilor poate ge-
nera efecte sociale perverse și substituții 
valorice periculoase. Este o problemă de 
acută gravitate, ce invită nu doar la reflec-
ție profundă, ci și la o acțiune profilactică 
pe multiple planuri, necesitând restructu-
rări în sfera ciberculturii înseși, la nivelul 
indivizilor și rețelelor de comunicare și 
socializare. 
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SFERE  DE  INFLUENȚĂ

D
eși orice tip de valoare are 
caracter naţional și univer-
sal,valorile materiale au un 
caracter pregnant universal, 

în timp ce valorile spirituale au un pro-
nunţat specific naţional, ireductibil. Prin 
universalitatea lor, valorile materiale, și 
anume cele economice, politice și juridi-
ce, pot fi generalizate mult mai ușor decât 
valorile spirituale, în speță cele artistice, 
morale, filosofice și religioase. De aceea, 
Uniunea Europeană își propune o integra-
re a țărilor membre din punct de vedere 
economic, politic și juridic, nu însă și o 
uniformizare spirituală și anularea cul-
turilor naționale.

Dată fiind diferența dintre cele două 
domenii ale valorilor și culturii, presa din 
fiecare țară membră a Uniunii Europe-
ne va oglindi împletirea naționalului și 
universalului în valorile realizate de țara 
respectivă în mod diferit, în funcție de 
particularitățile fiecărui domeniu în par-
te. Relativ la valorile materiale, comune 
Uniunii Europene, presa responsabilă va 
avea grijă să releve faptul că universalul 
nu exclude naționalul, în schimb, în cazul 
valorilor spirituale, ea va sublinia deschi-
derea acestora spre universal, dispunerea 
lor în perspectivă universală.

În ce privește valorile materiale comu-
nitare, acestea au căpătat, atât la nivelul 
Uniunii Europene, cât și la acela al fiecărei 
țări membre, un statut legislativ care să le 
permită afirmarea în cadrul fiecărui stat 
comunitar. Astfel, aquis-ul comunitar, 
aplicat în fiecare stat membru, legiferează: 

economic – proprietatea privată; politic – 
puterea politică de tip democratic, altfel 
spus, statul de drept; juridic – dreptatea 
socială. Dar semnalatele valori materiale 
nu se reduc nici la principiile juridice, care 
le reglementează cadrul legal de afirmare, 
nici la fondul lor comun, universal, pre-
conizat de legislație, ci fiecare dintre ele 
se implementează printr-o serie de forme 
particulare, diferite de la o țară la alta. De 
aceea, presei din țara noastră, ca, de al-
tfel, oricărei prese naționale, îi revine rolul 
nu numai de a face cunoscute principiile 
economice, politice și juridice ale Uniu-
nii Europene și de a urmări dacă ele se 
regăsesc în legislația națională, ci și acela 
de a analiza înfăptuirile lor concrete prin 
valori care să concorde nu numai cu spiri-
tul principiilor europene, ci și, totodată, cu 
cerințele dezvoltării societății românești și 
ale afirmării membrilor săi. Astfel, presa 
nu se mărginește să constate existența de 
jure, constituțională, sau transpusă în legi 
organice, a acestor principii universale, ci 
se interoghează și asupra situației lor de 
facto, prin care valorile  universale capătă 
un conținut concret - istoric, național. 

Concret, din punct de vedere econo-
mic, presa responsabilă se întreabă, în-
tre altele, și dacă statul a luat măsuri nu 
numai de înlesnire a intrării și afirmării 
pe piața românească a capitalului străin, 
ci și de dezvoltare a capitalului autohton, 
inclusiv prin stabilirea unor priorități eco-
nomice, prin stimularea asocierii micilor 
fermieri, prin înființarea parteneriatului 
public-privat etc. Ea se interesează nu 

numai de facilitățile de care beneficiază 
marele capital, care deocamdată aparține 
covârșitor întreprinderilor multinaționale, 
ci și de existența - sau inexistența - măsu-
rilor de stimulare a proprietarilor mici și 
mijlocii, de constituire a așa-zisei clase de 
mijloc etc. În esență, presa națională va 
informa dacă, prin politica sa economică, 
statul român, mai puțin dezvoltat mate-
rial, urmărește o apropiere de țările mai 
dezvoltate economic sau se mulțumește să 
devină o simplă piață de desfacere pentru 
produsele acestora, ceea ce va însemna o 
perpetuare a rămânerii în urmă și a unui 
standard de viață mult mai scăzut.

Politic, dat fiind faptul că nu este su-
ficientă proclamarea separării puterilor 
în stat și a principiului controlului lor re-
ciproc, ci interesează modul concret în 
care se aplică democrația politică, presa 
responsabilă și progresistă va urmări în-
deosebi tocmai respectarea principiilor 
democratice în cadrul vieții politice româ-
nești. Elaborează Parlamentul legile care 
să reglementeze benefic, în favoarea popo-
rului pe care îl reprezintă, activitatea din 
toate sferele vieții sociale: în economie și 
sănătate, în domeniul politic și cel juridic, 
în învățământ și cultură? Aplică Guvernul 
întocmai legile adoptate? Veghează siste-
mul judiciar la respectarea acestor legi? 
Sau, dimpotrivă, politica partidelor par-
lamentare și, în primul rând, a celor care 
formează majoritatea parlamentară nu 
este în folosul demos-ului? Sau există in-
terferențe și substituiri în raporturile din-
tre cele trei puteri ale statului, îndeosebi 

Rolul presei 
în promovarea 
valorilor naționale 
și universale

@ Ioan N. Roșca
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între Guvern și Parlament sau între aces-
tea și puterea judecătorească, astfel încât 
nu există o coerență a vieții politice? Sau 
există disfuncționalități în chiar interiorul 
fiecărei puteri? La urma urmei, partidele, 
care elaborează programele electorale și 
pe cele guvernamentale, respectă ele înse-
le democrația internă, care să permită ac-
cesul la funcțiile de conducere în partid și, 
respectiv, în Parlament și Guvern a celor 
mai competente persoane? Iată principa-
lele întrebări aflate în atenția presei, pen-
tru care valoarea centrală a democrației 
nu rămâne un simplu slogan european 
și universal, ci trebuie să se încorporeze 
într-o multitudine de valori politice de-
mocratice, în funcție de particularitățile 
vieții politice din fiecare țară în parte. 

În sistemul judiciar, a cărui cea mai 
înaltă menire este înfăptuirea dreptății, 
importă, din nou, nu numai clamarea ide-
ii europene a unei justiții independente 
și, se subînțelege, democratice, ci și, mai 
ales, existența efectivă, în plan național, a 
valorilor juridice prin care se înfăptuiește 
idealul general al dreptății, cum sunt le-
gile drepte, care armonizează interesele 
tuturor, respectarea efectivă a acestor legi 
în litera și spiritul lor, precum și corecti-
tudinea aplicării lor în cazul fiecărui ce-
tățean, al oricărui act de justiție. De altfel, 
însăși aplicarea ideii universal valabile a 
unei puteri judecătorești independente, în 
sensul de a nu fi comandată de celelalte 
puteri ale statului, în speță de Parlament 
și Guvern, dar și de alte instanțe statale, 
cum ar fi serviciile secrete, rămâne insu-
ficientă dacă nu este dublată de amintitele 
valori cu caracter universal și național ale 
unei legislații favorabile întregii comu-
nități, respectate de către toți membrii 
ei, inclusiv de către cei care dețin funcții 
de conducere, și aplicabile tuturor. Dacă 
guvernanţii, bunăoară, prevalându-se de 
poziția lor diriguitoare, s-ar situa mai pre-
sus de legi, ignorându-le și punându-se 
la adăpost de nesocotirea lor, ar institui 
în locul acestora bunul lor plac și ar des-
chide drum samavolniciei și propriei lor 
dictaturi.

Așadar, sub aspect economic, politic, 
juridic, presa nu se poate limita la con-
semnarea valorilor universale, specifice 
Uniunii Europene, fără să se intereseze 
de înfăptuirea lor în funcție de particula-
ritățile fiecărei țări membre, ceea ce con-

feră și un stigmat specific național. Mai 
mult, pentru a surprinde dublul caracter 
al acestor valori, presa însăși, considerată 
a fi a patra putere în stat, trebuie să se 
emancipeze de partizanate politice și să 
fie ghidată de adevăr și numai de adevăr, 
prin care să surprindă conjuncția dintre 
cerințele europene și interesul național.

Cât privește creațiile teoretico-filoso-
fice, morale, artistice, religioase, atât în 
forma lor populară, cât și în realizările 
culte, acestea sunt cu atât mai universale 
cu cât sunt mai specific naționale, pen-
tru că, prin profunzimea conținutului și 
expresivitate, prin sentimentele și ideile 
exprimate, care poartă marca năzuințelor, 
bucuriilor sau suferințelor caracteristice 
unei întregi comunități culturale, ele ating 
adâncimi general umane, transgresând 
granițele culturale în care au fost zămis-
lite. Creațiile spirituale sunt amprentate 
național inclusiv în cazul în care un cre-
ator cult nu se referă la sufletul și viața 
neamului său, ci își exprimă propriile 
trăiri, întrucât, cu cât este mai personal, 
cu atât mai mult răsună în profunzimile 
subiectivității sale și ecourile sufletești 
ale comunității în care trăiește. De aceea, 
presa de specialitate, ca și presa în general, 
are datoria de a analiza atât particularită-
țile stilistico-expresive, prin care creații-
le spirituale pot fi înnoitoare, cât și, mai 
ales, conținuturile lor ideatico-afective, 
cu reverberații naționale și general uma-
ne. Prin ambele dimensiuni ale valorilor 
spirituale naționale – limbajul specific și 
conținutul încorporat – ne recunoaștem 
pe noi înșine în deschiderea noastră la 
lume și putem participa la realizarea dia-
logului intercultural cu oameni care apar-
țin altor țări ale continentului european 
sau altor culturi continentale. 

Prin același dublu demers analitic ur-
mează să ne raportăm și la așa-numita 
cultură universală creată într-o perioadă 
sau alta, care nu se reduce la cultura na-
ţională dominantă pe plan internaţional 
într-o anumită etapă istorică, ci constă în 
totalitatea culturilor naţionale ale epocii 
respective, care, prin temele, conţinutu-
rile spirituale și modalităţile expresive, se 
afirmă înnoitor în raport cu perioadele 
culturale  precedente. Teoretic, nu se jus-
tifică niciun fel de imperialism cultural, 
pentru o cultură națională fiind profitabil 
să intre în dialog cu oricare altă cultură.
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Armele 
televiziunilor 
în lupta pentru 
audiența TV

@ Irinel Antoniu
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T
răim vremuri în care goana 
după audiență naște mon-
ștri. Și recunosc acest lucru 
cu ipocrizie, fiind un om 

de media care acţionează după ace-
leași reguli mârșave dictate de tim-
purile în care ne-am ales să educăm 
poporul cu televizorul, cu publicaţi-
ile online și cu ultimele foșnete ale 
ziarelor tipărite.

Dacă în trecut rolul educativ al 
emisiunilor tv era unul pregnant, cu 
timpul, moralitatea a început să se to-
pească, locul fiindu-i luat, rapid, de ori-
ce idee aducatoare de audienţă. Orice. 
Pentru că audienţa înseamnă bani, iar o 
televiziune comercială poate rezista pe 
piaţa concurenţială doar dacă produce, 
mult mai greu dacă educă.

Auzim în fiecare zi, de la diverși, 

replici de genul: „Nu am mai deschis 
televizorul de ani!”, „Noi nu ne uităm 
la televizor!”, „Nici nu mai am televizor 
în casă!”, „Televizorul prostește”.

O ipocrizie totală, din ciclul: „Noi 
nu ne uităm la telenovele”, dar audien-
ţele sunt mereu unele record...

Cam așa se întâmplă și cu emisiu-
nile de divertisment, emisiunile de tip 
tabloid, mult-hulite la nivel declarativ, 
însă extrem de urmărite, conform ci-
frelor.

E drept, aceste tipuri de emisiuni 
produc bani și au generat o goană 
disperată după audienţă, o competiţie 
pe viaţă și pe moarte între televiziuni, 
luptă în care, pe drum, s-a pierdut 
aproape total... aspectul moral.

Mulţi producători tv au depus 
armele, spunând că dacă asta vrea 
poporul, asta i se dă. Că nu este vina 
televiziunilor că difuzează subcultura, 
ci a publicului, pentru că o consumă, 
o cere.

NIMIC MAI GREŞIT! Și am să vin 
aici cu un exemplu concret, generat de 
compania pentru care lucrez, Dogan 
Media, sub auspiciile căreia funcţionea-
ză Kanal D. Publicul nu cere subcultu-
ra. Publicul consumă ce i se dă! Însă va 
alege întotdeauna calitatea, noul, orgi-
nalul. A demonstrat-o recent Kanal D, 

care a revoluţionat lumea televiziunii 
cu ultima producție-fenomen, ce a în-
registrat audienţe record: EXATLON.

Un show curat, dinamic, bazat pe 
competiţie sportivă și pe aptitudini 
fizice, care a reușit să adune în fața 
micilor ecrane toate segmentele de 
public, propulsând staţia pe primul loc 
în preferinţele telespectatorilor. Și s-a 
putut face asta cu o emisiune-concurs 
al cărei rol educativ a fost unul uriaș. 
Fenomenul Exatlon a reușit să insufle 
în rândul copiilor din România dorinţa 
de a face sport, de a se antrena, de a fi 
competitivi.

O știre interesantă ne-a sosit zilele 
trecute pe adresa redacţiei stirilekanald.
ro. Cel mai bine cotat liceu din Timi-
șoara, „Colegiul Naţional Bănăţean”, a 
decis, prin intermediul unei profesoa-
re, să modifice tiparul orelor de sport. 
Astfel, orele se încheie cu o probă de 
tip Exatlon, elevii având de parcurs un 
traseu plin de obstacole, după mode-
lul celor din emisiunea-fenomen de la 
Kanal D.

Prin urmare, se poate face audienţă 
și fără a face rabat de la moralitate. Se 
poate face audienţă și, în același timp, 
educaţie. Însă pentru aceasta e nevoie 
de curajul de a risca totul pe o singură 
carte, de imaginaţie și inteligență.

jurnalist online Kanal D



Practica 
jurnalistică, 

la granița 
dintre 

moralitate 
și audiență

@ Oana Pîrvu
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A
ctivitatea din lumea presei 
presupune un zbucium 
continuu: fiecare zi aduce 
noi subiecte, pentru pu-

blic, colegii dintr-o altă redacție sunt 
la un pas de a cuceri audiența, oame-
nii cu care avem nevoie să vorbim nu 
stau mereu la dispoziția noastră și 
vorbesc doar despre ceea ce le convi-
ne; parcă te doare din ce în ce mai des 
capul și nu mai ai chef să scrii, să lupți 
pentru aflarea adevărului; cel puțin 
așa percep lucrurile jurnaliștii, speci-
aliștii în comunicare. Însă cu totul 
altfel suntem percepuți de cititorii, 
ascultătorii și mai ales de telespecta-
torii noștri.

Dacă privim în peisajul mediatic 
din unghiul în care se află persoanele 
care nu cunosc rețetele din „bucătăria 
presei” și acceptă fără a sta la îndoială 
produsul finit, jurnaliștii (în special 
cei de televiziune) sunt în continua-
re văzuți drept oameni care vorbesc 
frumos, precum le e și chipul, fără a 
căror prezență șederea în casă nu ar 
mai fi atât de relaxantă, vedete ce au 

avut noroc, al căror stil de viață poa-
te fi luat drept exemplu. Lucrurile la 
care ar trebui să reflecteze categoria 
de public despre care am vorbit nu 
sunt întotdeauna „date la televizor”. 
Din punctul meu de vedere, aspec-
tul cel mai neglijat în demersurile 
jurnalistice este etica. În goana după 
subiecte, normele deontologice sunt 
uitate. Informațiile „senzaționale”, 
„tabu” au intrat în sfera normalității, 
astfel că majoritatea celor din presă nu 
au învățat să fie sensibili la efectele pe 
care le vor produce textele scrise sau 
materialele video în sufletele destina-
tarilor mesajelor.

Pe de altă parte, nu se ia în serios 
problematica interesului public. Am 
auzit adesea producători de emisiuni 
sau redactori-șefi spunând că „asta 
vrea publicul”, atunci când erau în-
trebați despre conținutul materialelor 
de presă. Chiar și având acest răspuns 
cred că, de exemplu, mediatizarea ca-
zurilor de violență din familiile defa-
vorizate nu folosește publicului. Este 
o faptă care nu îmbogățește bagajul 

cultural al telespectatorilor. Rudele 
victimelor unui omor, aduse în pla-
tourile de televiziune, nu vor oferi in-
formații utile pentru opinia publică; 
ba e posibil să fie trezite amintiri ne-
plăcute, traumatizante chiar și pentru 
public.

Așa stând lucrurile, tind să cred 
că, în anumite situații, rolul presei nu 
mai este acela de a informa publicul 
după principiul relevanței, ci acela 
de a spori veniturile companiilor de 
presă, venite prin creșterea audienței. 

studentă la Jurnalism - UAIC
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Dacii pe străzile Romei
Pe 21 aprilie, la Roma a avut loc o amplă desfășurare de „forțe” militare de 

epocă, celebrând împlinirea a 2.771 de ani de la întemeierea, „Cetății Eterne”. 
Aniversarea Romei e cunoscută sub numele de Dies Romana sau Ab urbe condi-
ta („de la întemeierea orașului”). Aproape toți istoricii antici romani, în frunte cu 
Titus Livius şi Plutarh, au susținut că oraşul cetate a fost fondat în anul 753, pe 
data de 21 aprilie, de primul rege Romulus. După acesta, pe tronul cetății s-au 
succedat alți şase regi, până în anul 509 înainte de Hristos, când locuitorii s-au 
răsculat contra ultimului rege, Tarquinius Superbuis, şi au instaurat republica 
romană. Din acel moment, în toată istoria veche a Romei, locuitorii acesteia, fie 
că erau plebei, patricieni, oameni liberi sau senatori, cu toții s-au temut de pre-
luarea puterii de către o singură persoană fapt care ducea deseori la istalarea 
unui monarh cu apucături tiranice.

O altă legendă a întemeierii Romei este cea a fondatorului trac Eneas, rela-
tată de Vergiliu în secolul I î. Ch., în epopeea Eneida.  Aceasta a servit la cimen-
tarea mitului Eneidei dar, mai ales, ca motiv de propagandă pentru legitimitatea 
domniei lui Octavian Augustus și a predecesorului său Iulius Caesar. 

Toate acestea și întreaga istorie glorioasă a Romei au fost ilustrate pe 21 apri-
lie, pe străzile Romei, sub privirile admirative ale locuitorilor și curioase ale 
turiștilor străini. În toată această desfășurare de forțe, nu au fost uitați nici stră-
moșii noștri daci, cei mai merituoși dintre învinșii împăraților romani, care au 
defilat și ei pe străzile „Cetății Eterne”.
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Adăugiri și 
completări
„Eminescu este un om al timpului mo-

dern, cultura sa individuală stă la nivelul 
culturii europene de astăzi” 1, afirma T. Ma-
iorescu, descriind într-un tablou sintetic și 
convingător personalitatea „Luceafărului”: 
„rege al cugetării omenești”, „geniu înnăs-
cut”, „covârșitoare inteligență, ajutată de o 
memorie căreia nimic din ceea ce-și întipă-
rise vreodată nu-i mai scăpa”, „veșnic citind, 
meditând, scriind”!

În continuarea discursului său, criticul 
„Junimii” subliniază caracterul omnisci-
ent al minții lui Eminescu, orizontul de 
necuprins al erudiției sale: „Cunoscător 
al filozofiei, în special a lui Platon, Kant și 
Schopenhauer, și nu mai puţin al credin-
ţelor religioase, mai ales al celei creștine și 
buddaiste, admirator al Vedelor, pasionat 
pentru operele poetice din toate timpurile...”. 

În consens cu aceste judecăți de va-
loare, și alți cercetători români sau străini 
(Amitha Bhose, cu precădere) au analizat 
tangențele gândirii Luceafărului cu teza-
urul înțelepciunii orientale, deschiderea 
acestuia spre cunoașterea și valorificarea 
acestui univers, din perspectivă modernă.

Din rândul acestora, amintim perso-

nalitatea prozatorului, scriitorului, pro-
fesorului doctor Tudor Nedelcea, care a 
pus sub lupă impactul culturii și civilizației 
Orientului Îndepărtat asupra operei emi-
nesciene, îndeosebi în creația sa jurnalisti-
că. În studiul „China și valorile ei în viziu-
nea lui Eminescu”,2 autorul demonstrează 
elocvent surprinzătoarele cunoștințe ale 
poetului nostru național privind istoria, 
geografia, cultura, filosofia, religia și politi-
ca acestei mari puteri a lumii. Eseul amintit 
analizează articolele din ziarul „Timpul”, în 

care Eminescu evocă universul chinezesc, 
sub varii aspecte. 

„Imperiul Ceresc” 
– oglindit în presa din vremea 

lui Eminescu
În cele ce urmează, intenționăm să re-

luăm acest subiect, prezentând materiale 
de presă referitoare la China („Imperiul 
Ceresc”), apărute în special în „Familia”, 
publicație indiscutabil apropiată de Emi-
nescu, încă din momentul în care și-a pus 
pecetea pe debutul poetului.

Am ales revista lui Iosif Vulcan, consi-
derând că paginile acesteia erau citite de 
Eminescu, credem noi, chiar și după co-
lapsul din 1883. Este de remarcat, în egală 
măsură, onestitatea redacției „Familiei”, 
precum și acuratețea informațiilor care 
înfățișau detalii privind situația Poetului, 
respectiv tipărirea consecventă a versuri-
lor sale, într-un moment în care anumite 
publicații ignorau creațiile acestuia, oco-
leau subiectul Eminescu, obturând știrile 
despre el sau deformându-le, din rațiuni 
obscure. 

Pe de altă parte, este de remercat inte-
resul crescut al presei din România privind 
cunoașterea civilizației chineze, preocu-
pare manifestată nu numai în paginile 
revistei „Familia”, ci și în redacțiile altor 
publicații din vremea lui Eminescu.

Astfel, în perioada 1879-1880, ziarul 

Templu Budist în Peking
 ( „Din China”, în „Albina Carpaților”, nr. 3, 15 noiembrie 1879, p. 45)

„Teatrul în China”
 („O representațiune teatrală”- în „Albina Carpaților”, nr. 6, 31 dec. 1879, p. 85)
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„Albina Carpaților”, care apărea la Sibiu, 
aborda variate subiecte despre China, 
cum ar fi recenzii privitoare la teatrul din 
această țară (autor Fr. Damé), fotografii 
sau imagini ale unor actori sau scene de 
teatru din acele îndepărtate meleaguri, 
studii despre arhitectura și monumentele 
Chinei, rețete, tratamente medicamente 
sau leacuri exotice etc.

Imigrația popoarelor din 
Orient, în urmă cu aproape 

un secol și jumătate 
O știre publicată în 1877 în ziarul citat 

mai sus, aparent nesemnificativă, capătă 
astăzi un surprinzător caracter de actu-
alitate, semnalând riscurile și mai ales 
consecințele fenomenului de imigrare pe 
teritoriul european a unor populații din 
Orient: „Colonizarea Germaniei cu Chi-
nezi. Lucrătorii de câmp în Germania nor-
dică au început a deveni forte pretenţioși 
în privinţa simbriei. Această împrejurare 
a dat însă cercurilor agricole să-și pună în-
trebarea, că ore n-ar fi bine a se aduce în 
Germania lucrători chinezi. O compania 
de navigaţiune din Hamburg s-ar putea 
însărcina cu treaba aceasta. Despre Chi-
nezi se zice că sunt silitori, răbdători, fru-
gali și nepretenţioși. Ei tot așa de bine s-ar 
putea întrebuinţa la lucrări agricole, ca și 
la ocupaţiunile din casă, adecă la spălat, 
la fiert etc. În calitate de grădinari, nime 
n-ar putea să-i întreacă. Prin urmare, adu-
cerea de lucrători chinezi în Germania nu 
mai încape îndoială că ar fi de mare folos 
pentru acesta ţară. — Tocmai bine! Nemţii 
emigreză grămadă în America, de oare-ce 
în patrie nu-și mai găsesc lesne subsistinţa. 
Mai lipsea, deci, ca Germania să devină 
acum o «Americă» pentru Chinezi!”.3 

Fără îndoială, Eminescu, un observator 
atent, un avizat cunoscător al situației din 
Germania (unde își continuase studiile, 
după episodul Viena), înțelegea consecin-
țele acestui fenomen social, aparent limitat 
doar la domeniului pieței forței de mun-
că, dar care îi certifica în mod concludent 
teoriile sale economice, în care scotea în 
evidență caracterul nociv al invaziei de 
capital străin, în concurență neloială cu 
acela românesc, inclusiv fenomenul acapa-
rării piețelor autohtone. Fragmentul citat 
mai sus ar putea fi considerat și un izvor 

de inspirație pentru suita de articole din 
„Timpul”, în care Eminescu caracterizea-
ză România drept „America dunăreană, 
America Orientului, Californie, Eldorado”, 
definind situaţia țării noastre drept o co-
lonie a Apusului. 

Mai adăugăm în această enumerare 
de titluri de publicații, a căror atenție se 
focaliza asupra Orientului Îndepărtat, 
mai ales asupra Chinei și Japoniei, revista 
„Contemporanul”4, unde Sofia Nădejde, 
de exemplu, prezintă credințele și religia 
chinezească, amintind legăturile conti-
nentului asiatic cu cel american („Când 
s-a descoperit America?”5). 

În aceeași perioadă, „Literatorul” 
(1882/1883) oferă cititorului român tex-
tul romanului lui Jules Verne, „Nenoro-
cirile unui chinez în China” (trad. Th. M. 
Stoenescu), o amplă frescă, redată însă în 
manieră livrescă, a realităților din înde-
părtatul tărâm al chitailor.

Desigur, conținutul acestei reviste, 
având un amplu serial dedicat Chinei, 
atrăgea în mod special interesul lui Emi-
nescu, fie și pentru simplul motiv că nu-
mele său era amintit în mod insidios în 
paginile publicației amintite, în contextul 
polemicii cunoscute, care a condus, cum 
bine se știe, la blamarea lui Macedonski de 
breasla literară, de majoritatea jurnalelor 
acelei vremi.

Semnalăm, de asemenea, ecourile de 
presă ale mai puțin cunoscutului pamflet 
semnat de redactorul șef al „Literatoru-
lui”, intitulat „Viața de Apoi”. Este de re-
ținut faptul că Macedonski subliniază că, 
în „România Liberă”6, foiletonul semnat 
„Sfinx”, face o trimitere lipsită de echivoc 
la Eminescu: ”Greoiul Eminescu, poet din 
școala nouă,/ Era într-o ciupercă schimbat, 
ca să nu-l plouă”.

În continuare, corifeul simbolismului 
românesc se dezvinovățește, spunând că 
nu l-a criticat pe Alecsandri în amintitul 

pamflet ci pe un „oarecare Eminovici (citiți 
Eminescu, vă rog)..., considerat adevăratul 
defăimător al lui Alecsandri”.

În contextul acestei polemici, nu putem 
ignora săgețile otrăvite trimise lui Emi-
nescu, cu invectiva directă că „poetul este 
bulgar”7. 

Numerele revistei „Familia” din peri-
oada 1887-1888 înfățișează, la rândul lor, 
informații privitoare la Eminescu, redând 
ca într-un într-un veritabil caleidoscop 
frânturi din biografia știută sau neștiută 
a Poetului, concomitent cu diverse știri 
privind universul chinez. 

1 T. Maiorescu, „Eminescu și poeziile lui”, Soccec, 1889.
2 www.omniscop.ro/china-si-valorile-ei-in-viziunea-lui-eminescu
3 „Albina Carpaților”,  anul 1, nr. 10, 20 oct./1877, p. 120
4 „Contemporanul”, anul IV, nr. 5, 1885
5 op.cit, anul V, nr.6,  1886, p. 546  
6 datat 17 septembrie 1882
7 „Literatorul”, anul III, nr. 9/1982, p. 533
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Redactorii acestei publicații ur-
măresc îndeosebi starea sa de sănătate8, 
dar și demersurile făcute de un mare 
număr de cetățeni ieșeni, care au depus 
la Cameră o petiție pentru a i se acor-
da nefericitului ziarist de la „Timpul” o 
pensie viajeră. Spre rușinea politicienilor 
români, la începutul lunii aprilie 1888, 
după cinci luni de tergiversări, deputa-
tul Iacob Negruzzi „roagă Camera să se 
ocupe și de proiectele de pensiuni pentru 
poetul Eminescu și omorâtul ușier Nae”9. 
Un Parlament echidistant politic nu putea 
face diferența între un Poet și un ușier!

Spre deosebire de încetineala con-
damnabilă a vârfurilor politicii, intelec-
tualii, actorii, muzicienii, artiștii s-au mo-
bilizat exemplar, organizând spectacole, 
conferințe etc., în folosul lui Eminescu, 
fapt apreciat și de revista lui Iosif Vulcan. 
Astfel, în rubrica „Știri teatrale și muzica-
le” aflăm că, la București, un cvartet con-
dus de dl. Dumitrescu „va da un concert 
spre a veni în ajutorul poetului”; la Galați, 
celebrul actor I.D. Ionescu va organiza o 
reprezentație în beneficiul celui suferind, 
iar la Iași va fi prezentat un concert simi-
lar, în programul căruia se va interpreta 
un imn din 1837.10 

Altădată, „Familia”11 prezintă infor-
mația potrivit căreia „Poetul Eminescu a 
mai primit încă 400 lei, rezultați din con-
certul dat în Iași, întru beneficiul lui, de 
către distinsa pianistă Maria Harhas, cu 
concursul mai multor profesori și artiști în 
muzică”, adăugând în continuare detalii 
despre gravele inundații din China. 

Cunoscând interesul opiniei publi-
ce din România privind progresele în-
registrate de Peking, redacția revistei12 
tipărește câteva materiale referitoare la 
situația presei din această țară, al cărei 
conținut nu putea să nu atragă atenția lui 
Eminescu, în calitatea sa de jurnalist.

Documentarul amintit era urmat 
de o veste plină de optimism: „Dl. M. 
Eminescu, poetul mult temut, dar deplin 
restaurat, a scris o piesă teatrală în ver-
suri, care se speră că se va representa în 
stagiunea următoare”13. 

Simplă coincidență sau dovadă de 
consecvență, trebuie să subliniem inse-
rarea din nou a unor comunicate atingă-
toare de evoluția stării de sănătate a lui 
Eminescu14, la care se adăuga încă o in-
formație privind istoria presei din China, 
evidențiind că ziarul „King-Pan” este cel 
mai vechi din lume15.

Pe lângă acest subiect de interes pentru 
breasla jurnalistică, „Familia” prezenta citi-
torilor săi diverse curiozități provenind din 

Orientul Îndepărtat, amintind, de exem-
plu, faptul că umbrela este o invenție chi-
nezească, concomitent inserându-se știrea 
conform căreia Titu Maiorescu, divorțat de 
soția sa, se va căsători cu d-ra Rosetti, la 
București, la data de 6/18 septembrie 1887, 
căsătoria religioasă urmând a se celebra în 
frumoasa biserică de la Curtea de Argeș.16

În sfârșit, mai adăugăm aici un inte-
resant detaliu privind istoria relațiilor 
româno-chineze, la sfârșitul secolului 
al XIX-lea. Aflăm, astfel, numele unui 
român, originar de pe malurile Dunării, 
ajuns om de afaceri la Peking:

„Domnul Petru Cernea, român neaoș 
născut la Galați, care a părăsit România 
în 1872, sărac ca un rac, a ajuns în China 
om bogat. Domnia sa însuși ne-o spune 
aceasta într-o corespondență publicată în 
ziarul «Voința Națională» din București. 
S-a stabilit în Peking, unde e proprietarul 
uneia din cele mai însemnate firme «Cer-
nea, Tiho et C-nie», care se ocupă exclu-
siv cu comerțul cu opium; are trei case în 
Peking, moșie de cinci mii de pogoane în 
apropiere de oraș și bani la o bancă.”

În continuare, acesta precizează: „Unul 
din cei cinci admirali ai flotei chineze este 
român și adevăratul său nume este Vasile 
Alecsescu; e însurat cu o chineză, nepoata 
princepului Fu-Lao, perceptorul împăra-
tului și are o avere cam de trei sute de mii 
funzi sterline (3.700.000 fl.)”.17

Dovedindu-se un surprinzător cu-
noscător al situației diasporei românești 

din acele vremuri, Petru Cernea dezvăluie 
unele detalii cu privire la românii răsfirați 
în toate colțurile lumii, aflați în Caucaz, 
Egipt, India, SUA sau China. Numărul 
comercianților români din Egipt este 
impresionant, dar credibil. În schimb, 
informația referitoare la originea etnică 
românească a fostului suveran al Abisi-
niei (Etiopiei) poate fi pusă sub semnul 
întrebării, ca și aceea a identității celui de-
al cincilea amiral al flotei chineze - Vasile 
Alecsescu - de aceea aceste dezvăluiri le 
vom lua sub beneficiu de inventar, până 
la proba contrară. Dacă, însă, cele relata-
te de Petru Cernea sunt veridice, atunci 
istoricii au obligația să elucideze această 
chestiune mai puțin cunoscută.

8 „Familia”, nr. 49, 6/18 dec. 1887, p. 586
9 „România Liberă”, 2/14 aprilie, 1888, p. 3
10 „Familia”, nr. 52, 27 dec. 1887/8 ian. 1888, p. 622
11 op.cit,     nr.4, 24 ian/5 febr.1888, p.47-48
12 op.cit, nr. 34, 21 august/2 sept. 1888, p. 393 
13 idem, p. 394.
14 op.cit, nr. 27,  5/17 iulie 1887, p. 322
15 idem, p. 321
16 op.cit. nr.  35, 30 aug/11 sept. 1887, p. 420
17 op.cit, nr. 3, 18/30 ian.1887, p. 36
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PELERINAJE

A
m fost în pelerinaj 
în Țara Sfântă, adi-
că în Israel și Pales-
tina. N-am să vor-

besc despre experiența și 
trăirile personale, pentru că țin 
de intimitatea relației mele cu 
Dumnezeu. Am să semnalez, 
în schimb, două „întâlniri” me-
morabile, care au legătură cu 
istoria și identitatea noastră 
ortodoxă de români. 

Prima „întâlnire” a avut loc 
la așezământul românesc din 
Ierihon, situat la nord-est de 
Ierusalim, la circa 40 de kilo-
metri distanță, într-o „insulă” 
palestiniană din teritoriul Is-
raelului. „Întâlnirea” constă în 
faptul că, printre sfinții români 
zugrăviți pe pereții bisericii se 
afla și Mihai Viteazul. Și nu 
ca un personaj istoric, cum se 
obișnuiește în bisericile noastre, 
unde sunt zugrăviți ctitorii sau 
ierarhii momentului, ci chiar ca 
SFÂNT, căci capul său este în-
conjurat de aureolă. Nu atât de 

conturată ca a celorlalți sfinți, 
dar, totuși, aureolă. Or, se știe, 
Mihai Viteazul n-a fost cano-
nizat. E adevărat că, în anul 
2000 Mitropolitul de atunci al 
Olteniei, Nestor Vornicescu, a 
alcătuit dosarul de canonizare 
a Voievodului, dar, din păcate, 
ierarhul a trecut la cele veșnice 
în același an și dosarul a stag-
nat. Nu a fost repus pe „rol” nici 
astăzi. Faptul că Mihai Viteazul 
a fost zugrăvit ca sfânt într-o 
biserică românească, înainte de 
a fi canonizat „instituțional”, ne 
furnizează o informație tulbu-
rătoare: în conștiința publică, și 
chiar a slujitorilor bisericii, Îna-
intemergătorul Marii Uniri este 
deja cinstit ca sfânt. Nu rămâne 
decât ca Sfântul Sinod al BOR 
să întocmească actul formal de 
canonizare.

Planurile așezământului 
românesc de la Ierihon au fost 
întocmite de arhitecţii Sorin Ilie 
Vasilescu și Horea Gavriș, de la 
Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu”, din 
București, și au fost aprobate de 
Patriarhul Teoctist în anul 1997.

Construcţia propriu-zisă a 
așezământului a început în anul 
1999, pe un teren de circa 1.000 
de metri pătrați, iar în ianuarie 
2000 a avut loc sfinţirea altaru-
lui bisericii mari, cu hramurile 
„Nașterea Domnului” și „Toţi 
Sfinţii Români” și, respectiv, 
a paraclisului cu hramul „Toţi 
Sfinţii din Palestina”. Slujba a 
fost oficiată de Patriarhul Te-
octist, înconjurat de un sobor 
de ierarhi, preoţi și diaconi.

A doua „întâlnire” a fost 
cu... Mihai Eminescu, în na-
osul așezământului românesc 
de la Ierusalim, care are hra-
mul „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”. Pe unul din pereți 
se află o pictura murală în 
care, pe un fundal aurit, repre-
zentând harta României Mari, 
o vedem pe Maica Domnului, 
Protectoarea României, cu 
Pruncul Iisus în brațe. O pan-
glică tricoloră având culorile 
drapelului României este ți-
nută de Maica Domnului cu 
mâna dreaptă și de Pruncul 
Iisus cu mâna stângă.

Detaliul cel mai tulbură-
tor al picturii murale îl re-
prezintă, însă, așa cum am 
spus, prezența sacralizată, în 
această reprezentare iconică, a 
lui Mihai Eminescu: în stânga 
imaginii este transcrisă prima 
strofă din „Ce-ți doresc eu, ție, 
dulce Românie”, poezia-testa-
ment a poetului nostru națio-
nal, iar dedesubtul întregului 
ansamblu 11 versuri dintr-o 
cunoscută poezie religioasă 
a acestuia, „Rugăciune către 
Fecioara Maria”. 

Așezământul românesc din 
Ierusalim este situat în partea 
de nord-vest a vechii cetăţi a 
Ierusalimului, într-un cartier 
de „perciunați” (așa li se spune 
ortodocșilor iudaici), mai exact 
în cartierul numit Mea-Searim, 
pe strada Shivtei Israel, nr. 46. 

Prezența simbolică a lui 
Mihai Eminescu la Ierusalim, 
ca și cea a lui Mihai Viteazul 
în Ierihonul palestinian se 
constituie, alegoric, într-un fel 
de avangardă românească a 
creștinătății ortodoxe și a spi-
ritualității românești în Țara 
Sfântă. E o minunată surpriză 
să regăsești, în aceste locuri 
îndepărtate și sacre, reperele 
fundamentale ale identității 
noastre: tricolorul românesc în 
mâna Maicii Domnului, harta 
României Mari, testamentul 
poetic al lui Mihai Eminescu 
și reprezentarea canonizată a 
lui Mihai Viteazul pe peretele 
unei biserici, alături de ceilalți 
sfinți români. Toate acestea al-
cătuiesc, simbolic, expresia cea 
mai cuprinzătoare a României 
ca Grădină a Maicii Domnului, 
în Țara Domnului.

Mihai Viteazul și Mihai Eminescu 
în Țara Sfântă

@ Miron Manega
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CONDEIE

– Un izgonit se dezlănțuie – 
George Călinescu, 

excepțional ziarist
Din interviurile de altădată ale lui Carol Roman

George C\linescu
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Î
n acele zile de „avânt tineresc” ale lui Dumitru Po-
pescu, la ziarul „Scînteia tineretului” era cam prin 
primăvară, tocmai sosise la București, într-o vizită, 
prezentată copios în ziarele naţionale ale vremii - în 

număr de patru: „Scânteia”, „România liberă”, „Scânteia 
tineretului” și „Munca” - vicepreședintele Indiei, o perso-

nalitate renumită prin erudiţia sa vastă. În Aula Univer-
sităţii bucureștene susţinuse o alocuţiune al cărei titlu, 
„Menirea Universităţii”, a impresionat profund.

Un asemenea eveniment măreţ nu putea să-i scape re-
dactorului-șef de la tineret, care a hotărât să mă deplasez, 
împreună cu un fotoreporter, la Eforie, să-l caut pe acade-
micianul George Călinescu și să-i solicit un articol despre... 
menirea Universităţii. Cum s-ar spune, „avem și noi docții 
noștri”.

Și iată-ne la Eforie, la vila Academiei, ante portas. Am 
urcat câteva trepte și, pentru că la bătaia în ușă nu ni s-a 
răspuns, am pătruns în cameră și, după ce am constatat că 
nu era nimeni, ne-am instalat în mijlocul încăperii, în care 
un pat imens ocupa cea mai mare porţiune, în rest un birou 
și un scaun. Fotoreporterul ziarului, Dumitru F. Dumitru, 
se așeză pe marginea patului, cam dolofan, înălţat de perne 
sănătoase, așternut cu un cearșaf alb ca neaua, și se afundă 
încet, adânc. În aceeași clipă se scoborî din înaltul cerului 
un ţipăt strident, teatral, în registru dramatic:

- Cine ești tu și ce cauţi în patul meu?
Era venerabilul academician. Roșie de furie, apariţia 

academică se potoli brusc, după ce a recepţionat ceea ce 
am bâiguit:

- Știţi... noi am venit de la ziarul de tineret...
Nedumerit în prima clipă, academicianul își reveni re-

pede și ripostă furios:
- Cum adică... de la ziar...? La mine?... De la ziar? 
Am apucat să rostesc câteva vorbe, prin care îi solicitam, 

decent și respectuos, pomenitul articol despre Universitate.
- De ce aţi venit să mă umiliţi? Cine vă manipulează ca 

să mă scoateţi complet din minţi?! Vă trimite la mine, deși 
am fost alungat de la catedră? Voi nu știţi, cei de la ziarul de 
tineret, că eu nu am acces în Universitate? Am fost izgonit... 
iz-go-nit, auziţi bine, nu? Atunci, cum de îndrăzniţi să-mi 
cereţi tocmai mie un asemenea articol?
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Am tăcut mâlc, deoarece nu cunoscusem dinainte „cazul”.
- Mergeţi și spuneţi-i redactorului-șef, cine o fi el, că 

numai după ce voi preda din nou la catedră, a doua zi voi 
scrie și articolul cerut...

Dispăru așa cum și apăruse, topit parcă de vâlvătaia in-
dignării ce clocotea într-însul.

... Mai târziu, peste ani, reabilitat, l-am ascultat pe ma-
gistru expunându-și un curs de la catedra Universităţii, 
cu o voce plină de inflexiuni și tonalităţi zbuciumate, ce 
a impresionat profund întreaga asistenţă, ce umplea până 
la refuz amfiteatrul și în care, alături de studenţi, se aflau 
ziariști, scriitori, cadre universitare, intelectuali de diferite 
provenienţe. 

George Călinescu a fost și un excepțional jurnalist, un 
adevărat pedagog pentru mulți confrați de breaslă. Aca-
demicianul a scris sute de articole de gazetă din cele 
mai diverse domenii, indife-
rent că într-un moment era 
director de ziar, reporter, 
foiletoinist sau că se ocupa 
de chestiuni administrative. 
Era cunoscut prin legătura 
strânsă dintre persoana sa 
și publicația la care lucra, pe 
care o socotea ca fiind mai 
mult ca un copil al său. În în-
semnările lui Marius Mircu, 
secretar general de redacție 
la cotidianul „Națiunea”, ce 
îl avea ca director pe George 
Călinescu, acesta selectează, 
spre folosul breslei, o seamă 
de fragmente despre presă și 
ziariști, utilizând cu precădere 
articolele publicate în amintitul 
ziar, din care vom prelua și noi. 

Câteva fragmente din ziarul 
„Națiunea” vorbesc de la sine 
despre măiestria gazetărească a 
academicianului: „Luând din nou 
condeiul ziaristic în mână vreau 
să mai spun o dată cum îi înţeleg 
eu rostul… Eu cred că azi a venit 
timpul unui altfel de ziarist, al aceluia care are o convingere 
civică, un sentiment al răspunderii personale, care se respectă 
pe sine și respectă cititorii. Un ziarist este nu un simplu ticluilor 
de articole, un «articlist», ci un cetăţean care a meditat asu-
pra chestiunilor la ordinea zilei și le-a găsit soluţia fie singur, 
fie prin alţii mai pricepuţi. El scrie pentru a chema pe cititor 
la reflecţiune, spre a-l familiariza cu sensul problemei și cu 
argumentele, spre a solicita toate luminile lui raţionale. Un 
articol nu trebuie să fie o piesă de retorică, ci o demonstraţie 
suficientă, care să oblige mintea la consimţire. A învăţa pe ce-
tăţean să se elibereze de pasiunile nocive, de a fi serios în faţa 
problemei, de a accepta disputa și analiza cu hotărârea de a 
primi consecinţa strict logică, ăsta-i rostul ziaristicii de azi. În 

chipul acesta jurnalul devine o incintă a obiectivitătii, pentru 
că între el și cititor se organizează o dezbatere. 

Vremurile sunt severe, noduroase de probleme, pentru a 
le deslega ne trebuie un cap rece și decent chiar în polemică. 
(20 martie 1946)

„...Ziaristul adevărat nu scrie articole, ci se scrie pe sine, 
adică se exprimă coherent, de-a lungul zilelor, dezvoltând un 
sistem de gândire teoretică și practică. Și de aceea cititorul, 
mai ales din ţările de înaintată cultură, nu citește «articolele», 
ci citește pe autorii lor și gazeta în întregul ei, fiindcă nu există 
articole bune ori rele, ci numai oameni buni ori răi și gazete 
cu și fără doctrină”. (22 iulie 1946)

Sunt semnificative și titlurile câtorva articole extrem de 
critice semnate de George Călinescu pentru epoca parcursă: 
„Pâinea noastră” (5 septembrie 1946), „Lacto-Lido” (9 oc-

tombrie 1946), „Salată de cartofi” 
(2 aprilie 1947), „Terciu” (6 apri-
lie 1947), „Un ou” (28 iulie 1947), 
„Laptele” (31 iulie 1947) etc., etc.

La 19 august 1946, Călinescu 
publică un articol sub titlul: 
„Mâncăm prea mult”, în care, 
după ce visează (a doua zi după 
război) nuci de cocos și curma-
le, adaugă: „Dar noi mâncăm te-
ribil, mâncăm, vorba lui Caragi-
ale, ceva de speriat... Nu moare 
nimeni de foame în România... 
La noi, sociologic vorbind, sunt 
indivizi pauperi dar foametea 
în înţelesul strict al cuvântului 
nu există și cerșetorul în timp 
obișnuit refuză pâinea fiindcă 
vrea bani. Suntem niște săraci 
sătui. Trăim pe o insulă din 
Oceania. Și de aceea marea 
civilizaţie română pășește greu 
înainte. Nu ne zbatem îndea-
juns. Bucătura ne stă în gât și 
sufocă ideea”.

La scurtă vreme, a inter-
venit seceta din Moldova. A 

suferit și el, alături de întreaga populație, 
dar nu s-a lăsat domolit. Iată cum înțelege să reacționeze 
(articolul „Neseriozitate”, 6 iunie 1947):

„Mălaiul pe care l-am căpătat de la economat este rânced 
și cu miros bizar (mi s-a spus chiar că ar putea fi din săminţă 
de mătură). Mămăliga nu se leagă și curge printre degete. Ce 
vreţi să fac? Nu-mi place să mă văicăresc. Citesc cărţi și-mi 
susţin moralul prin anecdote spuse de un om de spirit, care 
detesta gravitatea... Părerea mea binecumpănită este că a fi 
prea serios e neserios.”

Acesta a fost academicianul George Călinescu, un repu-
tat jurnalist al timpurilor sale, al cărui har, talent și cultură 
au constituit o forță dominantă în societatea românească, 
pe care adesea a influențat-o.



DIN ISTORIA PRESEI

Gazeta Transilvaniei,
de la Sibiu la Vladivostok
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Î
n 1789, medicul român Ioan 
Piuariu-Molnar (1749-1815), 
se adresa Curții Imperiale de 
la Viena cu o petiție, susținută, 

între alții, și de o lojă masonică lo-
cală, constituită din intelectuali ma-
ghiari, germani și români, prin care 
cerea aprobarea pentru a scoate, la 
Sibiu, o gazetă săptămânală, în lim-
ba română, numită oficial Walachis-
che zeitung. Din păcate, după un 
prim număr pilot, publicat, se pare 
în 1791, din care nu s-a păstrat ni-
ciun exemplar, inițiativa s-a blocat, 
Curtea vieneză neadmițând și o 
scutire de taxe. După o nouă încer-
care de a scoate, la Viena de această 
dată, o gazetă româneasacă, apoi 
alta, la Sibiu, în 1795, cu un titlu in-
citant, Vestiri filosofice și moralicești 
(bisăptămânal, destinat inclusiv ci-
titorilor din Muntenia), în 1814 
apare, la Budapesta, sub redacția lui 
Alexie Lazaru (un pseudonim, pro-
babil, al lui Zaharia Carcalechi, 
apud Ion Bianu, Introducere la Ner-
va Hodoș, Publicații periodice ro-
mânești, ziare, gazete, reviste, Tom 
I, Librăriile Socec, București, 1913, 
p. XV-XVII), gazeta Novele, urma-
tă, după 1820, de Chrestomaticul 
românesc, pentru care Carcalechi 
(1784-1856), ziarist și tipograf de 
origine macedoneană, considerat 
un veritabil Mecena al tipăriturilor 
românești de la Budapesta, emitea, 
în 1817, primele chitanțe de abona-
ment la viitoarea Bibliotecă româ-
nească, proiectată în 12 numere.

Despre aceste începuturi, jurna-
listul blăjean Al. Lupeanu-Melin, 
directorul gazetei Voința poporului, 
nota, în Almanahul presei române 

(1926, Tipografia Viața, Cluj), edi-
tat de Sindicatul presei române din 
Ardeal și Banat, că: „Timpurile nu 
erau încă prielnice pentru începuturi 
atât de avansate” (p. 39). Timpuri 
mai bune au venit, însă, între 1837-
1838, când George Barițiu (1812-
1893) obține aprobarea să editeze, la 
Brașov, o publicație originală, Foaia 
literară devenită, din iulie aceluiași 
an, Foaia pentru inimă, minte și li-
teratură, transformată, ulterior, în 
suplimentul literar al Gazetei de 
Transilvania / Gazeta Transilvaniei.

Scrisă inițial de tandemul G. 
Barițiu – Andrei Mureșanu (1816-
1863, poet renumit, între altele, pen-
tru compunerea textului Un răsunet, 
devenit, mai târziu Imnul României, 
sub titlul Deșteaptă-te, române!), că-
rora li s-a adăugat, după 1843, Iacob 
Mureșanu (1812-1887), Gazeta de 
Transilvania/ Transilvaniei a avut un 
caracter politic, românesc. Se poate 
spune chiar că, datorită Mureșenilor 
(după moartea lui Iacob Mureșanu, 

gazeta este preluată de fiul său, Au-
rel, 1847-1909, gazetar și om politic, 
care, în 1887, cerea permisiunea a 
deschide, la sediul din Brașov, și 
o tipografie, iar ulterior de soția 
acestuia, Elena), publicația a rămas 
în familie, până în 1911, când este 
preluată de un grup de redactori, 
în frunte cu Victor Branisce, Sextil 
Pușcariu și Silviu Moldovan.

Ultimul număr al Gazetei Tran-
silvaniei, apărut la Brașov, după în-
frângerile suferite de Armata româ-
nă, obligată să se retragă pe Valea 
Timișului, spre Predeal, este datat 
duminică, 8 octombrie 1916, și cu-
prinde o Proclamație către „românii 
brașoveni”, fiind de fapt, o comandă 
politică, de vreme ce ostașii noștri 
erau numiți „hienele războiului 
mondial”. Ulterior, Victor Branisce, 
ce asistase la tragedia retragerii Ar-
matei române, ia și el drumul pri-
begiei, ajungând inițial la București, 
și, din 1917, la Iași, unde participă, 
în iunie, la constituirea primului 

Muzeul „Casa Mureșenilor”, din Brașov
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Detașament de ostași și ofițeri voluntari 
români, din Rusia. Entuziaști, Victor Bra-
nisce, în calitate de redactor al Gazetei 
Transilvaniei, și dr. Voicu Nițescu, direc-
tor, acceptă să însoțească detașamentul 
pe frontul rusesc, în calitate de jurnaliști 
voluntari, trimiși ai Guvernului de la Iași, 
iar curând sunt luați prizonieri, ajungând 
tocmai în Siberia, la Irkusk, unde petrec 
toamna și iarna lui 1917, iar apoi la Vladi-
vostok, fiind blocați de Armata Roșie, ce 
controla Transiberianul. În aceste ținuturi 
îndepărtate, Corpul voluntarilor români, 
inclusiv cei doi ziariști, cărora li s-au adău-
gat și alți voluntari, din Celiabinsk, petrec 
Crăciunul lui 1918, fiind singura unitate 
militară română din zonă. Pentru a le ali-
na suferința, Comitetul național român, 
cu sediul la Celiabinsk, decide să scoată 
o gazetă care să trezească sentimentele 
patriotice ale românilor izolați și risipiți 
în lagărele siberiene, cu totul peste 5.000 
de suflete. În aceste condiții, la 13 octom-
brie 1918 apare la Ekaterinburg (lângă 
Celiabinsk), publicația de război Gazeta 
Transilvaniei și Bucovinei, tipărită cu litere 
latine. Într-un editorial, dr. Voicu Nițescu, 
președintele Comitetului național român 
din Rusia, notează : „Mai liberă ca ori-
când, Gazeta Transilvaniei îmbrățișează 
și pe sora scumpă a Ardealului, Bucovina, 
devenind singura și cea mai chemată foa-
ie a neamului nostru” (Almanahul Presei 
Române, op.cit., p. 80).

Cu totul, s-au tipărit la Ekaterinburg 
;ase numere, între octombrie – decembrie 
1918, și alte trei numere până în martie 
1919, când Corpul de voluntari este eva-
cuat, iar ziarul își încetează apariția. După 
război, Victor Branisce (1874-1938) a 
continuat să lucreze la Gazeta Transilva-
niei, serie nouă, alături de Voicu Nițescu, 
până la moarte. A rămas nedezlipit de 
steagul gazetei, în zilele bune, ca și în zilele 
grele. Pentru convingerile lui naționaliste 
a stat în temnița de la Seghedin (1909), 
apoi, sub ocupația germană, în 1916, și a 
scos ziarul în pribegia siberiană. Cât de 
mic este numărul gazetarilor care să fi 
stăruit în profesia lor ca Victor Branișce!      

@ Marian Nencescu
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C
u un sfert de secol de apa-
riție, deci o vechime re-
spectabilă în rândul pu-
blicațiilor de limba 

română din întreaga lume, Glasul 
Bucovinei se străduiește a fi auzit cât 
mai limpede și cât mai puternic, pe 
probleme culturale, etnice, istorice 
și de românism în ansamblu. Pentru 
asta apelează la colaboratori presti-
gioși, cu experiență remarcabilă în 
domeniul lor de specialitate, dar și 
în publicistică. Abordând o mare 

diversitate tematică, revista este de 
un real sprijin tuturor celor intere-
sați de aflarea adevărului istoric, de 
evoluția fenomenului cultural în 
ansamblu, multiculturalismul fiind 
doar una dintre principalele preo-
cupări ale colectivului redacțional. 
Având atât la Cernăuți, cât și la Bu-
curești grupuri redacționale, revis-
ta reușește să fie conectată la reali-
tățile actuale ale valorilor românești, 
făcând eforturi consistente pentru 
conservarea și promovarea acestora.  

Lumină Lină, la New York 
de peste 20 de ani

Glasul Bucovinei 
răsună în românism

P
uţine reviste din diaspora ro-
mână s-au învrednicit de apa-
riţia constantă, în cazul nos-
tru, trimestrială, fără sincope 

și fără ca uneori să apară numere com-
binate, timp de peste 20 de ani, atunci 
când nu au avut un sponsor de durată, 
instituţional în special (un ICR, un 
minister al culturii sau alte instituţii 
asemănătoare), așa cum a supravieţu-
it „Lumină Lină” – „Gracious Light”, 
doar prin sponsorizarea oferită de fon-
datorul și directorul ei, semnatarul 
acestor rânduri, și cea a Bisericii Or-
todoxe Române „Sf. Ap. Petru și Pavel”, 
din New York, înfiinţată și păstorită de 
același semnatar în 1993 (au fost și 
mici excepţii pe acest întreg parcurs). 

Aniversarea a 22 de ani de apariţie ne-
întreruptă este, deci, un prilej de bucurie 
personală și comunitară și reprezintă un 
eveniment deosebit în cercurile literare, 
academice, de cultură și spiritualitate din 
ţară și diaspora, câtă vreme acestea au fost 
și sunt domeniile pe care le acoperă revista 
și pentru că ea a îmbrăţișat cu generozita-

te deopotrivă debutanţi și specialiști din 
aceste domenii și din altele încă.

În cei 22 de ani de publicistică, revis-
ta a împlinit o activitate „misionară” de 
o deosebită semnificaţie, ce ţine de locul 
valorilor noastre românești în conștiinţa 
românilor din interiorul și din afara fron-
tierelor ţării. Mă refer aici, pe de o parte, 
la contribuţia sa la menţinerea în conști-
inţa românilor diasporei (în cazul acesta 
româno-americană în special) a sensului 
apartenenţei lor la matca și neamul româ-
nesc, în contextul în care, de multe ori, 
sensul acestei apartenenţe se diminuează 
dramatic, și pe de altă parte, la menţinerea 
în conștiinţa românilor de acasă a faptului 
că dincolo de frontierele ţării, în comuni-
tăţile românești, se face cultură de calitate, 
că nu există două culturi române așa cum 
nu există două limbi române, că în niciun 
caz cultura diasporei nu este o cultură „se-
cond-hand”, ci dimpotrivă, în multe cazuri 
în diaspora se scrie mai autentic decât în 
ţară, așa cum, de exemplu, în timpul re-
gimului comunist, adevărata literatură se 
făcea în exil și nu (sau mai puţin) în ţară. 

Important este și faptul că această 
cultură  română a diasporei se afirmă în 

mediile din jur (americane în acest caz) și 
astfel promovează valorile fundamentale 
ale spiritualităţii neamului nostru, cu ca-
racter eminamente identitar, valori prin 
care „viem și suntem”, după o frumoasă 
expresie a Sf. Ap. Pavel (Fapte 17, 18).

Nu în ultimul rând, revista a contribuit 
și contribuie, ca pod peste ocean ce este, la 
apropierea, cunoașterea și aprecierea reci-
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procă, în această epocă în care dezbinarea 
și invidia, se spune și se pare, câștigă tot 
mai mult teren în sufletele egolatre ale tot 
mai multora. De aceea zicea și Erich Fro-
mm că dacă vreodată omenirea va pieri, 
aceasta nu se va întâmpla din cauza lipsei 
de informaţie (vorbind de era informaţiei 
agresive în care trăim), ci din cauza lipsei 
de apreciere reciprocă.

Munca gratuită la revistă, constantă, 
generoasă, competentă, profesionistă, a 
fost depusă de un mic grup de entuziaști 
care mi s-au alăturat de la început și care 
trebuie menţionaţi aici în semn de gratitu-
dine din parte-mi, deși această menţiune 
nu echivalează nici pe departe implicarea 
lor totală, cu dragoste și sacrificii de multe 
ori, în munca de redacţie.

Mă refer aici la trei persoane: Claudia 
Damian, soţia mea, criticul și istoricul lite-
rar M. N. Rusu și profesoara universitară și 
scriitoarea Mihaela Albu, ultimii doi acum 
redactori șefi ai revistei, Mircea pentru ge-
ografia americană a acesteia și Mihaela 
pentru cea europeană (ambii membri ac-
tivi ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România). Fără a intra în detalii, trebuie să 
precizez aici că „motorul” muncii redacţi-
onale care implică supravegherea fluxului 
corespondenţei literare, tehnoredactarea, 
operarea corecturii în cele trei-patru faze 
ale acesteia, finalizarea versiunii gata de 
tipar, este Claudia.

Eu, cu Mircea și Mihaela (cât aceasta 
a fost la New York și de când a devenit 

redactor șef al revistei), ne-am ocupat de 
corespondenţă, selectare, lecturare a can-
tităţilor enorme de materiale sosite la re-
dacţie, corecturi ș.a.  

Atât Mircea, cât și Mihaela au adus con-
tribuţia lor semnificativă la evoluţia revistei 
prin ani: Mircea, cu experienţa lui recu-
noscută în critica literară și în istoria presei 
contemporane, iar Mihaela cu spiritul și 
experienţa ei universitară, iar după reîn-
toarcerea în ţară, cu promovarea revistei, 
lucru foarte important.

Evident, se cuvine a duce aici un cuvânt 
de mulţumire și recunoaștere tuturor cola-
boratorilor revistei de-a lungul celor 22 de 
ani de existenţă, și în mod special prof. univ. 
dr. Aurel Sasu care, după primii zece ani 
de apariţie a revistei, a editat, împreună cu 
Carmina Popescu, volumul „Căile luminii” 
cu bibliografia adnotată a acesteia (alături 
de volumul intitulat „Întâlnirile de vineri”, 
lucrat cu aceeași colaboratoare, dedicat 
atunci celor 13 ani de activitate neîntrerup-
tă a Cenaclului literar „M. Eminescu” din 
New York, al cărui forum publicistic este 
revista „Lumină Lină”), iar mai recent, la 
20 de ani de existenţă, împreună cu Flavia 
Topan, a adus la lumină un nou volum, ca 
o continuare a precedentului.

Ceea ce deosebește revista noastră de 
alte reviste literare, sau la modul mai gene-
ral, de cultură, este faptul că aceasta publică, 
pe lângă materiale ce ţin de rubricile amin-
tite mai sus, și materiale, informaţii, foto-
grafii ce ţin de viaţa comunităţii românești 

din New York. Acesta este un lucru deosebit 
de important pentru istoria diasporei ro-
mâno-americane, pentru oricare cercetă-
tor care în viitor va fi interesat să studieze 
și să scrie despre viaţa acestei comunităţi. 
În acest sens, revista reprezintă un tezaur 
indispensabil pentru o astfel de cercetare.

La această frumoasă aniversare, în nu-
mele comitetului redacţional, restrâns și 
extins, doresc colaboratorilor și cititorilor 
revistei „Lumină Lină” clipe luminoase și 
line în viaţa lor de creatori sau consuma-
tori de cultură românească autentică. Fie 
ca revista să reprezinte pe mai departe o 
candelă ce răspândește lumina valorilor 
autentice ale culturii și spiritualităţii nea-
mului nostru.

U
na dintre publicațiile cele mai 
puternice, un adevărat soldat 
călit pe frontul fierbinte al 
promovării limbii și culturii 

române, în spațiul românesc dintre Prut 
și Nistru, dar nu numai, este revista Lite-
ratura și Arta, care apare la Chișinău. 
După cum îi spune și numele, revista 
publică cu predilecție creații literare și 
artistice, dar nu ocolește tematica so-
cio-politică, filonul unionist fiind cel mai 

viguros. Cu un tiraj de invidiat de către 
orice publicație, Literatura și Arta a reu-
șit să țină aprinsă flacăra limbii române 
în condițiile în care alte publicații, susți-
nute financiar și logistic de forțe care au 
alte politici editoriale, desfășoară o con-
curență acerbă. Redactorul-șef din pre-
zent, scriitorul de mare anvergură crea-
toare Nicolae Dabija, a adunat în jurul 
său oameni cu un profund simț patriotic, 
dedicați idealurilor unioniste și de pro-

movare a valorilor românești, care depun 
eforturi susținute pentru continuarea 
programului ambițios al revistei de a se 
menține în prima linie a luptei pentru 
afirmarea românismului. 

REVISTA  REVISTELOR

Literatura și arta 
în sprijinul idealurilor 
unioniste

@ Theodor Damian
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Tribuna Românească, nucleu social-cultural 
în comunitatea din Chicago

R
ecent, ziarul Tribuna Româ-
nească  („RomanianTribu-
ne”), editat la Chicago, a 
ajuns la ediția cu numărul 

300, după ce cu puțin timp înainte a 
aniversat 16 ani. Aceste două eveni-
mente au fost un prilej de bucurie pen-
tru echipa redacțională și susținătorii 
acesteia. Românii din zona Chicago, 
și nu numai, sunt obișnuiți să găsească 
standul de distribuție gratuită a ziaru-
lui la ieșirea din bisericile românești 
sau magazinele alimentare europene.

Având o politică editorială infor-
mațională conservatoare, cu o nuanță 
evident creștină inter-confesională, zi-
arul Tribuna Românească este apreciat 
în egală măsură de mii de cititori de 
toate vârstele, din toate confesiunile 
religioase, ce găsesc pe paginile aces-
tuia articole de actualitate româneas-
că, anunțuri comunitare, evenimente 
speciale, rubrica „Pulsul Comunității”, 
știri și reportaje, literatură (din și des-
pre), mapamond creștin, pagina fami-
liei, pagina juridică, sănătate, o bună 
colecție de articole din sportul româ-
nesc și, desigur, „Mica Publicitate”.

Sediul redacției – Centrul 
Multimedia „Origini Românești”

Pentru că spectrul obiectivului de 
activitate nu se limitează la editarea 
și publicarea ziarului Tribuna Româ-
nească, echipa redacțională funcțio-
nează în cadrul organizației Romani-
an-American Network (NFP-NGO), 
cunoscută și prescurtat ca Ro-Am.Net, 
înființată în vara anului 1995. Aceasta 
a organizat și/sau găzduit de-a lungul 
anilor o serie de evenimente cultura-
le, festivaluri românești, întâlniri de 
networking și afaceri, conferințe și se-
minarii informative comunitare, seri 
de comedie și teatru românesc, seri de 
cenaclu etc. Încă din decembrie 2002, 
când a deschis prima sa Bibliotecă Ro-
mânească, organizația Ro-Am.Net a 

pus la dispoziția comunității sala so-
cială multifuncțională pentru tot felul 
de evenimente. De la seri intime cu 
Ștefan Pittiș și Ducu Bertzi, la concer-
te cu Gheorghe Zamfir în Carnegie 
Hall, sau la turneul trupei Talisman, 
din SUA, din 2013, ori prezentări de 
carte românească în prezența autorilor, 
Ro-Am.Net și echipa redacției Tribuna 
Românească au reușit să se impună ca 
un important nucleu social-cultural în 
comunitatea românească din Chicago, 
și nu numai.

Actualmente, pe agenda evenimen-
telor găzduite de Centrul Media „Ori-
gini Românești” pot fi găsite alte orga-

nizații sau grupuri românești, precum: 
Cenacul Retro, echipa Ro Act Theatre, 
grupul designerelor florale românce 
„Roses & Rose”, precum și grupul oa-
menilor de afaceri Romanian Business 
Referral Network.

Sala multifuncțională a organiza-
ției Ro-Am.Net găzduiește și colecția 
privată de cărți a redacției ziarului 
Tribuna Românească. Cu peste 12,000 
de volume de cărți și publicații, din 
care peste 80% sunt în limba română, 
această bibliotecă este un proiect în 
curs de dezvoltare care nădăjduim să 
poată fi finalizat curând. În momentul 
în care necesitățile unei bune funcți-

REVISTA  REVISTELOR
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Tribuna Românească, nucleu social-cultural 
în comunitatea din Chicago

M
i-am reîncărcat, deu-
năzi, stiloul din călima-
ra timpului meu, timp 
verde, timp al acumu-

lărilor, al cuvântului ce semnifică me-
reu implacabilul carusel, trecerea, 
repetarea unor sensuri, nonsensuri, 
împliniri, neîmpliniri, clipe din clep-
sidra ce ne cerne, parcă, din ce în ce 
mai repede. Mi-am adunat regretele 
din tăcerea ce-și cerne aduceri amin-
te, simple dorințe, scumpe împliniri, 
albastrul din desenul minții pe o pân-
ză de suflet, pe cercul gri, uneori atât 
de gri, al unor potentați, al neiubirii 
lor, dintr-o iubire prea grea pentru ei. 
Scormonesc prin ieri și găsesc bucă-
țele din azi, care, evident, nu pot com-
pune întregul decât cu multă migală, 
cu durere, cu drag de cei dragi, singuri 
aici, nesiguri acolo, departe de copii, 
de familie, de siguranța pasului de pe 
pământul ce-și roagă neputința, ce-și 
cere simplitatea micilor bucurii.

Mi-am ridicat privirea și m-am 

găsit cuvânt, cuvântul din suflet, în-
tre paginile din revista Impact, acolo 
unde iubitorii scrisului vor rămâne 
dincolo de trecere, atât de aproape în 
depărtarea dinspre mâine. Adun lite-
rele într-o simplitate stabilită la masa 
de lucru, ce-i drept, din același lemn 
ce trăia undeva, demult, la țară, în gră-
dina copilăriei mele, fericite, simple, 
sănătoase. Era falnic nucul, el nu mai 
trăiește decât prin masa din redacția 
mea, eu scriu despre el, despre mine 
poate vei scrie tu, necuprins, scurtă 
poveste pentru nepoții mei, pentru o 
dimineață târzie, pentru o depărtare 
apropiată de lujerul unei flori, proba-
bil acolo, cândva o grădină.

Am înțeles ce minunată este aces-
tă dimineață în care tu, discret, îmi 
spui... „împreună cu revista Impact, 
am ajuns la numărul 400”. Ce poate 
fi mai frumos? Nimic, absolut nimic 
pentru cuvântul cuprins în necuprins.

onări longevive vor fi acoperite, co-
munitatea românească va beneficia 
nu doar de o sală cu cărți, ci și de o 
adevărată Bibliotecă Românească. 

Ziar independent
Pornind de la nevoia de informa-

re și comunicare prin presa scrisă ce 
tratează și informează prioritar co-
munitatea română din zona orașu-
lui Chicago, precum și subiecte de 
interes pentru românii stabiliți în 
SUA, organizația Romanian-Ame-
rican Network (NFP-NGO) publică 
ziarul Tribuna Românească, o publi-
cație independentă în limba română 
ce apare în formă tiparită de două ori 
pe lună. Prima ediție a fost publicată 
cu ocazia comemorării Zilei Unirii 
Principatelor Române, în 24 ianua-
rie 2002, lansând astfel un mesaj ce 
dorește să mărească dorința tuturor 
românilor de a fi mai uniți oriunde 
s-ar afla, folosind și această tribună 
pozitivă în scopul promovării valo-
rilor și performanțelor românești.

Cu toate că din paginile ziarului 
cititorul denotă accentul pronunțat 
creștin al ziarului, independența 
acestuia rămâne evidentă. De altfel, 
redacția Tribuna Românească se 
bucură de participarea voluntară a 
40 de lideri, formatori de opinie și 
oameni de afaceri din comunitatea 
românească, în cadrul unui Consiliu 
Consultativ al redacției ziarului.

Ziarul este publicat în format 
tabloid, fiind parțial color, având 
un total între 40 și 64 pagini. Zia-
rul Tribuna Românească nu bene-
ficiază de nici un sprijin financiar 
guvernamental, din partea nici unei 
administrații de stat și nici unui par-
tid politic! Începând cu primul nu-
măr din anul 2014, varianta digitală 
a edițiilor tipărite este publicată și 
pe internet la adresa: http://archive.
romaniantribune.com.  

Impact,
la numărul 400

Cuvânt, cuprins în necuprins

@ Vali Nițu
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JURNALISM  CULTURAL

P
rof. dr. Dumitru Marin a 
fost printre principalii or-
ganizatori ai primelor trei 
ediții ale Festivalului Nați-

onal al Umorului „Constantin Tăna-
se”, botezat de el, în 1970, pe care l-a 
susținut o jumătate de secol și a par-
ticipat la construirea Casei de Cultu-
ră a sindicatelor (1972). A activat în 
învățământ peste 40 de ani, a publicat 
numeroase studii și articole. A înfi-
ințat și conduce un grup de presă, 
impresionant prin rezultate în aria 
națională, cu multe recorduri în do-
meniu. Astăzi are adversari cu duiu-
mul - de la presă și de la politică i se 
trage.

Cu prilejul Simpozionului Națio-
nal „Omagiu Cărții și Culturii Vasluie-
ne”, ediția a IV-a, aprilie 2018, cu par-
ticipare selectă din Bacău, București, 
Iași, Bârlad, Huși, Vaslui și prin edi-
tarea Dicționarului selectiv-afectiv… 
77… Noduri culturale și răspunsuri 
amicale/ 2018, s-au văzut:  
l număr impresionant de personalități 
din țară care au contribuit la realizarea 
acestei opere unice în cultura româ-
nească; 

l Meridianul Cultural Românesc (ce 
idee, revistă internațională la Vaslui!) 
unde publică  414 condeieri, dintre care 
76 din afara țării, e clar o chestiune de 
efort, bani și noroc. Dumitru Marin 
le-a realizat, pe acestea și multe altele;  
l colaboratorii din Australia, Cana-
da, Elveția, Germania, Italia, Israel, R. 
Moldova, SU. ș.a. au confirmat valoa-
rea revistei lui Dumitru Marin, din-
spre jurnalismul cultural doar de patru 
ani, au felicitat (și recunoscut aportul 
concetățeanului nostru), au trimis me-
saje, au primit DIPLOME de onoare. 
Au participat, astfel, direct, la această 
integrare a „Nodului cultural” din Vas-
lui și din județ, pe care Dumitru Marin 
îl diriguiește de decenii prin condeiul 
său, prin presă, prin autoritate. Sunt 
prezenți în lume, astfel, Gh. Alupoae, 
Gabriela Ana Balan, Th. Codreanu, 

Th. Pracsiu, D.V. Marin, Valeriu Lupu, 
Avram D. Tudosie, Simion Bogdănescu 
și destui alții care muncesc aici și ne 
pot reprezenta creativitatea prin operă. 

Poate este bine să-i dăm dreptate lui 
Dumitru Marin să tot prezinte, pentru 
toată lumea, aceste realizări și realități, 
pentru că altfel nu știm de ele. S-ar fi 
auzit de Vaslui pe atâtea continente fără 
îndrăzneala lui Marin?

E ușor, deci, oricâtă împotrivire ar 
avea unii, să constatăm clar că, prin 
acceptarea grupului creativ – spiritual 
în context global în spiritul adevărului 
acestui timp, prin orientarea, susține-
rea autorizată, prin eforturi de toate 
genurile s-a realizat această cuplare a 
Vasluiului la înălțimea creatorilor ade-
vărați din toată lumea, ca unul dintre 
nodurile culturale cu autoritate dintre 
granițele limbii române.  

Vaslui pe harta culturală a lumii

„O actriţă cu 
entuziasm 
contagios 
şi cu un registru 
actoricesc 
de excepţie, 
o nouă Giulietta 
Masina 
a zilelor noastre...”
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PROFIL

T
imp de zece ani, Claudia 
Motea s-a impus în Ca-
nada, atât ca actriţă, cât și 
ca dramaturg, câștigând 

importante premii pentru actorie și 
dramaturgie în cadrul festivalurilor de 
teatru și film canadian. (Best actress, 
Best Original Script, Best Production, 
Best Audience Award, precum și o no-
minalizare Brickenden Award, similar 
cu Premiul de Excelență în dramatur-
gia canadiană - la London Theatre Film 
Festival). 

Claudia Motea deține în prezent 
rolul de Director Artistic al Teatrului 
NOSTRUM (sub egida Uniunii Zia-
riștilor Profesioniști din România), 
venind cu o carte de vizită impresio-
nantă, care o recomandă ca pe o per-
sonalitate de execepție. Debutul său 
hollywoodian a fost în 2010,  la The 
Magic Castle, urmând apoi o ascen-
siune și o consolidare a carierei care 
au inclus Hollywood Film Festival, Los 
Angeles Comedy Fest, Hollywood Fringe 
Festival, New York in LA, Lincoln Cen-
ter Theater Festival.

Reîntoarsă în țară în 2011 a avut 
o strânsă colaborare cu R.A.D.E.F. 
România Film, producând și jucând 
în cinematografele acestei instituții 
spectacolul-film de mare succes „Iu-
bește-mă... America!”, în regia maes-
trului AL.G. Croitoru. În 2013 a fost 
amfitrioana emisiunii de teatru tv 
pentru copii „A Fost Odată”, la TVR2, 
unde în opt săptămâni a interpretat nu 
mai puțin de 36 de personaje.

În paralel, Claudia Motea a rămas 
conectată cu lumea internațională a 
teatrului și filmului, proiectul „Les Da-
naides!”, în regia lui Silviu Purcărete, 
reprezentând deschizătorul drumului 

artistic al Claudiei și dându-i posi-
bilitatea ca, imediat după absolvirea 
facultății, să participe la cele mai pre-
stigioase festivaluri de teatru din Eu-
ropa (Dublin, Amsterdam, Avignon, 
Glasgow, Reclinghausen, Paris), cul-
minînd cu reprezentații pe Broadway 
la „Lincoln Center”, New York.

Anul 2014 i-a adus frumoase reali-
zări profesionale în țară, dar și în străi-
nătate, iar pe lângă distincția „Magna 
cum Laudae UARF” a primit Premiul 
de Excelență la Gala Celebrităților 
2014, alături de alte personalități de 
primă mărime ale vieții publice din 
Românie, ca președintele Klaus Johan-
nis, sportivii Simona Halep, Gheorghe 
Hagi, Leonard Doroftei, neuitatul ma-
estru al scenei și ecranului Radu Be-
ligan, alături de actorii Florin Zam-
firescu, Sebastian Papaiani, Adrian 
Gorun sau regretatul Cristian Țopescu.

În 2015, Claudia a primit Premiul 
de excelență dăruit de Uniunea Au-
torilor și Realizatorilor de Film din 
România pentru merite remarcabi-
le în artă stand alături de Dan Pița, 
Bobby Păunescu, Dorel Vișan. Lista 
de distincții a fost completată în anul 
2015 de acordarea titlului onorific de 
Ambasadoare a Turismului din partea 
autorităților gorjene, alături de Horațiu 
Mălăele, Armand Calotă, Tavi Colen, 
Crina Lință, fiind, de asemenea, aleasă 
una dintre cele zece Femei de Succes 
ale Anului 2015. Totodată, pentru fil-
mul „Kandy-Ciocolată de lux cu gust 
de femeie”, în care joacă rolul princi-
pal și semnează pentru co-scenariu și 
co-producție, Claudia Motea a fost lau-
reata Festivalului Modern-Movie Galați 
2015, primind Premiul Cea mai bună 
actriță a anului.

Claudia Motea

„O actriţă cu 
entuziasm 
contagios 
şi cu un registru 
actoricesc 
de excepţie, 
o nouă Giulietta 
Masina 
a zilelor noastre...”

Spectacolul “PUŞLAMAUA DE LA 
ETAJUL 13” de Mircea M. Ionescu este 
pus în scenă de actrița Claudia Motea 

care fructifică excelent rolul, prin 
talentul care a consacrat-o, transmițând 
un mesaj pozitiv, potrivit căruia viața nu 
ar trebui trăită „cu frâna de suflet trasă”.
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SEMNAL  EDITORIAL

N
u întâmplător lansarea vo-
lumului „Jocuri în imperiul 
de cenușă” avea loc în 
3 mai. În chiar Ziua 

Mondială a Libertății Presei. Într-o 
pagină a cărții citim despre obser-
vația care i se face realizatorului de 
emisiuni radio, admonestat că prea 
critică guvernul, cel care dă banii. 
Observație care-o determină să ia 
atitudine, renunțând la o colaborare 
lipsită de libertate de exprimare. Și 
iarăși nu întâmplător, în sala de la 
Camera de Comerț din Reșița erau 
prezenți mai ales ziariști. Majoritari 
dintr-o mai veche generație. Cu care 
autoarea, cunoscuta și recunoscuta 
Dorina Sgaverdia, trudise mulți ani pe 
acest front încordat, efemer, mișcător 
și amăgitor, care a fost și a rămas pre-
sa românească. Cu acest prilej, a reve-
nit între confrații reșițeni și Doru Dinu 
Glăvan, actualul președinte al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști, a cărui editu-
ră a tipărit acest impunător volum, 
binevenit să depună și o mărturie con-
vingătoare  în favoarea unei mereu 
ostracizate meserii. În care, totuși, Do-
rina Sgaverdia perseverează și, după 
„Sub povara vorbelor”, „Nu vă doare 
depărtarea, Domnule?”, „Un om peste 
vremi- Trandafir Cocârlă”, „Constantin 
Lucaci - În căutarea legendei personale”, 
se prezintă cu o nouă dovadă a pasiunii 
sale de-o viață.

Pe coperta a patra a volumului citim 
acest provocator paragraf : „Un adevărat 
imperiu al luxului și aroganței. O sfidare 
fără limite și fără egal. În realitate, un im-
periu de cenușă, pentru că ce altceva este 
PUTEREA?... Imperiu de cenușă. Scrum 
! Un dosar al DNA și s-a dus. Împăratul e 
gol”. Iată doar câteva fraze dintr-o carte 
de 366 pagini A4, suficient de sugestive 
pentru titlul metaforic puternic, pentru 
stilul sobru meditativ, nu doar analitic, 
pentru gravitatea celor ce ne așteaptă, ca 
un semnal de alarmă, la lectură.

Deși alcătuită din emisiunile pe care 
Dorina Sgaverdia le-a realizat, în anii 

2012, 2013 și 2014, la Radio România 
Reșița, „Jocuri în imperiul de cenușă” se 
constituie într-o carte unitară prin to-
nalitatea analitică a fenomenului politic 
și nu numai, în niște ani foarte agitați și 
tensionați la maximum. Care au ținut 
mereu încordată atenția nației, al cărei 
viitor se găsea mereu sub zodia cum-
penei. „O politică necoaptă” numește 
Dorina Sgaverdia vânzoleala unor per-
sonaje adesea grobiene, pentru care de-
mocrația nu e decât un joc în drumul 
lor spre o îmbogățire fără limite și fără 
merite. 

Nu poți rămâne indiferent la niște 
titluri de genul: „Scandalul din farfu-
rie”, „Teroriștii de la bac”, „Beția lap-
telui”, „Cântăreața cheală, Răsăritul și 
România”,„Interlopul care făcea legi”, 
„Mafia porcarului”, „Baronii P.S.D. cer 
protecție în fața legii”, „Șpaga și proti-
pendada politică”. Să recunoaștem că, 
pentru a spune cu argumente asemenea 
lucruri, trebuie să fii un ziarist bun și 

chiar talentat. Așa cum Dorina Sga-
verdia dovedește că politicienii trăiesc 
într-o „Românie paralelă”, nebănuind 
că, pentru a se apăra, ei vor inventa 
peste puțină vreme „statul paralel”. 
Fie că scrie despre „Colocviile Reflex”, 
sau despre suspendarea președintelui 
Băsescu, despre inițiativele politice ale 
reșițeanului Sorin Frunzăverde, idei 
pe care alți liberali le-au dus într-o 
fundătură, sau despre celebrul mate-
matician reșițeano-american Ciprian 
Foiaș, autoarea se dovedește bine in-
formată, cu aplomb și mare priză la 
subiect. Mereu în căutarea cuvântu-
lui cel mai exact, care să ne spună în 
mod expresiv adevărul. Aflăm cum 
regele Cioabă al țiganilor a fost in-
ventat de SRI, pentru a se discredita 
ideea de regalitate. Încă din decem-
brie 2012 ni se vorbește despre un 
dosar penal al lui Liviu Dragnea. 
Tot de pe atunci apărea la DNA, în 
costum Armani, senatorul Nicolae 

Bădălău, unul din fruntașii de azi 
ai aceluiași PSD. Parlamentarii făceau 
deja tot mai insistent binecunoscutul 
„paravan pentru fărădelegi”, în timp ce 
noi „am devenit spectatori la propriul 
destin”. 

Uneori primează informația relevan-
tă, alteori analiza riguroasă și comenta-
riul. Tonul e adecvat mesajului. Când 
patetic, când mai relaxat, colocvial. Pe 
alocuri chiar liric și, n-o să vă vină să 
credeți, umoristic, dar de bună calitate. 
Analizele competente, vii, toate la un loc 
devin o imagine de ansamblu convin-
gătoare. Nu o culegere întâmplătoare de 
articole. Prin tot ce ne oferă și cum se 
prezintă, „Jocuri în imperiul de cenușă” 
ne ajută să înțelegem mai bine ce trăim 
și de ce nu trăim așa cum am merita să 
trăim. E o ziaristică sobră, de calitate, 
departe de thalk-show-urile televiza-
te. Prin ea, Dorina Sgaverdia ne face 
să descoperim fascinația ziaristicii de 
cursă lungă.

@ Nicolae Sârbu

„Jocuri în imperiul de cenușă” 
sau fascinația ziaristicii de cursă lungă
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P
uțini erau cei care în anii 
1990 nu savurau aproape 
pe nerăsuflate discursurile 
lui Ștefan Cazimir, uimito-

rul parlamentar al Partidului Li-
ber-Schimbist, căruia îi conferise o 
aură cu totul specială, unică. „Cu 
Caragiale în spate”, așa cum îi place 
profesorului Cazimir și astăzi să 
amintească de acele timpuri, politi-
cianul plin de savoare a rămas me-
morabil în Parlamentele incipiente 
ale democrației și a adunat o colecție 
de discursuri reunite pentru prima 
dată într-o carte în anul 1994, la Edi-
tura CARRO, a cunoscutului jurna-
list și scriitor Carol Roman. Apariția 
editorială a fost un succes demn de 
termenul bestseller. La 24 de ani dis-
tanță, ediția a II-a, revizuită și adău-
gită, a fost prilejul perfect nu doar 
de a se constata că farmecul acestor 
discursuri reușește să adune publicul 
în număr mare la fel ca altădată, ci 
și că scriitorul Carol Roman, de data 
aceasta ca director al Editurii Balca-
nii și Europa, a găsit din nou proiec-
tul editorial potrivit pentru statura 
editurii: „Râsete în Parlament”, de 
Ștefan Cazimir, a venit o dată în plus 
în fața publicului care gândește cu 
totul altfel… politica.

Așadar, Librăria „Mihail Sado-
veanu”, din București, s-a dovedit ne-
încăpătoare pentru ziariștii, scriitorii 

și oamenii de cultură care au dorit să 
fie alături de profesorul Ștefan Cazi-
mir cu ocazia lansării celei de-a doua 
ediții a cărții „Râsete în Parlament”. 
Distinșii vorbitori care au punctat 
meritele cărții, dar și parcursul unic 
al lui Ștefan Cazimir în lumea poli-
ticii, au reliefat reperele unei cariere 
parlamentare unice. „În parantezele 
cuvântărilor lui Ceaușescu transcrise 
erau cuvintele «aplauze furtunoase». 
La transcrierile mele, între paranteze 
era cuvântul «râsete»…”, a spus și au-
torul cu ocazia evenimentului.

Prima ediţie a acestei cărţi se în-
cheia cu o intervenţie a lui Ștefan 
Cazimir rostită în Camera Depu-
taţilor la 10 decembrie 1993. Ediţia 
prezentă se întregește cu o seamă 
de discursuri parlamentare ale ace-
luiași, din cursul anilor 1994-1995 
și 2001-2004, de o egală relevanţă 
pentru stilul vorbitorului și pentru 
modul său de a se raporta la feno-
menele istoriei recente.  „Lista de 
nume pe care v-am citit-o și isprăvile 
săvârșite de purtătorii lor ne îngădu-
ie să visăm la o transpunere literară, 
o vastă frescă a epocii de tranziţie. 
Drept motto ar putea servi un extras 
din Titu Maiorescu: «Ca să mai tră-
im în modul acesta este cu neputinţă. 
Plângerea poporului de jos și ridicolul 
plebei de sus au ajuns la culme». Sunt 
cuvinte dintr-un text apărut în 1868, 

dar care își păstrează integral actua-
litatea. Căci lectura raportului te face 
să pendulezi între două sentimente 
complementare: indignarea și teama. 
Indignarea că lucrurile au ajuns unde 
au ajuns și teama că ele nu se vor opri 
aici”. Sunt cuvinte valabile în oricare 
moment politic dat al istoriei post-
decembriste, ceea ce demonstrează 
din plin că, de fapt, umorul cordial 
și ironia fină pe care le-a practicat 
dintotdeauna Ștefan Cazimir au un 
miez amar ca o prevestire. 

Cu „Râsete în Parlament”, citi-
torul de orice vârstă are în față o 
„radiografie”, care a făcut carieră, a 
politicii românești în tot ce a păstrat 
fundamental neschimbat, ca și a ati-
tudinii față de ea, cu toată implicarea 
pe care o reclamă.

@ Roxana Istudor

„Râsete în Parlament” 
- ediția a II-a a unei cărți 

celebre de Ștefan Cazimir
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CONVERGENȚE

D
acă am alcătui un posibil cod 
deontologic al profesiei 
noastre de jurnaliști, ar tre-
bui, parafrazându-l pe Sene-

ca,  să începem, probabil, cu următoa-
rea frază: „Jurnalistul trebuie să scrie ca 
și cum ar scrie în văzul lumii”. De unde 
rezultă că, în această profesie, sinele nu 
este doar un mod în sine, egoist, izolat 
și endogen de a ființa în nevăzutul lu-
ciferic, adică în propria ființă – dasein, 
cum spune Heidegger în opera sa fun-
damentală Ființă și timp –, ci un mod 
de a ființa (ființarea jurnalistului în-
seamnă, în fapt, a genera esențe), deo-
potrivă, într-un sine care nu există 
decât în văzul lumii și într-o lume care 
nu există decât în ea însăși.

Știința, priceperea, abilitatea și arta 
de a descoperi și releva, prin cuvânt și/
sau prin voce, imagine foto sau video1, 
adevărul reprezintă universul jurnalis-
ticii și, la urma urmei, esența profesiei 
de jurnalist. Pe cât se poate, golită de in-
gredientele obscure ale interesului, deși e 
cam complicat să acționeze cineva în afa-
ra acestui omni-imbold, în afara acestei 
omni-motivații care se cheamă interes. În 
justiție, există un principiu: „Fiat justitia, 
pereat mundus” (Să se facă dreptate, chiar 
dacă ar fi să piară lumea). În jurnalistică 
există, de asemenea, un principiu: „Ni-
ciun cuvânt în plus!”, sau, după spusele 
lui Costăchescu, fost cândva șeful secției 
pregătire de luptă și învățământ militar 
la ziarul central al armatei: „Ce se taie nu 
se fluieră”. Nu este nimic nou sub soare, 
a spus-o și Eminescu prin acel vers-sin-
teză „Unde vei găsi cuvântul ce exprimă 
adevărul?”, dar, în arta scrisului, a ima-
ginii foto sau video, universurile sunt ele 
însele paralele și infinite. Ca și căutările. 
Așa cum bine se știe, motivul acțiunii 
umane – inclusiv al acțiunii jurnalistice 

– nu-l reprezintă, totuși, temelia, adică 
valoarea, ci interesul. Jurnalistul caută, 
se documentează și scrie nu în numele 
valorii scrisului său, ci al interesului de a 
afla, de a ști, de a comunica și de a aduce 
adevărul în văzul lumii. În numele drep-
tului nostru de a ști. În numele nostru 
de a ființa în interiorul esenței noastre, 

care este, din toate timpurile, cogniția. 
Jurnalistul nu este robul duratei relative 
a mesajului său, ci slujbașul imensității 
cuvântului ce exprimă adevărul. Unii îi 
zic cronicarul clipei, deși clipa nu are nici 
durată, nici poveste. Dar, tocmai pentru 
că nu are durată, este eternă. Iar în situ-
ațiile speciale, acest adevăr al clipei este, 
de cele mai multe ori, mai presus ca viața.  

Comunicarea jurnalistică în situații 
speciale nu diferă, în principiu, de co-
municarea jurnalistică în situații nor-
male. Esența actului comunicării – aceea 
de a releva, printr-un limbaj adecvat o 
situație, o stare, un fapt, o opinie, o ati-
tudine etc. – nu se schimbă niciodată. 
Diferă doar situațiile, presiunile, univer-
surile provocărilor, pericolelor și ame-
nințărilor și cele ale vulnerabilităților la 
acestea. Dar nici acestea nu sunt noutăți 
pentru un jurnalist. Alegându-și această 
profesie, el și-a asumat, în mod necesar, 
și riscurile ei. Iar riscul, în orice acțiune 
umană, se definește pe intersecția din-
tre mulțimea provocărilor, pericolelor și 
amenințărilor și cea a vulnerabilităților, 

astfel: Rj=Ac 
.Vc, unde Rj reprezintă riscul 

de tip jurnalistic, Ac, provocarea, perico-
lul sau amenințarea comunicațională sau 
asociată acesteia, iar Vc , vulnerabilitatea 
sistemelor și proceselor, inclusiv a siste-
melor și proceselor comunicaționale de 
tip jurnalistic (și nu numai), la acest tip 
de provocare, pericol sau amenințare.

Riscul comunicațional jurnalistic 
este un risc implicit și, în același timp, 
un risc asumat în mod conștient. Adică 
un risc interior, un risc endogen. Desigur, 
asumarea ar presupune cunoaștere, con-
știentizare, deci calculare, adică analiză 
detaliată a termenilor ecuației, a relațiilor 
dintre ei și, mai ales, a efectelor reuniunii 
sau intersecției lor. Alegându-și o astfel 
de profesie, jurnalistul își asumă ab initio 
acest tip de risc. Este doar un risc posibil, 
care nu se manifestă în orice condiții, ci 
doar atunci când mulțimea provocărilor, 
pericolelor și amenințărilor se intersec-
tează cu cea a vulnerabilităților la acestea. 
Cu cât această intersecție este mai mare, 
cu atât și riscul este mai mare. 

De aceea, meseria de jurnalist este 
una de risc asumat, iar riscul asumat 
presupune foarte mult discernământ, 
foarte mult curaj și, mai ales, foarte 
multă inteligență, cunoaștere și înțe-
lepciune. Așa cum arată viața, devin 
jurnaliști adevărați cei care au o astfel 
de personalitate și, mai ales, o astfel de 
înțelepciune și un caracter pe măsură. 
Referindu-se la caracter, Napoleon spu-
nea că preferă un ofițer de caracter unuia 
inteligent. Din păcate, inteligența nu este 
suficientă. Nici în armată, nici în jurna-
listică, nicăieri. Așa cum bine se știe, în 
lipsa unui caracter puternic, inteligența 
poate fi pervertită. Istoria este plină de 
exemple de oameni superinteligenți, dar 
lipsiți de caracter, care nu numai că fac 
o notă execrabilă în moralitatea lumii, 
dar generează și foarte mult rău, foarte 
mult dezgust și foarte multă suferință. 
Așa cum știm cu toții, nici jurnalistica 
nu este scutită de astfel de specimene. 

Jurnalistica este o profesie grea, indi-
ferent în ce condiții, și, de aceea, cei care 
și-o asumă trebuie să fie oameni ai unor 
caractere tari, curajoși, cinstiți și foarte 
inteligenți. De regulă, numai jurnaliștii 
care se înscriu la acest nivel de perfor-

Riscul  jurnalistic  endogen

Bătălia supremă care se duce într-un 
jurnalist este, mai mereu, cea dintre 

gând și cuvânt. Totul nu este niciodată 
totul, nimicul nu este niciodată nimic. 

Filosofia fiinţării jurnalistice este cumva 
cea a acceleratorului de la Cern. Fluxurile 

de gânduri, cuvinte, imagini și fapte se 
lansează, se accelerează și se ciocnesc, 
se pulverizează în fractali și în idei, dar 

universurile rămân, totuși, paralele. Pentru 
că el, jurnalistul, operează totdeauna în 
interiorul infinitului dintre două limite. 

1 Aceste cuvinte: voce, imagine foto sau 
video sunt, într-un fel, pleonastice, întrucât 
omul vine din cuvânt, spune și scrie 
cuvinte, chiar dacă psihologii spun că 
gândește prin imagini, imaginea nefiind 
altceva decât un alt fel de cuvânt, adică 
un alt mod de a scrie sau de a spune.
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manță pot elabora și transmite, prin toate 
formulele posibile, o informație de calita-
te. Iar aceasta presupune o capacitate re-
marcabilă de a înțelege contextul, relația, 
universul determinărilor și, prin urmare, 
de a extrage esența. Aceasta este deja artă.  

De fapt, jurnalistica adevărată pre-
supune o astfel de artă. Arta jurnalistică 
înseamnă, la urma urmei, harul și pri-
ceperea, mai exact, capacitatea, capabi-
litatea și abilitatea de a căuta, înțelege și 
releva esența unei realități complicate, 
adesea în condiții primejdioase. Nu ca 
un act eroic, ci ca un act normal, care 
ține de un modus vivendi al celui care 
are harul scrisului. Desigur, aici există 
foarte multe teorii apărute de-a lungul 
timpului – și, prin urmare, foarte multe 
controverse, așa cum există în orice tip 
de creație, dezvoltate mai ales de cei care 
analizează ce fac jurnaliștii. 

De cele mai multe ori, calitatea pro-
dusului jurnalistic depinde, desigur, de 
substanța faptului ce urmează a fi relevat, 
iar situațiile extreme, crizele și conflictele, 
acțiunile spectaculoase, mai ales cele cu 
urmări tragice sunt aur pentru mijloa-
cele de comunicare, dar și de calitatea și 
abilitatea jurnalistului. Știrile, reportaje-

le, interviurile, însemnările, de cele mai 
multe ori, în cazul situațiilor speciale, ies 
din prima. Dar nu totdeauna și nu ori-
cui. Jurnalistului talentat și cu experiență 
nu-i trebuie prea mult timp de gândire și 
de reflecție în fața faptului spectaculos, 
ieșit din comun. Dar de aici nu rezultă 
că a scrie, a comenta, a filma sau a relata 
un fapt deosebit este o activitate ușoară, 
simplă și fără probleme. Nici în astfel de 
situații nu este chiar atât de ușor să scrii, 
să transmiți în direct, să filmezi și să co-
mentezi. Înotdeauna, situațiile speciale 
cer din partea jurnalistului un compor-
tament special, dar mai ales cunoaștere 
profundă, caracter și multă înțelepciune. 
Dar toți jurnaliștii caută astfel de situații, 
întrucât relatarea lor reprezintă un sum-
mum al activității jurnalistice, un prilej 
pentru a mediatiza un fapt deosebit și, 
deci, o mare împlinire profesională. Es-
caladarea Everestului, spre exemplu, este, 
deopotrivă, o situație specială pentru ori-
ce alpinist, dar relatarea unei asemenea 
experiențe este o temă specială și pen-
tru orice jurnalist. Unii dintre jurnaliștii 
care vor să scrie despre un asemenea fapt 
se mulțumesc cu un interviu luat celor 
care au ajuns acolo, alții se pregătesc ei 

înșiși, ani de zile, pentru a încerca pe cont 
propriu o astfel de escaladare și a scrie, 
pe viu, despre ea, despre echipa care o 
efectuează și despre situațiile pe care le 
soluționează sau le generează. 

Situațiile speciale sunt numeroase și 
se petrec zilnic. Unele țin de natură, de 
cosmos și de mediul în care trăiesc oa-
menii, altele sunt produse chiar de om, 
voluntar sau nu, în toate domeniile de 
activitate. Incendiile, inundațiile, furtu-
nile, uraganele, cutremurele, erupțiile 
vulcanice, căderile de meteoriți, seceta, 
invazia lăcustelor, a furnicilor, a roiurilor 
de insecte etc., etc. fac parte din categoria 
situațiilor speciale. Dar și accidentele de 
toate felurile – de la cele de circulație la 
cele aviatice sau industriale, grevele, re-
voltele și acțiunile violente ale unor gru-
puri infracționale, cele care fac parte din 
criminalitatea organizată transfrontalieră, 
acțiunile teroriste, cele de gherilă, crizele 
și conflictele armate, războaiele de toate 
felurile întregesc categoriile acestor tipuri 
de situații și, ca atare, multiplică și amp-
lifică nu doar problematica securității și 
apărării, ci și pe cea a jurnalisticii de risc, 
a jurnalisticii speciale. 

Riscul  jurnalistic  endogen
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CONVERGENȚE

Toate aceste tipuri de situații, 
precum și altele, pe care nu le amintim 
în această scurtă enumerare, fac parte 
din categoria situațiilor speciale și sunt, 
zi și noapte, în atenția presei. De aceea, 
deși activitatea unui jurnalist nu cere 
neapărat cunoașterea detaliată a tutu-
ror situațiilor speciale și a modalităților 
și procedurilor de soluționare a acesto-
ra și de adecvare a comportamentului 
la cerințele lor efective rezultate din 
apariția și derularea evenimentelor, 
este totuși necesar ca un jurnalist să 
cunoască unele detalii și modalități de 
acțiune jurnalistică în asemenea îm-
prejurări riscante. De aceea, instituțiile 
și structurile destinate să acționeze în 
situații speciale, inclusiv armata, jan-
darmeria, poliția, forțele și structurile 
create pentru situații de urgență etc. 
organizează, periodic, activități de 
pregătire adecvată ale jurnaliștilor, în-
deosebi a celor acreditați, acreditează 
jurnaliști care trebuie să fie în perma-
nență informați în legătură cu astfel de 
situații. În Statele Unite, de exemplu, 
jurnaliștii acreditați au acces în rețelele 
comunicaționale ale unităților militare, 
ale poliției, ale gărzii naționale, astfel 
încât să fie în permanență la curent cu 
ceea ce fac aceste instituții și nu doar cu 
evenimentele care se petrec. Acest lu-
cru este foarte important, întrucât jur-
nalistul, ca interfață comunicațională 

între eveniment și restul lumii, trebuie 
să știe tot, dar mai ales să aibă toate 
datele pentru a înțelege și desprinde 
esența. Iar aceasta nu se poate realiza 
participând la o conferință de presă, 
sau filmând un bombardament, un cu-
tremur sau un act terorist. Jurnalistul 
acreditat pe lângă instituțiile speciali-
zate în acțiuni de risc extrem, trebuie 
să aibă o cultură a acestui tip de risc, 
trebuie să înțeleagă, cel puțin la fel de 
bine cu specialistul, dar într-un context 
mult mai larg, și ceea ce se vede, și ceea 
ce nu se vede.  

Desigur, azi, un conflict armat poa-
te fi relatat în direct de către echipele 
de jurnaliști aflate sau sosite în zonă. 
Imaginile transmise în direct, ca și cu-
vintele spuse sau scrise despre astfel de 
evenimente au un impact emoțional 
foarte puternic, în pofida avertismente-
lor care se formulează de către cei aflați 
la fața locului sau de cei care asigură 
transmiterea în direct. Dar comunica-
rea de tip jurnalistic în situații speciale 
nu este nici una standard, nici exhaus-
tivă și nici măcar totdeauna suficient de 
concludentă, chiar dacă se transmite 
în direct, ci, de cele mai multe ori, are 
un aspect secvențial, în fractali și este 
centrată doar pe un minuscul fragment 
din ceea ce se vede, dar care poate avea 
un efect uriaș asupra celui care priveș-
te la televizor sau citește în ziar știrea. 

Efectul acesta este, în sine, impresio-
nant. De aceea, este foarte posibil ca 
el să fie folosit sau chiar planificat în 
așa fel încât să impresioneze într-un 
anumit fel, adică să manipuleze. Jur-
nalistul care realizează acest material, 
indiferent sub ce formă ar fi acesta, 
trebuie să aibă toată grija pentru a nu 
se întâmpla acest lucru. Altfel, el însuși 
devine un instrument partizan al unei 
părți sau al alteia, al unui interes sau 
al altuia, în războiul mediatic – parte 
a uriașului război cognitiv, a războiu-
lui nelimitat care se duce de secole pe 
planeta Pământ. 

Un jurnalist adevărat urcă și Eve-
restul, intră și în obiectivul bombardat, 
se apropie până la limita riscului ma-
xim de erupția vulcanică, traversează, 
la nevoie, deșertul Sahara, ajunge în 
Alaska sau la Polul Nord, face absolut 
tot ce este necesar, în efortul nemăsura-
bil de a aduna toate datele și informați-
ile necesare pentru a scrie doar 200 de 
cuvinte sau pentru a filma, din câteva 
unghiuri importante, aurora boreală 
declanșată atunci când funcționează 
HAARP. Poate că nu toți fac asta. Dar 
toți jurnaliștii pe care i-am cunoscut 
eu în trei decenii de risc jurnalistic dus 
adesea până dincolo de limite, inclu-
siv în teatrele de război de pe planeta 
Pământ, în acest tensionat început de 
secol, au făcut-o. Și o vor face mereu.
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Arkady Babchenko, 
între supraviețuire și etica profesiei
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La începutul verii, o veste făcea 
înconjurul lumii: jurnalistul rus 
Arkady Babchenko, un critic 
înverșunat al regimului de la 
Kremlin, era asasinat în Ucraina. 
La scurt timp, a apărut viu și 
nevătămat, susținând că și-a 
înscenat moartea cu ajutorul 
serviciilor secrete ucrainene. 
Primul interviu de după incident, 
transmis de Reuters, este relevant…

- Ce a rezultat din această operațiune?
- Un „corp delict”, componentele 

unei grave infracțiuni: o persoană a 
dat bani pentru o crimă, iar acea per-
soană a fost capturată.

- De ce ai acceptat să iei parte la 
așa ceva?

- Am vrut ca acei oameni care 
s-au dedat la planul de lichidare să fie 
prinși și să existe și dovezi împotriva 
lor. Cred că linia criminală a fost de-
structurată și că va fi nevoie de mult 
timp pentru a o reface.

- Ce mesaj ai pentru cei care contes-
tă astfel de metode, susținând că submi-
nează încrederea în jurnaliști?

- Aș dori să-i întreb cum ar reacți-
ona dacă ar veni cineva și le-ar spune 
„tu ești ținta”, arătându-le o poză cu ei, 
una a organizatorului loviturii și una a 
asasinului. Apoi i-ar întreba dacă vor 
să supraviețuiască sau să mențină etica 
profesională…

- Ți-a fost teamă?
- Tot timpul. Abia când am ajuns în 

Morgă nu m-am mai temut. 
- Care crezi că a fost miza acestei 

înscenări?
- Nu cred că a fost o provocare. 

În operațiune au fost implicate multe 
instituții, serviciile secrete ucrainene, 
Poliția, un spital, oficiali guvernamen-
tali, a știut chiar și președintele. În rest, 
eu știu să scriu articole de presă, ei știu 
să execute operațiuni speciale. Nu ne 

spunem unii altora ce avem de făcut.
- Cum ai fost convins să te implici 

în operațiune?
- Încă din 2017 sursele mele îmi 

spuseseră că sunt ținta unei campanii 
de eliminare. Lucrurile au decurs în 
conformitate cu avertismentele. Apoi 
au venit cei de la serviciile secrete, care 
mi-au spus că cineva vrea să mă omoare 
și am ales să-i cred.

PANORAMA

Jurnalistul rus care și-a înscenat moartea

Pe 30 mai 2018, jurnalistul rus Arkady 
Babchenko a apărut viu la conferinţa 
de presă prilejuită de „asasinarea” sa. 

Procurorul General din Ucraina a anunţat, 
cu acel prilej, că intermediarul operaţiunii 

de eliminare a jurnalistului a fost prins. 
Babchenko este un ziarist militar care se 
opune vehement regimului de la Kremlin 

și a părăsit Rusia în 2017, urmare a 
unei campanii împotriva sa. În prezent 
moderează o emisiune de televiziune la 

postul ATR, din Kiev.



Assen Yordanov
Din 2010 încoace, site-ul Bivol.

bg, pe care jurnalistul bulgar Assen 
Yordanov l-a fondat împreună cu 
colegul său Atanas Chobanov, este 
o tribună de la care se „strigă” co-
rupția. În aceste condiții, cei dați în 
vileag pentru grave abuzuri în sis-
temul judiciar, interese obscure la 
nivel guvernamental sau crimă or-
ganizată l-au „luat la ochi” pe ziarist. 

Dar acesta nu doar că nu a renunțat, 
dar a devenit partener oficial al Wi-
kiLeaks, publicând documente se-
crete referitoare la Bulgaria și vecinii 
săi, așa cum sunt aceste țări văzute 
de puternicii lumii. Fără să se lase 
intimidat de presiunile la care este 
supus încontinuu, Yordanov și-a du-
blat eforturile și a alăturat site-ului 
o serie de cursuri pentru jurnaliștii 
locali și o campanie împotriva siste-
mului de ascultare a comunicațiilor, 
practicat de autoritățile bulgare. 

Claudia Duque
În Columbia nu există milă pen-

tru cei care încearcă să meargă pe 
urma răpirilor, a recrutării de copii 
pentru tot felul de trupe, a eșecului 
autorităților de a-i pedepsi pe cei 
care se fac vinovați de cumplite vi-

olențe sau a infiltrării autorităților 
centrale de către grupările paramili-
tare. Jurnaliștii sunt singurii care au 
curaj să se arunce în focul acstui tip 
de lupte de gherilă împotriva unor 
inamici teribili, cu mijloace nemă-
surate, iar Claudia Duque este unul 
dintre acești ziariști. În 2001 a fost 
răpită de trupele DAS, un serviciu 
de intelligence, apoi a fost nevoită 
să plece din țară, pentru a scăpa 
de filajul permanent. S-a întors în 
2006, dar fiica sa a fost în perma-
nență ținta amenințărilor, așa că 
Duque a fost din nou nevoită să ple-
ce din Columbia. În tot acest timp 
nu a încetat nicio clipă să transmită 
pentru Radio Nizkor, post online 
dedicate drepturilor omului.

Eroi ai presei 
libere
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De foarte multe 
ori, jurnaliștii care 
își fac datoria 
onest devin ținte 
ale celor pe care îi 
dau la iveală. Cu 
cât sunt mai 
puternici sau mai 
avuți cei 
devoalați, cu atât 
riscul este mai 
mare pentru cei 
care îi demască. 
Hărțuiți, 
amenințați, 
agresați, ruinați, 
arestați, șantajați, 
ziariștii de esență 
tare, de vocație, 
rămân puternici, 
rezistă tuturor 
presiunilor și se 
transformă în eroi 
ai informării și ai 
adevărului.



Mazen Darwish
Vocea avocatului pentru dreptu-

rile omului Mazen Darwish a încetat 
să se audă în mass-media cu peste 
șase ani în urmă, când a fost reținut 
de la sediul Centrului pentru Liber-
tatea Presei din Siria și acuzat de… 
terorism. Împreună cu alți colegi este 
și astăzi în custodia autorităților care 
între timp i-au torturat pe jurnaliști, 
i-au tratat ca pe suboameni, le-au re-
fuzat dreptul la asistență medicală 
și i-au ținut captivi fără judecată. În 

anul în care a fost reținut, Darwish a 
fost distins cu Premiul pentru Liber-
tatea Presei, al organizației „Repor-
teri Fără Frontiere”. În lunga sa luptă 
pentru libertăți cetățenești a mai fost 
arestat de regimul de la Damasc, dar 
obișnuia mereu să spună că „nicio 
închisoare nu este suficient de mare 
pentru a suprima libera exprimare”.

Mariyath Mohammed
„Sora ta s-a spânzurat și te putem 

ajuta să faci același lucru”. Acesta 
este genul de amenințări pe care le 
primește frecvent Mariyath Moham-
med, care transmite în Maldive știri 
bazate pe adevăr. A trecut pe la pos-
tul de radio HFM, apoi și-a dedicat 
energia site-ului Minivan News, care 
a abordat o temă foarte delicată și 
cu potențial riscant, ocolită cu grijă 
de mare parte din mass-media din 
țară: creșterea influenței grupărilor 

radicale islamiste. Din 2013 încoace 
a fost ținta unor presiuni constante, 
a fost atacată cu arma și amenințată, 
urmărită peste tot, lovită, intimidată. 
Mariyath Mohammed nu numai că 
nu a renunțat, dar reportajul ei despre 
sentința în cazul unei copile de 15 ani 
– 100 de lovituri de bici – a șocat opi-
nia publică internațională și a stârnit 
o asemenea rumoare, încât a generat 
o revenire asupra deciziei.

Gerard Ryle
În 2013 ieșea la lumină o undă 

de șoc numită Offshore Leaks - 2.5 
milioane de fișiere arătau cum de 30 
de ani, 130.000 de persoane influente 
din 170 de țări își ascund finanțele în 
paradisuri fiscale. Totul a pornit de la 
investigația ziaristului australian Ge-
rard Ryle, care „a scos un fir” dintr-o 

schemă de îmbogățire care s-a dovedit 
o înșelătorie, apoi a „săpat” până i-au 
parvenit datele care fac dezvăluirile 
WikiLeaks să pară jocuri nevinovate. 
În jurul lui Ryle s-au adunat zeci de 
jurnaliști din 46 de țări, iar după ce 
dezvăluirile și-au găsit drumul către 
opinia publică, Ryle a devenit precur-
sorul jurnalismului viitorului, acel tip 
de investigație fără bariere și fără gra-
nițe, „globalizat”, eficient, relevant.

Anabel Hernández
În anul 2000, Anabel Hernández, 

jurnalistă din Mexic, își pierdea ta-
tăl din cauza profesiei: a fost răpit 
și ucis. Ziarista i-a onorat memoria 
publicând, un an mai târziu, o anche-
tă răsunătoare, de fraudă la cel mai 
înalt nivel politic, primind pentru ce 
a primit denumirea de „Toallagate” 
Premiul Național pentru Jurnalism. 

Apoi a început să documenteze car-
tea „Los señores del Narco”, iar după 
cinci ani de investigații, volumul care 
punea în lumină complicitatea dintre 
politicieni, oameni de afaceri și mi-
litari devenea un bestseller care i-a 
adus nu doar faima, ci și „protecția” 
din partea Poliției. De atunci, familia 
sa a fost amenințată și atacată, casa 
i-a fost asediată, sursele sale au fost 
șantajate, arestate, chiar ucise. Fără să 
dea înapoi, Anabel Hernández conti-
nuă să publice în revista Proceso și în 
ziarul online Reporte Indigo.
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D
in nou, Doamna cu coasa, ace-
ea care lovește nemiloasă, fără 
să aleagă, ne lasă mai săraci cu 
un prieten și un confrate de 

aleasă calitate. De data aceasta, el se nu-
mește Călin Căliman și nu cred că mai este 
nevoie de prea multe alte adăugiri pentru 
a se înțelege că vorbim despre un emi-
nent critic cinematografic, autor al unor 
lucrări de referință, cum ar fi monografiile 
consacrate lui Ion Bostan, Geo Saizescu 
sau Jean Georgescu, al unei monumentale 
,,Istorii a filmului românesc”, dar și a mii 
de cronici cinematografice de-a lungul a 
peste cincizeci de ani de carieră. Cărora 
trebuie să le adăugăm, numaidecât, o pre-
stigioasă activitate de profesor universitar 
care a călăuzit formarea și afirmarea atâtor 
și atâtor generații tinere. 

Despre toate acestea și, desigur, des-
pre multe alte date esențiale din biografia 
spirituală a lui Călin Căliman vor scrie, cu 
siguranță, alți autori mai documentat și 
mai aplicat decât mine. De aceea, îmi re-
zerv misiunea de a evoca, în acest ungher 
de pagină, o anumită trăsătură de caracter 
care i-a conferit o nobilă trăsătură, defini-
torie pentru cariera impresionantă a prie-
tenului meu mai mare, ca vârstă și ca pre-
stigiu. În mod deosebit fiind vorba despre 
locul său inconfundabil și despre meritate 

sale incontestabile, așa cum se regăsesc 
acestea în hronicul unei publicații-etalon 
a celei de-a doua jumătăți a veacului nu de 
mult încheiat. Mă refer, după cum lesne 
se poate bănui, la revista Contemporanul. 
L-am cunoscut pe Călin Căliman acum 
mai bine de 52 de ani, vreau să spun prin 
aprilie 1966, atunci când am făcut primii 
pași în redacția revistei, aflată la etajul 3, 
în corpul din dreapta al edificiului care pe 
atunci se numea Casa Scânteii. 

Cum redacția era un adevărat labo-
rator de creație, nici nu se putea să nu îi 
cunosc pe mai-marii întru meserie care 
erau, de-acum, nume grele în redacție și 
nu numai acolo. După cum era și firesc, 
cel mai repede m-am apropiat de cei de 
vârstă mai tânără, printre care îi amintesc 

aici pe regretații Dinu Kivu și Laurențiu 
Ulici, pe Aurel Bădescu (aceștia fiind co-
laboratori, dar cu ferme ștate de muncă în 
redacție). În mod deosebit m-a interesat, 
însă, să discut și să fiu aproape cu un băr-
bat distins și foarte atent la fiecare vorbă 
pe care o rostea și o scria, un domn care 
se numea Călin Căliman. Bag seama că 
nici modestele mele încercări publicistice 
nu i-au displăcut domnului - sau, după 
caz… tovarășul Călin - de vreme ce, după 
ce mi-am făcut mâna cam un an scriind 
știri nesemnate pentru coloana din stânga 
paginii a 8-a a revistei, pagina de știință, 
acesta m-a chemat într-o zi și mi-a pus 
în mână o carte despre Western, scrisă de 
Iordan Chimet. Am citit-o pe nerăsuflate 
și luni, la prima oară, am predat recenzia 
la „tov Călin”. Firește că nu am îndrăznit 
să îl întreb care i-a fost impresia de cititor 
avizat, așa că vineri, când am luat revista 
de la taraba de ziare de la parterul cantinei 
complexului Grozăvești, am rămas paf de 
emoție când am citit-o în subsolul pagini 
a 5-a, ba încă și cu semnătură! 

Am dat numaidecât fuga la redacție, 
să îi mulțumesc domnului Călin Căliman, 
iar el mi-a răspuns: „Debutul trebuie săr-

CĂLIN CĂLIMAN
- gazetăria ca arta de a te încrede în celălalt -

Motto:

„M\ritule, 
blajinule, tu po]i/

S\ mi-i omori
în parte, s\ pot 

s\-i plâng pe to]i” 
Tudor Arghezi

În grădina casei lui Tudor Arghezi de la Mărțișor, Călin Căliman, tălmăcind 
înțelesuri ale „Cuvintelor potrivite”, alături de Șerban Cionoff, Geo Saizescu, 
Mitzura Arghezi, Eusebiu Ștefănescu. Fotografie din arhiva Șerban Cionoff

@ Șerban Cionoff



S
ă nu credeți cumva că titlul 
ăsta pleacă de la ideea că pri-
etenul meu care mi l-a inspi-
rat este puțin mai voinic și 

mai înalt decât mine. Nici măcar de 
la faptul că odată, când mie mi-a fost 
puțin cam rău și credeam că este vorba 
despre altcineva, el, grijuliu, zice: „Nu, 
chiar mătăluță ești ăla, hai la spital!”. 
Și m-a dus la spital, cum ar duce un 
frate mai mare spre bine pe un frate mai 
mic. Cu toate că atunci nu a fost decât 
o zgaibă de sperietură, așa am perce-
put gestul lui, ca pe al unui frate. Chiar 
mă gândesc uneori, dacă n-ar fi bine, 
măcar în anumite conjuncturi, să mă 
prefac că mi-e rău - nu e prea frumos 
ce-mi trece prin cap... - dar tare aș vrea 
să aflu dacă mai sunt mulți ca el, în fond 
n-ar fi nicio meschinărie la mijloc, ar 
fi, pur și simplu, toana unui om curios. 

Bine, dar acum să lămurim lucru-
rile pe care am început a vi le spune. 
Nu este elegant să vă duc cu vorba, așa 
că, pe scurt, uitați cum stau lucrurile. 
Deși e un om de treabă, el e mare mai 

ales la figurat. În sensul că prin ceea ce 
face impune o anume atitudine celor 
din jur, cum, de altfel, poate fac și alții, 
dar el are deja stil. Poartă o răspundere 
în conducerea Uniunii Ziariștilor Pro-
fesioniști din România, nu spun care, 
fiindcă eu nu sunt organ de presă, ca să 
alcătuiesc știri, eu spun doar că se de-
dică acestei răspunderi cu măreție - nu 
vă uimiți, cuvântul nu e mare, exprimă 
o realitate pe care o cunosc. În primul 
rând, i-a ajutat pe jurnaliștii mai puțin 
informați să-și recapete încrederea în 

forța și unitatea breslei. Iar pe noi, 
colegii lui, ne ajută să fim mai rea-
liști, să nu ne entuziasmăm excesiv, 

dar nici să nu ne hrănim clipele cu 
pesimism. Este echilibrat și conciliant, 

cei care au fost atenți la modul lui de a 
se manifesta prin... a nu se manifesta, 
ca să folosesc o expresie împrumuta-
tă dintr-o carte, nu contează din care, 
contează că mi-a plăcut, au avut de câș-
tigat. Ceilalți... Să fie atenți, de acum! 

Sincer să fiu, nici eu nu am fost prea 
atent la început, chiar îl suspectam de 
secretomanie, nițel de tot, poate, și de 
rea-voință. Dar, încet, încet, mi-am dat 
seama că e doar un om mai preocupat, 
mai prevăzător, chiar mai bine intenți-
onat și mai decis să (re)pună firescul 
la locul lui. Și ce am mai observat, mai 
ales în ultima vreme, este și un jurnalist 
de esență, dintre aceia care fac lucrurile 
grele fără a se hazarda vreodată. Într-un 
cuvânt, privește totul ca un om cu ade-
vărat mare. Din cauza asta, uneori, îi 
spun cu sinceritate și cu toată căldura: 
mare ești, Vali! Iar el mă privește zâm-
bind ușor, mai mult cu mustața discre-
tă, singura care îi dă oarecum în vileag 
maturitatea. Pentru că, în fond, Valen-
tin Uban pare un copil, cu apucături de 
frate mai mare, care prind bine oricui, 
în orice împrejurare.

@ Firiță Carp

bătorit. Așa că te invit să mergem împreună 
cu Bădia CNC (Constantiniu, n.n.) și cu Lulu 
(Laurențiu Ulici, n.n.)… la Orly”. Imediat ce 
echipajul s-a constituit ne-am urcat în troleibuz 
și ne-am oprit direct pe esplanada aeroportu-
lui Băneasa. Adică la barul de pe esplanadă, 
de unde aveam o imagine panoramică asupra 
pistei aeroportului. Acesta a fost, ca să zic așa, 
debutul. 

Au mai fost, prin ani, și atâtea alte prilejuri 
în care m-am întâlnit și am schimbat gânduri, 
nu doar cuvinte, cu el - în mod deosebit cele din 
redacția revistei Harababura, al cărei mentor și 
argint viu era Geo Saizescu. Una dintre aceste 
faste ocazii a fost, cu niște ani buni în urmă, 
prilejuită de invitația aceluiași minunat prie-
ten comun, Geo Saizescu, binecuvântată fie-i 
amintirea!, de a participa la o întâlnire cu elevii 
la casa lui Tudor Arghezi de la Mărțișor. Ne-
am întâlnit, acolo, în curtea casei memoriale, 
profesorii universitari Pavel Țugui și Valeriu 
Râpeanu, poetul Nicolae  Dragoș, actorul Eu-
sebiu Ștefănescu, Geo Saizescu, Călin Căliman 
și, cu voia dumneavoastră ultimul pe listă… 
subsemnatul. Gazdă excelentă fiindu-ne fiica 
poetului, Mitzura. Discuția s-a încins imediat și 
un fapt pur și simplu excepțional a fost atenția 
cu care elevii ne-au ascultat, ca și întrebările 
foarte inteligente și cu mult miez pe care ni le-
au pus. Motiv pentru care Călin mi-a spus, la 
un moment dat, cu o privire senină: „Vezi cât 
de mult greșesc aceia care îi judecă prea repede 
și prea aspru pe tinerii din ziua de azi, repro-
șându-le că nu mai citesc și nu îi interesează 
cultura clasică? Nu-i adevărat, nu îi interesează 
formulele didacticiste, prăfuite, de a le vorbi des-
pre literatură și despre artă”.

Am regăsit, atunci, în spusele lui Călin ace-
eași generoasă încredere în cei ce vin, la fel cum 
m-aș bucura să cred că a fost ea, încrederea sa, 
și în tânărul căruia, prin 1967, i-a încredințat să 
scrie primul text care îi va și apăra „cu semnătu-
ră” în revista Contemporanul. De aceea, în mod 
definitiv și definitoriu, spun și scriu numele lui 
Călin Căliman ca fiind omul și gazetarul de la 
care am avut șansa astrală a vieții să înțeleg că 
meseria de jurnalist presupune, neapărat, nu 
numai aplecare la ale scrisului, cât și o mare, ne-
condiționată artă de a avea încredere în celălalt.

Așa l-am cunoscut și așa îl voi păstra, în 
gând și în suflet, pe dăruitul întru omenie Călin 
Căliman!

PROFIL

Vali cel Mare



Un titan al literaturii în presă:

 LUCIAN BLAGA
Contrapropaganda

- Raport din Berna către Direcția Presă şi Informații 
din Ministerul de Externe, 17 februarie 1930 -

Românismul lui Lucian 
Blaga s-a manifestat și în 
activitatea sa 
diplomatică, despre care 
se știe mai puțin. La 13 
iunie 1929, în ziarul 
Berner Tagblatt, din 
Berna s-a publicat un 
articol de o rară violență 
împotriva hotărârii 
adoptate la Trianon în 
aşa-numita problemă a 
„optanților” (hotărâre 
care dădea câştig de 
cauză României). Lucian 
Blaga s-a dus la redacția 
respectivă, unde a stat 
de vorbă cu autorul 
articolului, încercând să 
obțină un drept la 
replică. N-a reușit, 
întrucât redactorul, 
conform concluziei lui 
Blaga, era subvenționat 
de unguri. Raportul său, 
transmis la 17 februarie 
1930 către Direcția Presă 
şi Informații din 
Ministerul Român de 
Externe, este relevant și, 
în plus, exemplar pentru 
ceea ce ar trebui să fie 
un diplomat aflat în 
slujba țării sale. 

Domnule Director,
Drept răspuns la adresa No. 511 am onoarea a Vă expune în cele ce 

urmează punctul meu de vedere în ce privește anularea efectelor propa-

gandei străine ostile României. În cursul activităţii mele de peste trei ani 

ca atașat de presă în diferite ţări am putut să fac diverse experienţe și cred 

că pot să trag chiar unele concluzii destul de sigure din ceea ce am putut 

sau n-am putut să realizez cu mijloacele pe cari împrejurările mi le-a pus 

la dispoziţie. Deoarece în acest scurt raport vreau să vin cu o propunere 

concretă, îndeosebi în ce privește „contrapropaganda” noastră ziaristică 

în străinătate, mă voi mărgini la câteva observaţiuni generale, rezervân-

du-mi pentru alte rapoarte propunerile în ce privește propaganda pe altă 

cale decât cea ziaristică. (...)
Pe cât de rezervată, pe atât de cinstită, presa elveţiană e totdeauna gata 

să publice „articole-răspunsuri”: adică articole prin cari să rectifice anume 

afirmaţiuni apărute în coloanele lor. Am dat eu însumi asemenea articole la 

Neue Zuricher Zeitung, Vaterland (Lucerna) Eclesiastica (Friburg) La Suisse 

(Geneva) etc. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu mi se publice articole în 

care puneam la punct afirmaţiuni din alte isvoare, tendenţioase sau false. 

Găsesc că această contrapropagandă ziaristică „trebuie să rămână” - înde-

osebi pentru Elveţia, dar cred că și pentru Germania și ţările nordice - una 

din principalele datorii ale atașatului de presă, fiind extrem de eficace. (Un 

exemplu: ziarul Vaterland ne înjura, acum e anul, aproape lunar prin cores-

pondenţele unui Ungur de la Budapesta. Acum șase luni am dat un răspuns 

drastic, dar bine motivat - și de atunci avem liniște). (...) 

De aceea supun aprecierii Dvoastre această propunere: Să se creeze 

la Direcţia propagandei o secţie a „contrapropagandei pe cale ziaristică” 

compusă din câţiva redactori, cari să se ocupe esclusiv cu „articole-răs-

punsuri” cari trebuiesc date la articolele tendenţioase sau greșite, apărute 

în presa străină. Atașatul de presă ar trimite firește articolele dușmănoase 

direct la secţiunea „contrapropagandei ziaristice” - și de acolo ar primi 

„articolul-răspuns” pe care el urmează să-l dea ziarului împricinat.


