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DIN SUMAR

„T
oate lucrurile bune pe 
care le edificăm sfârșesc 
prin a ne construi”, spune 
scriitorul american Jim 

Rohn. Este, poate, una dintre cele mai 
potrivite fraze pentru parcursul din 
ultimii ani al Uniunii Ziariștilor Pro-
fesioniști din România.

Intrată într-o etapă fastă, cu o 
abordare complet adaptată la vre-
muri, dar având ca fundament va-
lorile care o mențin de 100 de ani în 
prima linie a societății românești, 
UZPR s-a dovedit nu doar o con-
strucție profesională redutabilă, ci 
și un edificiu de breaslă cu piloni de 
o remarcabilă soliditate. O demon-
strează nu doar ceea ce construiește 
organizația în fiecare zi, ci și felul în 
care a știut să se mențină în reperele 
sale valorice fixe pe parcursul lunilor 
lungi de încercări ale unor demola-
tori de ocazie de a o zdruncina.

În perioada din urmă s-au stins 
și ultimele ecouri ale frustrărilor tu-
turor neaveniților care au purces să 
cutremure un edificiu profesional 
infinit mai mare decât puterea lor 

de înțelegere. Așa cum era și firesc, 
au pierdut pe toată linia cei care s-au 
luat la o trântă care îi depășea din 
start cu inima acestui edificiu, cu 
oamenii care i-au consolidat pilo-
nii seculari. Orgoliile goale, formele 
fără fond, închipuiții de toate felu-
rile, care se autointitulează jurna-
liști privindu-se în oglindă și care 
și-au încercat... ghinionul zăngănind 
arme de plastic la porțile cetății nu-
mite UZP au eșuat lamentabil și apoi 
s-au pierdut în neant. 

Nu i-a fost ușor instituției să sca-
pe de resturile unei profesii care se 
„cerne” de neghină în fiecare zi, dar 
i-a fost perfect la îndemână. Și asta 
pentru că temelia construcției este 
din granitul timpului și al valorii. Pe 
frontispiciul UZPR tronează astăzi, 
odată cu faptul că liota de impostori 
care au vrut să-și adjudece nemeritat 
instituția și-a primit firescul și cel 
din urmă răspuns oficial și definitiv, 

ideea că porțile „cetății” Uniunii se 
deschid singure în fața profesioniș-
tilor onești și se închid cu zgomot în 
nasul infatuărilor ieftine.

Ziariștii din toată România, care 
vin în grupuri tot mai mari spre 
UZPR ca spre organizația-etalon a 
breslei, știu ce construiesc alături de 
conducerea legitimă: un for al nobi-
lei lor profesii, o rampă de afirmare a 
neîndoielnicei utilități publice a jur-
nalismului, o aulă în care societatea, 
prin vocile jurnaliștilor, are un ecou 
avizat. În liniile sale fundamentale, 
acesta este edificiul de azi al UZPR. 
Trecută fără pată prin focul unor 
piromani mărunți, întărită perma-
nent de urmărirea fără greș a unor 
aspirații de valoare pentru societa-
te, UZPR, aflată în pragul împlinirii 
unui secol de existență neîntreruptă, 
continuă, construindu-i pe cei care 
o construiesc. Următoarea sută de 
ani este vizibilă la linia orizontului.
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MOTIVARE

Abia întors din război, Samoilă Mârza 
(32 de ani) ajunge, din întâmplare, 
„fotograful Unirii”. Ca să ajungă la Alba 
a mers 11 kilometri, cărând aparatul de 
fotografiat pe bicicletă. A făcut cinci 
fotografii, trei instantanee din mulţime 
şi două cu tribunele oficiale, care sunt 
singurele imagini ale Marii Uniri.
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Reafirmarea 
legăturii dintre filiale 
și conducerea 
centrală a UZPR

Seminar-eveniment la Sinaia

N
oua stagiune a Seratelor „Eminescu, jurnalistul”, aflate în al cinci-
lea an de existență, a debutat în aceleași condiții: atmosferă încăr-
cată se emoție și simboluri ale valorilor naționale, un pubIic avid 
de frumos și gazdele obișnuite, în frunte cu Rodica Subțirelu, re-

dactor șef al publicației „Cronica Timpului”. 
Ca de fiecare dată, jurnalistul Miron Manega, care editează publicația „Certi-

tudinea”, a pus amprenta manifestării încă din startul acesteia: „De la Eminescu 
cetire”. Infinitele nuanțe ale scriiturii marelui poet național - care a fost și cel dintâi 
redactor, în adevăratul înțeles al cuvântului și al profesiei, din presa românească 

– au răsunat o dată în plus: 
„Limba e stăpâna noastră”.

Sub același semn astral 
al operei „poetului nepere-
che” au stat, de altfel, multe 
dintre momentele fastuoase, 
încărcate de simbolistică și 
simțire națională, care s-au 
derulat în cele două ediții ale 
toamnei Seratelor, rând pe 
rând expunându-și legătu-
rile cu creația eminesciană, 
infinită și pasionantă, prof. 
univ. dr. Florin Cristian 
Gheorghe, matematican, în 
același timp exigent cerce-
tător al arhivelor în căuta-
rea documentelor autentice 
privind raporturile lui Emi-
nescu cu realitățile vremii 
sau prof. Tiberiu Spircu, care 
a prezentat documente ine-
dite din arhivele Vaticanului. 

Proiecția istoriei Româ-
niei la celebrarea unui secol de la Marea Unire din 1918 a fost o altă temă prezentă 
în cele două Serate-eveniment, cu reputatul gazetar și expert în politică externă 
Corneliu Vlad expunând locul țării noastre în geopolitica epocii și gl.bg.(r) 
Mihail Țăpârlea evidențiind legăturile dintre wilsoniamism, bolșevism, Primul 
Război Mondial și Marea Unire.

Cele două ediții de toamnă ale Seratelor „Eminescu, jurnalistul” au delec-
tat, de asemenea, publicul, cu lansări de carte, scenete interpretate de Teatrul 
NostruM, al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, sau cu un profil al 
neuitatei artiste Aristizza Romanescu. (T.M.)

Toamna Seratelor 
„Eminescu, jurnalistul”

Toamna 2018 a marcat, o dată în plus, reinstalarea în viaţa 
culturală a Capitalei a unui eveniment marca UZPR care 
nu mai are nevoie de prezentare din perspectiva tradiţiei și 
locului pe care îl ocupă în memoria afectivă a publicului, 
dar nu încetează să surprindă prin prospeţimea temelor și 
calitatea dezbaterilor.

Una dintre cele mai 
importante și relevante 
întâlniri ale conducerii 
UZPR cu filialele din ţară a 
avut loc recent la Sinaia, în 
cadrul unui seminar care a 
reunit reprezentanţi din 23 
de filiale ale UZPR și care a 
adus la zi legătura de 
profesie și vocaţie între 
ziariștii profesioniști din 
toată ţara.

L
ucrările seminarului care a 
adus laolaltă membrii filia-
lelor Uniunii Ziariștilor Pro-
fesioniști din România din 

judeţele Argeș, Bacău, Bistriţa-Năsă-
ud, Botoșani, Brașov, Constanţa, 
Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Mureș, Pra-
hova, Sibiu, Suceava, Râmnicu-Vâlcea 
și București s-au derulat pe parcursul 
a două zile încărcate de semnificații.

Înainte de orice, s-a reafirmat și 
reconsolidat legătura dintre teritoriu 
și conducerea centrală. Președintele 
UZPR, Doru Dinu Glăvan, a subliniat 
din nou importanța coeziunii breslei 
și a Uniunii, care este organizația re-
cunoscută de statul român prin pris-
ma calității de creatori a celor care 
sunt membri ai UZPR. Pentru ca toate 
disfuncționalitățile să-și găsească re-
zolvare, discuțiile în cadru colegial, 
marcate de respectul pentru activi-
tatea tuturor gazetarilor din Uniune, 
este o condiție obligatorie și necesară 
pentru ca mersul înainte al organizați-
ei să se dovedească un drum fructuos.

Membrii filialelor din țară au fost 
puși la curent cu evoluțiile din interio-
rul Uniunii și s-a discutat pe marginea 
calității publicațiilor UZPR – „Croni-
ca timpului”, „Certitudinea” și Revista 
UZP – care și-au câștigat o certă no-
torietate și se remarcă prin ținută și 
conținut dens.

O altă secțiune a seminarului a fost 
dedicată pregătirii în cele mai bune 
condiții, de către UZPR, a Centena-
rului Uniunii, care va celebra 100 de 
ani de la înființare în ianuarie 2019. 
S-a stabilit de către conducerea cen-
trală și membrii filialelor prezenți la 
Sinaia o accelerare și o intensificare a 
demersurilor și proiectelor dedicate 
acestui moment fast. S-au făcut nume-
roase propuneri, care urmează să fie 
duse la bun sfârșit în teritoriu, pentru 
a fi marcat așa cum se cuvine „seco-
lul gazetăriei profesioniste românești”. 
De asemenea, s-a stabilit instituirea 
unui dialog mai viu, mai operativ, cu 
structura centrală a Uniunii, încheie-
rea unor parteneriate cu instituţii de 
cultură, universităţi, școli etc., pentru 
o mediatizare reciproc avantajoasă.

@ Teodora Marin

„Profitați 
de orice moment 

prielnic pentru a întări şi 

onora brandul Uniunii, atât 

în interior, cât mai ales în 

spaţiul public”, a subliniat 

președintele UZPR.
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IMPLICARE

U
ZPR s-a prezentat la Salo-
nul Anual de Carte de la 
Slobozia, ediția a XXVII 
- a, organizat de Biblioteca 

Județeană „Ștefan Bănulescu”, Ialomi-
ta, cu un adevărat „regal” publicistic. 
În fața unui public numeros, au fost 
lansate volumele „Ecouri din lumină”, 
de Lică Pavel, „Lecturi cu premedita-
re”, al gazetarului și scriitorului Ma-
rian Nencescu, precum și „Povestea 
unui steag tricolor”, carte-eveniment 
reeditată de Mădălina Corina Dia-

conu, secretar general al UZPR. De 
asemenea, la evenimentul centrat în 
jurul UZPR a luat parte și Firiță Carp, 
director al Editurii „Detectiv Literar”, 
iar Dorel Vidrașcu, partener al Uni-
unii, de la Asociația „Clubul Artelor 
Humlexi”, a prezentat activitatea aso-
ciației și pe membrii acesteia. 

Un moment aparte l-a constituit 
prezentarea revistei „Cronica timpului”, 
care apare periodic sub egida UZPR și 
care și-a câștigat un binemeritat renu-
me în plaja publicațiilor din România 

prin varietatea subiectelor abordate, 
prin demersul gazetăresc la înalte stan-
darde, care reunește într-o prezentare 
grafică remarcabilă teme majore ale 
societății românești actuale.

Despre „Revista UZP” a vorbit 
Mădălina Corina Diaconu, reliefând 
structura centrată pe preocupările 
presei și ale organizației, ștacheta înal-
tă pe care o impune publicația și fap-
tul că este realizată de ziariști nu doar 
pentru ziariști, ci pentru tot publicul 
românesc interesat de legătura inde-
structibilă dintre presă și societate. 

Salonul Anual de Carte de la Slo-
bozia a fost ocazia perfectă pentru 
UZPR de a aduce în atenția opiniei 
publice câteva date fundamentale ale 
activității sale. În primul rând, neîn-
trerupta sa activitate, care în curând 
aniversează 100 de ani, apoi perma-
nenta aplecare spre viața cetății și 
reflectarea acesteia la cele mai înalte 
cote de profesionalism, slujirea so-
cietății și a breslei, neîndoielnica sa 
utilitate publică. (R.I.)

Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România 
a participat, în premieră, la 
Târgul de Carte 
„Gaudeamus”, standul 
UZPR constituindu-se 
într-un punct care a stârnit 
cel mai viu interes.

Târgul Internaţional „Gaudeamus” 
2018 a stat sub semnul a trei remar-
cabile aniversări: Centenarul Marii 
Uniri, al Primului Război Mondial și 
împlinirea a 90 de ani de către Radio 
România. Uniunea Ziariștilor Profe-
sioniști a fost prezentă, în premieră 
la acest târg, cu un stand incluzând 
producții editoriale proprii, volume și 
publicaţii editate de ziariștii-scriitori, 
membri ai UZPR. 

Programul prezenței Uniunii Zia-
riștilor Profesioniști din România la 
Târgul „Gaudeamus” a inclus lansări 
de carte – „Povestea unui steag trico-
lor”, de Ioan Ion Diaconu (reeditare 
2018, ediția a II-a, îngrijită de Mădă-
lina Corina Diaconu, fiica regretatului 
realizator), „Amprenta unui gând”, de 
Ion Andreiță, „O ultimă iubire”, de Cor-
neliu Filip, „Ecouri din lumină”, de Lică 
Pavel, „Poeme înlăcrimate”, de Dumi-
tru Buțoi, „Lecturi cu premeditare”, de 
Marian Nencescu, „Viața ca un specta-
col”, de Viorel Popescu, „Însemnările 
unei Femei în Tranziție” și „Republica 
Moldova – prizonieră a Geopoliticii în-
tre Bruxelles și Moscova”, de Corneliu 
Filip sau „Timbre de lipit pe suflet”, de 
Firiță Carp. De asemenea, a fost pre-
zent în cadrul standului volumul „În 
balansul vremurilor”, de Carol Roman, 
câștigător al Marelui Premiu al UZPR 
pe anul 2015, precum și alte numeroase 
apariții editoriale care au stârnit un viu 
interes în rândul vizitatorilor. Un mo-
ment aparte l-a constituit sesiunea de 
desen live, cu autorul de benzi desenate 
Mihai Grăjdean. Prezentările acestor 

volume, precum și discuțiile pe mar-
ginea activității editoriale a UZPR au 
fost susținute, printre alții, de Dragoș 
Șeuleanu, Mihai Milca, Titus Vâjeu, 
Florentin Popescu, Ștefan Mitroi, Dorel 
Vidrașcu, Ducu Bertzi, Virgil Vochină, 
Petre Crăciun sau Florin Dochia.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România a inclus în cadrul stan-
dului propriu și producţie editorială 
din acest an a membrilor filialei Ba-

cău – Neamţ. Almanahul filialei, ediţia 
2018, și Almanahul sportiv băcăuan 
2018, ambele volume editate de filiala 
Bacău Neamţ a UZPR, au constituit 
atracţii certe ale standului.

Succesul notabil înregistrat de 
UZPR la Târgul „Gaudeamus” a re-
confirmat valoarea și importanța în 
societate și pentru public a publicisti-
cii profesioniste și a jurnalismului de 
înalte standarde. (R.I.)

UZPR, o prezență notabilă 
la Salonul Anual de Carte 

de la Slobozia
Sute de bijuterii literare, o masivă prezenţă editorială și o 
certă anvergură naţională – acestea sunt reperele în care s-a 
încadrat Salonul Anual de Carte de la Slobozia 2018. În 
cadrul manifestărilor, una dintre prezenţele remarcabile a 
fost cea a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

UZPR, în premieră la Târgul „Gaudeamus”
Eveniment de rezonanță
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IMPLICARE

U
niunea Ziariștilor Profe sio-
niști din România a luat fiin-
ță în 1919, la 11 ianuarie. Cu 
o activitate susținută și con-

tinuă, Uniunea a coagulat forțele presei 
din toată România, iar astăzi, după un 
secol, este o uniune de creație etalon a 
profesiei, cu peste 3.000 de membri dintre 
cei mai prodigioși și prestigioși slujitori 
ai gazetăriei. 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România a transmis un mesaj de unitate 
a breslei jurnalistice, în numele valorilor 
și deontologiei specifice, precum și pro-
punerea, lansată uniunilor de ziariști ale 
tuturor statelor din arealul nostru geogra-
fic, de a colabora în cadrul unei viitoare 
Uniuni a Presei din Balcani. 

Scopul Uniunii Presei din Balcani va 
fi acela de a promova drepturile și intere-
sele jurnaliștilor din Balcani și din țările 
sud-est europene. Organizația va avea ca 
obiective asigurarea accesului neîngrădit 
la informare corectă, precum și luarea de 
atitudini publice comune față de lezarea 
exercitării profesiei de jurnalist, a libertă-
ții presei, a dreptului la opinie și a liber-
tății de exprimare. 

Uniunea Presei din Balcani va fi o or-
ganizație apolitică, democratică și inde-
pendentă, iar membrii săi vor avea o serie 

de drepturi și obligații specifice, derivate 
din viitorul Statut. De altfel, UZPR a re-
dactat o formă de statut pe care a pus-o 
la dispoziția președinților de uniuni de 
ziariști din statele balcanice, pentru con-
sultare și eventuale modificări.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România și-a propus demararea aces-
tui proiect ambițios la 1 martie 2019 și 
a invitat, pe această cale, colegii ziariști 
profesioniști care fac parte din uniunile 
statelor balcanice la o comunicare per-
manentă și consecventă pe această temă 
de interes comun, dedicată promovării 

valorilor presei, susținerii independen-
ței jurnalismului și întăririi libertății de 
exprimare.

La scurt timp după lansarea acestui 
mesaj, am avut bucuria să primim prima 
confirmare a viitoarei participări la Uni-
unea Presei din Balcani, care a venit din 
partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din Bulgaria. 

@ Doru Dinu Glăvan
Preşedinte al Uniunii Ziariştilor 

Profesionişti din România 

D
esfășurat la Paris – 
Universitatea Versailles – 
coordonat de președintele 
Marcel Seserman (scriito-

rul Mircea Măluț), având drept co-
laborator pe doamna profesor uni-
versitar, scriitoarea Roxana Bauduin, 
Proiectul CentRoArt 2018 a dat posi-

bilitatea studenților fran-
cezi, dar și unor scriitori 
și jurnaliști, de a intra 
gratuit în posesia unui 
volum remarcabil și in-
spirat alcătuit, care face 
referință la Marea Unire 
de acum 100 de ani: „În 

1919, la câteva 
luni după Marea 
Adunare populară 
de la Alba Iulia din 1 de-
cembrie 1918, în cadrul căreia 
românii din provinciile apusene 
actuale (pe atunci unele dintre 
cele mai răsăritene părți ale 
Monarhiei Austro-Ungare în 
curs de disoluție) s-au pronun-
țat pentru unirea cu Regatul 
Român, într-o mică tipogra-
fie din Orăştie – numită, nu 
fără semnificație simbolică, 

Libertatea – apărea o broşură modes-
tă ca aspect, dar semnificativă prin 
conținutul ei programatic. Autorul ei 
rămas anonim, cel puțin pentru citi-
torii de atunci, făcea apologia ideii de 
unitate, înțelegând prin ea atât solida-
ritatea între cei de aceeaşi limbă, cât şi 
sursa puterii unei națiuni”, notează în 
Prefața volumului istoricul clujean și 
scriitorul Ovidiu Pecican.

Proiectul CentRoArt 2018 este un 
exemplu de eveniment de certe dimen-
siuni culturale, desfășurat cu inspirație 
și profesionalism, ridicat la înălțimea 

momentului pe care de drept îl reven-
dică Anul Centenar. „La o sută de ani 
de la gândurile pline de frumoase năzu-
ințe din broşura de față, ideea de unire 
a făcut un salt, făcând din limba româ-
nă o limbă oficial recunoscută la nivel 
european, legitimă în Europa comuni-
tară, iar din români protagoniştii unei 
solidarități cu restul Europei, în numele 
valorilor comune. Scriind despre drep-
tul popoarelor de a se cârmui ele însele, 
autorul anonim care îşi punea pana în 
slujba unirii din decembrie 1918 ple-
da, implicit, şi pentru dreptul fiecărui 
popor de a participa la o reunire de 
forțe liber consimțită alături de popoa-
rele fraterne, pe baza aceloraşi valori 
şi principii. Împlinindu-se România, 
se păşea şi către realizarea Europei ca 
spațiu comun şi solidar de valori pentru 
cetățenii tuturor națiunilor înfrățite pe 
baza unor idealuri comune”, mai arată 
Ovidiu Pecican. (R.I.)

Proiectul CentRoArt 2018

„Unirea desăvârșită”, 
un volum de excepţie 
pentru jurnaliștii și 
scriitorii francezi
Un document remarcabil – „Unirea desăvârșită” – 
inedit și revelator a fost recent pus în circulaţie, în 
registru bilingv româno-francez, într-o deosebită 
prezentare grafică realizată la Editura Școala 
Ardeleană, în cadrul Proiectului CentRoArt 2018.

A INIȚIAT CONSTITUIREA

U
niunea Ziariștilor Pro fe-
sioniști din România își 
continuă misiunea de uti-
litate publică, mai vizibilă și 

mai pregnantă ca oricând în perioada 
de celebrare a Centenarului Marii Uniri 
din 1918 și în preajma sărbătoririi a 100 
de ani de la înființarea Uniunii. Grație 
unor parteneriate cu instituții presti-

gioase și dat fiind faptul că UZPR este 
alcătuită dintr-un mare număr de jur-
naliști de vocație și de valoare, inițiati-
vele care au fost demarate au nu doar 
șanse de a deveni repere ale felului în 
care evoluează gazetăria modernă cu 
amprentă specific națională, ci și de a 
se constitui în modele de activitate de-
dicată binelui public.

Un proiect cu rezonanță internați-
onală se va desfășura în cooperare cu 
autoritățile de la Bruxelles și în parte-
neriat cu TVR și va viza o mediatiza-
re la scară națională, prin mijloacele 
specifice media, avizate, profesionis-
te și eficiente, a reperelor politicii de 
coeziune a Uniunii Europene, cu tot 
ceea ce înseamnă această importantă 
ramură a Europei Unite pentru dezvol-
tarea României. Se urmărește creșterea 
gradului de informare a cetățenilor din 
România, Republica Moldova și dias-
pora privind nu doar instrumentele 

concrete ale politicii de coeziune a 
Uniunii Europene, ci mai ales impac-
tul de importanță deosebită pe care 
îl are aceasta asupra evoluției și pro-
iecției economice a unui stat. 

UZPR va susține, în mod profesio-
nist, cu mijloace specific extinse și cu 
maximum de eficiență, diseminarea 
datelor necesare înțelegerii depline a 
politicii de coeziune a UE, prin pu-
blicațiile proprii, prin realizarea unui 
film documentar în spațiul european 
și prin intermediul a două conferințe 
internaționale de anvergură.

Centenarul Marii Uniri, 
în proiecte gazetărești de excepție
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IMPLICARE

M
uzeul Națio-
nal de Istorie 
a României a 
fost gazda unui 

eveniment de excepție: lansa-
rea volumului „Povestea unui 
steag tricolor 1918”, reeditat 
de fiica jurnalistului Ioan Ion 
Diaconu. Manifestarea a avut 
loc exact în ziua în care stea-
gul de la Lupșa a fost expus, 
în contextul celebrării Anu-
lui Centenarului Marii Uniri. 
„În toamna anului 1918, pu-
terile centrale au fost înfrân-
te, deci au cerut pacea, care 
a fost dezastruoasă pentru 
ele (Germania şi Austro-Un-
garia). Soldații întorşi de pe 
diferitele fronturi ş-au adus 
echipamentul, îndeosebi ar-
mele, cartuşele, granatele etc. 
cu cari înspăimântau lumea.
[...] În scurtă vreme s-a făcut 
ordine în comună căci a ve-
nit şi subnotarul Hățăgan din 
front, şi acum era notar, căci şi 
fostul notar ungur Bihari Zol-

tan, într-o noapte ploioasă a 
scăpat cu întreaga familie fu-
gind la Turda şi de acolo mai 
departe, deoarece i s-a trimis 
vorbă, că la Lupşa nu mai 
are ce căuta, adică Hățăgan 
îşi formează o primărie inter-
miară, şi astfel lumea s-a li-
niştit. Aici trebue să amintesc 
şi naționalismul femeilor, cari 
îndată ce au aflat că am scă-
pat de stăpânirea ungurească, 
au adunat lână, au tors-o, au 
țăsut-o, au colorat-o cu roşu, 
galben şi vânăt apoi după ce 
s-a uscat, l-au cusut şi a fost 
ridicat drapelul în turnul bi-
sercii, lângă drum. Acest lucru 
s-a făcut în 3 zile, aşa că pe 
când a venit Emil Dandea 
adv. în Tg. Mureş şi cu un 
ofițer român într-o maşină 
împodobită cu trei culori, care 
să ne spună că de azi înainte 
suntem în România Mare, 
mare le-a fost mirarea când 
au văzut drapelul românesc 
fâlfâind pe biserică, şi totoda-

tă au lăudat hărnicia femeilor 
lupşene şi naționalismul lor.” 
(Sebastian Ciapa, Lupșa la 24 
Februarie 1954). 

Acest fragment plin de 
emoție redat de un partici-
pant direct la entuziasmul 
de nedescris care a însoțit 
făurirea visului de veacuri 
al tuturor românilor, Marea 
Unire, este relevant pentru 
felul în care a fost dus la 
bun sfârșit un gest impre-
sionant. „A fost nevoie de 
toată lâna din comună şi, în 
timp ce femeile făureau tri-
colorul menit să meargă la 
Marea Adunare Națională 
de la Alba Iulia, bărbații din 
comună au mers în pădure 
pentru a alege cel mai potrivit 
lemn pentru hampa ce avea 
să poarte comoara tricoloră 
la ziua Marii Uniri”. Însuși 
preotul Sebastian Ciapa a 
purtat stindardul în ziua cea 
mare, iar apoi s-a întors cu 
el acasă, unde l-a păstrat cu 
sfințenie până în ultima zi a 
vieții, când ștafeta a fost pre-
luată de învățătorul Pamfil 
Albu. Moș Albu, cum îl nu-
meau sătenii, a construit un 
muzeu în jurul steagului și a 
predat ștafeta, la rândul său, 
fiicei sale, Monica. „Încă din 
1937 Pamfil îi făcu steagului 
tricolor din lână, un muzeu 
din piatră. Un muzeu de-ade-
văratelea: lăcaş de cultură şi 
depozitar de civilizaţie şi edu-
caţie de care rar au curajul co-

tropitorii să se apropie. Aici, 
în muzeu, poţi admira în voie 
şi extaz spre desfătarea inimii 
şi a minţii tale, într-un dialog 
tăcut cu trecutul peste 6 000 
de piese. El este - moştenire 
pentru viitor - de la furcile de 
tors împodobite, tulnice, bîte 
ciobăneşti, cavale, fluiere, 
ciubere, doniţe şi donicuţe, 
urcioare, ţesături, cusături, 
cămăşi şi cojoace, icoane pe 
sticlă şi lemn, opinci de lemn, 
linguri şi blide şi ii pînă la 
topoare de piatră, vîrfuri 
metalice de săgeţi nomade şi 
vase romane, obiecte de-ale 
Cândeştilor, masa la care şe-
dea Avram Iancu... Şi steagul 
tricolor, care este sufletul lor, 
întins blînd pe-o masă din cea 
mai înaltă şi strălucitoare în-
căpere de sus. Pamfil Albu i-a 
sărutat cutele prins de fiorul 
amintirii, an de an, în ziua 
de aur, 1 decembrie şi a vorbit 
celor care veneau să-l vadă 
despre tradiţia şi simbolul 
rostirii noastre permanente, 

a sentimentelor şi simţirilor 
unităţii naţionale, simbol pe 
care-l poartă acest steag în 
nemărginirea istoriei neamu-
lui”, detaliază volumul. 

Povestea a fost publicată 
în premieră de Ioan Ion Di-
aconu, iar acum, în an Cen-
tenar, își regăsește locul de 
cinste în seria de manifestări 
de anvergură care marchea-
ză momentul solar al nați-
unii române. Toate aceste 
aspecte au fost subliniate, 
în cuvinte emoționante, de 
președintele Uniunii Ziariș-
tilor Profesioniști din Româ-
nia, Doru Dinu  Glăvan,  care 
a punctat, în aula Muzeului 
Național de Istorie, „însem-
nătatea copleşitoare a mo-
mentului istoric pe care îl 
aniversează întreaga suflare 
românească, precum şi sim-
bolistica excepțională a ges-
tului făcut cândva la Lupşa, 
de sătenii care simțeau în 
străfundul ființei lor că un 

mare ideal este pe cale de a 
fi îndeplinit”. De altfel, pre-
ședintele UZPR a a nunțat 
că, în decembrie 2019, insti-
tuția va organiza un proiect 
legat de celebrul stindard 
tricolor exact în Lupșa, locul 
de unde a pornit una dintre 
cele mai frumoase pagini ale 
Marii Uniri.

Astăzi, steagul face parte 
din patrimoniul Muzeului 
Național de Istorie a Româ-
niei, fiind clasat în categoria 
Tezaur. „Noi n-am făcut alt-
ceva decât ne-am învrednicit 
să-i aşternem aici istoria spre 
lauda şi cinstirea celor cari 
l-au făurit şi înfăţişat la Alba 
Iulia şi a tuturor acelora care 
au fost şi sunt şi vor fi: români 
făuritori şi purtători până la 
jertfă de steaguri tricolore pe 
acest pământ într-un singur 
stat naţional-unitar şi inde-
pendent”, mai punctază vo-
lumul-eveniment.
@ Teodora Marin

Eveniment UZPR la Muzeul Național 
de Istorie a României

O zi mare cât 
un steag tricolor

Jurnalista Mădălina Corina 
Diaconu, secretar general al 
UZPR, a reeditat volumul 
„Povestea unui steag 
tricolor 1918”, realizat de 
tatăl său, realizatorul de 
emisiuni radio și publicistul 
Ioan Ion Diaconu, în anii 
-80 ai secolului trecut.

La 1 noiembrie 2018, Uniunea Ziariști-

lor Profesioniști din România a fost prezen-

tă, ca partener și susținător al evenimentu-

lui organizat de Muzeul Național de Istorie 

a României, oferind, gratuit, volumul „Po-

vestea unui steag tricolor 1918”copiilor pre-

zenți, dar și celor ce vor urma să participe 

la o serie de ateliere de creație organizate de 

instituția muzeală în perioada următoare.
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PRESA MARII UNIRI

O serie de teoreticieni [Diaco-
nescu, 1974; Hangiu, 2004; 
Ilincan, 2010], atunci când 
s-au aplecat asupra zugră-

virii istoriei presei scrise românești 
au luat în considerare o serie de eta-
pe identificate pe baza unor serii de 
descriptori spațio-temporali și con-
textual-politici. Neîndoielnic, presa 
românească din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea acoperea subiec-
te dintre cele mai diverse domenii: 
istorie, politică, literatură, religie ș.a. 
Pe măsură ce fenomenul jurnalistic 
prindea amploare pe teritoriul româ-
nesc, începând cu a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea sunt tipărite pu-
blicații (Convorbiri literare 
- Moldova, România liberă - 

Valahia, Telegraful român 
- Transilvania), ale căror profiluri se 
modelau în funcție de preferințele 
redactorilor (direct implicați) și de 
opțiunile cititorilor. 

Publicațiile românești (ziare, revis-
te) au jucat un rol semnificativ în pro-

cesul de modernizare a literaturii ro-
mânești, mai ales în secolul al XIX-lea, 
exemplificat și analizat, de exemplu, 
în studiile lui Andriescu [1977; 1979], 
folosite ulterior în explicarea abaterilor 
de la limba veche. Pentru a avea un ta-
bloul clar, vor fi descrise pe scurt prin-

cipalele evenimente de presă (de ex. 
Tema preferată de o publicație) până 
la începutul secolului XX, rezumând 
o călătorie istorică a presei românești, 
tratată complex în studiile parcurse.

Potrivit studiilor ce poartă semnă-
tura Paulei Diaconescu [1974], evo-
luția presei românești, asupra căreia 
amintim o serie de contribuții sem-
nificative românești [Coman, 1997; 
1999; Petcu, 2000; Drăgan, 1996; 
Szabo, 1999; Ioncioaia, 2000], se sin-
cronizează practic cu evoluția limbii 
române literare modern. Sunt menți-
onate următoarele perioade:

a) perioada pașoptistă (1830-
1860), axată pe urmărirea unificării 
și modernizării limbajului literar;

b) perioada de după Unire (1860-
1867-1875), caracterizată prin impu-
nerea latinismului și căutarea unor 
soluții în vederea standardizării lim-
bajului;

c) perioada marilor clasici (1875-
1900), marcată de stiluri individuale ale 
scriitorilor contemporani, care au con-
dus la consolidarea limbajului literar.

Cu toate acestea, trebuie remarcat 

că încercările de clasificare a principa-
lelor momente ale evoluției presei ro-
mânești sunt relative și convenționale. 
O astfel de încercare este îngreunată 
de diferențele clare în demarcarea ani-

lor care stabilesc grani-
țele diferitelor epoci 
identificate.

Indiferent de cri-
teriile de clasificare a 
epocilor, anul 1829 ră-
mâne unul de referință 
pentru începutul presei 
românești. Atunci apar 
două publicații impor-
tante Curierul românesc, 
sub conducerea lui Ion 
Heliade Rădulescu (Bu-
curești) și Albina româ-
nească (Iași), avându-l 
ca redactor principal 
pe Gheorghe Asachi. 
După un deceniu, apare 
și Gazeta de Transilva-
nia (1838), tipărită sub 
oblăduirea lui Gheorghe 
Barițiu. Este momentul 
în care putem vorbi des-
pre o presă româneas-
că, în sensul obișnuit 
al termenului, ceea ce 
înseamnă o periodici-
tate relativ constantă, 
informații actuale, con-

sistență, coerență și un cititor avid de 
informare.

În cercetările întreprinse de Ilin-
can [2010] procesul evoluției presei 
românești cunoaște mai multe perioa-
de, confirmate și de studiul sociologic 
semnat de Zamfir & Filipescu  [2015], 
care se opresc asupra perioadei 1900-
2010. Acestea sunt considerate a fi pe-
rioade de afirmare și 
dezvoltare a stilului 
publicistic în strânsă 
corelație cu evoluția 
sistemelor politice și 
juridice.

(1) 1829-1860 - 
perioada de tranziție 
spre renașterea cultu-
rii românești;

(2) 1860-1900 - 
perioada evoluției 
economice; 

(3) 1900-1947 - 

perioada monarhiei, dar și dezvoltării 
capitalismului în România;

(4) 1947-1989 - perioada comunistă;
(5) 1990-2010 - perioada postco-

munistă (a doua tranziție).
Perioada de tranziție include 
 Curierul românesc, care, 
împreună cu Albina românească, pot 
fi considerați veterani ai presei româ-
nești. Curierul românesc este prima 
gazetă cu periodicitate constantă, cu 
durată lungă de viață, excepând scur-
ta întrerupere între 8/20 aprilie 1829 
- 12 decembrie 1859. S-a bucurat de 
un conținut variat (texte administra-
tive, știri politice și militare, articole și 
note conținând elemente primare de 
istorie, geografie, afaceri, economie, 
industrie etc.
Albina românească este 
primul ziar în limba română din Mol-
dova, tipărit la început cu caractere 
chirilice. Din 1829, ea a avut o peri-
odicitate bi-lunară (1 iunie 1829 - 24 
noiembrie 1858, cu două pauze: 8 ia-
nuarie - 7 decembrie 1833 și 30 iunie 
1835 - 3 ianuarie 1837).
Gazeta de Transilvania 
(12 martie 1838-1944 și 1990-26 iunie 
2009) este primul ziar politic din Tran-
silvania, tipărit la început la Brașov. A 
adoptat sistemul de scriere semi-chi-
rilic în 1844. Între 3 ianuarie 1849 și 1 
decembrie 1849, apare sub numele de 
Gazeta transilvană, apoi Gazeta Tran-
silvaniei. A apărut sub același nume 
de-a lungul timpului, având o influ-
ență politică fundamentală în timpul 
Revoluției din 1848, fiind un simbol 
pentru unitatea națională a românilor 
de dincolo și dincoace de Carpați și 
pentru desființarea iobăgiei din Vala-
hia și Moldova.

ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA 
EVOLUȚIEI PRESEI SCRISE

La ceas aniversar pentru România, România din 
perspectiva demersului jurnalistic, de această dată, 
considerăm a fi utilă o scurtă radiografiere a presei 
scrise românești în ultimii 100 de ani, la o distanţă 
considerabilă faţă de primul ziar din lume, apărut în 
Strasbourg la începutul secolului al XVII-lea. Este un 
periplu realizat pe baza criteriului cronologic pe care 
literatura de specialitate îl consideră a fi principal 
[Roquette, 2007; Petcu, 2009]. 

F pag 14
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A
părută la Sighetu Mar-
maţiei, la 1 martie 1932, 
publicaţia săptămânală 
Graiul Maramureşului s-a 

vrut bine ancorată în realitatea mo-
mentului în care se afla atunci judeţul.

În articolul „Drept program’”, din 
primul număr, ziarul își propunea să 
devină „o tribună a gândurilor bune şi o 
icoană fidelă a problemelor locale”: „Lip-
sit de interese şi total ferit de ranchiune şi 
mărunte ambiţii deşarte vrem ca Graiul 
Maramureşului să fie un organ bine 
scris, cu gând şi suflet românesc, în 
coloanele căruia să n-aibă ce cauta 
politica niciunui partid”.

În colegiul de redacţie al hebdo-
madarului maramureșean, între cele 
mai apreciate publicaţii ale vremii 
din România, directorii, redactorii 
și colaboratorii au făcut parte din ge-
neraţia celor care au împlinit Marea 
Unire din 1918. Entuziaști de înfăp-
tuirea idealurilor tuturor românilor la 
Alba Iulia, personalităţi ca dr. Mihai 
Marină, Tănase Pușca, Artur Ander-
co, Valeriu Rusu sau Gheorghe Dancu 
s-au înţeles că presa social-politică și 
culturală este de însemnătate capitală 
pentru omul simplu, în vederea con-
struirii noii Românii. Ziarul ajungea și 
la românii de peste Tisa, rămași după 
1918 în afara graniţelor ţării.

Semnficativ este că, în 1933, la 
conducerea ziarului din Sighet ajun-
ge profesorul Traian Pușca, cel care 
înfiinţează Asociaţia Presei din Ma-
ramureş, afiliată Asociaţiei Presei din 
Provincie cu sediul în București, iar 

Graiul Maramureşului devine, oda-
tă cu apariţia numărului 12, organ al 
Asociaţiei Presei din Maramureş.

După înfiinţarea asociaţiei, a luat 
fiinţă și Clubul Ziariştilor, care a reu-
șit să adune în jurul lui tot mai mulţi 
tineri intelecuali entuziaști. Între co-
laboratorii de seamă ai Graiului trebu-
ie menţionate câteva personalităţi de 
primă mărime ale judeţului: aprecia-

tul istoric Alexandru Filipașcu din Pe-
trova, profesorul specialist în etnolo-
gie Mihai Pop sau cercetătorul Mihai 
Gavrilă, alături de Ian Bilțiu-Dăncuș 
și mulţi alţii, care au făcut din această 
gazetă apărută la Sighet vreme de 12 

ani, între 1932 – 1940, și a doua serie, 
1946 – 1950, printre cele mai apreciate 
publicaţii judeţene din ţară.

Ca o mărturisire, în anul 1991, 
când îmi pregăteam documentările 
pentru lucrarea de licenţă la absolvi-
rea Facultăţii de Jurnalistică din Bu-
curești, la o sărbătoare a maramureșe-
nilor din Muzeul Satului din Capitală 
l-am întâlnit pe profesorul dr. Mihai 
Pop, fost director al Institutului Na-
ţional de Folclor. I-am vorbit despre 
Graiul interbelic, despre numeroasele 
articole scrise de el, despre culturali-
zarea satelor Maramureșului, despre 
pozele tipărite ale lui Francisc Nistor, 
primul fotograf al judeţului, despre 
multe alte idei pe care le știam din 
cercetările pe care le făceam la arhiva 
Academiei Române. Iar Mihai Pop 
mi-a răspuns: „Între cele două răz-
boaie mondiale, la Colegiul  «Dragoş 
Vodă« din Sighet a crescut o generaţie 
întreagă de tineri. După bacalaureat 
s-au dus la studii în Bucureşti, Cluj, 
Timişoara. Un ajutor mare pentru 
ei a fost avocatul dr. Ilie Mariş, pen-
tru că Fundaţia întemeiată de el, 
şi prin intermediul «Graiului» le-a 
acordat burse. Mulţi dintre ei s-au 
întors profesori, doctori, ingineri, 

avocaţi. Împreună cu alţi intelectuali 
veniţi în Maramureşul istoric s-a creat 
un grup mare, care avea o activitate 
culturală intensă, centrată în jurul ga-
zetei «Graiul Maramureşului»”.

@ Adrian Marchiș
UZPR

PRESA MARII UNIRI

Foaia pentru Minte, 
Anima și Literatura este o 
publicație săptămânală pe teme sociale 
și literare, care a apărut în data de 2 iu-
lie 1838 la Brașov la inițiativa aceluiași 
George Barițiu. A continuat să existe 
până în 1865, fiind o anexă literară a 
Gazetei de Transilvania. În paginile sale 
regăsim subiecte legate de afirmarea in-
dividualității prin limbă și cultură. Ini-
țial, a fost tipărită cu caractere chirilice 
(numai în paginile de titlu au folosit ca-
ractere mixte), apoi din 1840, revista a 
adoptat sistemul semi-chirilic.

În ziua de 4 ianuarie 1846, la Blaj din 
inițiativa și sub directa conducere a lui 
Timotei Cipariu, apare publicația săptă-
mânală Organulu  Luminarei 
(Gazeta Beserecésca, Politica, e literaria), 
care devine în timpul Revoluției din 
1848 Organul național. Este o publicație 
centrată pe teme religioase, politice și 
literare, rezistând în acel context tumul-
tuous până la 29 septembrie 1848. Este 
și prima gazetă imprimată în întregime 
cu caractere latine.

Telegraful Român este un 
proiect al primului mitropolit al Ardea-
lului, Andrei Șaguna, ce va prinde viață 
la Sibiu în data de 3 ianuarie 1853. În 
redacția lui Aaron Florian, această publi-
cație este declarată a fi „pentru lucrarea 
lui Dumnezeu și a poporului”. Deși titlul 
buletinului bi-săptămânal era scris cu 
caractere latine, restul corpului de text 
este tipărit cu caractere chirilice până în 
1863. Durata de viață și periodicitatea 
acestui jurnal național românesc sunt 
remarcabile. Reapare în anul 1867 ca Te-
legrafulu  Romanu, dar pentru scurt timp.

Perioada evoluției economice inclu-
de, de asemenea, și reviste din perioada 
anterioară la care se adaugă și Familia. 
Aceasta, inițial, apare la Budapesta la ini-

țiativa lui Iosif Vulcan. Scopul 
era unul de cultivare a limbii 
române în Transilvania, deve-
nind cea mai importantă re-
vistă românească din Ungaria 
din a doua jumătate a secolului 
XX. Din 1880, revista Familia 
va apărea în Oradea, locul în 
care este editată și tipărită și în 
zilele noastre.

Revista Convorbiri 
literar e apare de două ori 
pe lună la Iași între 1 martie 

1867 și 1886. Este considerată nucleul 
junimiștilor, având ca lider spiritual pe 
Titu Maiorescu. Sub condeiul lui Iacob 
Negruzzi, apare între 1886-1944 la Bu-
curești. În prezent, revista rămâne la fel 
de reprezentativă în domeniul literar 
românesc așa cum a fost dintotdeauna.

Revista Transilvania este de 
asemenea îngrijită de George Barițiu, 
fiind publicată pentru prima dată la 1 
ianuarie 1868 la Brașov. Este o revistă 
cu apariție bilunară, fondată ca un corp 
al Asociaţiunii Transilvane pentru Li-
teratura Română și Cultura Poporului 
Român (ASTRA). Inițial era numită 
Transilvani’a. Foi’a Asociatiunei transil-
vane pentru literatur’a roman’a si cultur’a 
poporului romanu. Desființată în 
perioada 1879-1880, revista va 
apărea din nou la Sibiu, la 1 ia-
nuarie 1881, timp în care Barițiu 
demisionează în 1871, revenind 
în funcția de director în 1888 
pentru încă un an.

Federațiunea este o 
revistă politică, literară, comer-
cială și economică, fondată de 
Alexandru Romanu în Pesta. 
Periodicitatea acesteia fluctuea-
ză. Astfel apare de patru ori pe 
săptămână în perioada 15 ianuarie - 28 
decembrie 1868, trei ori pe săptămână 
între 1 ianuarie 1869 - 27 decembrie 
1872 și de două ori pe săptămână între 
31 decembrie 1872 - 12 martie 1876.

Gura satului apare în Pes-
ta, începând cu 5 ianuarie 1867 până 
în februarie 1871, la inițiativa lui Iosif 
Vulcan (care, până în 1902, este și re-
dactor o dată pe săptămână). Este o pu-
blicație care hoinărește între 1 ianuarie 
și 22 martie 1881 la Gherla, având un 
mesaj satiric. Apoi, în perioada 7 mar-

tie 1871 - 30 septembrie 1879; Seria II: 
12 ianuarie 1901 - 25 aprilie 1903 are o 
periodicitate lunară, de data aceasta la 
Arad. Între anii 1863 - 1867 apare cu 
titlul Umoristul (Seria I), în 1870 
are subtitlul Organ glumeț, social-politic 
și în 1900 - Ziar umorist.

Presa românească a avut un parcurs 
ascendent până în la începutul anilor ‘40, 
șirul de suprimări cauzat de regimul Re-
gelui Carol al II-lea se resimte până la sfâr-
șitul celui de-Al Doilea Război Mondial. 

Încheiem acest scurt periplu despre 
evoluția presei scrise în România ultimu-
lui veac, desigur, fără a uita presa din regi-
mul comunist care a reflectat preocuparea 
constantă a celor care l-au reprezentant. 
Sunt voci care joacă un rol foarte impor-
tant în deformarea realității („Scînteia”, 
„România liberă”, „Munca”, „Flacăra”) 
versus voci care sunt oprimate.

După 1989, în mod paradoxal, ace-
iași oameni își „ascut” vocile („România 
liberă”, „Adevărul”, „Tineretul liber”, „Di-
mineaţa”, „Universul”, „Dreptatea”, „Azi”, 
„Expres”, „Zig-Zag” etc.) împotriva regi-
mului pe care-l slujiseră fără mustrări de 
conștiință.

Cu oarecare precauție, am spune că 
jurnalismul de mâine va fi încă multă 

vreme amprentat de cei care au alimentat 
tendențios nevoia omului de a fi informat.

Încotro se va îndrepta presa româneas-
că în următorii 100 de ani, lăsând la o par-
te deriva uşor agonizantă din prezent?  

Fără a privi înapoi altfel decât apre-
ciativ asupra efortului depus de colegii 
de breaslă de ieri, UZPR declară deschi-
să dezbaterea precedată de interogația de 
mai sus, invitând jurnaliștii de azi și de 
mâine să creioneze tabloul presei româ-
nești al următorului veac.

@ Daniela GÎFU

F
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Î
n vâltoarea evenimentelor din 
1918, un rol important în organi-
zarea românilor din Banatul sâr-
besc, în perioada premergătoare 

Marii Uniri, l-a avut publicaţia „Opin-
ca”, apărută în condiţii politice și so-
ciale deosebite, mai exact în perioada 
destrămării Imperiului Austro-Ungar, 
când popoarele subjugate din acest 
conglomerat etnic se străduiau să-și 
dobândească autodeterminarea. 

La finele lunii octombrie 1918, s-a 
ţinut la Coștei adunarea de constitu-
ire a consorţiului pentru înfiinţarea 
gazetei „Opinca”. Cu acest prilej, s-a 
organizat în sala Casei Naţionale din 
localitate o serbare susţinută de Reu-
niunea de citire, cântec și muzică,  în 
program figurând - ceea ce este extrem 
de important pentru starea de spirit a 
vremii - cântecele „Deşteaptă-te româ-
ne”, „Marşul Dorobanţilor”, „Răsunet 
din Banat” și „Pe-al nostru steag”. 

Primul număr al ziarului a văzut 
lumina tiparului la 11/24 noiembrie 
1918, până la sfârșitul anului apărând 
în total opt numere, cel de-al patrulea 
fiind însă confiscat de cenzura sâr-
bească. În anul următor, cel de-al doi-
lea de apariţie, adică în 1919, au mai 
apărut șapte numere, cel cu numărul 
doi fiind supus cenzurii totale. În fine, 
ultima tipărire a ziarului poartă data 
de 17 februarie 1919.

În articolul inaugural – intitulat 
„Către toţi care au purtat şi poartă 
opinci” – inițiatorii și îngrijitorii zia-
rului schiţează orientarea, programul 
acestuia. Dar credem că scopul pri-
mordial al editării publicaţiei în discu-
ţie îl aflăm doar la rubrica „Noutăţi”, 
de pe ultima pagină a numărului 3, 
unde, sub titlul „Programul nostru”, 
se arată: „Foaia noastră apare în cele 
mai măreţe zile ce le-a ajuns poporul 
românesc. Un fior de bucurie şi îngri-

jorare străba-
te azi inimile 
tuturor româ-
nilor de la un 
capăt la altul 
ce-l locuim de 
veacuri. Fi-
ori de bucurie 
străbat inimile 
poporului ro-
mânesc, când 
se vede scăpat 
de lanţurile şi 
obezile în care 
a fost încătu-

şat până acum. (…)  Pe temeiul drep-
tului firesc, fiecare naţiune poate hotărî 
singură şi liber de soarta ei; naţiunea 
română doreşte ca, liber de orice înrâ-
urire străină, să hotărască singură pla-
sarea ei printre naţiunile libere precum 
şi stabilirea de legături de coordonare 
a ei cu celelalte naţiuni libere”. 

Din materialele publicate reiese 
limpede ca „Opinca” s-a pus real-
mente, chiar de la început, în slujba 
Consiliului Naţional Român Central, 
în paginile ei fiind găzduite toate în-
drumările acestuia. De asemenea, 
Marea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia era în centrul atenţiei hebdoma-
darului, care publică și convocarea, și 
ordinea de zi, precum și aderarea epi-
scopilor români de ambele confesiuni, 
felul cum se va desfășura ceremonia 
de la 1 Decembrie 1918, componen-
ța delegaţilor, lista delegaţilor aleși în 
cercurile electorale Vârșeţ, Biserica 
Albă, Moraviţa, Uzdin, Sasca, Cicidorf 
și multe alte știri. 

Luările de poziţie favorabile prin-
cipiului autodeterminării popoarelor 
și, mai ales, atitudinea favorabilă faţă 
de alipirea Banatului întreg la Româ-
nia, care contravenea dorinţelor no-
ilor autorităţi ale timpului, au dus la 
interzicerea apariţiei ziarului.

Deși a apărut doar de patru luni, 
hebdomadarul „Opinca” a avut merite 
incontestabile în mișcarea naţională 
românească din toamna anului 1918, 
din Banatul sârbesc.

@ prof. univ. dr. 
Vasile Mircea Zaberca

(după „Centenarul Marii Uniri de la 
1918. Banatul Montan si Voivodina”, 

Editura de Vest, Timișoara, 2018) 
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Ziarul „Sfatul” a apărut în 
Maramureş la 7 decembrie 
1918, imediat după 
înfăptuirea Marii Uniri de la 
Alba Iulia

T
ipărită în format tabloid, 
în patru pagini, publicaţia 
era săptămanala și a fost su-
bintitulată „Organ oficios al 

Consiliului Naţional Român Comitatens 
Maramurăş”. Structura ziarului era una 
clasică -  pe prima pagina editorial, de 
regulă nesemnat, iar în paginile din in-
terior erau comentarii, reportaje, analize 
pe domenii, articole pe teme culturale 
sau/ și poezii. Ultima pagină era destinată 
știrilor, grupate pe două coloane, interne, 
„Din Maramurăș” și „Din lumea mare”.

Valoarea documentară a acestei gaze-
te este de mare importanţă, chiar excepți-
onală dacă avem în vedere că în anii care 
au urmat, Maramureșul, și nu numai, a 
făcut parte din Ungaria horthystă și mul-
te documente sau colecţii din arhive au 
fost duse în Ungaria, în locuri necunos-
cute, și distruse.

După cum reiese din colecţia retipă-
rită în acest an Centenar al Unirii și al 
ziarului „Sfatul”, pe un proiect finanțat de 
Consiliul Județean Maramureș, aflăm din 
primul număr, din 7 decembrie 1918, că 
cei „şapte delegaţi aleşi din Sighet pentru 
Marea Adunare Națională de la Alba Iu-
lia, în frunte cu preşedintele dr. Vasile Kin-
driş, s-au deplasat cu carele 65 de km până 
la Baia Mare, pe Valea Marei, iar pe par-
curs lor li s-au alăturat delegaţi din toate 
localităţile de pe traseu. Au călătorit până 
la Alba Iulia cu trenul, în vagon rezervat, 
pe care au scris cu litere mari «Marma-
ţia», «Trăiască Romania Mare». La toată 
gara, călătorii se sporesc. Însufleţirea e ne-

spusă; cântecele naţionale nu mai încea-
tă, drapelele româneşti se tot sporesc. La 
toată gara ne dăm jos, facem cunoştinţe 
noi, cântăm de răsună dealurile. Vagonul 
nostru e situat intre vagoanele «Teara-Oa-
şului» şi «Sălajului». Pe toate ferestrele se 
văd feţe însufleţite, chipuri treicolorate... 
În Dej ne aşteaptă câteva mii de 
oameni,... în Gherla, tot aşa. În-
sufleţirea nu o pot descrie! În Cluj 
ne aştepta garda noastră naţiona-
lă... A doua zi către amiazi a ple-
cat trenul separat către Alba Iulia. 
«Marmaţia» e deja întreagă! Vine 
şi un despărtămant de gardişti, 
români cu două mitraliere, spre a 
ocroti trenul contra eventualelor 
atacuri din parte ungurilor”.

Apreciez că citatele din „Sfa-
tul”, primul număr din 7 decem-
brie 1918, care fac referire la deplasarea 
delegaților maramureșeni la Alba Iulia, 
sunt grăitoare și la întâlnirea cu George 
Pop de Băsești, președintele de onoare 
al Marii Adunări Naționale de la 1 De-
cembrie 1918. „Sosind in Teiuş... auzim ca 
bătrânul luptător al intereselor neamului 
românesc, George Pop de Băseşti călă-
toreşte pe trenul nostru împreună cu un 
general român. În cât baţi din pălmi ne-
am strâns cu toţii sub fereastra lui «Badea 
George» cântând, făcându-i ovaţii. Nu se 
auzea alta ca: «Trăiască România Mare, 
badea George, Unirea, Trăiască Regele 
nostru Ferdinand, Regina Maria». Capul 
cărunt al bătrânului iese pe fereastră şi cu 

lacrimi în ochi ne mulțumeşte ovaţiile”. 
Articolul intitulat „Drumul spre Alba Iu-
lia” se încheie cu mulţumirea sufletească 
a delegaţilor de înfăptuire a idealurilor: 
„S-a meritat a veni la Alba Iulia numai 
pentru călătoria făcută, dar încă pentru 
ce a fost acolo”.

„Sfatul”, după dizolvarea Consiliului 
Naţional Român din mai 1919 și insta-
urarea noii administraţii românești, își 
continuă apariţia încă o jumătate de an, 
sub titlul de „Organ naţional redactat de 
un comitet”.

@ Adrian Marchiș
UZPR

Autorul s-a folosit de citate din Colec-
tia „Sfatul”, retipărită în volum apărut la 
Editura „Eurotip”, Baia Mare, 2018.

PRESA MARII UNIRI

Ziarul „Opinca” 
în Banatul sârbesc

„Sfatul”, primul 
ziar românesc din 

Maramureș în 1918

„Însuflețirea e nespusă; 
cântecele naționale nu mai 

înceată, drapelele 
româneşti se tot sporesc”
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C
ând încă nu se stinseseră eco-
urile Revoluţiei pașoptiste, 
izbucnea în Europa o nouă 
mișcare socială, mult mai 

sângeroasă și mai dramatică, Revoluţia 
bolșevică. Iată, pe scurt, evenimentele 
din acel fatidic an, 1917, consemnate 
de jurnalistul Victor Morariu, în gaze-
ta Glasul Bucovinei, sub titlul generic 
Din zorile Svobodei (libertăţii – n.a.), ce 
surprind o secvenţă limitată de timp, 
respectiv de la 19 martie, când ajunge 
în oraș zvonul că „ţarul Nicolae a abdi-
cat”, și până la 3 mai același an, când, 
în urma unei păci separate, „România 
a căpătat Bucovina, dar numai până la 
Siret”. Pe scurt, reporterul semnalează 
câteva evenimente militare și politice 
extreme, petrecute la Cernăuţi, care îi 
privesc inclusiv pe români. Evident, 
vestea cea mare este aceea că ţarul a ab-
dicat, nu înainte de a numi un guvern 
cu totul incapabil să ţină ţara în frâu, 
avându-l la Justiţie pe „socialistul” 
Kerenski. Curând, la 21 martie, ţarul 
Nicolae și familia sa sunt arestaţi, iar 
jurnalistul consemnează că la Cernăuţi 
„s-au închis școlile”, iar bibliotecile au 
fost evacuate pentru a face loc răniţilor 
de pe front. Câteva zile mai târziu, la 23 
martie, anglo-francezii înving la Mar-
na, în vreme ce rușii anunţă că „în opt 
zile, revoluţia a izbândit”. La Cernăuţi 
ajunge și zvonul că îngrijorarea cea mai 
mare a contelui Tisza, primul-minis-
tru maghiar, este „pericolul românesc”. 
Sunt vorbe pe care Octavian Goga îl 
fac să rostească: „Grandomania ungu-
rească îşi trăieşte astăzi zilele de aur”.

Mai tărziu încep și la Cernăuţi ma-
nifestările populare pentru... svoboda, 
iar bolșevicii cer insistent încetarea 
războiului și „pacea cu nemţii”: „Cum 
stăteam ghemuit în colţul farmaciei 
Bischoff, vedeam camioane cu ofiţeri 
palizi care strigau: Ura!”. Apar și ma-
nifestele politice, fie în favoarea unirii 
cu Polonia, fie a independenţei Ucrai-
nei. Svoboda a adus și inflaţia, cursul 
rublei scăzând vertiginos, iar cămăta-
rii locali s-au îmbogăţit. În răstimp, 
40.000 de ostași basarabeni, reuniţi la 
Odesa, au cerut unirea cu România. În 
context, semnalăm că, imediat după 
ce Revoluţia de la Petrograd a izbân-
dit (27 februarie 1917), Ucraina și-a 

proclamat independenţa, declarân-
du-și autonomia teritorială, inclusiv 
în Bucovina. De altfel, la 6-8 aprilie 
1917, Congresul Naţional Ucrainean 
a decretat că singură Ucraina e în mă-
sură să asigure doleanţele populaţiei 
majoritare, inclusiv ale celorlalte etnii 
conlocuitoare, situaţie însă destul de 
greu de acceptat de populaţia locală, 

majoritatea etnici moldoveni/basara-
beni. Un eveniment deosebit l-a con-
stituit sărbătorirea, pentru prima dată 
pe aceste meleaguri, a zilei de 1 Mai, cu 
lozinci, parade și automobile îmbrăcate 
în cetină. Sub lozinca „Proletari din 
toate ţările, uniţi-vă!” s-a cântat „Mar-
seilleza”, dar și alte cântece revoluţi-
onare, iar „o fetiţă îmbrăcată în roşu, 
simbolizând Svoboda/Libertatea a fost 

ovaţionată”, fapt ce îl face pe reporter 
să se gândească la zeiţa Raţiunii, din 
vremea Revoluţiei Franceze.

Curând, ajunge la Cernăuţi linia 
frontului, ostașii bolșevici părăsind 
lupta și permiţând nemţilor să câștige 
teren. Doar victoria din 4 august, de la 
Mărășești, a mai temperat avântul ocu-
paţiei străine, care nu s-a produs decât 

spre Crăciun, când au început să soseas-
că la Cernăuţi, „polcuri” poloneze, apoi 
ucrainene, pentru ca, în sfârșit, de la 8 
martie 1918 să se instaureze, definitiv, 
în numai șase săptămâni, autoritatea 
românească.

Aceasta a fost istoria modernă a Cer-
năuţiului românesc, oraș în care Aron 
Pumnul și-a găsit liniștea și unde Emi-
nescu a debutat literar, la numai 16 ani.
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E
ste drapelul, după cum scriu do-
cumentele, care a insoţit delega-
ţii românilor la Marea Adunare 
de la Blaj din timpul Revoluţiei 

de la 1848, după care a intrat in inventarul 
bisericii din localitate, fiind consemnat în 
registre apoi în anii 1858, 1866, 1870, de-
venind simbol al luptei românilor pentru 
dreptate si unitate naţională. Sub același 
tricolor, la Cicârlău, în noiembrie 1918 s-a 
format Consiliul Naţional Român și Garda 
Naţională, stindardul însoțind delegaţii la 
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.

În decursul timpului, al celor 100 de 
ani de la înfăptuirea marelui ideal al ro-
mânilor, „icoana” tricoloră din biserică, 
ce are o istorie cu adevărat impresionantă, 
a fost martoră la marile evenimente ale 
parohiei și comunităţii. A rezistat vremii 
și vremurilor, a fost si este respectat de 
localnici dincolo de starea perfectă în care 
se află - de altfel, drapelul este confecţio-
nat din mătase de calitate.

În aceste zile de toamnă, la Cicârlău, 
am fost martor la resfinţirea steagului care 
a însoţit istoria și a fost prezentat publi-
cului și numeroșilor invitaţi, la concertul 
„Cântecele Unirii”.

@ Adrian Marchiș
UZPR

PRESA MARII UNIRI

DRAPELUL 
TRICOLOR
- icoană sfântă în biserică

Însemnul României, simbol al naţiunii 
noastre, de neam şi de ţară, de identitate şi 
spiritualitate românească, drapelul tricolor 
este păstrat cu sfinţenie, ca o icoană sfântă, 
în biserica ortodoxă din Cicârlăul 
Maramureşului.

„Din zorile Svobodei”
- reportaj din presa vremii
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Despre activitatea de gazetar a lui 
Mihai Eminescu, majoritatea biografi-
lor păstrează tăcerea. Cert este că după 
1848, și mai ales în timpul domniei lui 
Al. Ioan Cuza, presa românească a luat 
un avânt deosebit, fapt consemnat și 
de Nicolae Iorga în Istoria presei româ-
neşti până la 1916 (1922), lucrare scrisă 
la comanda și cheltuiala Sindicatului 
Ziariștilor. Odată cu importanța soci-
ală, a crescut însă și orgoliul ziariștilor. 
Practic, mai fiecare publicist notoriu al 
vremii se confunda cu gazeta pe care o 
slujea, astfel încât ideea de a-i reuni pe 
toți ziariștii într-o singură Societate/
Uniune/Sindicat părea de-a dreptul 
utopică. Cu atât mai mult surprinde 
ipoteza, lansată de istoricul literar și 
ideologul progresist Mihai Ungheanu 
(1939, Slobozia – 2009, București), 
anume că poetul național a aspirat la 
încercarea de a pune bazele unei soci-
etăți profesionale a ziariștilor bucureș-
teni, coagulată în 1883 sub denumirea 
Societatea Presei Române.

Majoritatea cercetătorilor sunt însă 
de acord că Eminescu era un gazetar 
important al vremii, că nu ezita să-și 
expună deschis ideile și că era interesat 
nu doar de calitatea ziarului, dar și de 
condiția ziaristului. Prin scrisul zilnic, 
atât la Curierul de Iaşi, cât și la gaze-
ta bucureșteană Timpul (1877-1883), 
Eminescu s-a dovedit un veritabil ga-
zetar politic, într-o epocă în care ga-
zetarii deveneau cu ușurință oasmeni 
politici (și invers!), exemplele cele mai 

concludente în acest sens fiind C.A. 
Rosetti, Cezar Bolliac ori G.I. Bibi-
cescu (ajuns, ulterior, și guvernator al 
Băncii Naționale). În acest sens, ple-
doaria eminesciană pentru o Societate 
a Presei, e drept doar sugerată aluziv, 
sub o formă literară, de George Mun-
teanu, s-a dovedit curând nu doar o 
himeră de presă, cât un proiect real, 
la care Eminescu ia parte în mod con-
cret, ca un veritabil strateg de presă ce 
era. Indirect, G. Munteanu confirmă 
și ceea ce Augustin Z. N. Pop a sus-
ținut, și anume că, între 1881-82 au 
avut loc discuții între jurnaliști privind 
înființarea Societății, unele chiar des-
fășurate aidoma celei imaginate de G. 

Munteanu în cartea sa. Concret, So-
cietatea Presei Române a luat ființă la 
11 februarie 1883, la sediul ziarului 
România literară, din Pasajul român, 
între membrii comitetului de condu-
cere aflându-se I.C. Bibicescu (Româ-
nul), D.A. Laurian (România literară), 
B.P. Hașdeu (Columna lui Traian) etc. 
Conducerea i-a revenit, prin consens, 
lui Hașdeu, Eminescu făcând parte din 
Comitetul de conducere. Din păcate, 
orgolii interne au făcut ca Societatea 
Presei să fie înlocuită, în 1885, cu alta, 
cu denumire similară, condusă de C.A. 
Rosetti, și având cu totul alte obiective 
decât cea inițială. În cartea sa Bucureş-
tii de altădată (I) Constantin Bacalbașa 

confirmă: „Începutul s-a făcut acum 
doi ani (în 1883 – n.n.)... iar noua so-
cietate, condusă de C.A. Rosetti, are ca 
obiectiv a-l împiedica pe Eminescu să 
mai fie membru activ”.

Prezența lui Eminescu la reuniunea 
inaugurală, din 1883, este confirma-
tă cert de Constantin Bacalbașa, care 
scrie în Bucureştii de altădată (I, 1927, 
p. 291): „Se înființează, în sfârşit o Soci-
etate a Presei. Treizecişicinci de ziarişti 
se adună şi îşi aleg următorul Comitet: 
preşedinte B.P. Haşdeu, vicepreşedinți 
D.A. Laurian şi colonel Skeleti, membri 
I.C. Bibicescu, Eminescu Mihail (s.n.) 
şi Barbu Constantinescu şi Mina Mi-
novici, casier”. Tot Bacalbașa adaugă: 
„Societatea nu a avut viață lungă din 
cauza lui C.A. Rosetti, gazetar literar, 
redactor la Românul”. Schimbarea din 
funcție a  lui Hașdeu și înlocuirea lui 
cu C.A. Rosetti s-ar fi datorat, susține 
Bacalbașa, tot lui...  Eminescu, care: 
„Ca poet era genial, dar ca gazetar avea 
o viziune îngustă...  n-avea lărgimea de 
orizont a lui Rosetti”, care, în plus, era 
liberal şi avea... sânge grecesc în vine” 
(? ! - n.a.).

Textul, un atac voalat la Eminescu, 
poate fi considerat o anticipare a deni-
grărilor de mai târziu. Ideea că Emi-
nescu era un gazetar lipsit de vocație 
și fără orizont politic vine, desigur, pe 
filieră liberală și ține de rivalitatea cu-
noscută între Eminescu și C.A. Rose-
tti. Acesta este, în subsidiar, și motivul 
pentru care Societatea Presei Române 
a eșuat. În plus, se pare că nici Hașdeu 
nu s-a ridicat la înălțimea exigențelor 
funcției, deși, în comparație cu folclo-
ristul I.C. Fundescu și compozitorul 
(și intrigantul!) Grigore Ventura, ori 
chiar cu C.A. Rosetti, Hașdeu avea 
alura unui creator de geniu. A afir-
ma totuși, că Eminescu l-a susținut 
pe Hașdeu, ca, eventual să ocupe el 
funcția de președinte informal al So-
cietății Presei, e prea mult: „Eminescu 
era, susține Bacalbașa, un ziarist poli-
tic, Haşdeu doar publicist. Eminescu nu 
admitea să existe în România un ziarist 
politic deasupra lui, iată un motiv ca 
să-l înlăture pe Rosetti şi să se puie sub 
preşedinția lui Haşdeu, care nu-i sub-
ordona întâietatea lui ca ziarist politic”.

Realitatea, susține și Nicolae Iorga 

în Istoria presei, e că Eminescu îl ataca 
frecvent pe C.A. Rosetti pentru „cultu-
ra lui insuficientă şi concluziile grăbite”, 
în vreme ce el însuși era un om care 
„chibzuia fiecare gând şi măsura fiecare 
cuvânt în forma portivită de dânsul”. La 
fel, odată devenit ministru, C.A. Rose-
tti nu a scăpat ocazia de a se răzbuna 
pe Hașdeu, pentru afrontul cu Socie-
tatea Presei, suprimându-i publicația 
Arhiva istorică și chiar amenințându-l 
cu pușcăria. Răspunsul lui Hașdeu, nu 
a întârziat: „O puşcărie pentru un om 
politic demn de a purta acest nume este 
întocmai ca o armă pentru un bun os-
taş; e o onoare şi o încurajare”.

Evident, la acea dată, Eminescu fu-
sese deja scos din luptă! Rămâne în-
trebarea cât de influent era Eminescu, 
astfel încât să coaguleze presa, chiar 
prin manevre și persuasiuni, încât să 
se opună presiunii liberale. Realitatea e 
că doar în poezie și filosofie Eminescu 
lucra cu abstracții și himere. În viața 
de zi cu zi era suficient de metodic și 
lucid, lucrând cu adresă și cu obiective 
clare. La fel cum proceda la Societa-
tea Carpații, unde lucra cu mijloace 
conspirative pentru Unirea Ardealului 
cu Patria Mamă, a activat Eminescu și 
împotriva curentului liberal, avantajat 
din start deoarece era la guvernare.

Victoria, din 1885, a jurnaliștilor 
liberali majoritari, care și-au adjudecat 
Societatea Presei, a fost de fapt victoria 
împotriva unui singur om și a ziarului 
pe care îl conducea, Mihai Eminescu 
(după plecarea sa, Timpul a și sucom-
bat, schimbându-și numele în Româ-
nia, după fuziunea cu Binele public), 
în vreme ce foștii conservatori Grigore 
Ventura și D.A. Laurian au aderat la 
ideile liberale.

Ca o concluzie, numele lui Mihai 
Eminescu se leagă nu doar de cea mai 
luminoasă perioadă a presei politice 
românești, dar și de înființarea Socie-
tății Presei, întâia organizație de brea-
slă a ziariștilor. În ciuda unor întâm-
plări furtunoase, ce l-au implicat și pe 
Eminescu, gazetarul, Societatea Presei 
a dăinuit până la începutul veacului 
următor, când locul ei a fost luat de 
Sindicatul Ziariștilor.       

@ Marian Nencescu
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Eminescu
„Societatea Presei 
Române”

și 
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S
crisă inițial de tan-
demul G. Barițiu – 
Andrei Mureșanu 
(1816-1863, poet 

renumit, între altele, pen-
tru compunerea textului 
Un răsunet, devenit, mai 
târziu Imnul României, sub 
titlul Deşteaptă-te, româ-
ne!), cărora li s-a adăugat, 
după 1843, Iacob Mureșa-
nu (1812-1887), Gazeta de 
Transilvania/Transilvaniei 
a avut un caracter politic, 
românesc. Se poate spune 
chiar că datorită Mureșeni-
lor (după moartea lui Iacob 
Mureșanu, gazeta este prelu-
ată de fiul său, Aurel, 1847-
1909, gazetar și om politic, 
care, în 1887, cerea permisi-
unea de 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 Vic-
tor Branișce, Sextil Pușcariu 
și Silviu Moldovan.

Ultimul număr al Gaze-
tei Transilvaniei, apărut la 
Brașov, după înfrângerile 
suferite de Armata română, 
obligată să se retragă pe Valea 
Timișului, spre Predeal, este 
datat duminică, 8 octombrie 
1916, și cuprinde o Procla-
mație către „românii braşo-

veni”. Ulterior, Victor Bra-
nișce, ce asistase la tragedia 
retragerii Armatei române, ia 
drumul pribegiei, ajungând 
inițial la București, și, din 
1917, la Iași, unde participă, 
în iunie, la constituirea pri-
mului Detașament de ostași 
și ofițeri voluntari români 
din Rusia, numit și Corpul 
Voluntarilor Români. En-
tuziaști, Victor Branișce, în 
calitate de redactor al Gaze-
tei Transilvaniei, și dr. Voicu 
Nițescu, director, 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 toam-
na și iarna lui 1917, iar apoi 
la Vladivostok, fiind blocați 
de Armata Roșie, ce controla 
Transsiberianul. 

În aceste ținuturi înde-
părtate, Corpul voluntarilor 
români, inclusiv cei doi zia-
riști, cărora li s-au adăugat 
și alți voluntari, din Celia-
binsk, petrec Crăciunul lui 
1918, fiind singura unitate 
militară română din zonă. 
Pentru a le alina suferința, 
Comitetul național român, 
cu sediul la Celiabinsk, deci-
de să scoată o gazetă care să 

trezească sentimentele patri-
otice ale românilor izolați și 
risipiți în lagărele siberiene, 
cu totul peste 5.000 de su-
flete. În aceste condiții, la 
13 octombrie 1918 apare la 
Ekaterinburg (lângă Celia-
binsk), publicația de război 
Gazeta Transilvaniei şi Buco-
vinei, tipărită cu litere latine. 
Într-un editorial, dr. Voicu 
Nițescu, președintele Comi-
tetului național român din 
Rusia, notează: „Mai liberă 
ca oricând Gazeta Transilva-
niei îmbrățişează şi pe sora 
scumpă a Ardealului, Buco-
vina, devenind singura şi cea 
mai chemată foaie a neamu-
lui nostru” (Almanahul Pre-
sei Române, op.cit., p. 80).

Cu totul, s-au tipărit la 
Ekaterinburg șase numere, 

între octombrie – decembrie 
1918, și alte trei numere până 
în martie 1919, când Corpul 
de voluntari este evacuat, iar 
ziarul își încetează apariția. 
După război, Victor Braniș-
ce (1874-1938) a continuat 
să lucreze la Gazeta Tran-
silvaniei, 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 nați-
onaliste, 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! (M.N.)

S
e împlinește un secol de când, 
la sfârșitul Primului Război 
Mondial, teritoriile noastre 
istorice, pierdute temporar 

în împrejurări vitrege, au revenit în 
trupul țării. Dar formarea României 
Mari, în 1918, nu ar fi fost posibilă 
dacă acea cumplită conflagrație din al 
doilea deceniu al secolului XX nu ar fi 
fost precedată de 55 de ani cu adevărat 
memorabili. Pentru că în numai 55 
de ani, câți s-au scurs între Unirea de 
la 24 ianuarie 1859 și 31 decembrie 
1913 – ultimul an de pace dintr-un 
ciclu secular de pace, ce a debutat cu 
Congresul de la Viena, din 1815 –, 
România a topit 350 de ani de dra-
matică înapoiere. 

De luat aminte că România acelor 
ani era o fâșie de pământ sub curbura 
Carpaților, fără Basarabia, Bucovina, 
Transilvania, Banat și o parte din Do-
brogea. Țara, s-a ridicat din temelii. 
„Avem totul de creat – nota Cuza, în 
mesajul domnesc din decembrie 1859: 
să întemeiem creditul public; să deschi-
dem drumuri; să facem poduri;să dez-
voltăm industria şi comerţul”. 

Iar dacă „aveam totul de creat”, cum 
spunea Cuza, și înainte de orice „să în-
temeiem creditul public”, era firesc să fie 
învățate regulile de bază privind banii, 
inclusiv bunul simţ financiar. Și nu doar 
toate straturile populaţiei aveau nevoie 
de lărgirea cunoștinţelor, ci și mulţi din-
tre intelectualii publici ai acelui timp. Și, 
desigur, demnitarii, conducătorii.

În a doua jumătate a veacului al 
XIX-lea și în primii ani ai secolului 
XX, până la izbucnirea Primului Răz-
boi Mondial, creierele din slujba ţării, 
multe șlefuite la școli mari din Apu-
sul Europei, au participat la punerea 
în operă a unor proiecte îndrăzneţe. 
Modelul economic produs atunci, in-
contestabil avansat, și mai cu seamă 
validat de dezvoltarea de la cumpăna 
veacurilor XIX și XX și de rezultatele 
sintetizate în 1913, i se potrivește cel 
mai bine României de azi. Desigur, ac-
tualizat și adaptat vremurilor noi.

Esența modelului acelui timp: 1) 
legi înțelepte; 2) instituții publice și 
eficiente; 3) echipe performante. Un 
program pe care ni-l livrează – sub for-
ma unui credit nerambursabil – istoria. 

Ce-ar fi de reținut cu deosebire? Ana-
lizați ilustrațiile. Veți vedea, în primul 
tablou, cum România, în 1913, ocu-
pa locul 11 în Europa, între 19 țări ce 
erau semnificative sub aspect econo-
mic. Lăsa în urmă Suedia, Danemarca, 
Portugalia, Finlanda, Norvegia. Țări 
la care astăzi, cum se vede în al doilea 
tablou, privim în sus.

@ Adrian Vasilescu
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„Gazeta Transilvaniei”, 
la Vladivostok

Tabloul 1
Topul economiilor europene 

în anul 1913
Ce omagiem la 
1 Decembrie 2018
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Jubileul prilejuit de 
Centenarul Marii Uniri 
constituie, pentru multe 
instituţii din România 
modernă, un excelent prilej 
de bilanţ, de evaluare a ceea 
ce s-a făcut într-o sută de ani 
şi, în acelaşi timp, un pretext 
de scrutare a viitorului. 

S
-au scris sute de cărţi și de arti-
cole în legătură cu zestrea pe care 
provinciile reunite cu Patria-Mu-
mă (Transilvania, Basarabia și 

Bucovina) le-au adus României Mari. În 
cele ce urmează, am să mă refer doar la 
trei priorităţi din domeniul jurnalistic, 
cu care Transilvania a îmbogăţit istoria 
jurnalismului românesc.

1. Se știe că primul fotoreporter de 
război din lume a fost un clujean. Este 
vorba despre Carol Popp de Szathmary, 
pictor și fotograf român, născut la Cluj, 

în anul 1821. El a devenit celebru în lume 
prin fotografiile realizate în timpul războ-
iului Crimeii, din 1853-1856, fotografii 
care i-au consacrat prioritatea de care 
vorbeam. 

2. „O catedră pentru gazetărie”. Ideea 
înfiinţării unei școli de ziaristică este foar-
te veche în Transilvania. Ea vine pe fodul 
unor experienţe străine, salutate ca atare 
de presa timpului. Astfel, de exemplu, la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, mai precis 
în anul 1899, în articolul Şcoală de ziarişti, 
publicat în Gazeta de Transilvania (anul 
LX, nr. 127, 11 (23) iunie 1899, p. 3), un 
redactor al gazetei lui Bariţ își exprima 
entuziasmul faţă de înfiinţarea, la Collège 
Libre des Sciences Sociales din Paris, a 
unei școli pentru gazetărie, avându-l ca 
fondator pe Albert Bataille. 

Cunoscutul ziarist și om politic Vale-
riu Braniște, care și-a petrecut mai bine 
de un an în închisoarea de la Seghedin, 
pentru delicte de presă, scria cândva, cu 
deplin temei: „În Șviţera și peste tot în 

Apus s-au introdus la 
unele universităţi și 
câte o catedră pentru 
gazetărie (subl. I. Rad). 
De vom ajunge și noi 
să dispunem vreodată 
de o asemenea catedră, 
la tot cazul va trebui, 
pe lângă această cate-
dră, să înfiinţăm și un 
«seminar de temniţă-
rie», având să urmeze 
la acest seminar nu nu-
mai candidatul gazetar, 
ci peste tot cei ce voim 
să ieie parte la politica 
militantă” (Popa, 2003, 
p. 10). 

Un alt ardelean, 
Onisifor Ghibu, scria 
și el: „Recomandaţia 

ce mi se făcuse la Bucureşti – de a urmări, 
în străinătate, chipul în care presa de aco-
lo înregistrează şi comentează «cauza ro-
mânească» – m-a îndemnat să mă opresc 
câteva zile în Elveţia, spre a lua contact 
cu specialiştii în noua ştiinţă a ziaristicii, 

pentru care, la Universitatea din Zürich, 
se înfiinţase, cu câţiva ani în urmă, o ca-
tedră” (subl. I. Rad) – (Ghibu, 1981, p. 
169). Această școală pentru gazetărie se 
justifica în Transilvania, așadar, prin im-
perativul ca viitorii jurnaliști să fie bine 
pregătiţi din punct de vedere juridic și 
politic, pentru a putea apăra interesele 
cititorilor pentru care scriau. 

Împrejurările prielnice pentru o ase-
menea catedră (curs) s-au ivit, în Tran-
silvania, odată cu înfiinţarea Universităţii 
Daciei Superioare, în octombrie 1919, la 
cinci luni dupa preluarea universităţii clu-
jene de la autorităţile maghiare. Astfel, 
în Anuarul Universităţii din Cluj, pe anii 
universitari 1919-1920, 1920-1921, 1921-
1922, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, 
în programa Facultăţii de Drept și Știinţe 

de Stat figura și o catedră de jurnalisti-
că. Titularul acestei catedre era agregatul 
universitar Iorgu Radu (n. 7 decembrie 
1886, doctor în Drept la Berlin, specialist 
în drept internaţional, care a mai suplinit 
și un curs de drept civil român).

Nu știm, din păcate, care erau temele 
dezbătute la acest curs, fiindcă în Anuarele 
Universităţii, aferente anilor amintiţi, acest 
curs este unul dintre puţinele care nu are 
o prezentare succintă, cum se întâmplă 
în cazul celorlalte discipline, probabil și 
datorită noutăţii cursului respectiv. 

3. Primul birou de presă din spa-
ţiul transilvan. Puţină lume știe că, la 
Cluj, s-a constituit și a funcţionat efectiv 
primul birou de presă din spaţiul tran-
silvan, organizat cu prilejul procesului 
memorandiștilor, din mai 1894 (infor-
maţie pe care ne-a furnizat-o profesorul 
bucureștean Marian Petcu). Cum se cu-
noaște, în primăvara anului 1894 are loc, 
la Cluj, în clădirea care găzduiește acum 
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, pro-
cesul politic intentat de către guvernul 
maghiar „memorandiștilor”, proces în 
urma căruia 14 membri ai Comitetului 
Central al Partidului Naţional Român 
(printre care și fruntașii dr. Ioan Raţiu – 
cel care a rostit atunci vorbele devenite 
celebre: „Existenţa unui popor nu se dis-
cută, se afirmă!” – și dr. Vasile Lucaciu) 
sunt condamnaţi la închisoare. Dr. Cor-
nel Diaconovici, la sugestia lui Onoriu 

Tilea, care era ginerele lui Ion Raţiu, 
elaborează „un plan detaliat pentru or-
ganizarea biroului de presă” (Braniște, 
2002, p. 127). Diaconovici voia chiar să 
scoată „un monitor separat al procesu-
lui, ce avea să se tipărească zi de zi la 
Cluj, trimiţându-se abonaţilor tuturor 
ziarelor noastre; voia să aboneze un 
fir telegrafic pe vreo câteva ore la zi, 
pentru informarea rapidă și corectă a 
străinătăţii; proiectase mai multe secţii 
pentru presa scrisă din regat, pentru 
cea germană și cea maghiară. Făcuse 
propunerile concrete, având în vedere 
și oamenii, pe care să-i încredinţeze cu 
conducerea diferitelor lucrări. Voia să 

angajeze stenografi profesionali maghiari 
și români. Era un elaborat de tot modern” 
(Braniște, 2002, p. 127). Biroul de presă a 
fost amplasat la un etaj al Hotelului Bias-
sini, de pe actuala stradă Avram Iancu, 
nr. 20, hotel devenit celebru pentru că 
aici au poposit poetul maghiar Petöfi 
Sándor, în octombrie 1842, dar și Nico-
lae Bălcescu și George Bariţ, cu prilejul 
evenimentelor revoluţionare de la 1848. 

Director al biroului de presă a fost pro-
clamat dr. Vasile Lucaciu, adjunct fiin-
du-i Septimiu Albini, așadar doi acuzaţi 
în proces. Dar biroul era efectiv condus 
de către Elie Dăianu și Valeriu Braniște. 
Nu discutăm acum despre importanţa bi-
roului de presă în timpul procesului me-
morandiștilor (cei interesaţi pot consulta 
amintirile lui Valeriu Braniște), ci despre 
prioritatea acestei idei, care a aparţinut, 
iată, Clujului, Transilvaniei!

PRESA MARII UNIRI

Trei priorităţi ale jurnalismului 
din Transilvania Motto:

„Istoria ziaristicii ardelene 
este cea mai frumoasă pa-
gină din istoria Ardealului 
de o sută şi mai bine de ani 
încoace. Filele ei cuprind 
gândirea şi simțirea celor 
mai de seamă bărbați pe 
care i-a dat întregul neam 
românesc în această pro-
vincie”

NICOLAE IORGA
@ Ilie Rad
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Marele patriot, om 
politic şi ziarist Sever 
Bocu s-a născut la 19 
noiembrie 1874, în satul 
arădean Şiştarovăţ. După 
terminarea şcolii 
primare în satul natal, 
Sever Bocu urmează 
şcoala medie la Lipova şi 
liceul la Arad, însă în 
preajma examenului de 
bacalaureat a fost 
exmatriculat pentru că a 
refuzat să poarte 
panglica în culorile 
drapelului maghiar. 

Î
n 1892, tânărul Sever Bocu lu-
crează ca redactor la ziarul „Tri-
buna”, din Sibiu, unde are legături 
cu fruntașii memorandiști și cu 

mișcarea de retrezire politică a româ-
nilor ardeleni. Puternic impresionat 
de patriotismul lor, entuziastul Bocu 
se întoarce la Lipova, unde organizea-
ză, pe dealul denumit ulterior „La cru-
cea lui Bocu”, o manifestaţie publică 
în favoarea memorandiștilor închiși la 
Viena. Persecutat de autorităţile aus-
tro-ungare, Sever Bocu ia calea Pari-
sului, unde termină Școala de Înalte 
Studii Comerciale. Se reîntoarce la Li-
pova și se angajează contabil la banca 
Lipovana. Din 1899 se mută la Arad, 
ca redactor al ziarului Tribuna popo-
rului (mai târziu Tribuna). În această 
calitate începe o campanie susţinută 
de promovare a intereselor români-

lor. Articolele lui au iritat autorită-
ţile și i-au adus numeroase procese, 
precum și trei condamnări la închi-
soare. Atitudinea sa virulentă a dus 
la suspendarea apariţiei ziarului, de 
aceea Sever Bocu trece munţii în Ro-
mânia. Cu mari eforturi, ajutat și de 
socrul său, primarul orașului Sinaia, 
construiește un hotel la Techirghiol, 
care va deveni un punct de atracţie 
pentru personalităţile politice de prim 
rang din Regat, de la familia regală și 
până la diplomaţii străini. A fost pri-
ma construcție turistică din stațiunea 
care acum este Eforie Nord.

Cu toate că avea 42 de ani la intra-
rea României în război, se înrolează 
voluntar în Armata Română, ocupân-
du-se cu interogarea prizonierilor ger-
mani și îndeplinind diferite misiuni 

de comandă și organizare. În 1917 este 
însărcinat de Guvernul României să 
se ocupe de încorporarea în Armata 
Română a prizonierilor ardeleni din 
lagărele rusești. Redactează la Kiev 
revista România Mare, în care mili-
tează pentru unirea tuturor românilor 
într-un singur stat. După terminarea 
războiului, Sever Bocu vine în ajutorul 
delegaţiei României aflată la Confe-
rinţa de Pace de la Paris, concentrân-
du-se pe problematica Banatului și în 
special pe combaterea propagandei 
naţionaliștilor sârbi care încearcă să 
rupă din Banat cât mai mult posibil în 
favoarea Serbiei. Cu toate argumente-
le istorice și etno-lingvistice aduse de 
delegaţia română, Banatul istoric va fi 
împărţit la masa negocierilor. 

Reîntors în ţară, în 1921 este ales 
pentru prima dată deputat, în circum-
scripţia Buziaș. Timp de peste două 
decenii va fi liderul ţărăniștilor bănă-
ţeni. În 1928, ţărăniștii ajung la guver-
nare, iar Sever Bocu primește funcţia 
de ministru al Banatului. Din această 
postură se implică în numeroase acţi-
uni cu caracter administrativ, cultural 
și naţional, care și azi sunt apreciate. 
Un exemplu grăitor este înfiinţarea 
Universităţii deVest din Timișoara, 
„un far intelectual menit să străbată 
peste graniţe în toate sufletele româ-
nești”, așa cum spunea.

În vara anului 1940 ia atitudine 
publică faţă de cedarea fără luptă a 
Basarabiei, Bucovinei de Nord și a 
nordului Ardealului, iar în perioada 
1940 – 1944 va susţine numeroase 
conferinţe legate de drepturile româ-
nilor în teritoriile pierdute. Odată cu 

instaurarea regimului comunist, viaţa 
lui Sever Bocu ia o întorsătură tragică. 
Presa pornește o avalanșă de calomnii 
menite să denigreze o personalitate 
puternică și un veritabil simbol al Ba-
natului. La alegerile din 1946, în ciuda 
abuzurilor comuniste, Sever Bocu este 
ales deputat în circumscripţia Lipo-
va. La scurt timp, însă, refuză să mai 
participe la simulacrul din parlament 
regizat de comuniști și se retrage din 
viaţa politică la Lipova, unde se dedică 
scrierii memoriilor. 

În noaptea de 5 spre 6 mai 1950 
este arestat de Securitate, dus mai întâi 
la Timișoara, apoi la închisoarea de la 
Sighet. Nu a fost niciodată judecat de 
o instanţă. Va deceda în închisoare, 
în condiţii care nu au fost pe deplin 
elucidate. Fără asistenţă medicală, în 
data de 21 ianuarie 1951a decedat, 
fiind îngropat în cimitirul săracilor 
din Sighet. Familia nu a știut nimic 
de el, actul său de deces fiind eliberat 
abia în 1957. O urnă cu pământ din 
groapa sa fost adusă în 1999 și depusă 
în biserica ortodoxă din Lipova. 

Martiriul lui Sever Bocu, precum 
și viaţa lui dedicată în întregime pro-
pășirii și unității neamului românesc 
rămân ca exemplu pentru toţi cei care 
simt și trăiesc românește.Poate sta la 
loc de cinste în rândul corifeilor Ma-
rii Uniri - Vasile Goldiș, Ștefan Cicio 
Pop, Ioan Suciu și Ioan Flueraș, ară-
denii al căror nume este legat pentru 

totdeauna de făurirea României Mari.
Ca răsplată și amintire nepieritoare 

pentru tagma jurnaliștilor, la Jimbolia 
există singurul muzeu al Presei din 
România. El poartă numele lui Sever 

Bocu, simbolul unității Banatului ro-
mânesc, un ziarist și un patriot care a 
ars plenar la focul dragostei de neam 
și țară.

@ Dorin Ocneriu

Sever Bocu, reper al 
luptei pentru unitatea 
neamului românesc

PRESA MARII UNIRI

Remember
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La 1 Decembrie 2018 s-au împlinit 
100 de ani de la Marea Unire,  act 
istoric pentru înfăptuirea căruia 
Aradul  a avut un rol de seamă, 
prin înflăcăraţii săi luptători 
patrioţi. În toamna anului 1918, 
Aradul a devenit principalul 
centru politic de unde s-a pregătit 
Marea Adunare Naţională de la 
Alba Iulia. Am avut şansa să 
cunosc, ca ziarist, persoane şi 
personalităţi de seamă implicate 
în actul de înfăptuire a Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918 de la 
Alba Iulia. Un asemenea martor 
ocular, implicat în organizarea 
Marii Adunări Naţionale de la 
Alba Iulia, a fost tânărul de atunci 
avocat dr. Victor Sabău, secretar 
personal al dr. Ioan Suciu. L-am 
cunoscut în toamna anului 1983. 

- Când şi cum l-aţi cunoscut pe dr. 
Ioan Suciu? 

- În toamna anului 1918, când m-am 
întors acasă din război, am ajuns avo-
cat stagiar în biroul dr. Avramescu, din 
localitatea Radna, în apropierea Ara-
dului, unde mai lucrasem și înainte de 
război, pe vremea studenţiei. În această 
casă l-am cunoscut pe dr. Ioan Suciu, 
care venea aproape săptămânal la Rad-
na, întrucât dr. Avramescu era căsătorit 
cu sora acestui conducător al mișcării 
naţionale a românilor din Transilvania 
pentru Marea Unire. Având ocazia să mă 
cunoască mai îndeaproape, i-am câștigat 
încrederea, astfel că în octombrie 1918 
m-a rugat să-l ajut în activitatea organi-
zatorică pe care o desfășura în vederea 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. 

- Ce misiune avea dr. Ioan Suciu în 
perioada la care ne referim? 

- La insistenţele lui dr. Ioan Suciu, 
Comitetul Naţional convoacă Consfă-
tuirea de la Oradea, din 12 octombrie 
1918, unde se elaborează Declaraţia prin 
care naţiunea română din statul ungar se 
declară stăpână pe soarta sa, cerându-și 
„un loc printre naţiunile libere ale Euro-
pei”. Au urmat apoi celelalte evenimente 
deosebit de importante care au premers 
actul de la 1 Decembrie 1918. Mai întâi, 
la sfârșitul lunii octombrie, constituirea 
Consiliului Naţioanl Român Central 
care, începând cu 2 noiembrie, își va 
începe activitatea propriu-zisă în Arad, 
având sediul în casa dr. Ștefan Cicio Pop. 
Următorul eveniment de o deosebită in-
semnătate și pe care doresc să îl evoc a 
fost organizarea, la 11 noiembrie 1918, 
a conducerii centrale a Gărzii Naţionale, 
care a avut sediul în Piaţa Mihai Vitea-
zul, colţ cu strada Tudor Vladimirescu. 
Din partea Consiliului Naţional Central 
Român a fost prezent dr. Ștefan Cicio 
Pop, după care a doua zi se și dă Ordinul 

nr.1, prin care se stabilește modul de or-
ganizare și sarcinile Gărzilor Naţionale 
ce urmau să ia fiinţă în fiecare localitate 
din Transilvania. 

- Cum s-a decis ca Marea Adunare 
Naţională să aibă loc la Alba Iulia?

- Un rol important l-a avut Vasile 
Goldiș, care a răspuns grupului de tineri 
participanţi la ședinţa din 15 noiembrie 
că actul Unirii trebuie să fie proclamat de 
o Adunare la care să participe un număr 
cât mai mare de reprezentanţi ai tuturor 
românilor din Transilvania, iar pentru 
aceasta trebuie să fie aleasă o localitate 
din centrul Transilvaniei. S-a propus mai 
întâi ca Marea Adunare Naţională să fie 
convocată la Blaj, dar un tânăr inginer 
feroviar, care cunoștea foarte bine condi-
ţiile limitate de primire a Gării din Blaj, 
a propus Alba Iulia, care avea o gară mai 
mare. Plus faptul că Alba Iulia mai era și 
o localitate cu o înaltă rezonanţă patrio-
tică, în această Cetate se înfăptuise prima 
Unire a Marelui Voievod Mihai Viteazul 

și tot aici s-au jertfit martirii Răscoalei 
de la 1784 – Horea, Cloșca și Crișan, iar 
Gara putea primi trenuri care să trans-
porte o masă foarte mare de oameni. 

- Ce făcea, concret, dr. Ioan Suciu în 
calitatea pe care a primit-o de la Marele 
Sfat Naţional, de organizator al Marii 
Adunări Naţionale de la Alba Iulia? 

- În acele zile fierbinţi, dr. Ioan Suciu, 
după misiunea ce i-a fost încredinţată de 
Marele Sfat Naţional, s-a deplasat perso-
nal în toate marile orașe ale Transilvaniei 
unde a implementat, pentru fiecare co-
mitat, pregătirea documentelor necesare 
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. 
Acestei acţiuni li s-au alăturat mai mulţi 
intelectuali arădeni, între care îmi vin în 
minte Gheorghe Crișan, Miclea, Bocioc, 
Hotăran și alţii, care mergeau zi de zi pe 
comune și lămureau locuitorii satelor, 
în special ţărănimea, despre importanţa 
Adunării de la Alba Iulia. 

- Cum a fost dimineaţa de 1 Decem-
brie 1918? 

- Eram deja la Alba Iulia. Mi-am conti-
nuat munca de secretar personal al lui dr. 
Ioan Suciu. Am primit sarcina să verific 
toate crediţionalele și împuternicirile celor 
1228 de delegaţi. Cu acest prilej mi s-a 
cerut să aflu și comitatele cu cei mai mulţi 
delegaţi prezenţi la Marea Adunare Naţio-
nală. Îmi aduc aminte că pe primul loc s-a 
situat Alba, iar pe locul al doilea Aradul. 
Toate aceste lucruri au fost prezentate apoi 
de dr. Ioan Suciu, după care s-a constituit 
Prezidiul Adunării, având ca președinţi 
pe Gheorghe Pop de Băsești și Episcopii 
Ioan I. Papp și dr. Demetriu Radu. 

- Unde v-aţi aflat în acele momente 
istorice? 

- Eu mă aflam în Sala Unirii. Adu-
narea și-a început lucrările la ora 10:00. 
Mai întâi a vorbit arădeanul Ștefan Cicio 
Pop, care a subliniat caracterul istoric 
al Adunării. Dar cuvântul propriu-zis 
de deschidere a fost rostit de bătrânul 
om politic transilvănean Gheorghe Pop 
de Băsești, după care a urmat strălucitul 
cuvânt al lui Vasile Goldiș. Acesta a făcut 
un deosebit de emoţionant expozeu legat 
de vechimea poporului român, scoţând 
în evidenţă vicisitudinile istorice pe care 
le-a avut de îndurat de-a lungul istoriei. 
Tot Vasile Goldiș a prezentat Proiecul de 
Rezoluţie propus Adunării Naţionale de 
a Decreta Unirea românilor din Transil-
vania, Banat, Crișana și Maramureș cu 
România. În încheierea Adunării a luat 
cuvântul Episcopul Ioan I. Papp, care a 
arătată că românii își văd acum realizată 
dorinţa fierbinte de a se uni cu toţii în-
tr-un singur stat. 

- Cum au reacţionat participanţii la 
măreţul act istoric, la decizia făuririi uni-
tăţii politice? 

- Cu un entuziasm de nedescris. Nu 
putea vorbi om cu om fără să plângă 
de bucurie. Pretutindeni se desfășurau 
stindarde Tricolore românești. Am văzut 
pentru prima dată în viaţa mea bătrâni 
de vârsta pe care o am și eu astăzi jucând 
alături de tineri, chiuind de bucurie. A 
fost o însufleţire de nedescris, o zi pe 
care nu am mai uitat-o toată viaţa. 

- Vă mulţumesc şi vă doresc multă 
sănătate!

„Pe 1 Decembrie 1918 a fost o însuflețire
de nedescris, o zi pe care nu am uitat-o toată viața”
Emil Șimăndan în dialog cu dr. Victor Sabău

PRESA MARII UNIRI

NOTĂ: În anii comunismului, 
dr. av. Victor Sabău, cu excep-
ţia ultimilor zece ani înainte 
de pensionare (când a primit 
un post de magazioner la 
o cooperaţie de consum), a 
dus o viaţă plină de umilinţe 
şi privaţiuni,  întrucât comu-
niştii l-au  dat afară din avo-
catură, deşi avea studii stră-
lucite la Facultatea de Drept 
din Budapesta şi la Sorbona, 
din Paris. La 94 de ani, în 1983, 
avocatul dr. Victor Sabău a  
fost „reabilitat” de către pri-
mul-secretar de atunci al ju-
deţului Arad, care l-a invitat, 
cu prilejul Adunării festive 
dedicate celei de-a 65-a ani-
versări a Marii Uniri de la 
1918,  să stea în prezidiu. Peste 
doi ani, în 1985, Victor Sabău 
s-a stins din viaţă, fiind ultima 
personalitate arădeană inm-
portantă care a lucrat împreu-
nă cu marii corifei arădeni ai 
Unirii de la 1 Decembrie 1918 
– Ştefan Cicio Pop, Vasile Gol-
diş şi Ioan Suciu.
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trân, o femeie cu copii (vă-
duvă cu copii orfani) și un 
„Jugendlicher Landarbeiter” 
(tânăr agricultor). Acesta este 
de fapt Mihai Eminescu!

După cum se constată, 
complexul statuar inaugurat 
în septembrie 1926, redând 
un personaj având înfățișa-
reapoetului nostru, operă 
artistică finalizată în cursul 
Primului Război Mondial, 
esteconcomitentăcu cealaltă 

creație ce seamănă cu Emi-
nescu, cunoscută sub numele 
Siegfred Kopf, dedicată „erou-
lui necunoscut al Universităţii 
din Viena”, semnată de acelu-
iași Josef Müllner (operă dez-
velită la data de 09.11.1923). 
Potrivit eminescologului Vic-
tor Crăciun, „Capul lui Sie-
gfried” prezintă o uluitoare 
asemănare cu capul lui Mi-
hai Eminescu1, opinie căreia 
i s-au raliat și alte voci.

Acesta considera că opera 
artistică amintită, realizată 

în perioada 1914-1918, este 
rezultatul veneraţiei studen-
ţilor români din Viena faţă 
de Poet și o manifestare sub-
tilă a respectului lor față de 
împlinirea, în aceeași epocă, 
a 50 de ani de la crearea So-
cietăţii „România Jună”. 

În România, reprodu-
cerea fotografică a acestei 
opere de artă, aflată în pre-
zent în curtea cu arcade a 
noii Universități din Viena, 
a fostpublicatăîn premieră în 
albumul „Eminescu, un veac 
de nemurire”2,2 volume de 
documente și fotografii,sub 
semnătura lui Victor Cră-
ciun și a lui Ion C. Rogojanu, 
introducere Al. Piru, subiec-
tul fiind reluat deJulia Maria 
Cristea3, Nicolae Coande4, 
Dan Toma Dulciu5 etc

„Capul lui Siegfried”,ope-
ra artistică amintită mai sus, 
a stârnit multe controverse, 
pe fondul unor confruntări 
ideologice, soldate din păca-
te cu un act de vandalism și, 
în final, cu mutarea  într-o 
zonă de protecție, precum și 
izolarea sa într-un „sarcofag” 
de sticlă incasabilă (2006), 
acoperit cu texte imprimate 
pe fețele acestei opere de artă 
restaurate și transformate în-
tr-o creație „suis generis”.

Obsesia pentru chipul lui 
Eminescu o regăsim mate-
rializată într-o altă statuie a 
sculptorului Josef Müllner, 
ridicatăîn 1937 în oraşul său 
natal, Baden Bei Wien. Mo-
numentul este dedicat eroilor 
morți în Primul Război Mon-
dial, fiind așezat în fața Bise-
ricii Sf. Ştefan din localitate.

Din păcate, localnicii nu 
au apreciat cum se cuvine 
această statuie, considerând 
că înfățișarea eroului, aproa-
pe nud, este nepotrivită cu 
ideea de jertfă, cu locul din 
fața Bisericii.

Pentru noi, însă, statu-
ia aceasta dovedește că atât 

„Capul lui Siegfried„  cât și 
Memorialul Eroilor de la Ba-
den demonstrează o anumită 
consecvență stilistică, o sur-
să de inspirație comună, ceea 
ce înseamnă că ”modelul” 
Eminescu este o constantă 
în creația lui Josef Müllner.

Am expus aceste detalii 
în cadrul unei ceremonii 
desfășurate la data de 21 
Octombrie 2018, cu oca-
zia împlinirii unui an de la 
plantarea unui vlăstar de tei 
în Stadtpark, provenind din 
Parcul Copou, remarcând 
faptul că a trecut aproxima-
tiv un secol de când această 

statuie aflată în inima Vienei 
veghează destinul românesc-
cu discreție și demnitate. Pu-
tem spune, de asemenea, că 
Centenarul României Mari 
coincide cu Centenarul Sta-
tuii necunoscute până în pre-
zent a lui Eminescu, aflate în 
capitala Austriei.

@ Dan Toma Dulciu
UZPR, VIENA

G
enerații întregi de 
iubitori ai litera-
turii au admirat 
imaginea „Lucea-

fărului” poeziei românești, 
așa cum a fost întipărită în 
memoria colectivă de foto-
grafia realizată de Jan Tomáš 
la Praga, în 1869, pe când 
Eminescu avea 19 ani, ima-
gine devenită simbol peren.

Spre marea noastră bu-
curie, am descoperit recent 
în inima Capitalei austriece, 

în  imediata apropiere a ve-
chii Universități, acolo unde 
studiase cu aproximativ 150 
de ani în urmă și Luceafărul, 
o statuie necunoscută a lui 
Eminescu, aflată în dr. Karl 
Lueger Platz, care veghează 
Viena de aproape un secol.

Este vorba despre un me-
morial dedicat unui faimos 
„bürgermeister” vienez, dr. 
Karl Lueger (1897-1910), 
aflat în apropiere de Stuben-
ring, înfățișând un grup de 

patru personaje ce însoțesc 
pe Primar. În partea frontală, 
dreapta, este prezent un per-
sonaj tânăr, având chipul in-
confundabil al lui Eminescu. 

Dr. Karl Lueger, cel care a 
avut o relație specială cu cona-
ționalii români, ocrotind co-
munitatea acestora din Viena, 
dar și pe frații lor oropsiți din 
Transilvania, a murit la data 
10 martie 1910. O zi mai târ-
ziu, au demarat operațiunile 
de strângere de donații pentru 
înălțarea unui monument în-
chinat marelui dispărut. Două 
săptămâni mai târziu, în Con-
siliul Municipal s-a adoptat o 
moțiune privind ridicarea 
unei statui în scuarul din fața 
noii Primării (Rathaus Platz). 
S-a organizat apoi un concurs, 
la care s-au înscris 53 de pro-

iecte, prezentate publicului, la 
12 noiembrie 1912. Proiectul 
câștigător a aparținut lui Josef 
Müllner, profesor la Academia 
de Belle Arte din Viena. 

Dezvelirea memorialului 
dedicat primarului dr. Karl 
Lueger a avut loc, după mul-
te tergiversări, tracasări și dis-
pute, la data de 19 septembrie 
1926. Având o înălțime de pa-
tru metri, monumentul este 
compus din statuia de bronz a 
dr. Karl Lueger, ridicată pe un 
piedestal octogonal, din mar-
mură de Untersberg, postat pe 
un soclu cu trei trepte. În col-
țurile platformei superioare 
există patru personaje-sim-
bol: un muncitor, un bă-
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O  statuie  a  lui  Eminescu, 
necunoscută,  veghează 
Viena  de  aproape  un  secol

Monument Centenar

Statuie semnată Josef Müllner 
– aflată în dr. Karl Lueger Platz 
– Viena

Memorialul
dr. Karl Lueger

1   Victor Crăciun, „Monument Eminescu la Viena?”, în „Adevărul literar şi 
artistic”, Buc., 1992, nr. 108, 22 mart., p. 3. 
2   Albumul a fost tipărit de Editura Minerva, 1990-1991
3   „Şi-acel rege-al poeziei veşnic tânăr şi ferice...”, Revista „Agero”
(https://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/CULTURA/
Eminescu%20de%20JMC.htm)
4   Nicolae Coande, „Vizită la ICR Viena”, „Cuvântul libertății”, 15 dec. 2014; 
idem, „Un Siegfried român”, „Familia”, nr.7-8/iulie-august 2015, p. 75.
5   Dan Toma Dulciu, „M. Eminescu Itinerar vienez”, Viena, 2018, p. 217-222

Sculptorul Josef Müllner
(1879-1968)

Dr. Karl Lueger, 
portret de I. Mayerhofer
(Muzeul de Istorie al Vienei)

„Capul lui Siegfred”, 
autor Josef Müllner
Asemănarea cu chipul lui 
Eminescu este izbitoare

Monumentul primarului dr. Karl Lueger 
din Viena- Ceremonia de Inaugurare

Memorialul dedicat celor 
căzuți în Primul Război 
Mondial aflat în fața 
Bisericii Sf. Ștefan din 
Baden Bei Wien
Autor Josef Müllner (1937)



NR.12  -  2018     UZP       3332       UZP     NR.12  -  2018

- Pe bulevardul Revoluţiei, nr. 81 
din Arad, se află o clădire impunătoare 
despre care prea puțină lume ne poate 
da detalii. Domnule profesor Antoniu 
Martin, ce ne puteți spune despre acest 
imobil?

- Aceasta este fosta clădire a Pre-
fecturii din Arad, clădirea în care, în 
13-15 noiembrie 1918, reprezentanţii 
Consiliului Naţional Român Central 
și reprezentanţii Guvernului maghiar 
au negociat intens condiţiile Marii 
Uniri. La final, Iuliu Maniu, alături 
de unioniștii arădeni, și-a exprimat 
dorinţa fermă de desprindere totală 
de Ungaria. De la această întrunire 
a rămas în posteritate, în istorie, sin-
tagma, expresia lui Iuliu Maniu, care 
venise special pentru acea negociere 
de la Viena. Întrebat ce dorește națiu-
nea română pentru ea, Iuliu Maniu a 
răspuns:„desprindere totală sau rup-
tură totală”.

- Practic, aceste negocieri au deschis 
calea marelui act de la 1 Decembrie 
1918, de la Alba Iulia. 

- Da. Și așa cum se cunoaște, 
imediat, Consiliul Național Ro-
mân Central a publicat în organul 
de presă reprezentativ al românilor 
din Transilvania, ziarul „Românul”, 
care a funcționat în Arad din anul 
1911 sub directoratul unui alt mare 
lider și patriot român, Vasile Goldiș, 
„Manifestul către popoarele lumii”, 
în care stipula foarte clar dorința 
națiunii române din Transilvania de 
a se desprinde de Ungaria și de a-și 
decide singură soarta printr-o mare 

adunare națională care să confere 
acestei decizii un caracter național, 
bineînțeles, și un character foarte 
important, plebiscitar:„Naţiunea 
română din Ungaria şi Transilvania 
nu admite mistificarea îndreptăţirii 
pretenţiunilor sale prin stările produse 
de încercările seculare pentru nimici-
rea ei, protestează împotriva revendi-

cărilor maghiare asupra teritoriului 
românesc, care de la descălecarea 
împăratului Traian şi până astăzi a 
fost muncit cu braţele noastre şi îngră-

şat cu sângele nostru. […] Sub nici-o 
condiţiune, naţiunea română nu mai 
voieşte să trăiască în legătură de stat 
cu naţiunea maghiară, ci este hotărâ-
tă a-şi înfiinţa pe teritoriul locuit de 
dânsa statul său liber şi independent. 
[…] Natiunea română din Ungaria şi 
Transilvania va fi una de aici înainte 

în veci, cu întreg neamul românesc”, 
se arăta în acest Manifest.

- Ce a urmat acestei decizii?
- Consiliul Național Român Cen-

tral, organul politic și administrativ 
al Tansilvaniei, în frunte cu preșe-
dintele acestuia, arădeanul Ștefan 
Cicio Pop, a decis s ăpurceadă la 

organizarea efectivă a Marii Adunăr 
iGenerale de la 1 decembrie, de la 
Alba Iulia, și, bineînteles, să-I confe-
re acestui for caracterul național. A 
fost pusă la punct o manieră foarte 
interesantă de alegeri pentru această 
adunare: au fost delegați prin vot di-
rect și universal, pentru prima dată 
au votat și femeile și bărbații, vorbim 
astfelde o premieră democratică și 
au fost desemnați acești delegați cu 
credenționale, cu documente care-i 
mandatau să voteze, să exprime la 
Alba Iulia dorința circumscripției 
electorale unde aceștia domiciliau.
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Actul Marii Uniri 
din 1918 
s-a semnat într-o 
clădire din Arad
interviu cu prof. dr. Antoniu Martin

Manifestul ziarului „Românul”. „Am înființat şi vom 
susține acest ziar ca organ al partidului național român din patrie şi al co-
mitetului său central executiv. Ar însemna o neputință morală, ca partidul 
național român să nu-şi aibă organulsău de publicitate, chemat să reprezinte 
şi să servească activitatea şi intențiile comitetului executive întru condu-
cerea politicei acestui partid. Nu va să zică acest organ o întreprindere de 
concurență  față de ziarele româneşti existente, sau cari se vor mai înființa, 
ci mai vârtos Românul va avea datoria a închega relațiile de împrumutată 
încredere şi sprijinire între toate organele româneşti de publicitate, cari 
servesc cu sinceritate interesele partidului național, identice cu interesele 
politice ale națiunii române din Ungaria şi Transilvania” (ziarul „Românul” 
din Arad, 1911-1918, Ioan Godea, Editura de Vest, 2001) F pag 34



P
rodusă în contextul și sub in-
fluența Revoluției pașoptise eu-
ropene, Revoluția română de 
la 1848, desfășurată în ambele 

Principate Române, a culminat în ziua de 
11 iunie, când, la București, domnul Ţării 
Românești Gheorghe Bibescu, sub presi-
unea maselor, era nevoit să semneze Pro-
clamaţia de la Islaz. Documentul fusese 
citit în fața mulțimii, cu două zile înainte, 
pe 9 iunie, de către Ion Heliade Rădu-
lescu. Proclamația prevedea o serie de 
măsuri precum egalitate în faţa legii, adu-
nare obștească reprezentativă, organizare 
democratică republicană a statului, in-
dependenţă administrativă și legislativă, 
libertatea tiparului, învăţământ naţional, 
emanciparea și împroprietărirea clăca-
șilor prin despăgubire. Proclamaţia de 
la Islaz devenea astfel noua Constituţie 
a țării, iar data de 11 iunie ziua victoriei 
Revoluției române pașoptiste, care avea 
să deschidă drumul spre emanciparea 
națională, făurirea statului unitar român 
și modernizarea democratică. 

Tot pe 11 iunie, la București a fost re-
alizat și unul dintre primele ziare în lim-
ba română, Pruncul Român, tipărit în 
alfabetul slavon, ziar prin care societatea 
română marca un element definitoriu al 
democraţiei: libertatea tiparului. Despre 
aceasta, conf. dr. Adrian Niculescu, de la 
Facultatea de Științe Politice a SNSPA, 
sublinia faptul că „în baza Proclamației 
de la Islaz, care a devenit lege pe 11 iunie, 
a fost anunțată libertatea absolută a ti-
parului. În aplicarea acestei legi, Rosetti 
a scos primul ziar a doua zi, iar titlul 
este de toată frumusețea: viitorul ziar 
român, embrionul din care se va face 
un ziar durabil - Românul. Pe atunci se 
numea Pruncul Român şi au apărut 32 
de numere, la trei zile distanță, până în 
ziua de 11 septembrie. Pruncul Român a 
fost primul ziar fără cenzură din istoria 
României şi el reprezintă libertatea de 
expresie, ceea ce este fundamental pentru 
Revoluția de la 1848”.

Evenimentele revoluționare din 
Principate au continuat până în toam-
na anului 1848, când armata otomană 
în Țara Românescă și cea rusă în Mol-
dova au înăbușit Revoluţia. Cunoscută 
sub numele de „primăvara popoarelor”, 
Revoluția de la 1848, deși înfrântă peste 
tot în Europa, a avut marele merit de 
a trezi conștiința națională a popoare-
lor europene și dorința acestora de a se 
emancipa de sub dominația străină și a 
fixat obiectivul creării statelor naționale.

Atunci, cea mai mare generaţie po-
litică pe care a cunoscut-o ţara noastră, 
cu un plan politic bine pus la punct și 
curaj patriotic, punea bazele statului ro-
mân modern. După un deceniu, la 24 
ianuarie 1859, Principatele Moldova și 
Țara Românească reușeau unirea sub un 
singur domnitor, iar în 1918, odată cu 
reunirea Basarabiei, Bucovinei și Tran-
silvaniei, se desăvârșea Marea Unire a 
tuturor românilor.

@ Valentin UBAN
UZPR
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Lansare „saecularia.ro”. În noiembrie 2018, la Colegiul Nați-
onal „Elena Ghiba Birta”, din Arad, în cadrul proiectelor concurs pentru elevi 
 „reUNIRE”  și „Arad LiterArt”, organizate de Consiliul Județean și Centrul Cultural 
Județean Arad, a avut loc prezentarea site-ului „saecularia.ro”, dedicat Centenaru-
lui Marii Uniri. La evenimentul moderat de istoricul arădean Antoniu Martin au 
participat elevi, scriitori, profesori și personalități culturale. Premianții au primit 
diplome și albume dedicate Centenarului Marii Uniri din partea „saecularia.
ro”. „Saecularia.ro este un proiect în cadrul căruia au fost digitizate peste 2.000 de 
fotografii referitoare la procesul creării României Mari în anii 1916-1918. De la 
suferințele provocate de război la înfăptuirea unirii provinciilor româneşti, imaginile 
spun povestea unirii românilor. Formatul digital al acestor imagini în mare parte 
inedite permite răspândirea lor prin intermediul internetului, ceea ce aduce istoria la 
un click distanță”, precizează istoricul George Damian, fondatorul „saecularia.ro”.

F
- Care a fost rolul presei la acea 

vreme?
- Actul de la 1 Decembrie a pri-

mit caracter național și legitimarea 
plebiscitară a națiunii române din 
Transilvania. Nu a fost întâmplă-
tor că Aradul a fost centrul politic 
– pentru o surtă perioadă – și din 
Arad s-a dat tonul, orientarea aces-
tor demersuri ale națiunii române. 
Pentru că, așa cum am mai spus, 
din 1911 în Arad a luat ființă ziarul 
„Românul”, sub conducerea omu-
lui politic  Vasile Goldiș, ziar care 
a reprezentat o veritabilă platformă 
a luptei naționale a românilor din 
Transilvania. În acest ziar s-au pu-
blicat foarte multe materiale care 
animau spiritual național și, bine-
înțeles, doreau să traseze o anumită 
direcție problematicii națiunii ro-
mâne din Transilvania.Trebuie să 
spunem și faptul că oamenii poli-
tici din Arad aveau o formare cul-
tural ideologică foarte intersantă, 
în spiritul, cum am zice azi, Euro-
pean, pentru că mulți dintre ei s-au 
fortmat intelectual în universități 
occidentale, din Europa Centrală 
și au fost influențați de principiile 
care circulau la vremea respectivă 
în Europa și nu numai, principiile 
wilsoniene, principiile unor oameni 
politici francezi sau britanici și bi-
neînțeles că ei și-au dorit ca mani-
era în care se va cristaliza România 
Mare să aibă la bază aceste principii 
de respirație europeană.

Interviu realizat de 
Mădălina Corina Diaconu

Filme documentare despre Unirea Transilvaniei 
cu România. În acest an, cu sprijinul Centrului Municipal de Cultură 
Arad și Centrului Cultural Județean Arad, au fost realizate două filme docu-
mentare despre rolul determinant al Aradului și al unor personalități istorice 
arădene în realizarea actului de la 1 Decembrie 1918. Este vorba despre filmul 
„Unirea în imagini” – care deține și versiuni cu subtitrare în limbile engleză 
și franceză – și „Istorie şi destin”. „Ca şi consultant şi protagonist în cele două 
filme, mă simt onorat că am reuşit să duc la bun sfârşit cele două proiecte 
culturale de referință pentru promovarea internă şi externă a Aradului şi a 
semnificațiilor Centenarului Marii Uniri. Sper că mai ales tânăra generație să 
vizioneze aceste documentare şi să interiorizeze mesajele lor”, afirmă istoricul 
dr. Antoniu Martin.
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„Pruncul Român”, gazetă-pionier 
a presei românești

PRESA MARII UNIRI



Preotul Neculai V. Hodoroabă, 
militant în lupta pentru marea 

reunficare a Transilvaniei cu România
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Biserica a fost 
întotdeauna alături de 
popor, de-a lungul întregii 
sale istorii, în lupta sa 
pentru libertate, drepturi, 
demnitate şi unitate 
naţională. Primul Război 
Mondial nu a dezminţit 
această prezenţă, ci, 
dimpotrivă, o dată mai 
mult. a confirmat 
realitatea menţionată.

Preoţii militari au întreţinut în 
sufletele ostașilor credinţa în Dum-
nezeu, în victorie, în valoarea jertfei 
supreme pentru salvarea și bine-
le naţiunii. Ei au contribuit efectiv 
la menţinerea moralului ostașilor, 

propovăduind credinţa în victorie și 
responsabilitatea de pe umerii osta-
șilor de a salva Ţara și Neamul, aces-
te noţiuni având un caracter sacru 
în contextul luptelor de veacuri ale 
românilor pentru identitatea lor ca 
popor și pentru apărarea teritoriilor 
locuite de ei. 

Prezenţa preoţilor pe câmpul de 
luptă nu a fost lipsită de riscuri. Au 
existat preoţi care „au căzut prizoni-
eri pentru că au întârziat cu pansarea 
răniţilor, îngrijirea muribunzilor sau 
îngroparea soldaţilor”, după cum și 
preoţi  militari care și-au pierdut via-
ţa, fiind aflaţi în prima linie pe front 
alături de soldaţi. Această activitate și 
jertfă nu au trecut neobservate. Așa 
se face că numeroși preoţi au fost dis-
tinși cu decoraţii precum „Serviciul 
Credincios”, „Meritul Sanitar”, „Co-
roana României”.

Neculai V. Hodoroabă a fost pre-
ot de parohie, preot militar, profesor, 
misionar, autor de monografii și ma-
nuale didactice, culegător de folclor, 
istoric și dramaturg. Între 1916-1918 
a fost preot militar cu gradul de lo-
cotenent în cadrul Regimentului 69 
Infanterie din Dorohoi, după care a 
fost avansat la grad de căpitan în Bri-
gada 10 Artilerie. Câteva din cărţile 
sale: Învăţăminte de război, 1919; În 
slujba steagului, 1925; Din războiul 
de reîntregire, Iași, 1923; Cântece os-
tăşeşti culese pe front. A colaborat la 
numeroase ziare și reviste. Pentru ac-
tivitatea sa exemplară pe front în tim-
pul războiului, părintele Hodoroabă 

a fost distins cu Ordinul „Coroana 
României”, în grad de cavaler (1922).

Dragostea de neam și ţară ardea ca 
o flacără în sufletul lui. Iată și o măr-
turisire despre conștiinciozitatea cu 
care N. V. Hodoroabă își făcea datoria 
de preot pe front: „Mi-am dat silinţa, 
ca după încetarea luptelor, să înmor-
mântez ostaşii căzuti. M-am îngrijit ca 
la fiecare mormânt să se pună câte o 
cruce, coroane şi flori. Pe toate crucile 
scriam singur numele mortului, data, 
regimentul etc”.

Pe unde a umblat, pe front și în 
zone unde nu erau lupte, părintele 
Hodoroabă cultiva în sufletele tuturor 
celor pe care-i întâlnea elanul specific 
unor momente istorice de înaltă sem-
nificaţie, ca acela al reîntregirii Ro-
mâniei. „În Ardeal. Trecând frontiera 
pe la Bicaz, arătam atât soldaţilor din 
jurul meu, cât şi populaţiei civile ro-
mâneşti ce o întâlneam în cale, că tră-
im zile mari, că generaţii întregi s-au 
stins dorind să vadă căderea pietrelor 
nedrepte de hotar şi ivirea steaguri-
lor din România liberă pe pământul 
Transilvaniei”, precizează părintele 
Hodoroabă.

@ Preot dr. Theodor Damian

PRESA MARII UNIRI

P
erioada interbelică a fost una 
fertilă pentru presa constăn-
ţeană. Ridicarea nivelului 
profesional al ziariștilor con-

stănţeni va duce la conștientizarea de 
către aceștia a rolului presei în viaţa 
socială, a importanţei ei ca factor edu-
caţional și implicit, a creșterii răspun-
derii ziariștilor, a respectului pe care îl 
datorau profesiei lor. De aici frecven-
ţa crescută a articolelor cu privire la 
deontologia profesională a ziariștilor, 
la necesitatea selectării și verificării 
celor ce puteau să publice, de aici și 
nevoia unei legislaţii a presei sau mai 
bine zis a reglementării meseriei de 
ziarist și tot de aici apariţia unor forme 
de organizare a ziariștilor constănţeni.

Fără pretenţia de a epuiza subiec-
tul, aceste pagini pot să ne ajute în în-
ţelegerea evoluţiei presei constănţene 
în perioada anilor 1918-1940.

În toamna anului 1922, un grup de 
ziariști constănţeni (între alţii, I. și Tr. 
Berberianu, C. Irimescu, O. Gorun-
eanu, Al. Dratschi, Cruţiu-Delasăliște 
și I. Duployen), au constituit „Uniunea 
ziariștilor dobrogeni”, adoptând un 
statut, care, la art. 2, prevedea scopuri-
le acestei organizaţii: de a strânge legă-
turile de solidaritate între membri; de 
a apăra în orice împrejurare prestigiul 
și demnitatea membrilor săi; de a apă-
ra interesele morale și materiale ale zi-
ariștilor; de a urmări ridicarea nivelu-
lui moral al presei. După cum vedem, 

se avea în vedere protejarea ziariștilor 
și susţinerea profesiei lor, în condiţiile 
unei societăţi în plină schimbare, așa 
cum era cea românească în primii anii 
de după 1918. Interesantă este o altă 
menţiune din statut: „chestiunile de 
politică nu vor putea face niciodată 
și sub niciun cuvânt obiectul dezba-
terilor sau manifestărilor de orice fel 
ale Uniunii” . 

Pentru curăţarea breslei de impos-
tori se ridicau mulţi oameni de presă 
onești. Citim astfel un fragment scris 
de Ion Neicu. Criticând pe cei ce cred 
că „oricine poate fi ziarist”, Neicu își 
afirma speranţa că cei „din tagma ga-
zetărească vor face desigur cu timpul, 
ca neghina să zboare dintre ei. Vor cere 

desigur celor ce vor să fie gazetari să 
aibă mai întâi de toate un puternic fond 
de cinste sufletească, să aibă dragoste 
fierbinte de adevăr şi obişnuinţa muncii 
corecte şi a luptei leale. Şi le vor mai cere 
şi o pregătire intelectuală la înălţimea 
vremurilor şi corespunzătoare impera-
tivelor profesionale. Vor face ca în tag-
ma gazetarilor să se intre ca odinioară 
în tagma cavalerilor. Căci un gazetar 
trebuie să fie cavaler” . 

Peste mai bine de un deceniu de 
la primele forme de organizare, la în-
ceputul anului 1933, presa locală în-
ființa Sindicatul presei din Constanţa. 
Interesant este însă că în același an, la 
25 august 1933, se puneau bazele unei 
noi organizaţii profesionale, o uniune 
formată din cercurile ziariștilor profe-
sioniști, din judeţele Constanţa, Cali-
acra, Durostor și Tulcea. În acord cu 
timpurile, președinte de onoare fusese 
proclamat C. Dimitrescu, secretarul 
particular al Regelui Carol al II-lea.

Diferenţele de orientare dintre zi-
arele constănţene, orgoliile profesio-
nale, justificate sau nu, dar accentuate 
de dezbaterile politice ale vremii, au 
dezbinat însă breasla ziariștilor din 
Constanţa. Așa se face că în toamna 
anului 1934, la 10 octombrie, se semna 
actul constitutiv al unei noi organiza-
ţii, numită Cercul ziariștilor profesio-
niști din Constanţa. 

@ Constantin Cheramidoglu

Ziarişti şi ziaristică în Dobrogea
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JURNALISMUL  ȘI  CENZURA
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F
iind de serviciu, eram trimis 
mereu de redacție, să aduc sau 
să duc file cu corecturi în boxa 
din tipografie, unde, în acea 

vreme – anii 1950 – se întocmea ziarul. 
Adesea, în drumul meu, mă împiedicam 
de un lădoi mare cât toate zilele, instalat 
pe culoar, parcă anume pus acolo ca să 
încurce circulația persoanelor, cel mai 
ades grăbite. Vedeam cum în acel lădoi al 
cenzurii erau aruncate manuscrise retrase 
din tipar, pagini modificate de corectură, 
după „indicații”, maculatură și probe de 
tipar. M-am împăcat cu gândul că dacă 
lădoiul era pus acolo, ăsta i-o fi fost locul 
hărăzit, ce să-mi mai bat capul?...

Îmi formasem un soi de reflex con-
diționat: odată ajuns la locul cu pricina, 
picioarele săvârșeau o piruetă, întot-
deauna aceeași, care evita coliziunea, 
aidoma condusului automat al automo-
bilului în momente dificile. 

Se subînțelege că în acele zile „eroice” 
activa din plin cenzura, ce avea o secți-
une plasată între redacții și tipografie, 

și de aceea exista și lădoiul cu pricina, 
în care se aruncau paginile neagreate. 
Se lucra mult și cu spor; se primeau și 
se restituiau articole și pagini întregi de 
gazetă, fie prin curieri, fie prin redacto-
rii șefi. Mai-mare peste acest „trust” al 
cenzurii era un om mărunțel, gălbejit și 
oarecum ciudat în discuții amicale. Atât 
el, cât și colegii săi cenzori cunoșteau la 
zi toate detaliile din dosarele și clasoare-
le cu interdicții, pe domenii și ministere. 
Erau tenaci, sârguincioși și necruțători 
în materie de vigilență scrisă. Cea mai 
mică scăpare le putea fi fatală...

Dar amintitul personaj, șef al cenzu-
rii la „publicații”, avea o supărare a sa: 
cei „de sus” nu-l informau întotdeauna 
și, de aceea, el nu știa în fiecare moment 
care anume informație poate deveni 
„delict de presă”. Desele scuturături de 
mare voltaj pe care le primea indicau că 
unele lucruri îi mai și scăpau.

- Ai și tu cap să judeci singur, că de-
aia ai fost pus!, era admonestat și ame-
nințat deopotrivă.

Într-o bună zi, cineva de la cenzura 
„publicațiilor periodice” – concern de 
„tăietori” multidimensionat pe speci-
alități și cu numeroși salariați, „docți” 
în economie, cultură și artă, știință, 
ideologie etc. – îi șoptise la ureche șe-
fului că în lădoiul de pe culoar fuseseră 
aruncate, cu o zi înainte, două pagini 
greșite ideologic de la manualul de Is-
torie ce se tipărea pentru clasa a V-a. 
Acolo era o bubă mare. „Fii atent, fii 
vigilent”, suna mesajul binevoitor. Dar 
nimeni nu-i suflase despre ce „greșeală 
politică” grozavă era vorba.

Cenzorului-șef i-a venit o idee: să 
compare noua pagină de manual, proas-
păt introdusă și care se tipărea, cu cea 
ruptă și azvârlită în ladă și astfel, prin 
alăturare, să constate adaosul salvator. 
Idee într-adevăr bună pentru el, dar cu-
tremurătoare pentru noi... Așa se face că 
cenzorul a încălecat pe lădoi și s-a apucat 

să scotocească și să caute asiduu, să scoa-
tă la lumină paginile cărților interzise. 
Tocmai căuta înfrigurat cele două foi 
osândite din manualul cu pricina, când 
am apărut eu, grăbit, să cer din paginație 
un „șpalt” pentru corecturi. M-am oprit 
din drum, surprins: oare ce făcea acolo 
sus tovarășul cenzor, călare pe lădoiul cel 
mare? Și nu m-am putut abține să nu-l 
chestionez că ce face tocmai el cățărat, ca 
o caricatură? Omul, fire subțire, s-a ferit 
să-mi spună adevărul, pe care însă l-am 
dibuit dintr-o explicație simplă, dar cu 
subînțeles, a unui paginator:

- Caută și el linia, săracul...
Și m-a pus dracul să fac bășcălie pe 

această temă:
- Auzi drăcie, să caute cenzorul linia 

într-o ladă de gunoi..., m-am confesat 
cui nu trebuie.

- Ce linie? se interesă acela, mai mult 
decât curios.

- Ce, te faci că nu înțelegi?, am con-
tinuat, isteț nevoie mare.

- Și cum e această linie?, insista in-
sul, pus pe rele.

- Parcă nu știi... Și într-o secundă, 
înțelegând în ce pericol mă aflam, am 
continuat, pe un ton candid: Parcă nu 
știi din ce este făcută linia tipografică? 
Este grea, din plumb...

- Mda..., mormăi insul, nemulțumit 
de răspuns.

Și am scăpat din nou. Aveam să-mi 
reamintesc sinistrele vorbe ale lui Ion 
Antonescu: „Cine limbă lungă are zece 
ani va săpa la sare”. Este adevărat că alo-
cuțiunea mareșalului privea un cu totul 
alt context, însă, într-un anume fel, avea 
un sens similar, orice s-ar spune...

***
Retrăiesc emoții rare, inocențe și 

avânturi comune ale celor ce redactam 
cu bună credință, fiecare pe măsura 
lui, cotidianul tineretului. Eram cu 
toții prieteni și credeam în „mai bine”, 
în dreptate, în adevăr, într-o stare de 
credulitate totală.

Până când, încet, încet, s-au abătut 
asupra noastră urgii provocate de oa-
meni mai puțin pregătiți – sau poate 
foarte bine pregătiți, mai știi? – și care 
la început, voalat, apoi manifest, ne în-
demnau la păcat. Adică nu să furăm, nu 
să violăm, nu să necinstim, nu... ci cu 
totul altceva: să urâm.

Da, să urâm. Pe cine? Pe toți cei care 
se opunea „mersului victorios al socia-
lismului în scumpa noastră patrie, Re-
publica Populară Română”. Și cine erau 
aceștia? Capitaliștii naționalizați, moși-
erii deposedați, chiaburii, mic-burghe-
zii înrăiți, intelectualii dușmani având 
idei retrograde naționaliste, chiar și 
aceia dintre noi care ne-am fi îndoit 
de linia oficială promovată. Într-un 
cuvânt, „horă mare”. „Cine nu e cu noi 
e împotriva noastră”. Alb ori negru, nu 
existau nuanțe intermediare; ești de-al 
nostru sau de-al lor. 

De aici un sistem de rigori compor-
tamentale unice: să fii atent și la ultimul 
cuvințel pe care îl rostești sau scrii; dacă 
nu-ți convine ceva, te duci imediat la 
secretarul de partid, personaj suveran 
omnipotent; pe teren, repet, pleci cu 
tematica exactă dispusă de șefi și o com-
pletezi cu cifre și fapte, în așa fel încât 
să cazi exact pe concluzia din redacție. 

Unde erau adevărul și dreptatea 
în care credeam? Chiar dacă cei mul-
ți consumau unele binefaceri ale unei 
democrații muncitorești incipiente – 
școli și facultăți gratuite, burse, cantine, 
cămine culturale, întreceri sportive de 
masă etc., etc. O imensă teamă pătrun-
dea tot mai adânc în masa populației, 
deoarece „lupta de clasă se ascuțea” și 
aducea cu ea neliniștea, instabilitatea, 
lipsa unor idealuri perene în afară de 
ceea ce constituia o viață materială ele-
mentară asigurată.

Parcă îl văd aevea pe Nicolae Con-
deescu, un licean deosebit de cult, ni-
merit la secția agrară, ale cărui reportaje 
povesteau cu bun simț realitățile satului, 
așa cum erau ele. Îi privea încurajator 
pe țăranii săraci și mijlocași ce încercau 
să se descurce și ei, lăuda meșteșugurile 
satului ce supraviețuiseră, îi îndemna, 
civilizat, pe copiii de la țară să meargă 
la școală, în ciuda privațiunilor. Dar... 
articolele sale erau cotate a fi „lipsite de 
combativitate”, deoarece nu-i răstignea 
pe chiaburi și nemulțumea „sus”. Până 
ce i s-a spus băiatului că talentul său 
literar ar trebui să fie valorificat și peste 
noapte a fost transferat ca redactor de 
carte la Editura tineretului.

Acest Condeescu, un autodidact 
convins, ce știa pe dinafară pagini între-
gi din Eminescu, Alecsandri, Coșbuc, 
Vlahuță, Goga, a început să-și aplice 

cunoștințele prin introducerea unor 
adaosuri inspirate la cărțile pe care 
avea să le redacteze. Șeful lui de secție 
era un fost muncitor, activist la Tineret, 
plasat într-un loc de muncă pentru care 
nu avea nicio aplicație. Omul, deși bine 
intenționat, categoric, era limitat. Și s-a 
apucat șeful să amputeze toate adaosu-
rile redactorului, sub diferite motive: 
că nu se „asortează”, că nu e „conclu-
dent”, că „se poate găsi și altceva”, că... 
De fapt, era teama necunoașterii. Nu 
voia să riște prin apel la clasicii români, 
pe care omul nostru nu-i prea știa, dar, 
ceea ce era mai grav, nu avea vreo idee 
cum erau cotați aceștia de puterea po-
litică a zilei. În schimb, l-a obligat pe 
băiat să introducă într-un text o frază 
din Eminescu, „Împărat și proletar”, 
și care se potrivea în context ca nuca 
în perete. Redactorul nu a suportat, a 
replicat și i-a oferit în schimb un frag-
ment din Octavian Goga. Șeful n-a spus 
nimic, s-a interesat cam cum stă cazul 
cu poetul semnatar al textului promo-
vat și s-a repezit ca o furtună asupra lui 
Condeescu:

- Ești nebun? Vrei să publici un 
scriitor naționalist, reacționar, interzis, 
cenzurat?! 

Și, în final, l-a amenințat cu o lozin-
că a zilei: „Ascultă, ori ești cu noi, ori 
împotriva noastră”.

Dintr-o inspirație nesăbuită, plină 
de urmări nefaste, tânărul redactor s-a 
răzbunat în felul său: a plasat sub gea-
mul de pe biroul șefului următorul text 
din Eminescu: 

„Cum nu vii tu Țepeș, Doamne, 
ca punând mâna pe ei

Să-i împarți în două cete: 
în smintiți și în mișei

Și în două temniți large 
cu de-a sila să-i aduni
Să dai foc la pușcărie 
și la casa de nebuni”.

Fără multe discuții, „elementul duș-
mănos”, activ, a fost dat afară din re-
dacție. Cenzura îi venise și lui de hac. 
Nu cu tam-tamul deprins mai târziu, 
în perioada „anilor-lumină”, ci discret, 
machiavelic, pe tăcute.

Toată tărășenia mi-a povestit-o chiar 
fostul meu coleg de redacție, care, nu 
după mult timp, a murit de inimă...

de Carol Roman

„Linia” din ladă



P
rofundele schimbări din 
România în domeniul 
mass-media în perioada 
posttotalitară pot fi mai 

bine puse în evidență dacă facem o 
comparație cu perioada anterioară, 
comunistă, când funcționa controlul 
drastic al informației (prin cenzură), 
control politic, care însemna mono-
polizarea informației, deformarea 
realității, reducerea universului co-
municațional la mistificări propa-
gandistice, prin elogiul suprem al 
celor doi dictatori și al „mărețelor” 
realizări, când profesia de ziarist 
devenise descalificantă, prin impo-
sibilitatea de a se spune adevărul și 
de a sluji unui crez. 

În studiul Mass-media şi mean-
drele tranziției posttotalitare în 
România, Ioan Drăgan analizează 
etapele procesului de manipulare 
prin intermediul presei, mai ales al 
televiziunii, în perioada de tranziție, 
de la obținerea libertății comunică-
rii până la barierele ei, impunerea 

unor „libertăți”condiționate, de la 
democratizarea informației la dez-
informare, de la desființarea cenzu-
rii la „autocenzură”, de la adevăr la 
minciună, de la real la fictiv. Auto-
rul pornește de la ideea că Revoluția 
română din decembrie 1989 a îm-
brăcat forma unei „revoluții media-
tice”,  o revoluție a „imaginilor”, prin 
implicarea directă a televiziunii în 
„simularea şi dirijarea evenimentelor 
politice”. Dintr-o instituție personală 
a celor doi dictatori, televiziunea a 
devenit spațiul simbolic al eliberării 
de tiranie, al revoluției, al libertății 
de conștiință, al democrației tuturor 
formelor de manifestare individuală 
sau publică. Dar, în același timp, Te-
leviziunea Română (inițial „liberă”) 
oferă posibilități nelimitate de mani-
pulare a maselor, printr-o așa-numi-
tă „mediatizare mitologică”, care îm-
bracă forma „informației spectacol”, 
a confundării realității și ficțiunii, a 
simulării autenticității istorice, prin-
tr-o putere aproape magică, care, în 

ultimă instanță, nu reprezintă decât 
pretextul unei dezinformări subtile. 

De la datele inițiale (genocidul 
de peste 60.000 de morți), anunțate 
în presa română, și care aveau rolul 
de a crea o psihoză colectivă, la da-
tele reale (1.033 de morți și 2.198 
de răniți) este o distanță enormă, 
ca de la... minciună la adevăr! Nu 
întâmplător s-a vorbit de un mare 
„show mediatique”, de o „manipulare 
misterioasă”. 

Libertatea comunicării prin tele-
viziune părea să inaugureze subit o 
eră de libertate în toate domeniile. 
Iluziile și deziluziile Revoluției ră-
mân definitiv legate de telerevoluție. 

Un prim câștig, fundamental, 
al Revoluției române din 1989, îl 
constituie libertatea cuvântului și a 
comunicării, ca o dovadă a demo-
cratizării societății și a informației, 
ca o posibilitate neîngrădită de a 
spune adevărul. Revoluția română 
este, în același timp, și o revoluție 
a comunicării. Explozia presei ro-

mânești, în această perioadă imedi-
at post-revoluționară, este o dovadă. 
Într-un timp record, apare un mare 
număr de ziare și reviste, de o mare 
diversitate (la sfârșitul anului 1991 se 
înregistrează 2.000 de titluri), sunt 
reînființate unele ziare importante 
din perioada interbelică (Dreptatea, 
Adevărul, Universul, Viitorul,  Cu-
vântul etc.), ziarele locale cunosc o 
adevărată revigorare, apar noi pos-
turi de radio și de televiziune, unele 
dintre ele particulare. 

Drumul presei de la cenzură la 
democrația comunicării reprezintă, 
de fapt, drumul tranziției înseși. Un 
drum nelipsit de obstacole; dimpo-
trivă. Treptat, apar tot felul de bariere 
- economice, politice, instituționale, 
psihologice, morale - care condiți-
onează libertatea presei, aflată, în 
faza inițială, într-o stare de euforie 
a comunicării.

Apare o nouă alianță între tele-
viziune și putere, iar manipularea 
devine o formă de manevrare a con-
științelor, orientată voit spre o infor-
mare tendențioasă. Nu întâmplător 
se vorbește despre „revoluția furată” 
și se scandează pe străzile Bucureș-
tiului celebra formulă „Cu televizorul 
/ Ați mințit poporul”. Libertatea de a 
comunica devine anarhie, informa-
rea devine dezinformare, valoarea 
devine nonvaloare, atunci când nu 
mai funcționează criteriile autenti-
ce de judecată critică, realistă, când 
informația este distorsionată, îndrep-
tată spre alte scopuri, social-politice, 
educative, morale sau comerciale.

Bombardamentul informațional 
(aparent) neselectiv are rolul de a 
provoca pentru marele public, avid 
de „noutăți”, de știri, de evenimen-
te, un haos al percepției, o confuzie 
valorică, satisfăcându-i-se doar foa-
mea de „imagini”, care are asupra 
lui o influență de tip magic. Mani-
pularea opiniei publice prin inter-
mediul mass-media, al televiziunii 
mai ales, a făcut posibilă denatura-
rea adevărului în perioada de mare 
tensiune social-politică imediat după 
Revoluția din decembrie 1989 (Piața 
Universității, mineriadele, campania 

electorală din 1990 etc.). Prin aseme-
nea practici, aparența este luată drept 
realitate, ceea ce se vede devine, pen-
tru telespectator, substanța însăși a 
unei anumite politici. 

Prin excepționala putere de crea-
re a realului, mass-media în general, 
televiziunea în special, pot semăna 
în cadrul opiniei publice o stare de 
derută, de confuzie, de pierdere a 
credibilității. Manipularea este vă-
zută de unii specialiști ca o stare „pa-
tologică” a comunicării politice, iar 
ea este definită în funcție de blocarea 
sau deblocarea canalelor de comuni-
care dintre sistemul politic și mediul 
său intern extra-societal. 

Mass-media reprezintă adevărate 
uzine de produs imagini. Imaginea 
României în lume, imaginile oame-
nilor politici pot fi pozitive sau ne-
gative, favorabile sau nefavorabile, 
în funcție de diversele interese ale 
creatorilor lor. 

Marele public nu percepe aparen-
ța informației veridice și complete 
prin mass-media, el este mulțumit 
cu ceea ce i se oferă, el știe ceea ce i 
se comunică, iar ceea ce nu se comu-
nică nu se știe. El primește informații 
care nu informează, este bombardat 
cu o cantitate supranormativă de in-
formații, cu fragmente de realitate, 
alese selectiv, într-un amestec voit 
de fapte foarte importante, grave, 
cu informații anoste, lipsite de orice 
importanță, fleacuri care au rostul de 
a toci sensibilitatea oamenilor, de a-i 
obișnui să pună pe același plan po-
zitivul cu negativul, crima cu gestul 
umanitar, de a le cultiva indiferența, 
pasivitatea. 

Lupta pentru putere, în perioada 
de tranziție, a însemnat încercarea de 
a face din mass-media un aliat, fie de 
partea celor aflați la „putere”, fie de 
partea opoziției. 

Alături de celelalte puteri (exe-
cutivă, legislativă și juridică), presa 
a devenit un fel de „a patra putere”. 
O putere neoficială, fără legitimitatea 
politică și juridică a celorlalte, dar de 
temut. O armă teribilă în această bă-
tălie. Ea reprezintă puterea celor fără 
putere, a celor mulți, anonimi, de care 
trebuie să se teamă orice tiran. Presa 
este „câinele de pază” („watch-dog”) al 
publicului, care veghează la respecta-
rea legilor și instituțiilor, a drepturilor 
politice și cetățenești, trăgând per-
manent un semnal de alarmă asupra 
abuzurilor puterii, îndeplinindu-și 
funcția de control social, de liant, de 
echilibru, în deplină libertate, în nu-
mele opiniei publice. 

Deși, în mod oficial, cenzura a 
fost interzisă, ea continuă să funcți-
oneze sub alte forme. Autocenzura 
este una dintre ele. Teama ziariști-
lor de a nu intra sub incidența legii, 
de a nu dezvălui anomalii politice 
și sociale grave printr-un ton vehe-
ment critic, îi obligă pe aceștia la o 
anumită prudență, la abaterea de la 
deontologia profesională, prin mani-
pularea publicului, căruia i se oferă 
informații călduțe, care nu deranjea-
ză pe nimeni. De altfel, se cunosc nu 
puține cazuri de ziariști curajoși care 
au fost acuzați în justiție și au făcut 
chiar închisoare. 

Toate acestea ne obligă să vorbim 
mai pe larg despre etica și legislația 
presei. Poate cu un alt prilej. 

LIBERTATEA PRESEI

Mass-media în România 
în perioada de tranziție 

@ Ion Haineș
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REFLECȚII

În calea tuturor 
răutăților...

Reflexivitatea pe tema condiției 
noastre istorice, alături de permanenta 
interogație asupra influențelor exercita-
te în cultura română, aflată, vorba cro-
nicarului, mereu „supt vremi”, „în calea 
tuturor răutăților” și a năvălitorilor, au 
contribuit, fără îndoială, la formarea, 
în timp, a imaginii despre sine și a con-
științei de sine a românilor. Problema 
influențelor culturale a parcurs, și ea, 
etape succesive, care au situat cultura 
noastră când sub aerul cald și calm al 
Orientului, când sub avântul factice și 
pragmatismul Occidentului. Decalajele, 
recuperările și sincronizările sunt feno-
menele au caracterizat permanent trase-
ul sinuos al culturii noastre, definindu-i 
în mod decisiv evoluția. 

Micul „Bizanț 
după Bizanț”

La început de secol XX, Nicolae 
Iorga făcea prima sinteză a elemente-
lor orientale (imobilism, colectivism, 

despotism, spirit contemplativ, știinţă 
sacră) occidentale (dinamism, indi-
vidualism, spirit practic, democraţie, 
știinţă profană) ce caracterizează atât 
cultura și civilizaţia bizantină, cât și 
micul „Bizanț cultural după Bizanț” 

din Țările Române, la mijloc de ev. 
Această sumă de contrarii s-a regăsit 
personalitatea lui Dimitrie Cantemir, 
în principele culturii noastre medie-
vale, format în aerul molcom al Ori-
entului, dar cu anvergură intelectuală 
și rafinament renascentist-occidental. 
Romanul său alegoric din 1705 –  Is-
toria ieroglifică – e, în fapt, povestea 
culturii și civilizației noastră vechi – o 
Batrachomyomachiadupă model ho-
meric, în care deslușim, în spatele „scă-
rii numerelor dezvăluitoare”, același 
amestec de Răsărit și Apus, de bătălie 
între imperii.

Arc peste timp, tinerii pașoptiști 
vor ilustra, la rându-le, acest amestec 
original de tendințe, demonstrând asi-
milarea originală a factorului european 
în terenul deja fertilizat de elementul 
oriental, chiar dacă, la începutul dru-
mului către modernitate, pericolul 
dezechilibrelor planase real asupra 
formării noastre culturale (de unde și 
avertismentele lui Mihail Kogălniceanu, 
în revista Dacial literară, cu privire la 
„dorul imitației”, care „s-a făcut la noi 
o manie primejdioasă, pentru că omoa-
ră în noi duhul național” și, mai târziu, 
ale lui Titu Maiorescu, criticul preluării 
„formelor fără fond”). La 1848, Țări-
le Române pluteam încă în apele unui 
ocean de arhaicitate orientală, în care se 
vărsau lent, dar ferm, râurile moderni-
tății, așa cum remarca Alecsandri, în-
soțindu-și personajul, călător francez 
la Balta-Albă, „în fundul Evropei, pe 
marginea Orientului”: „În 24 de cea-
suri am văzut atâtea lucruri nepotrivite, 
atâtea contrasturi originale, că nu știu 
nici acum dacă Valahia este o parte a 
lumii civilizate sau de este o provincie 
sălbatică !” Un Orient al Occidentului 
și un Occident al Orientului...

De la micul Fanar 
la micul Paris

Acest uluitor amestec de influențe 
și mentalități, de calm levantin și dina-
mism apusean, se regăsește în atmosfe-
ra Crailor de curtea veche, al „celuilalt 
Caragiale”, Mateiu – el însuși sinteză de 
balcanism (pe filieră paternă) și europe-
nism (pe filieră livrescă). De la „hagia-
lâcuri” la „amurgul crailor” și de la he-

donistul Gore Pirgu, la nobilul Pașadia, 
romanul surprinde o eră crepusculară, 
de coexistență a șalvarilor turcești și a 
anteriului fanariot cu fracul și jobenul 
occidentale, a epicureismului vechilor 
boieri Arnoteni cu rafinamentul mit-
teleuropean al lui Pașadia. Noii barbari 
levantini, aux portes de l`Orient, où tout 
este pris àla légère (după cuvintele lui 
Raymond Poincaré, care deschid cartea 
Crailor...), urmași ai fanarioților, și ra-
finații gânditori de la Soare-Apune, lo-
cuitori ai Bucureștiului - micul Paris, se 
conciliază într-o cultură a confluenței, 
paradoxală, dar, fără îndoială, originală.

Coincidentia 
oppositorum

Perioada dintre Cele Două Războaie 
Mondiale reia dihotomia. Susţinători 
ai întoarcerii spre Orient sunt acum 
tradiţionaliștii, conduși de Nichifor 
Crainic, în timp ce moderniștii lovi-
nescieni pledează pentru moderniza-
rea literaturii și a culturii noastre prin 
sincronizarea cu noile mișcări de idei 
ale Occidentului. Polemica generează 

dese și acerbe încrucișări de spade re-
torice, mai cu seamă între teoreticienii 
ieșeni de la Viața românească, în frunte 
cu Garabet Ibrăileanu, și bucureștenii 
de la Sburătorul, cu Eugen Lovinescu 
avangardă. Primiipromovează tradiţi-
onalismul culturii române, conceput 
ca îmbinare între autohtonism și orto-
doxie, între temele și valorile naţionale 
și spiritualitatea ortodoxă, văzuta ca un 
„coviltir de aur” al bisericii, ca o zare 
metafizică românească: Cum noi ne 
aflăm, geografic, în Orient, şi cum, prin 
religiunea ortodoxă deţinem adevãrul 
lumii răsăritene, orientarea noastră nu 
poate fi decât  spre Orient, adică spre noi 
înşine, spre ceea ce suntem prin moşteni-
rea de care ne-am învrednicit. Moştenim 
un pământ răsăritean, moştenim părinţi 
creştini, – soarta noastră se cuprinde în 
aceste date geo-antropologice. Occiden-
talizarea înseamnă negarea orientalis-
mului nostru; nihilismul europenizat 
înseamnă negarea posibilităţii noastre 
creatoare, decreta Nichifor Crainic, în-
Sensul tradiției, manifestul mișcării de 
la Gândirea, din 1919.

Paradigme culturale 
românești

Romania Orientalis, Romania Occidentalis

Orientalis

Occidentalis F pag 46

Bucureștiul occidental

Bucureștiul oriental



NR.12  -  2018     UZP       47

FOCUS

C
ine vorbește? Pe cine ascul-
tăm? Opiniile cui le respec-
tăm? Aceste întrebări sunt 
întotdeauna importante, dar 

cu atât mai mult acum. O analiză efec-
tuată de Centrul de Studiere a Presei, 
Comunicării și Energiei, în numele 
„Global Institute for Women’s Leader-
ship”, de la King’s College, din Londra, 
a constatat că patru din cinci persoane 
citate ca experți în articole de știri online 
ale principalelor surse de informații sunt 
bărbați. Studiul a analizat un eșantion 
reprezentativ pentru toate articolele de 
știri publicate online, într-un interval de 
șapte zile, de către cele mai importante 
secții de știri, incluzând BBC, Channel 
4, ITV, Sky, Daily Mail, Daily Star, Dai-
ly Express, The Times, Financial Times, 
The Guardian, The Independent, Daily 
Mirror, The Sun și The Telegraph. Așa-
dar, „crema” presei britanice și în același 
timp pleiadă de publicații de top mondi-
al s-a vădit încă rămasă în urmă pe acest 
segment. Și, firește, nu este valabil doar 
pentru mass-media insulare. În ciuda 
tuturor campaniilor mass-media din 
ultimii ani axate pe reprezentare egală, 
raportul de nouă din zece surse-expert 
în dreptul bărbaților nu s-a schimbat 
substanțial de la studiul similar realizat 
în 2010.

Ce determină acest dezechilibru? 
Cercetările anterioare au identificat o 
tendință de a se baza pe contacte deja 
cunoscute, de încredere, și pe sugestii 
din surse anterioare, toate acestea mili-
tând împotriva lărgirii bazei de experți. 
Apoi, apare întrebarea: cine este consi-
derat a fi „expert”? 

Evaluarea credibilității nu se face fără 
influențe externe, fără prejudecăți. O se-
rie de studii au arătat că găsim aceleași 
informații ca fiind mai credibile atunci 
când sunt prezentate de un bărbat decât 
atunci când sunt furnizate de o femeie. 
Fie că este vorba despre politică, sport 
sau scurte prezentări de lucrări științi-
fice, simpla schimbare a numelui celui 
ce semnează s-a dovedit a afecta opinia 
respondenților cu privire la calitatea, 
competența sau expertiza conținutu-
lui. La nivel de percepție publică, așadar, 
bărbații „fură startul” prin simplul fapt 
că sunt bărbați…

Prejudecățile arată cât de naiv este să 
susținem că expertul-sursă ar trebui să 
fie „persoana cu cea mai bună experien-
ță”. Această tipologie în repere fixe este, 
în fond, o himeră - cum oare ar putea fi 
clasificată experiența cuiva? Orice încer-
care de a determina persoana-sursă ar fi 
influențată de prejudecăți, nu numai din 
partea jurnalistului în ceea ce privește 

evaluarea acreditărilor, ci și de faptul că 
acele acreditări au fost obținute într-o 
lume părtinitoare în privința genului.

În aceste condiții, intervine o linie 
clară de demarcație între termenul ex-
pert și profesia jurnalistică. Așa cum 
realitatea a demonstrat de nenumărate 
ori, ziariștii au responsabilitatea de a 
căuta voci diverse mai degrabă decât să 
îndrepte în mod „neutru” o oglindă că-
tre societate. Cine ne explică lumea din 
jurul nostru trimite un puternic semnal 
simbolic despre punctele de vedere pe 
care le prețuim și despre ceea ce este po-
sibil pentru diferite grupuri de oameni. 
În final, este nevoie de un efort supli-
mentar din partea jurnaliștilor pentru a 
privi dincolo de rețelele existente și, mai 
departe, dincolo de prejudecăți. Într-o 
societate deschisă, care le permite acce-
sul, deși nu îl și garantează în cazul lor, 
femeile din presă nu mai au nicio scuză 
pentru a nu face posibilă ascensiunea. 

@ Valentina Mareș
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Totuși, dintre gândiriști, Cezar 
Petrescu va susține o linie moderat tra-
diţionalistă, receptivă faţă de tendinţe-
le inovatoare, în timp ce colaboratorul 
Blaga va propune orientarea spre arhaic, 
valorificarea zăcămintelor nelatine ale 
fondului sufletesc ancestral. 

Însă conștiinţa românească trăieș-
te în perioada interbelică o criză de 
proporţii. România dobândește acum 
o conștiinţă de sine nefericită, este ne-
mulţumită ontologic de istoria sa, vrea 
să iasă din „eternitatea” tradiţiei. Ne-
cesitatea unei modernizări pe formulă 
occidentală este intens susţinută de Eu-
gen Lovinescu și de alţi intelectuali, care 
apreciau că România nu are alte șanse 
decât de a imita și asimila cultura ţări-
lor dezvoltate, întrucât, spunea tânărul 
critic, noi nu avem o tradiţie consolidată 
în multiple forme ale culturii, și, deci, nu 
are rost să facem apel la trecut, ci doar să 
ne îngrijim de sincronizarea noastră cu 
lumea occidentală prin importul de idei, 
forme și modele cultural : Ne iubim stră-
moşii, ne iubim însă şi strănepoţii; (…) 
nu suntem numai strănepoţii încărcaţi 
de povara veacurilor, cistrămoşii virtuali 
ai strănepoţilor târzii; obligaţiile faţă de 

viitor depăşesc pe cele faţăde trecut”.
Disputele între autohtoniști și sin-

croniști, paseiști și avangardiști vor ge-
nera, din partea oamenilor de cultură 
ai vremii, afilieri ori disocieri teoretice 
diverse, dar, fără îndoială, și valoroase 
creații literare, într-una dintre cele mai 
intense și mai fertile epoci ale evoluției 
noastre culturale.

Homo balcanicus
După Al Doilea Război Mondial, se 

conturează treptat un nou concept în 
antropologia culturală – homo balcani-
cus –, amplu analizat recent de teoreti-
cianul Mircea Muthu, care-l înfățișa, în 
Balcanisul literar românesc. Panoramic 
sud-est european. Confluențe cultura-
le (2002) cahomoduplex, dominat de 
trăsături diverse și divergente:haz de 
necaz, adaptabilitate, toleranţă, versa-
tilitate, amoralitate, spirit tranzacţional 
și scepticism. Acest prototip sintetizea-
ză, în viziunea cercetătorului, destinul 
cultural românesc, de-a lungul întregii 
sale evoluții, tipar întrevăzut anterior în 
„mioritismul” lui Lucian Blaga, în per-
manenta „schimbarea la față a Româ-

niei” despre care vorbea Emil Cioran,în 
„fenomenul românesc” văzut de Mihail 
Ralea, ori în „românismul” (formă de 
„catehism al unei noi spiritualități”) teo-
retizat de Constantin Rădulescu-Motru.

În perioada comunistă, autohto-
nismul a fost untilizat ca instrument 
de propagandă și manipulare politi-
că, demonizarea factorului occidental 
servind perfect intereselor de partid. 
Izolaționismul cultural față de valorile 
occidentale era justificat prin păstra-
rea purității spiritului național, orica-
re altă influențăstrăină fiind înfățișată 
propagandistic ca alterare a lui. Drept 
urmare, la sfârșitul anilor 80 ai secolului 
trecut,elementul occidental intra în spa-
țiul românesc în regim de contrabandă, 
sub anatema oficială a subvesivității. Ne 
aflam, din nou, între cele două puncte 
cardinale, alăturând, de pildă, carpetei 
cu Rădirea din serai filme occidentale, 
rulate la sisteme video traficate. 

Vita occidentalis, 
via orientalis

Liberalizarea de după 1990 a ne-a 
permis însă recuplarea la o largă piață 
mondială de idei, cultura noastră re-
luându-și locul pe harta europeană a 
valorilor, în care s-a reintegrat rapid, ur-
mare a „rezistenței prin cultură” care o 
păstrase vie, în pofida regimului opresiv. 
Apropierea de Occident se manifestă, 
din nou, cu putere în plan cultural, du-
blată de redescoperirea culturii româ-
nești din exilul european ori de peste 
ocean (revin, în sfârșit, „americanii”, atât 
de așteptați după război). În fundal, cu-
lura de consum rămâne partajată, la în-
ceputul anilor 90, între farmecul Orien-
tului (vezi micul comerț de Istanbul) și 
(post)modernitatea Occidentului (noua 
ordine comercială, cultura mall-ului. 
Tendința către globalizare a ultimelor 
decenii va schimba, însă, și paradigma 
culturală românească, desenându-i 
un traseu deschis către universalitate. 
După ce a filtrat, de-a lungul secolelor, 
în proporții diverse, esențe orientale și 
occidentale, cultura noastră și-a găsit 
factorul de omogenizare în elementul 
național, aspirând original însă, toate 
parfumurile lumii.

@ dr. Corina Popescu
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Accesul femeilor în vârful mass-media 
– misiune dificilă

Este dezamăgitor 
să aflăm că vocile 
feminine din media 
continuă să fie 
marginalizate, iar 
experienţa femeilor 
rămâne neexploatată 
și neauzită în 
vremurile complicate 
și deseori confuze 
cum sunt acestea pe 
care le traversăm.



C
ând vine vorba de relațiile 
Președinte-Presă în Statele 
Unite, știutorii cu mintea 
odihnită într-ale politicii 

afirmă înțelepțește: „Niciodată un pre-
şedinte nu poate câştiga în confruntare 
cu presa. Preşedintele iese mereu per-
dant”. Însă Donald Trump este, și în 
această privință, altfel decât ceilalți. 
Performanța lui, cel puțin până acum, 
este una singulară în istoria Americii 
și nu se poate trece oricum peste ea. 

Raporturile președintelui Trump cu 
presa sunt de epopee. A făcut chiar el 
presă, ca „realizator” tv, citește zi de zi, 
câteva ceasuri, ziare și chiar dintre cele 
care nu-l menajează deloc în aprecieri, 
dar mass-media nu-i provoacă alergii, 
dimpotrivă, îi stimulează adrenalina și 
verva ironiei. A câștigat alegerile coali-
zând, prin replici abrazive, principalele 
ziare și televiziuni împotriva sa, dar 
spulberând toate previziunile și sonda-
jele care nu-i dădeau șanse. Consterna-
tă de un rezultat electoral la care nu se 
aștepta, presa de citit și de privit a ră-
mas fără replică și a început să caute fel 
și fel de explicații. Dar mai ușor i-a fost 
să găsească alt teren de înfruntare (sau 
culoar de fugă): să conteste rezultatul 
votului, însă fără succes. După care, 
să se lanseze într-o campanie de pro-
porții, virulentă și susținută, de critici 
la adresa noului învestit la Casă Albă. 
Și a fost – este – pentru prima oară în 
istoria democrației americane când o 
campanie electorală, prin însăși natura 
ei conflictogenă, s-a transformat, cu 
aceeași intensitate și vehemență, în-
tr-un război de poziție în care taberele 
se atacă și azi, zi și noapte. Un război 
în care președintele este, practic, el 
singur, propria tabără, căci nu puțini 
dintre colaboratorii din Administra-
ție, inclusiv purtători ai săi de cuvânt, 
abandonează ori sunt înlocuiți, iar 
comandantul nu dă semne de ezitare 
sau de mlădiere a tonului. Și un răz-
boi în care, în mod paradoxal, fiecare 

dintre părți câștigă ceva. Președintele 
urcă, încet dar constant, ca audiență, 
iar ziarele încep să fie mai interesante, 
mai citite și își sporesc efectivele de 
redactori și tirajele. Un fenomen care 
durează de aproape doi ani și care nu 
pare să dea semne de epuizare. Și nu 
e vorba de vreun aranjament secret, 
subtil, viclean, între părți, chiar dacă 
și unii și alții se pricep de minune la 
afaceri ingenioase. 

De ce a câștigat? O campanie elec-
torală sui generis, purtată în principal 
prin rețelele sociale, dar concepută 
și purtată diferențiat, în funcție de 
preocupările specifice ale diferitelor 
sectoare ale bazinului electoral. Alegă-
torilor li s-a vorbit despre problemele 
și așteptările lor personale mult mai 
mult decât despre marile probleme ale 
țării. Marele secret (al lui Polichine-
lle…) este că și în campanie, și acum, 
candidatul/președintele a comunicat și 
comunică în permanență nu prin pre-
sa scrisă, ci prin rețelele sociale. Toate 
marile ziare, săptămânale și televiziuni 
(excepție Fox News) sunt împotriva sa. 
Dar contul său de Twitter are după unii 
20, după alții 50 de milioane de abo-
nați care sunt ținuți mereu în priză. 
Astfel, susținătorii (dar și oponenții) 

săi sunt și acum încontinuu mobilizați. 
Președintele este un bun comunicator, 
unul expresiv și incitant, convingător, 
mereu pe fază. Iar conjunctura econo-
mică este bună, clasa mijlocie se simte 
luată în seamă, impozitele vor scădea 
și – spun mai ales adversarii – actua-
la Administrație culege roadele unor 
acțiuni inițiate de precedenta echipă 
a lui Obama. Oricum, „America first” 
n-a rămas la stadiul de slogan electoral 
lipsit de conținut. Discursuri patriotice 
mai înflăcărate și mai credibile decât 
cele ale actualului președinte nu s-au 
mai pronunțat de multă vreme de la 
tribuna prezidențială sau în mari in-
cinte internaționale, în ciuda diverse-
lor etichetări ce li se aplică, de tipul 
protecționism, izolaționism, abando-
narea poziției de lider mondial și de 
portdrapel al valorilor democrației și 
drepturilor omului. 

Activitatea președintelui, care doar-
me doar 4-5 ore pe noapte, e intensă și 
mereu stimulativă. Marile ziare (dacă 
nu li s-a suspendat accesul la Casă 
Albă, căci se mai întâmplă) și-au spo-
rit numărul de corespondenți ori și-au 
deschis birouri la Washington, și-au 
format detectori (dar și producători) 
de fake news, și-au reconstituit echipele 
de investigații jurnalistice, care fuseseră 
practic abandonate. Chiar și adversarii 
din presă ai președintelui recunosc că, 
prin Trump, profesia lor a devenit mai 
motivată, mai pasionantă, mai specta-
culoasă. Cu sau fără voia lui, președin-
tele Trump reînvie presa, o scoate din 
amorțeală, din coșmarul impasului. 
Pentru presă, Trump e un stimulent 
providențial, o enzimă salutară. „Zia-
riştii noştri sunt epuizați. N-au lucrat 
atâta în viața lor”, spune Elisabeth Bu-
miller, șeful Biroului din Washington 
al „New Yok Times”. Iar președintele 
nu încetează să-i sfideze, să-i șicaneze, 

să-i provoace, să-i copleșească cu epite-
te câtuși de puțin flatante. Și, la modul 
general, a dat presei, în public, verdictul 
de „dușman al poporului”. 

Cum să pareze, cum să reacționeze 
presa într-o asemenea situație? Vreo 
200 de ziare importante s-au solida-
rizat și au publicat, toate, în aceeași 
zi, editoriale pe tema rolului, menirii, 
misiunilor și drepturilor mijloace-
lor de informare publică etc., etc. Și 
totuși, un sondaj Ipsos arată că 43% 
dintre americanii republicani (e drept) 
susțin atitudinea dură a președintelui 
față de presă, iar 51% cred că presa 
este într-adevăr dușman al poporu-
lui. În asemenea condiții, să escaladeze 
mass-media războiul cu președintele? 
Ar putea fi o acțiune cu efect de bume-
rang, atrag atenția câțiva directori de 
ziare influente. Lumea ar capăta im-
presia unei conjuratii antiprezidentia-
le, iar președintele ar apărea în postura 
de victimizat care trebuie apărat. Dacă 
publicul ar ajunge la concluzia că presa 
se coalizează împotriva președintelui, 
opiniile favorabile lui ar crește consi-
derabil, atrage atenția Ken Paulson, 
fost redactor șef al „USA Today”.

Și încă un fapt, plin de învățămin-
te: ziarele încep să-și vadă, și ele, pro-
priile vulnerabilități: partizanatul po-
litic („ziarele nu sunt partide” – amin-
tea un comentator), știri neverificate, 
interese comerciale, comportament 
inadecvat față de șeful statului, ambi-
guitate informație-comentariu și încă 
altele. Dar și o greșeală de strategie: 
președintele nu trebuie atacat cu toate 
armele, în același timp, din toate di-
recțiile și pozițiile, încontinuu, căci 
astfel campania se demonetizează, 
ajunge să-și exaspereze consumatorii 
și să-i satureze cu informație negativă. 
Nu, criticile trebuie exprimate pe un 
ton civilizat, cu argumentație solidă 
și aprecieri nuanțate. 

De mult nu s-a mai întâmplat o 
asemenea efervescență în presă, în 
viața publică, în societatea america-
nă. De pe vremea lui Martin Luther 
King, a războiului din Vietnam și a 
asasinării fraților Kennedy, a Water-
gate-ului și, poate, a Monicăi Lewins-
ky (pantoful aruncat spre președintele 
Bush jr. la o conferință de presă e o 
secvență de umor derizoriu). Viața 
politică, publică, mediatică din Statele 

Unite se află în plin moment al ade-
vărului. Nu e neapărat ceva alarmant, 
prăpăstios, nu e o situație-limită, dar 
reclamă reflecție și responsabilitate. 
„Criza presei este şi criză a democra-
ției”, scria clasicul gazetariei america-
ne Walter Lippman. Democrația este 
astăzi, în SUA, în plină frământare, 
efervescență, căutare și prefacere. În-
tr-un fel, societatea americană pare 
să-și trăiască și ea propria Perestroi-
ka, revoluție culturală sau colorată. Și 
până la momentul limpezirii va mai 
cunoaște, cu siguranță, episoade pal-
pitante. Dar tocmai din acest motiv, 
în principal, presa americană este da-
toare, este obligată să fie la înălțimea 
sfidărilor și exigențelor momentului. 
Are și opțiunea de a se credibiliza 
considerabil și relansa, dar și riscul 
de a se discredita în plus, într-un mo-
ment și așa critic pentru ea. 

În tot ce a făcut până acum, preșe-
dintele Trump a marcat mereu puncte 
sau joacă în avantaj. Ar fi păcat ca pre-
sa să piardă partida cu Casă Albă. În 
fond, tot americanii ne învață că există 
și partide win-win.

Presa  și  Președintele 

Lumea nu contenește să 
se întrebe de ce a câștigat 
Trump și cum reușește să-și 
consolideze și la Casa Albă 
avantajul (căci nici alegeri-
le parțiale, de la jumătatea 
termenului n-au fost un 
tsunami victorios al demo-
craților, cum s-a tot previ-
zionat). 

@ Corneliu Vlad
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REVISTA  REVISTELOR

- săptămânal pentru toţi
cei de-o limbă și de un neam

@ Dwight Luchian-Patton 
director „Clipa” din anul 1990, de la înființare 

„C
lipa”, ca revistă inde-
pendentă de informație 
socio-politică și cultură, 
editată săptămânal în 

Statele Unite ale Americii (Anaheim, 
statul California), și-a cucerit un loc 
binemeritat printre publicațiile de top 
care se adresează românilor de peste 
Ocean și nu numai.

Lucrând la „Clipa”, am parcurs un 
drum anevoios, dar marcat de multe 
succese, în ciuda „amabilităților” lan-
sate de cei care n-au înțeles că rolul 
presei este să informeze despre eve-
nimente, indiferent de generatorii lor.    

În acest antagonism perfect în care 
trăim, care, după filosoful Herodot, 
datează de la începutul existenței 
noastre milenare, ne-am străduit, 
conform celor scrise de distinsul om 
de cultură, intelectualul de marcă, Ar-
mand Ghedoian, să fim „ca liantul ce 
uneşte pe toți cei de o limbă şi un neam, 
indiferent de nuanțele de credință ce 
încă ne despart”.

Publicația noastră este obiect de 
studiu la catedrele de limbi romanice 
din Germania, Ungaria și Los Ange-
les, la biblioteci celebre, printre care 
cea din Ierusalim, care au solicitat-o în 
rafturile lor, iar personalități marcante 

ale vieții socio-politice și culturale ne-
au onorat cu semnătura lor. 

„Clipa” a fost declarată de organi-
zația veteranilor de război din SUA, 
drept „Donor of the Year” și „Patriot 
of the Year”, iar președinții Richard 
Nixon, Gerald Ford, George H.W. 
Bush și George W. Bush au ținut să 
ne felicite și să ne transmită mesaje 
personale pentru aportul nostru la 
conservarea principiilor pe care s-a 
clădit acest concept numit America. 

„Clipa” este membră de onoare a 
unor organizații americane 
de prestigiu, ca National 
Law Enforcement Officers 
Memorial Fund, American 
Federation of Police and 

Concerned Citizens, Veterans of Fo-
reign wars of the USA, Law Enforce-
ment Alliance of America ș.a. 

Mulțumiri speciale tuturor, pentru 
aprecierile adresate publicației noas-
tre. Îi asigurăm că nutrim sentimen-
te reciproce. Nu pot trece cu vederea 
caracterizarea făcută de dl. Florin 
Cârlan, din New York, care a afirmat: 
„Revista Clipa este o adevărată redută 
românească de peste mări şi țări” și și-a 
exprimat recunoștiința pentru că „ne 
lipim obrazul de lacrima de dincolo de 
însângeratul Prut”.  

Pentru slava graiului strămoșesc 
și pentru cinstirea neamului, din care 
ne-am desprins fără a ne rupe, vom 
lucra și pe viitor la redacția revistei 
„Clipa”, urmărind să ținem legătura 
permanentă cu toate evenimentele 
politice, sociale și culturale din Ro-
mânia și de pretutindeni.

Motto:
„Adevărul nu 

este întotdeauna 
același lucru cu 

propria-ți părere.” 
Demostene

„                             Review”, o publicaţie
de nișă nu doar pentru specialiști

O revistă de nișă cu 
informaţii pentru toţi cei 
ce vor să știe cât mai 
multe despre construcţii, 
despre clădiri și mediul 
în care locuiesc, 
muncesc, trăiesc, aceasta 
este AICPS Review astăzi, 
după mai bine de un 
deceniu de existenţă în 
noua prezentare. 

F
ac această precizare întru-
cât publicația apare încă 
din 1990 sub egida Asocia-
ției Inginerilor Constructori 

Proiectanți de Structuri (AICPS)* dar, 
până în 2007, publicația a apărut sub 
titlul Buletinul AICPS.

AICPS Review este în primul 
rând o revistă de specialitate, care se 
adresează inginerilor constructori 
proiectanți de structuri, dar nu nu-
mai acestora. Răsfoind oricare din-
tre aparițiile revistei, cititorul avizat 
găsește articole ce prezintă lucrări de 
specialitate, rezultate ale cercetărilor 
în domeniul construcțiilor, studii de 
caz ce dau soluții pentru rezolvarea 
situațiilor similare utilizând meto-
de de lucru testate și materiale de 
construcții de ultimă generație. Nu 
lipsesc informațiile privind legislația 
națională și europeană în domeniu, 
inițiative și dezbateri pe teme ma-
jore la nivel internațional. Profesio-
niști de mare valoare din domeniul 

proiectării construcțiilor au publicat 
în Revista AICPS din 1990 până as-
tăzi. Printre aceștia, nume cu mare 
rezonanță în lumea constructorilor: 
Dr. ing. Petru Vernescu - Președin-
te Fondator al AICPS, prof. dr. H.C. 
ing. Alexandru Cișmigiu, academici-
an prof. dr. H.C. ing. Panaite Mazilu, 
prof. dr. ing. Radu Agent, dr. H.C. ing. 
Emilian Țițaru, prof. dr. ing. Florin 
Ermil Dabija, academician prof. dr. 
ing. Dan Dubină, prof. dr. ing. Radu 
Petrovici și mulți alții.

Așa cum aminteam, în paginile re-
vistei găsești mai mult decât formule, 
calcule elaborate, studii, metode și 
softuri performante utilizate în pro-
iectarea asistată. AICPS Review relevă 
fragmente de istorie, povești adevărate 
despre construcții noi ce încântă pri-
virea și clădiri vechi, monumente is-
torice trecute prin timp și încercate de 
vremuri. Clădiri binecunoscute astăzi, 
cu siluete și volume spectaculoase, as-
cund istorii frumoase pentru publicul 
larg, dar și încercări profesionale ma-
jore pentru specialiști – arhitecți, ingi-
neri proiectanți de structuri, construc-
tori – în București Hotelul Novotel, 
de pe Calea Victoriei, și spectaculoasa 
clădire de 26 de etaje Tower Center 
International fiind astfel de exemple.

Numeroase proiecte pentru lucrări 
de reabilitare, consolidare, restaurare 
și cercetare în acest domeniu au fost 
publicate în AICPS Review. Iată câteva 
dintre acestea: Palatul Victoria (con-
struit între anii 1937-1940, a trecut 

prin cutremurele severe din anii 1940, 
1977, 1986 și 1990), Primaria Genera-
lă a Municipiului București (clădirea, 
care figurează pe lista monumentelor 
istorice ale Bucureștiului, a fost con-
struită între anii 1906-1911 pe terenul 
din fața Grădinii Cișmigiu), Biserica 
Armeană din București (construită în 
anii 1911-1915, pe locul vechii bise-
rici de secol XVIII, arsă în timpul unui 
incendiu), Teatrul Național București 
(deschis în 1852 sub titulatura Teatrul 
cel Mare, condus de Costache Cara-
giale, unchiul lui Ion Luca Caragiale). 

Clădiri emblematice, povești, o 
lume…

@ Valentina Mareș

*AICPS - Asociația Inginerilor 
Constructori Proiectanți de 
Structuri - organizație pro-
fesională, neguvernamen-
tală, apolitică și cu activitate 
nonprofit, fondată în 1990. 
În același an apare și primul 
număr al publicației proprii, 
Buletinul AICPS.
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L
a 1 noiembrie 1928 se difuza 
prima emisiune a Societăţii de 
Difuziune Radiotelefonică, așa 
cum era denumit 

serviciul public de radiodifu-
ziune în actul oficial de consti-
tuire. Atunci, românii au putut 
auzi pentru prima dată pe post: 

„Alo, alo, 
aici e Ra-
dio Bucu-
rești”.

De 90 de ani, 
Radio România dă 
ora exactă a infor-
mației. Istoria sa 
este strâns legată de 
cea a țării, de multe 
ori românii știind 
ce, cum și unde se 
petrece în special 
de la radio. A fost 
fondat de mari 
oameni de știinţă 
și cultură, a fost 
mereu însoţit de 
jurnaliști, scriitori, 
istorici, sociologi. 
Mari personalități 

ale Panteonului național au fost legate de 
Radioul public - Sadoveanu, Rebreanu, 
Arghezi, mulți, mulți alții, nume de 

seamă din toate domeniile 
vieții publice.

Radioul a fost un ade-
vărat glas național, a purtat 
mesajele epocilor pe care 
le-a tranersat România 
și, în existența sa aproape 
centenară, a dat glas idea-
lurilor  naționale și a ținut 

trează conștiința românească în vremuri 
de toate felurile. Momente istorice, dis-
cursuri, conferințele marilor oameni de 
cultură, performanțele sportive, dar și 
știrile de zi cu zi au scris istoria acestei 
instituții. 

Pilon de rezistență al ființei naționa-
le, păstrător al unui tezaur inegalabil de 
valoare românească, Radioul, la cei 90 de 
ani pe care i-a împlinit la 1 noiembrie, 
este mai aproape ca oricând de publicul 
său și mai necesar ca oricând, în menirea 
sa de a cristaliza adevărata scară a valori-
lor naționale într-o lume tot mai confuză.

Radio România este unul din cele mai 
vechi posturi de radio din Europa. În tot 
acest răstimp, de aproape un secol de is-

torie a românilor, „radioul a știut să fie cel 
mai eficient și credibil mijloc de informare 
a publicului și să promoveze identitatea 
naţională, într-o lume a diversităţii”. 

Pe 1 noiembrie 2018, la 90 de ani de la 
primul semnal în eter al radioului public, 
Radio România Cultural a invitat publi-
cul la maratonul După 90 de ani. Timp 
de 24 de ore, singurul post de radio na-
ţional dedicat culturii a făcut o călătorie 
în timp cu ajutorul câtorva dintre cele 
mai valoroase înregistrări din fonoteca 
Radio România – Mircea Eliade, Petre 
Țuțea, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Geor-
ge Emil Palade, Iosif Sava, Alexandru Pa-
leologu, Constantin Codrescu, Nicolae 
Herlea și mulți alții, o adevărată pleiadă 
de personalități care stau la loc de cinste 
în Panteonul cultural național. 

@ Roxana Istudor

Sunt descumpănit, 
pur și simplu, de prac-
tica jurnalistică din țara 
noastră, unde cu câteva, 

nu foarte multe, excep-
ții, practica este foarte 
îndoelnică. În primul 
rând, conceptul de co-

rectitudine, pentru că 
acesta este conceptul 
fundamental: corecti-
tudinea. Și deontologia, 
de fapt, este o pledoarie 
pentru corectitudine.

Nu este vorba doar 
de termenul corect po-
litic - politically correct 
- de care se face atâta caz 
astăzi pe toate garduri-
le, ci de faptul că această 
corectitudine este un un 
concept universal pur și 
simplu. Obiectul deon-
tologiei este tocmai con-
ceptul de corectitudine, 
în toate planurile vieții 
culturale în general, 
cultura în sensul ansam-
blului global de valori în 
care intră toate valorile, 
de la cele politice până 
la cele morale, religioase 
și așa mai departe. Car-
tea fundamentală unde 
dezvolt amplu problema 
dontolgică este „Deon-
tologia Opiniei între 
Etică și Retorică”.

Deontologia mass-media... 
mai există așa ceva?
o întrebare și un răspuns dat 
de profesorul Tudor Cătineanu 

ETICĂ  JURNALISTICĂ

Tudor Cătineanu (născut în 1942, 
satul Ocnița, jud. Bistrița-Năsăud) 
este absolvent al Facultății de Filo-
logie și Facultății de Istorie și Filo-
sofie ale Universității Babeș-Bolyai, 
din Cluj-Napoca. A fost profesor la 
Școala Generală nr. 5 din Sighișoa-
ra, redactor la Editura Dacia până 
în anul 1972, când devine lector la 
secția de Filosofie a Universitătii Ba-
beș-Bolyai, unde în prezent predă 
cursurile de Etică, Estetică, Filosofia 
Culturii, Axiologie, Introducere în 
teoria și practica presei. A înființat 
și a condus revista „Napoca Univer-
sitară” și Cenaclul de filosofie „Dio-
tima”. Între anii 1995-1999 a fost 
președinte-director general al So-
cietății Române de Radiodifuziune, 
instituție pe care a restructurat-o pe 
mai multe planuri. În acea perioadă 
a lansat Canalul Muzical.

„Opiniile nu pot exprima Ade-
vărul, întrucât ele nu sunt enunţuri 
cognitive, care, pe plan subiectiv, se 
asociază cu certitudinea. Opiniile 
pot să ne vorbească numai despre 
ceea ce «pare să fie adevărat», dar 
este doar Verosimil sau Neverosimil, 
în diverse grade. Pe plan subiectiv, ele 
se asociază cu convingerile şi/sau cu 
credinţele noastre. De aceea, opiniile 
nu pot fi demonstrate, ci numai argu-
mentate, prin nesfârşite dialoguri şi 
controverse pro-contra. Cum putem 

pune limite acestui infinit «Imperiu 
Retoric», reînviat de Perelman şi ex-
tins de către Coorebyter? Răspunsul 
este: Deontologia, văzută ca o zonă 
de intersecţie între cercul vieţii morale, 
cu normele ei, şi alte cercuri, parti-
culare, cu normele lor profesionale, 
specifice. Principiul fundamental al 
Deontologiei este Corectitudinea, care 
poate fi exprimată prin Reguli, acestea 
arătându-ne cum putem distinge între 
opiniile corecte şi cele incorecte. Sunt 
18 Reguli – ordonate după o Matrice 

a gândirii cu 7 Niveluri - care configu-
rează «Codul Deontologic al Opiniei». 
Acesta este şi un Meta-Cod, care poate 
fi utilizat în elaborarea altor ‘Coduri 
Deontologice’ particulare, de la cele 
din domeniul Politicii, Justiţiei, Învă-
ţământului, Cercetării ştiinţifice, până 
la Mass-media, Sport etc.” 

(Fragment din „Deontologia Opiniei 
între Etică și Retorică”, 

de Tudor Cătineanu, publicată în limba 
engleză, Editura Lambert. Subtitlul 
cărţii este „O opinie despre opinii”)

REPER  NAȚIONAL

90 de ani
de prestigiu

„Radioul 
se face cu 

mintea” 

Mircea 
Albulescu
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PORTRET

A
colo, în fața casei părintești nemurite în pagini 
literare de o prospețime fără egal, fremătând 
semnificativ în arborele neamului cu ramuri 
povestitoare, acolo deci, în fața casei care, deși 

modernizată, păstrează farmecul unor vremuri apuse, se 
odihnește Căruța. Însăși Căruța, deci nu o căruță oarecare, 
cum s-ar putea crede! Ea a fost zămislită de vrednicii înain-
tași ai familiei, în chiar anii din urmă ai celui De-al Doilea 
Război Mondial și o fi tot purtat încolo și încoace, după tre-
buință, oamenii și nevoile lor. I-o fi tot cărat pe la munci și pe 
la petreceri, peste tot pe unde au dorit stăpânii, anotimp după 
anotimp, an după an, până ce îi va fi venit rândul la odihnă. 
Așa cum am spus, se odihnește, dar e îngrijită și dichisită de 
parcă urmează să plece din clipă în clipă la drum. Nu e nicio 
exagerare, și acum este folosibilă și folositoare. Pentru că ea, 
chiar dacă nu-și mai rostogolește roțile pe ulițele satului sau 
pe drumurile dintre ogoarele câmpiei din împrejurimi, face 
un lucru pe care nu știu să-l mai poată face o altă căruță: 
vorbește! Da, nu vă mirați, este o căruță vorbitoare.

Într-o noapte, în care am dormit doar la un perete dis-
tanță de ea, am auzit-o povestind. Cred că stelele, care îm-
pânziseră cerul limpede, o întrebaseră ceva, altcineva nu 
văd cine s-o fi făcut, căci era o liniște atât de adâncă încât 
deslușeam clar șoaptele care veneau de la câțiva metri. Erau 
pomeniți Mancioacă și Ivan, badea Ghinea cu năzdrăvana-i 
iapă, Ioana și Vasile, bunici și mătuși. Se povestea de un 
seceriș și de un zbor cu avionul, ba chiar și de o iarnă cum 
nu s-a mai văzut. Era vorba despre drumuri prin inima 
câmpiei și prin sufletele sătenilor, despre multă iubire dar 
și ceva dușmănie. 

Căruța va fi știind să și citească? Cel care m-a întrebat 
era gândul meu, trezit deodată la realitate. O fi citit cumva 
DULCE CA PELINUL?! s-a mai mirat gândul. 

Nu. Sigur nu, nici măcar Ioana, mama lui Fănuță, nu știa 
carte, i-am răspuns nesigur, fiindcă nici eu nu-mi aminteam 
exact. Cred mai degrabă că povestește ce a văzut... 

Am deschis fereastra dinspre drum. Căruța se odihnea 
tăcută, cum o lăsasem la înserare. De deasupra, ochiul unui 
cer plin de stele ne privea cu uimire. 

M-am retras să aștept dimineața în liniște. Înțelesesem 
de ce, în urmă cu mai bine de șase decenii, chiar din locul 
în care mă aflam a plecat în lume un vehicul divin, care 
ne aduce cuvinte dinspre dumnezeire. Ștefan Mitroi își 
împlinește menirea mângâind neobosit sufletele semenilor. 

@ Firiță Carp

Cãruta 
vorbitoare,

Scriitorul și jurnalistul Ștefan Mitroi a 

primit TROFEUL UZPR pentru emisiu-

nea de la Prima TV „Te caută o carte”. 

Condei remarcabil, Ștefan Mitroi este 

unul dintre numele de certă relevanță 

ale presei postdecembriste, cu colaborări 

la publicații ca Opinia studențească, al că-

rei redactor șef a fost, Convorbiri literare, 

Cronica, Tribuna, Luceafărul, România 

literară. De altfel, ca prozator a debutat, 

în 1983, în Suplimentul literar şi artistic al 

ziarului Scânteia tineretului. 

S
e lasă cortina peste încă 
un an. Odată cu căderea 
ei, se încheie un veac de la 
momentul Marii Uniri din 

1918. Ne putem opune, în drumul 
nostru prin viață, la multe, niciodată 
însă trecerii anilor. Singurul lucru pe 
care îl putem face este să-i numărăm. 
Unii apucă puțin, alții mai mult. După 
cum a hărăzit Dumnezeu pentru 
fiecare. Luați de valul evenimentelor, 
multe transformate artificial și 
nemeritat după o formalistică 
originară în „Breaking news” de 
gazetari care știu tot și de toate, am 
văzut parcă timpul trecând în viteză 
pe lângă noi. Câteodată ne-a făcut cu 
mâna, altădată ne-a tras după el, ca 
nu cumva să rămânem nemuritori. 
Acum, când aniversăm Centenarul, 
constatăm că am fi putut fi altfel 
când vine vorba de misunea pe care 
o avem ca jurnaliști într-o societate 
cu prelungite schimbări, unele tot mai 
greu de înțeles. Și totuși, viața curge 
mai departe, cu bucurii și necazuri, 
cu producții gazetărești îndoielnice 
publicate pe site-uri, cu mari dezbateri 
televizate despre maneliști bătuți de 
interlopi în cârciumi sau cu așa-zise 
„știri de interes național” despre 
jupânesele penale din Costa Rica și 
cu stagii de gesticulații patriotice 
ieftine și neconvingătoare, în care 

firescul nu există. Vedem o vâltoare 
de întâmplări, cele mai multe politice, 
care parcă ne-au făcut pe unii dintre 
noi mai nesiguri pe ziua de mâine. 
Bruma de realizări, care merita 
mai bine evidențiată în creațiile 
jurnalistice, asta fiindcă timpul nu 
are răbdare niciodată, a fost umbrită 
de relatările golite de adevăr, unde 
interesele meschine sunt evidente, 
din cauza luptelor de partid duse 
până la excluderi politice și rupturi 
de coaliții în momente importante 
pentru națiune.

Știrile „Breaking” se vând ca 
pâinea caldă, generând stări confuze 
pentru marele public, tocmai bune să 
producă un climat pervers și bezmetic. 
Nu doresc să supăr pe nimeni, dar nu 
pot să nu afirm că sunt oameni care 
își practică meseria de jurnalist ca 
niște vajnici propagandiști ai unei 
realități particulare. Totodată, nu pot 
însă să nu recunosc că sunt printre 
noi condeieri, mai puțini de cât ar 
fi nevoie, cu dorința de a informa la 
timp și cât mai obiectiv. Ei NU sunt 
specializați în „Bombe!”, „Șocuri!” sau 
„Dezvăluiri înfiorătoare!”. Nu sunt 
calificați pentru a scrie despre rochiile 
primei doamne a României, purtate 
în vizitele oficiale, când îl însoțește 
pe președinte. Preferă să informeze 
cititorii despre steagul delegaţiei 

comunei Lupșa la Marea Adunare 
Naţională de la Alba-Iulia ,din 1 
Decembrie 1918, un adevărat simbol, 
deosebit de valoros, expus la Muzeul 
Național de Istorie a României, să 
dea un răspuns la enunțul interogativ 
„Catedrală sau spitale?” ori să explice, 
cu sentimentul că poate să trezească 
autoritățile, cum ar putea oprit exodul 
forţei de muncă, mult mai grav decât 
o criză economică, ce a devenit o 
problemă a României viitoare. 

Cu astfel de demersuri gazetărești 
se poate sădi în conștiința celor care 
ne conduc adevărul, cu speranța că 
într-o zi acesta va încolți, spre liniștea 
și satisfacția noastră, a tuturor. 

Am convingerea că 
Săr bătoarea Anului 
Centenarului putea fi mai 
bine reflectată și onorată 
de mass-media. Nu fac 
recomandări, pot doar 
să spun că beneficiarii 
noștri, marele public, 
fie ei ascultători sau 
privitori, meritau 
mult mai multe 
producții gazetărești 
înțelepte decât li 
s-a oferit în acest 
an aniversar cu 
semnificație și 
valoare istorică.

Timpul
  nu are 
niciodată
  răbdare! @ Eliade Bălan



Celebri artiști-jurnaliști 
din perioada interbelică

IONEL FERNIC (1901-
1938), compozitor important 
al anilor interbelici, aviator, 
parașutist. A primit „Virtutea 
aeronautică de Aur” din mâi-
nile regelui Carol al II-lea. În 
opinia mea, este primul clasic 
al muzicii ușoare românești, 
alături de Petre Andreescu, 
promotor al tangoului și chiar 
al romanței în perioada sa. 
Titluri celebre: Cruce albă de 
mesteacăn, La umbra nucului 
bătrân, Pe boltă când apare 

luna, Îți mai aduci aminte 
doamnă, Iubesc femeia, Adio, 
doamnă, Aprinde o țigară, Nu-
nuțo, Scrisoare de dor și încă 
un șir infinit de refrene care 
se cântă și astăzi. Ionel Fer-
nic a fost foarte bun prieten 
cu dizeurul Cristian Vasile, 
în cariera căruia a avut un 
rol foarte important. „Com-
pozitorul înălțimilor” (cum 
i se mai spunea lui Fernic) a 
demonstrat și un real talent 
scriitoricesc, publicând arti-
cole, schițe, poezii, cărți pen-
tru copii. Amintesc volumul 
de schițe Misterele din Mizil, 
volumul de poezii Prăpăstii, 
fondarea revistei satirice Să nu 

te superi că te-njur. De aseme-
nea, a desfășurat o susținută 
muncă de gazetar. Și când te 
gândești că a trăit doar 37 de 
ani... 

GHERASE DENDRINO 
(1901–1973), compozitor, di-
rijor, publicist și chiar actor. 
Paralel cu studiile muzicale la 
Conservatorul bucureștean, 
a urmat cursuri la facultățile 
de Drept și Medicină. Den-
drino – nume de referință 

al șlagărului tradițional: 
Să nu te superi dacă plâng 
(1938), Drum bun (1939), 
Un gondolier cânta o me-
lodie (1939), Să nu ne des-
părțim (1941), Cale lungă, 
drum de fier (1948), Cânta o 
mandolină (1964), Tangoul de 
demult (1967)  și multe, multe 
altele. Nu-i așa că pe măsură 
ce le enumeri, te trezești că le 
și fredonezi? A publicat arti-
cole în revistele Muzica, Ram-
pa, Contemporanul și altele, a 

susținut emisiuni de radio și 
televiziune, impunându-se 
ca un prestigios comentator 
al fenomenului social și al ce-
lui artistic. 

JEAN MOSCOPOL (1903, 
Brăila – 1980, SUA). A fost 
unul dintre cei trei mari cân-
tăreți de tangouri și roman-
țe ai perioadei interbelice, 
alături de Cristian Vasile și 
Titi Botez. Rămâne artistul 

militant, implicat în social și 
politic. Făcea pe loc epigrame 
cu adrese precise, s-a împotri-
vit sistemului politic de după 
Al Doilea Război Mondial, 
iar în 1947 ia drumul pribe-
giei, ajutat de actrița Elvira 
Popescu: Franța, Germania, 
New York. Colaborează cu 
postul Europa Liberă, scrie 
versuri ingenios de acide, 
publicate sau spuse la Ra-
dio, critică realitatea poli-
tică din România și pozițiile 
prosovietice. Cântece celebre 
lansate de Jean Moscopol: 
Vrei să ne–ntâlnim sâmbătă 
seară, Mână, birjar, Tot ce-i 
românesc nu piere și încă foar-
te multe. 

NELLO MANZATTI (Ion 
Mânzatu, 5 februarie 1905, 
București – 5 februarie 1986, 
Milano) compozitor, prozator, 
memorialist. Debutează din 

liceu cu schițe umoristice și 
romanțe, apare cu încercări 
literare și cronici muzicale în 
revista Vremea, iar în revista 
Gluma îl lansează pe Gâgă, că-
ruia avea să-i dea o anumită 
faimă. În 1940, Nello Manzatti 
(Ion Mânzatu) devine direc-
tor general al Societății Ro-
mâne de Radiodifuziune. În 
1947 părăsește definitiv țara 
(Paris, Buenos Aires – unde 
înființează și conduce revis-
ta România). În 1951 îi apa-
re volumul memorialistic Îți 
mai aduci aminte, doamnă cu 
o prefață semnată de Mircea 
Eliade. Volumul evocă atmo-
sfera și boema artistică bucu-
reșteană a perioadei interbe-

lice. La Milano (1957) apare 
a doua carte de amintiri, inti-
tulată Frumoasa cu ochi verzi. 
A compus multe cântece pe 
versurile poetului Radu Gyr, 
dar celebre rămân tangoul 
Femeia, eterna poveste, lansat 
de Titi Botez și romanța Fru-
moasa cu ochi verzi (versuri 
Cincinat Pavelescu). 

@ Titus Andrei
(Radio România)

Cred că muzica este arta care cultivă, cel 
mai adesea, multe alte pasiuni. Și mai cred 
că oamenii de muzică au avut și au 
afinităţi cu scrisul, cu publicistica. Dovadă 
că din rândul lor s-au remarcat, în diferite 
etape, mulţi scriitori și ziariști de talent. 

Mă opresc la câteva nume ale muzicii 
ușoare românești din periooada 
interbelică.


