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Procesul anevoios de asamblare
a unei pagini de sport din ziarul
„New York Times”, 1942.

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

EDITORIAL

UZPR, secolul viitor

P

entru a putea privi înainte,
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România trebuie
să privească înapoi. Dacă
este nevoie, până la Mihai Eminescu,
jurnalistul de temelie al gazetăriei românești, profesionistul temut până
la delir de vremelnicii epocii sale și
iubit cu nesaț de eternitate. Dacă este
nevoie, până la entuziasmul de după
1918, când organizația pornea la un
drum neabătut și neîntrerupt și, în
același timp, la o cursă cu obstacole.
Dacă este nevoie, până la anii celei
mai cumplite cenzuri, cea cu ifose,
sub care au ascuns nestemate ale
profesiei unele dintre cele mai strălucite condeie ale unei epoci. Dacă
este nevoie, până la gustul libertății
de exprimare din 1990, când valuri
de ziare și de ziariști porneau să clădească un ideal al informării.
Pentru a putea privi înainte, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România trebuie să privească spre sine.
Acolo unde a uitat o clipă să strângă
cu destulă forță gazetarii români în
numele unui scop comun și, totodată,
acolo unde a izbutit să coaguleze vo-

@ Doru Dinu GLĂVAN
Președinte al UZPR

cea presei într-un iureș care a devenit
uragan pentru puterile politice. Acolo unde s-a oprit să strângă rândurile
răsfirate și acolo unde s-a văzut întărită de oameni cu idei și cu năzuințe
profesionale neabătute. Acolo unde a
fost în rând cu vremurile sau deasupra
lor, niciodată dedesubt.
De asemenea, UZPR nu poate privi înainte fără să cuantifice reflexia sa
în exterior, acolo unde este, înainte
de orice, un organism complex care
slujește interesului general. Gazetar cu
gazetar, rând cu rând, zi după zi, Uniunea a fost, prin oamenii ei, și în locul
în care s-a întâmplat o tragedie, și în
spațiul luminat de cultură, oriunde s-a
scris istoria clipei. Contopită până la
sintagmă cu membrii săi, UZPR este
un corp de profesioniști în fața căruia
doar publicul contează și doar interesul public are ultimul cuvânt.
UZPR a împlinit un secol. În aceste cuvinte este încastrată toată viața
profesională a unor profesioniști remarcabili și redutabili, sunt zidite nop-

țile lor de muncă și griji, zilele lor de
victorii gazetărești obținute onest, față
în față cu realitatea și cu deontologia.
Fiecare membru al Uniunii este o armată într-un om, iar în spatele fiecărei
informații este o picătură din viața sa
proprie. Pentru că această profesie
nu se poate face altfel. Pentru cei care
știu ce înseamnă presa, programul
de lucru și după-amiezele în halat și
papuci nu există. Așa cum nu există
boală, oboseală, concediu de odihnă,
ore fixe de masă și de somn, tot ceea
ce pentru foarte mulți înseamnă „o
viață normală”. Jurnaliștii UZPR sunt
cei care dau publicului posibilitatea de
a afla – imediat, concret, cu toate detaliile. Ei sunt pictorii tabloului numit
informare și de la forța și rezistența
lor pleacă forța și rezistența societății.
Pentru a putea privi înainte, în secolul viitor în care deja a intrat, UZPR
se adaptează, se reinventează, bate în
ritmul contemporaneității și al oamenilor în slujba cărora s-a pus cu tot arsenalul și fără condiții.
NR.13 - 2019
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O placă memorială
pentru eternitate
11 ianuarie 2019. Dimineaţă de iarnă autentică, strat de
zăpadă pe trotuare şi alei, frig, fulguială uşoară. Întâlnirea
are loc în faţa clădirii în care cu exact 100 de ani în urmă,
la 11 ianuarie 1919, a fost semnat actul de constituire a
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România:
str Constantin Mille nr. 4 (fosta berărie „Berlin”).
În josul străzii, privirile se opresc în Palatul „Universul”,
cândva emblemă a presei scrise româneşti. Îmi aminteşte
de tinereţe, când tipăream revista aici şi, mai târziu, cu
treburi, urcam şi coboram treptele tocite de vreme şi paşi.
Printre fulgi răzleţi de nea arată impunător.

@ Valentina MAREȘ

Î

ncă înainte de ora 11:00, zeci de
oameni sunt deja prezenţi şi discută, se salută, se recunosc şi se
bucură să se întâlnească. Emoţia
revederii şi prezenţei la eveniment se
simte şi se împărtăşeşte. Jurnalişti cunoscuţi, majoritatea membri ai UZPR,
continuă să sosească pentru a fi martori
la sărbătorirea împlinirii a 100 de ani
de jurnalism profesionist organizat în
România. Spre neuitare, locul în care a
fost semnat actul de naştere a Uniunii
va rămâne marcat cu o placă memorială. Toţi cei din stradă aşteaptă cu nerăbdare ceremonia dezvelirii ei.
Ochii iscodesc şi descoperă semne
ale pregătirilor, anticipând ce urmează
să se întâmple: la intrare, vizibile, roll-up
bannere cu sigla UZPR şi mesaj dedicat;
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la interiorul clădirii, forfota pregătirii
de începere a festivităţii de dezvelire
a plăcii; jos pe trotuar, într-un loc mai
ferit, zeci de porumbei albi îşi iţesc capetele printre stinghiile adăpostului în
care au fost aduşi. La ceva distanţă, pe
trotuarul de vizavi, reporteri, fotoreporteri, ziarişti tineri veniţi să consemneze
în mass-media evenimentul breslei lor
culeg impresii, fotografiază, caută cele
mai bune unghiuri pentru a încadra locul în care se află placa memoriala ce va
fi dezvelită în minutele următoare.
Gata! Începe!
Doru Dinu Glăvan, preşedintele
UZPR, priveşte spre cei veniţi, peste 100
de ziarişti cu state vechi şi contribuţii
recunoscute la presă şi cultura ţării - îi
ştie pe fiecare şi-i salută din priviri; ma-

joritatea sunt membri ai UZPR. Cu vocea-i inconfundabilă (om de radio, cum
bine ştim), ni se adresează: „Doamnelor,
domnilor, astăzi, 11 ianuarie 2019, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România
marchează o pagină de istorie în existenţa breslei jurnaliştilor şi scrie, totodată,
o nouă pagină de istorie pentru suta de
ani ce începe acum, aici, cu noi, pentru
Uniune şi presa românească”. În doar câteva minute, trece succint în revistă 100
de ani de activitate a Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România şi a breslei.
„Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a
generat un entuziasm greu de imaginat
astăzi în rândurile intelectualilor vremii.
Înflăcăraţi de împlinirea visului, dornici
de a pune umărul şi mintea în proiectarea viitorului strălucit al ţării, ziariştii
români de atunci au hotărât, în urmă
cu 100 de ani, să se unească şi împreună
să dea lumii semnalul că România Mare
are oameni demni, curajoşi, talentaţi şi
iubitori de ţară, aflaţi în slujba patriei şi a
cetăţeanului. Aşa s-a născut, la 11 ianuarie 1919, Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România”.
Au trecut de atunci 100 de ani de
istorie zbuciumată, cu întâmplări dramatice, evenimente neaşteptate, răsturnări de situaţii, războaie, schimbări
radicale de regim politic, cu sacrificii
şi revigorări surprinzătoare. „Uniunea
s-a clădit şi trăieşte datorită oamenilor
de mare calitate pe care breasla aceasta i-a avut şi îi are: dedicaţi, pasionaţi,

oneşti, vizionari, oameni cultivaţi şi talentaţi”, adaugă președintele UZPR.
Momentul 1990 şi schimbările din
mass-media din România, parcursul
neîntrerupt al Uniunii Ziariștilor după
această dată, frământările perioadei sunt
evocate de Sergiu Andon, primul preşedinte al Uniunii de după 1990. Privind
peste grupul mare de oameni prezenţi,
dintr-o singură mişcare, cei doi au dezvelit placa memorială.

„În acest loc s-a constituit,
la data de 11 ianuarie 1919,
prima Uniune de breaslă
a ziariştilor profesionişti din
ţara noastră”

După tradiţie, un preot sfinţeşte placa memorială. Zeci de porumbei albi se
înalţă deasupra celor prezenţi, ziarişti şi
trecători opriţi din drum să asiste la ce se
întâmplă. Uimirea la vederea porumbeilor şi emoţia din priviri marchează semnificaţia profundă a momentului: placa
memorială va dăinui de azi, amintind de
trecut şi cu un gând spre viitor.
Şampanie, urări, felicitări, emoţii. Interviuri, impresii la cald, fotografii. Un
sentiment pregnant mă încearcă şi emoţia că am fost martor la un nou capitol ce
stă să înceapă. Pe strada Constantin Mille,
la difuzor răsună „Imnul jurnaliştilor”, pe
versurile lui Miron Manega.
Din 11 ianuarie 2019, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a deschis
o filă nouă de istorie, păşind cu optimism
şi curaj în cel de-al doilea secol al jurnalismului profesionist.

NR.13 - 2019
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„Kilometrul Zero”
al presei
profesioniste

„Restart” al jurnalismului, prin dialog

L

iberă chiar și atunci
când s-a văzut cenzurată de regimuri
opresive, liberă
chiar și atunci când pare supusă intereselor veroase ale
unor patroni, liberă chiar și
atunci când trebuie să strângă punga sau să se reinventeze „în balansul vremurilor”,
cum ar spune un cunoscut
jurnalist contemporan, presa
profesionistă este, poate, cea
dintâi dintre puterile unui
6
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stat. Nu se poate imagina
o societate modernă fără o
presă dedicată și nu se poate concepe o presă autentică
fără slujitorii ei.
Privind înapoi cu reverență și înainte cu speranță lucidă, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România nu are
niciun dubiu vizavi de locul
pe care îl ocupă în societatea
românească. Jurnaliștii profesioniști sunt oamenii care
pleacă la drumul profesiei

NR.13 - 2019

cu altruismul drept credință
și cu adevărul drept pavăză. Profesie care nu se poate
face fără vocație și sacrificiu,
nobilă și frumoasă, dar dificilă și solicitantă dincolo
de orizontul pe care îl presupun multe alte activități,
jurnalismul are momentele
sale faste. Unul dintre cele
de neprețuit, încărcat de o
simbolistică rarissimă, a fost
Centenarul celebrat la Casa
Capșa și unde s-au regăsit
ziariștii profesioniști de ieri
și de azi, întemeietorii pre-

sei autentice din România și
continuatorii acestui atât de
important segment al societății, care este informarea.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România i-a chemat, așadar, pe toți membrii
breslei la „Kilometrul Zero”
al presei profesioniste, la
o celebrare menită să dea
„restart” jurnalismului prin
dialog și plasarea interesului
public, primul comandament
din „fișa postului” ziariștilor,
mai presus de conjuncturi
mărunte și trecătoare.

@ Roxana ISTUDOR
Casa Capșa, spațiul emblematic
al atâtor întâlniri ale marilor
personalități ale spiritualității
românești, a fost decorul rafinat
și încărcat de istorie în care era
firesc să se desfășoare și marea
celebrare a secolului de
activitate neîntreruptă a
Uniunii Ziariștilor Profesioniști
din România.

Î

Doru Dinu Glăvan:
„ Suntem continuatorii
unei tradiții de excepție”

n numele marilor înaintași care au slujit fundamental acest domeniu crucial pentru orice
democrație, în numele celor
care au știut să țină aprinsă
flacăra jurnalismului profesionist atunci când părea că
cenzura este atotstăpânitoare, în numele generațiilor de
cititori fideli care își formaseră un reflex de de fiecare
zi – drumul la chioșcul de
ziare, unde deseori stăteau și
la rând – Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România
a pus mesajul Centenarului
său sub semnul unității de
breaslă. „Am bucuria să vă
salut la 100 de ani de la constituirea Uniunii Ziariștilor
Profesioniști, în 1919. Marea Unire a creat o firească
emulație și unul dintre cele
mai distinctive semne ale intrării României într-o nouă
eră a fost și înființarea primei
uniuni de breaslă a României
reîntregite. Reuniunea de astăzi este, în fapt, o sărbătoare
a jurnalismului profesionist
din România. UZPR nu este

singura organizație de presă,
dar cred că în acest moment
este cea mai puternică, cea
mai viabilă și cea mai vizibilă, continuând o frumoasă tradiție, întrucât ea nu a
venit din neant, așa cum nici
cea înființată în 1919 nu a
venit din neant. Suntem continuatorii unei tradiții de
excepție, cea a gazetăriei românești profesioniste, pe care
o celebrăm astăzi în integralitatea sa. După 1989, o mână
de ziariști din București au
decis să se unească sub aceste
auspicii, cu jurnalistul Sergiu
Andon ca prim președinte al
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care intra,
o dată în plus în istoria sa,
într-o epocă nouă.
În toți acești ani, alături
de UZPR au fost organizații prestigioase de breaslă –
Asociația Ziariștilor, Clubul
Român de Presă – sub semnul colaborării de tradiție
dintre ziariștii din România.
Și mă bucur, în context, că
UZPR a rămas o organizație solidă, grație celor care au

condus-o și membrilor care
au făcut parte din ea.
Acesta este, înainte de
toate, un moment istoric.
Este un privilegiu să putem
sărbători împreună un secol
de jurnalism profesionist.
Chiar dacă sărbătoarea stă
sub semnul organizației
noastre, Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România o
percepe ca pe o celebrare a
întregii bresle, a tuturor profesioniștilor care activează în
această nobilă profesie, indiferent că sunt sau nu membri
ai UZPR. Tocmai de aceea
am invitat alături de noi
patroni de presă, realizatori
de emisiuni, conducători de
publicații, jurnaliști profesioniști din toate ramurile
mass-media, pentru a transmite un semnal de deschidere a UZPR către toți cei care
sunt colegii noștri. Am dori
ca acest mesaj să ajungă la
tot spectrul breslei, în numele prieteniei și unității jurnaliștilor profesioniști. Cred în
forța presei de a se coagula
și de a servi interesul public,
cred în vocația jurnalistului
de a fi vocea cetății, cred în
presa prezentă și în cea viitoare, pentru că nici nu se

poate și nici nu se va putea
fără ea. Lansăm, azi, un apel
către toți dedicații meseriei
pe care o practicăm cu toții
de a rămâne împreună, uniți,
de a ne reuni cu fiecare ocazie, ca să ne cunoaștem, să
ne revedem, să confruntăm
idei. Dincolo de preocupările
zilnice ale jurnaliștilor și de
diferențele dintre abordările
lor există un potențial imens
de a releva faptul că jurnaliștii sunt unii dintre oamenii
înțelepți ai unei națiuni și
acesta este nucleul mesajului
pe care îl transmite astăzi,
la un secol de la constituire,
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Sper
în continuare într-o presă
care să aducă servicii de valoare societății românești și
să contribuie din plin la dezvoltarea României și la viața
mai bună a cetățenilor săi.
Putem extrage, ca ziariști,
din miezul națiunii române
înțelepciune, pilde bogate de
istorie și mai ales seva faptului că românii au demonstrat
de-a lungul secolelor că pot
fi lideri mondiali în foarte
multe domenii. La mulți ani
UZPR!”, a spus președintele
UZPR, Doru Dinu Glăvan.
NR.13 - 2019
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Ștefan Mitroi:
„Singura speranță a românilor
este presa”

P

entru a da un contur fix semnalului de sărbătoare a întregii prese profesioniste din
România, au fost invitați să sintetizeze esența profesiei și importanța acesteia pentru
societate foștii președinți ai UZPR. „Politicienii sunt
aleși o dată la patru ani. Dumneavoastră, jurnaliștii,
sunteți aleși în fiecare zi. Chiar dacă s-ar putea ca
mâine să nu se mai cumpere ziarul sau oamenii să
nu se mai uite la emisiunea de televiziune, aceasta
rămâne o meserie dificilă, pe care n-aș fi recomandat-o
fiilor mei. Este greu să trăiești din ea, este ușor să mori
din pricina ei. Dar, stimați colegi, vă rog, fiți mai des
împreună. Sunteți singura speranță, singura instanță,
singura instituție în care românul mai crede. Aș vrea
să văd mai des dezbătută această chestiune: românii
sunt foarte singuri în fața instituțiilor, se simt neajutorați, nu știu la ce uși să bată, găsesc peste tot minți
închise, inimi închise, instituții închise și singura lor
speranță este presa. Dumneavoastră le-ați demonstrat
acest lucru, le-ați dat încredere și dacă n-ar fi presa,
oamenii nu ar ști ce să mai facă, n-ar mai înțelege
de ce sunt români și ce se întâmplă cu această țară.
Pentru tot ceea ce faceți pentru români, ca român, vă
mulțumesc și vă rog din nou să fiți mai des împreună.
La mulți ani Uniunii Ziariștilor Profesioniști!”, a declarat, în aplauzele celor prezenți, cunoscutul scriitor
și jurnalist Ștefan Mitroi.
8
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Horia Alexandrescu:
„Sper ca momentul aniversar de astăzi să
reprezinte unul de strângere a rândurilor”

P

entru revenirea presei în matca libertății depline după
1989 a fost nevoie ca
o întreagă generație de ziariști
remarcabili să pună temeliile
unui edificiu nou, modern, cuplat la Occident și conștient de
menirea sa pe un drum cu totul
nou al întregii societăți. Despre
aceste repere fundamentale ale
„noii prese” a vorbit cu căldură
Horia Alexandrescu, fost președinte al UZPR: „Mă bucur
că vă văd și mă bucur că ne
vedem. Mă uit în jur și văd că
majoritatea celor prezenți sunt
oameni care se pot mândri că
au construit ceva în presa românească. Am construit și am
crescut o mulțime de gazetari
– am regăsit astăzi aici două
ziariste care mi-au fost eleve și
care astăzi sunt nume de notorietate în presa românească. Cu
mulți dintre cei pe care îi revăd
astăzi și pe care nu i-am mai

întâlnit de ani am lucrat ani de
zile în același birou. Mulți dintre dumneavoastră mi-ați fost
colegi, uneori chiar adversari
de polemică jurnalistică. Totul
este foarte emoționant pentru
că ne vedem tot mai rar, uneori doar prin știrile pe care le
generăm. Momentul acesta ar
trebui să dea de gândit tuturor,
inclusiv autorităților române,
care au uitat complet de ziariști și de presă, de drepturile
pe care ar trebui să le avem și
de interesul pe care ei ar trebui
să-l aibă pentru noi și pentru
mass-media. Sper ca momentul
aniversar de astăzi să reprezinte
unul de strângere a rândurilor,
de verticalitate și de regăsire a
valorilor pe care am fost învățați să le slujim, am fost crescuți să le respectăm și care se
deosebesc tot mai greu în presa
românească și internațională în
epoca fake news. Felicit UZPR
pentru această aniversare!”.

Romeo Nădășan:
„Jurnaliștii din România
au fost unii dintre cei mai dedicați
meseriei lor”

C

a pentru a ilustra
legătura care nu
s-a rupt niciodată
între generațiile de
jurnaliști, fostul președinte al
UZPR Romeo Nădășan, care
a condus ani de zile organizația, cu rezultate remarcabile,
a punctat faptul că jurnalismul este perfect capabil să se
constituie într-un nucleu dur
de rezistență în fața oricăror
provocări și cu orice riscuri,
asumate, în numele aceleiași, eterne, libertăți de exprimare. „Meseria de ziarist
este una dintre cele mai solicitante, un efort permanent,
care poate provoca o dezorganizare a vieții personale. Se

poate spune că jurnaliștii din
România au fost unii dintre
cei mai dedicați meseriei lor
și asta s-a văzut întotdeauna
prin puterea presei și prin respectul pe care și l-a câștigat.
Felicit Uniunea Ziariștilor
Profesioniști și pe președintele Doru Dinu Glăvan pentru
acest eveniment care cred că
poate constitui un punct de
pornire pentru viitorul meseriei noastre, care s-a transformat extraordinar și care
ne-a obligat să ne mulăm pe
un cu totul alt model profesional și de comportare jurnalistică. Suntem, așadar, într-o
tranziție și cred că organizația noastră se va adapta la

această nouă realitate, în așa
fel încât tot mai mulți tineri să

vină în rândurile noastre”, a
spus Romeo Nădășan.

NR.13 - 2019

UZP

9

CENTENAR UZPR
Acad. Eugen Simion:
„Locul jurnaliștilor
este printre creatori”

L
Acad. Răzvan Theodorescu:
„Nu se poate scrie istoria României
moderne fără istoria presei”

O

altă legătură
esențială dintre presă și societate, componenta de creație a acestei profesii spectaculoase și
complexe, a fost punctată
cu emoție de acad. Răzvan
Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române. „Am învățat, în anii în

U

O sărbătoare-unicat

nul dintre momentele cu totul
speciale ale celebrării Centenarului UZPR a fost cel care a
încheiat festivitatea și care a
fost încărcat de o simbolistică
deosebită. Reputatul jurnalist
și scriitor Carol Roman, care
conduce revista „Balcanii și
Europa” de două decenii, a
oferit colegilor săi un volum
editat special pentru marcarea momentului aniversar
al UZPR, cartea „Condeieri
iluștri de-a lungul vremurilor”. Cuprinzând interviuri
de colecție realizate de autor
cu unii dintre cei mai străluciți gazetari ai ultimelor decenii, mulți trecuți în neființă,
dar care au lăsat o operă ce
stă la temelia jurnalismului
10

care am fost director al Televiziunii Române, că jurnaliștii sunt oameni dedicați.
Ei trebuiau să se descurce
în toate domeniile culturii,
ceea ce din păcate este tot
mai rar. Atunci când Doru
Dinu Glăvan mi-a cerut
un punct de vedere vizavi
de componenta de creație a
jurnalismului, am scris cu

asupra de măsură. Nu se
poate scrie istoria României
moderne fără istoria presei.
Nu se poate scrie nici chiar
despre momentul liberalismului din vremea totalitară fără presa culturală, care
era de cel mai înalt nivel. Ca
istoric, vă spun că reprezentați o parte de istorie contemporană și este suficient
acest lucru ca să fiți considerați o breaslă de cea mai
mare importanță”, a punctat Răzvan Theodorescu.

a rândul său, acad. Eugen
Simion, fost președinte
al Academiei Române,
a evocat răsfrângerea
trecutului fast al resei românești
în prezentul adesea uimitor, dar
mai mereu vertical, al jurnalismului: „Vă felicit, domnule președinte
Glăvan, că ați reușit să-i puneți pe
jurnaliști acolo unde le este locul,
printre creatori, iar UZPR printre
uniunile de creație!”.

UZP

profesionist care este și va
fi, cartea este un dar prețios
pentru jurnaliști, ca și pentru
publicul care a iubit un Brunea Fox, un Alexandru Stark,
un Sașa Pană sau un Aurel
Baranga. Volumul punctează
o dată în plus cu câtă dăruire
și cu ce tezaur imens de talent
s-au dedicat jurnalismului
scriitori fără egal, profesioniști care au pornit de jos, ca
reporteri, dormind nopțile
pe birourile redacțiilor pentru a vedea ziarele plecate la
timp la tipar, oameni care
ajunseseră să știe totul, prin
experiență personală, despre
reportaj, știre, editorial sau
caricatură de presă. Carol Roman nu doar i-a întâlnit și i-a
„învățat pe dinafară”, cu toată
anvergura lor majestuoasă, ci

NR.13 - 2019

a avut inspirația, atât de importantă prin rezultat, să-i
intervieveze, să-i „descoasă”
cu întrebări țintite, ale căror
răspunsuri sunt și astăzi lecții de jurnalism. Interviurile
din acest volum pe care l-au
primit cu căldură jurnaliștii
prezenți la celebrarea UZPR
chiar din mâna autorului sunt

adevărate nestematele ale vocației, exprimate de cei mai
străluciți gazetari ai ultimelor
decenii, și care au fost dăruite
cu larghețe jurnaliștilor profesioniști, în momentul lor de
sărbătoare-unicat, care vine o
dată la un secol, de cel numit
„decanul de vârstă al presei
românești”.

Continuitate și modernitate

„Continuitatea presei
ține de deontologia ei şi este
o permanență dincolo de
conjucturi, dincolo de influenţa politicianistă, dincolo
de interese de grupuri sau
grupuscule. De la Eminescu,
care a pus bazele teoretice ale
ziaristicii adevărate în România, presa românească a
reuşit, mai mult sau mai puțin, să continue această linie
în diferite epoci ale istoriei,
în diferite perioade, de război
sau de pace, sub diferite sisteme sociale şi politice. În ce
priveşte relaţiile interumane,
intergrupuri, intergrupuscu-

lare, chiar ale ziariştilor, aici
trebuie să pornim de la faptul că această categorie este
una dintre îndeletnicirile cele
mai vulnerabile. Asupra ei se
exprimă şi puterea banilor, şi
puterea politică, şi mai nou,
şi felurite alte diversiuni hibride, ca să folosesc un epitet care a devenit la modă
acum. Presa este, aşadar,
oglinda frământărilor sociale ale unei comunităţi, de
fapt ale unei societăţi care,
deşi zice că a intrat în tranziţie, că este în tranziţie şi că
a ieşit din tranziţie, rămâne
în continuare într-o situaţie

foarte labilă, foarte mişcătoare şi foarte vulnerabilă,
mai ales că presa suferă şi
pe plan mondial un proces
exraordinar de prefacere.
Dacă mă gândesc cum făceam presă în urmă cu 25 de

ani şi cum o facem acum, mi
se pare că am trecut prin câteva etape istorice importante, începând de la tehnologia
imprimării şi terminând cu
modul de concepere a materialelor de presă.”

„Important este să fie
oameni care să spună adevărul indiferent de circumstanţe şi de condiţii. Faptul
că există o asociație a jurnaliştilor care, iată, săr-

bătoreşte 100 de ani, este
foarte bine şi merită toate
felicitările. Sunt puţine astfel de instituţii şi eu cred că
şi continuitatea presei şi a
organizaţiilor profesioniste

ale presei depinde de profesioniștii care le construiesc
şi care lucrează pentru a
aduce în faţa oamenilor şi
a-şi face această datorie de
a informa cât se poate de corect publicul despre ceea ce
se întâmplă într-o lume din
ce în ce mai confuză. Din
păcate, asta e lumea în care
trăim. Totul se transformă,
totul se schimbă, totul capătă şi standarde mai joase. E
datoria noastră şi în special
a acestor forme de asociaţie
a profesioniştilor să încerce
să introducă standarde de

calitate, practice, de conştiinţă, astfel încât oamenii
să aibă încredere în ceea ce
citesc şi în ceea ce văd şi în
ceea ce aud, pentru ca presa s-a schimbat enorm şi
trăim în cu totul alt mediu
decât acum 20, 30, 50, 100
de ani – atunci, într-adevăr,
greutatea cuvântului tipărit
era enormă. Astăzi, această greutate este disipată în
multe, multe medii de informare în masă şi, din păcate,
aceste medii nu informează,
ci dezinformează.”

„Centenarul UZPR cred
că este doar un început de
drum. Aş vrea să ne întâlnim, să spun aşa, şi la al doilea centenar. Cred că ambele
variante sunt valabile pentru
orice jurnalist şi nu numai
pentru cel din România, ci
pentru oricare, în esenţă.
Continuitatea reprezintă,
totuşi, să ne recunoaştem valorile trecutului, să ne îmbunătăţim treptat, să ne
acomodăm şi cu evoluţia, pentru că vedem

zi de zi că presa pe care noi
am învăţat-o, aceea a faxului, a telexului, a pagerului,
a devenit acum la secundă.
Fiecare secundă înseamnă o
ştire pierdută. La fel de important este ca jurnaliştii noi
să nu uite experienţa vechilor
jurnalişti, pentru că în esenţă
jurnalismul este unul singur
şi înseamnă a reflecta cât
mai obiectiv o realitate, cât
mai imparţial; înseamnă a
fi, până la urmă, demn să fii
jurnalist.”

Ion M .
Ioniță ,
jurnalist

Corneliu
Vlad ,
jurnalist

Claudia
Nicolae,
director
„ A g e r p r e s”

@ Mădălina Corina DIACONU
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BALUL ZIARIȘTILOR

Seara presei cu mănuși de c

D

e regulă, jurnaliștii sunt oameni grăbiți, practici, care
nu se prea opresc din loc,
din scris, din întrebat, din
observat, din evaluat. Îi vedeți pe stradă
mereu în haine confortabile, știind când
pleacă de acasă, dar niciodată la ce oră se
vor întoarce seara. Dar uneori, rar, toate
acestea se schimbă.
S-a întâmplat să fie o seară frumoasă,
de primăvară timpurie, cea de 28 februarie 2019, când membrii UZPR s-au reunit la Balul Ziariștilor, manifestare care,
iată, s-a reluat după 69 de ani. În seara
cu pricina, încet, fastuos aproape, jurnalistele și jurnaliștii profesioniști au lăsat
deoparte stresul și alergătura de fiecare
zi, s-au îmbrăcat elegant și au ieșit la un
eveniment memorabil. Fiecare a urcat
scările spre stilatul restaurant al Cercului Militar din București cu un zâmbet
și gata să-și salute colegii. Profesioniști
de la gazete, de la reviste, de la radio,
televiziune și site-uri de informații șiau strâns mâinile, s-au îmbrățișat și șiau spus de fiecare dată: „Arăți grozav”.
Apoi, aproape invariabil, urma „Mai ții
minte?”. Poate acesta a fost elementul
central al festivității puse la punct cu o
meticulozitate și o inspirație unice de către președintele UZPR, Doru Dinu Glă-
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van, care, fără să lase să se vadă efortul,
ca și când totul ar fi fost aranjat de o baghetă magică, i-a reunit alături de UZPR
pe ziariștii dornici să se reîntâlnească.
„Ce-ai mai făcut?” a fost una dintre
întrebările cele mai frecvente, colegii dorindu-și cu plăcere să afle unii despre
alții, să trăiască „aventurile” de presă ale
celuilalt. „Tot cu revista. Anul acesta celebrăm 20 de ani de apariții neîntrerupte”,
îi spune directorul publicației unui coleg
de breaslă pe care îl știe de trei decenii și
cu care cândva a împărțit același birou
din casa Presei. Cei doi se îmbrățișează
și urmează „Mai ții minte...?”.
În jurul meselor îmbelșugate se râde,
se glumește, se deapănă amintiri și, în
buna tradiție gazetărească, se aruncă
săgeți care amuză pe toată lumea și
„condimentează” desfășurarea festivității. Jurnaliștilor li se prinde pe umăr
un bilețel „secret” și acești profesioniști
faimoși pentru nesecata curiozitate pur
și simplu nu sunt curioși. Lasă surpriza
să vină singură. Intră cu toții în jocul
organizatorilor, plini de bună dispoziție.
Se mânâncă bine, se savurează un
pahar cu vin, îmbrățișările nu mai
contenesc, se simte bucuria deschisă
și autentică a revederii. Muzica răsună
din toate colțurile, hora se încinge, va-

@ Roxana ISTUDOR
lsul curge. Jurnalistele au toalete strălucitoare, jurnaliștii par mai eleganți
ca oricând. Întâlnirea pusă la cale de
conducerea UZPR este complet atipică. Profesioniști ai presei dintre cei mai
aprigi, mai cunoscuți și mai redutabili,
de la entități media rivale sau concurente, sunt în seara Balului Ziariștilor
doar colegi și prieteni. De data aceasta
nu sunt prezenți la un eveniment neutru
al unei instituții exterioare, ci se conectează dincolo de brandul pentru care lucrează, direct în profesie și în interiorul
organizației-emblemă ai cărei membri
sunt. Și găsesc imediat în comun ceea
ce îi animă pe toți și face această breaslă atât de specială: vocația. Nimeni
nu e blazat, nimeni nu are intenția de
a se opri, nimeni nu „pune ghetele în
cui”, nimeni nu își anunță retragerea de
pe baricade. „Caută-mă la ziar, am un
proiect pentru tine”, îi spune un jurnalist
fotoreporterului care face astăzi aceleași
poze formidabile pe care le făcea cândva
pentru un cotidian de mare tiraj.
Se împart bilete la o tombolă cu cadouri interesante și pline de simbolistică.
În timp ce se strigă numerele, oamenii
de presă se distrează mai bine ca oricând,

e catifea

stimulați de comentariile care vin de la
tribună: „Numărul 234 primește Lecții
despre viața în stufăriș”. Apoi, din nou,
dans, de data aceasta perechile se formează după bilețelul de pe umăr – Othello dansează cu Desdemona, Făt-Frumos
cu Ileana Cosânzeana... „O plăcere să vă
cunosc”, îi spune Orfeu Euridicei. Mâine
vor fi din nou jurnaliștii înfocați care vor
zgâlțâi porțile puterii politice în numele
informării opiniei publice și al căutării
adevărului, dar în seara Balului Ziariștilor sunt colegi și prieteni pentru care
timpul pare a se fi oprit în loc. „Mulți ani
trăiască!” se cântă din toate inimile și
glasurile prezente pentru Ovidiu Ioanițoaia, care își celebrează ziua de naștere
alături de colegii de gazetărie. O stilată
prezentare de modă fură privirile doam-

nelor și domnilor din sală, iar la final,
fermecătorul Octavian Ursulescu face
o poză de grup cu splendidele modele.
Dansul Mărțișorului animă imediat
marea de gazetari, oameni de radio și
televiziune. Este „flancat” de Imnul Ziariștilor, pe care îl cântă toată lumea. Privindu-i pe toți acești profesioniști care
au făcut istoria contemporană a presei,
se poate spera. Ei sunt și vor fi cei care,
exact așa cum cântă împreună într-o
seară de neuitat, tot așa, ca un singur
corp, luptă pentru viitorul societății în
care trăiesc, pentru valorile ei. Mâine vor
da jos mănușile de catifea, vor schimba
hainele de eveniment cu cele de utilitate
publică și vor înlocui zâmbetul șăgalnic,
gluma și emoția cu seriozitatea și determinarea. Vor răspunde în fața oricărei

provocări ca un organism compact, gata
să reacționeze rapid și eficient pentru
oameni și dreptul lor de a ști, tot așa
cum în seara Balului Ziariștilor se ridică deciși de pe scaune... să danseze sau
să îmbrățișeze un coleg pe care nu l-au
mai văzut de mult.
Pentru că a existat Balul Ziariștilor,
a fost posibil ceva ce altfel avea șanse
minime de a se materializa: întâlnirea
de suflet, cu căldură și entuziasm, a colegilor dintr-o breaslă care de regulă nu
are timp să „respire”, gonind fără oprire
spre public și spre adevăr. Iată că staff-ul
central al UZPR a reușit să coaguleze
toată această emoție a revederii, să-i
aducă unii lângă alții pe colegi pe care
drumurile profesionale i-au îndepărtat,
dar niciodată nu i-au înstrăinat.
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APRECIERI
„Vă felicităm cu ocazia Centenarului Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România”. În

numele lui Krzysztof Skowroński, președinte al Asociației Jurnaliștilor din
Polonia, vă transmitem urările noastre

„desăvârșită libertate de presă, asociere
și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omenești”. Fiind deschise astfel granițele comunicării, poate
nu întâmplător, la scurt timp după
Marea Adunare, se constituia Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România,
organizație menită să solidarizeze, să
apere și să școlească jurnaliștii.
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de
la constituirea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, doresc să îmi
exprim recunoștința pentru toată munca depusă de gazetarii înaintași și felicit
călduros toți jurnaliștii care activează

de bine și vă felicităm cu ocazia Centenarului Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Suntem cea mai
veche organizație de jurnaliști din Polonia și dorim să colaborăm cu UZPR,
inclusiv în proiecte internaționale.
Asociația Jurnaliștilor din Polonia

„Felicit călduros jurnaliștii
pentru profesionalismul,
obiectivitatea, promptitudinea și consecvența pe care le
depuneți în slujba informării
publicului”. Împlinirea unui veac de

la crearea visului reîntregirii românilor,
Marea Unire, a 100 de ani de existență
a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, aniversarea a 65 de ani de
la înființarea Operei Brașov - iată trei
momente însemnate pe care doresc să
le aduc în fața dumneavoastră.
La 1 Decembrie 2018 s-au împlinit
100 de ani de la Unirea Transilvaniei,
Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, un eveniment unic în
istoria țării noastre. În Rezoluţia votată de Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia se solicita, printre altele,
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în prezent. Aprecierile mele deosebite
se referă la profesionalismul, obiectivitatea, promptitudinea, consecvența
pe care le depuneți în slujba informării
publicului. Opera Brașov, în cei 65 de
ani de existență, pe care îi aniversează
în 2018, a avut mereu o relație deosebit de fructuoasă cu mass-media, fie ea
locală, regională sau națională. Toate
materialele de presă scrisă au reflectat
pe larg activitatea noastră artistică. La
acest moment aniversar, doresc ca, și
în anii ce urmează, să aveți numeroase
realizări remarcabile în peisajul publi-

cistic românesc și să fiți reper în ceea
ce privește calitatea informației oferite
cititorilor!
La mulți ani, România! La mulți
ani, Uniunea Ziariștilor Profesioniști
din România! La mulți ani, Opera
Brașov!
Ovidiu Lucian Mezei,
director Opera Brașov

„Le doresc ziariștilor inspirația de a rămâne una dintre
marile puteri ale unei Românii frumoase”. Cred foarte mult

în tradiție și în continuitate. Pentru
Centenarul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România vreau să continuăm să realizăm proiecte despre
care jurnaliștii să scrie, cu bucuria
lucrurilor valoroase care se întâmplă în România. Le doresc ziariștilor
puterea de a-și păstra echilibrul între
decență și audiență și inspirația de a
rămâne una dintre marile puteri ale
unei Românii care să fie din ce în ce
mai frumoasă. La mulți ani Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România!
Adrian Găzdaru,
director Teatrul Excelsior

„Cine a fost jurnalist, rămâne
pentru toată viața, și dincolo
de ea, tot jurnalist”. Pentru Uni-

unea Ziariștilor Profesioniști din România am un mesaj de Centenar. La
mulți ani și la cât mai multe secole de
existență! În aceste momente de cumpănă pentru presa tradițională, avem
nevoie de ancore. Organizația se revendică de la începuturile presei și am
avut ocazia, pe parcursul carierei mele
de jurnalist, scurtă, dar foarte, foarte

legați de acest domeniu, au rămas comunicatori. În ce mă privește, lucrând
pentru o companie multinațională, am
încercat să aduc în cariera mea ceva din
reperele jurnalismului – să comunic
mai mult, să am privirea deschisă, să
înțeleg că există răspunsuri și de partea
cealaltă. Sunt extrem de bucuroasă să
văd cât de profesioniști sunt jurnaliștii
foarte tineri.
Gilda Lazăr, director
Corporate Affairs&Communications,
JT International Romania

„Mulțumesc cu respect tuturor celor care fac posibilă
libertatea presei”. Mă simt pro-

intensă, să mă intersectez cu câțiva
dintre reprezentanții Uniunii. Cine
a fost jurnalist, rămâne pentru toată
viața jurnalist și dincolo de viață, tot
jurnalist. Mă gândesc să mă reapropii
de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România, care s-a dovedit a fi organizația cea mai viabilă și cea mai solidă. Am
foarte mulți actuali și foști colegi care
au devenit membri ai UZPR și care știu
că atunci când nu vor mai putea scrie,
vor fi ajutați de Uniune să aibă ani de
pensie mai liniștiți. Ce-am făcut de-a
lungul anilor, ca jurnaliști? Ne-am făcut
meseria, am încercat să informăm, am
încercat să educăm. Și cei care nu au
mai rămas în presă au rămas, totuși,

fund onorată să spun „La mulți ani”
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România. La împlinirea a 100 de ani
de când ființează, le urez jurnaliștilor,
din toată inima, ca și în clipele vitrege, în care sunt împiedicați să exprime
liber ceea ce gândesc și ceea ce văd,
să lupte cu tot curajul pentru a scoate
la lumină adevărul. Sunt conștientă
că această profesie, pe lângă faptul că
este frumoasă și incitantă, este și foarte riscantă pentru acei jurnaliști care o
fac cu credință și cu pasiune. Eu, una,

mulțumesc cu plecăciune și respect
tuturor celor care fac posibilă libertatea presei și libera exprimare. Cuvintele nu trebuie să stea în genunchi
niciodată, ci doar să umple cu lumina
adevărului lumea întreagă.
Zoia Alecu, cantautor,
compozitor și textier

„Vă urez încă 100 de ani în
care să vă citim”. La mulți ani

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România! În ianuarie ați împlinit 100
de ani. Ce pot să vă urez mai mult decât încă 100 de ani de-acum încolo, în

care să vă citim? Nu știu cât de bine
o să văd pe vremea aceea, dar sigur o
să încerc.
Adina Buzatu, stilist internațional

„Știți mai bine decât mine
dacă mai există ziariști bine
documentați”. Am în bibliotecă

amintiri de la Tavi Iordăchescu, de la
un jurnalist bine documentat, a cărui
amintire mi-e dragă, Cristian Țopescu.
Sigur țineți minte cele mai frumoase
reportaje de călătorie făcute în televiziunea din România. Când s-a întors
dintr-o astfel de călătorie, Aristide
Buhoiu mi-a adus o amintire. Știți mai
bine decât mine dacă mai există ziariști
bine documentați în presa de azi.
Dan Negru, realizator tv

@ mesaje culese de
Eveline PĂUNA
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OAMENI ȘI SUFLETE

O presă născută
din înfruntări,
speranțe și eșecuri

M

ai port încă în ființa mea,
cutremurat de evenimentele la care aveam să
particip în acel Decembrie `89, trăiri și sentimente pe care
acum, după 30 de ani, le caut, dar, din
păcate, cu greu le regăsesc. Totul împrejur vibra. Oameni și suflete, deopotrivă,
năzuiau să fie liberi, să se poată mișca în
voie. Nu știam ce anume doream atunci
sau ce anume ar fi trebuit făcut ca să ne
fie mai bine. Ceva, însă, era sigur: nu
doream să mai fie ca până atunci.
Păstrez în străfundurile minții imagini suprapuse de tancuri înaintând vijelios ori fumegând, de oameni culcați
la pământ, ferindu-se de gloanțe, de
pancarde răsturnate de-a valma, de
ziduri scobite parcă de un duh necurat, de strigăte de victorie, de vaiete,
de îmbărbătări. Erau cu adevărat zile
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de efecrvescență tumultuoasă. Evenimentele se desfășurau astfel încât, la
un moment dat, nu înțelegeai cine îți
era dușman și cine prieten. La vechea
Casă a Scânteii, „gărzile patriotice”
primiseră arme, spre a ne apăra pe
cei din Combinatul Poligrafic de... nu
se știa cine. Haosul și incertitudinea
domneau. Cine ne atacă, cine e cu noi,
cine e împotriva noastră? Tot atâtea întrebări nedeslușite. Încet, încet, ceața
întâmplărilor anarhice a început să se
spulbere și aveam impresia că binele
începuse să se cearnă de rău, atât cât
la puteam noi deosebi în acea vreme.
Lucram la Revista „Femeia” de mai
mulți ani și chiar în cea de-a doua zi
a evenimentelor am simțit „chemarea”
– un grup de redactori – să scoatem o
Ediție Specială, în care să ne spunem
toate păsurile pe care ani de zile nu le

@ Carol Roman
putuserăm aduce la iveală. Nu sub forma unui protest ori a unor teribilisme
de moment, ci a unei încercări de a concepe mai departe viitorul. Acea Ediție
Specială, distribuită gratuit – imagini
preluate de Televiziunea vest-germaă și
difuzate în programele sale – a însemnat
conceptul ideatic al ceea ce avea să devină peste ani revista „Femeia modernă”.
În acel Supliment Special prezentam
o gamă nouă a femeilor care tânjeau
de ani de zile spre libertate și egalitate. Canoanele restrângeau modelele și
orice imaginație inovatoare, de „sus”
preferându-se fustele lungi, neasortate
cu bluzele, încălțămintea otova, când la
serviciu cu balerini, când la manifestații
impuse în teniși.

Cât despre alimentația oferită,
trebuia să ținem seama de gramajul
acceptat prin Ordinul de zi al conducătorilor, iar copiii trebuiau să vină pe
lume în mod obligatoriu, indiferent de
starea de sănătate a mamelor.
La celălalt capăt al culoarului, vecin de redacție, se afla nou creatul ziar
„Tineretul liber”, unic pentru acele vremuri, în care palpita tumultul vieții.
Am devenit unul dintre cei mai fervenți colaboratori ai rubricilor „de teren”, consacrate desfășurării evenimentelor acelor zile, cu adevărat istorice,
din București. Am publicat în pagina
întâi a ziarului, multe numere de-a
rândul, împreună cu regretatul ziarist
Aurel Perva, trecut de la secția Externă
la conducerea ziarului, un amplu ciclu
de articole despre „mersul Revoluției
la români”. În concurență cu noi, tot
în pagina întâi, iscălea Horia Alexandrescu articole de senzație, precum și
un serial dedicat cu precădere tehnicii
militare și gloanțelor utilizate pe toate
„fronturile” de către toți cei ce trăgeau.
Numărul ziarelor și al revistelor creștea vertiginos, mai în fiecare zi un alt

titlu îți atrăgea privirea; realitățile erau
prezentate când drept, când strâmb,
zvonurile colindau hai-hui prin televiziune, pe unde radio, pe buzele tuturor.
Se cuvine ca acum, la trecerea unui
număr de ani, să reamintesc, ca un prinos de recunoștință adus colegilor mei
de la „Tineretul liber”, câteva cuvinte
despre acest prim ziar al Revoluției.
Era o formațiune de pasionați și talentați ziariști tineri, reunind în jurul lor
colaboratori valoroși, care au înălțat ziarul pe culmile audienței publice: avea
cel mai mare tiraj, era citit și comentat
de tineri și vârstnici și preluat de marile
cotidiane din Occident. Acolo și atunci
și-au desăvârșit adevărata menire de
ziariști-reprezentanți ai societății civile
oameni ca Aurel Perva, Lucian Avramescu, Ștefan Mitroi, Monica Zvirjinski, Gabriela Hurezeanu, Mircea Florin
Șandru, Vasile Căbulea, regretata Areta
Șandru și chiar cel ce iscălește aceste
rânduri.
Și totuși, nu pot trece ușor peste
zilele de 13-15 iunie 1990, momentul
infernal al sosirii în sediul presei a cohortelor de mineri care strigau din răsputeri „Să distrugem acest gunoi de ziar
«România liberă»,
să-l închidem!”.
Culoarul pe care
se afla revista
„Femeia” se încheia cu trecerea
la etajul superior,
unde era redacția „România liberă”. Deodată
a apărut Viorel
Sălăgean, de la
„Scînteia”, strigând să ieșim

din camere și să urcăm la etajul unde
minerii făceau ravagii. În jurul unei
mese din preajma biroului redactorului-șef (Octavian Paler și Petre Mihai
Băcanu se aflau în SUA la acel moment)
au apărut, ca o haită turbată, minerii
care urlau și amenințau cu distrugerea a tot ceea ce întâlneau în cale. Îmi
amintesc că la acea masă se aflau, printre alții, Mihai Creangă, Corneliu Vlad,
Viorel Sălăgean, Carol Roman și alți
câțiva colegi, care s-au înfierbântat în
dialogurile cu reprezentanții minerilor,
ce îl aveau în frunte pe un anume Nicolae Cămărășescu, despre care ulterior
s-a aflat că era un fost ofițer de contraspionaj la Securitate. Discuții încinse,
confruntări aprinse, amenințări, bătăi
violente din picioare, pentru ca, în cele
din urmă, să ajungem la un acord ca
ziarul să fie interzis pentru câteva zile,
ceea ce s-a și întâmplat, iar minerii au
părăsit sediul redacției. S-ar putea să
fi fost și alți colegi prezenți la această
masă, însă, odată cu trecerea anilor, și
amintirile au devenit mai palide.
Pentru că tot vorbim despre lumea
presei ce se înfiripa în acele vremuri,
voi aminti apariția ziarului „Libertatea”,
care este urmașul ziarului cu apariție după-amiaza, „Informația Bucureștiului”, în
frunte cu Octavian Andronic, care, de
asemenea, avea un tiraj impresionant.
După câteva zile au început să mai apară
și alte publicații, printre care un periodic
al studenților, un ziar al PNL, unul al Uzinei „23 August” și altele.
Anii au trecut, ziariștii s-au risipit
care încotro, presa s-a înviorat, începând să devină o oglindă a realităților;
din păcate, factorul politic interesat s-a
introdus și în presă, care, odată cu trecerea timpului, a devenit ceea ce vedem
astăzi...
NR.13 - 2019
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Povestea veștii
(Po)vești. Ziarul „vorbit”

L

a-nceput a fost Cuvântul,
marcă a faptei divine ziditoare. Mai apoi, faptul
omenesc s-a răspândit în
lume prin aceeași formă de vestire,
expresie a nevoii umane de a cunoaște. Purtate mai întâi din om în om
și din gură în gură, veștile au născut
apoi pe vestitori, mesageri, de departe până departe, ai cuvântului spus
(Lume, lume, auziți ce se mai spune
!...) și scris (după invenția
lui Getemberg). Nevoia de
a ști despre celălalt a făcut
să apară știrea, astfel că
presa de informație e, și la
noi, mult anterioară presei
de opinie sau de idei. Istoria
ei începe, în Șcheii Brașovului, cu Calendarul „de știri și
peziceri” pentru toți, tipărit
cu litere chirilice la 1731 de
Petcu Șoanu, după ce mari
boieri și domnitori români
– Costineștii, Cantacuzinii,
Mavrocordații ori Ghiculeș-
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tii – începuseră, în evul de mijloc, să
cumpere „gazeturi streine”, spre a afla
astfel de mersul Europei.

Vremuri și vremelnice
Primele foi românești aveau să preia pentru un asemenea public, la sfârșit
de veac XVIII, mai mult știri despre
alte țări ale lumii, într-un colaj de periodice străine, la care se adăugau arar
isprăvi domnești ori relatarea vreunei
ceremonii a Mitropoliei, în mici cro-

nici de eveniment sauscurte relatări.
Ele „nu fac, însă, o presă”, vorba lui
Kogălniceanu. Abia Courier de Moldavie, scos în 1788 de Potemkin pentru
protipendada română și rusă, avea să
deschidă seria publicațiilor de larg interes, fiind urmat de o pleiadă de foi
vremelnice, dar apărute din mari avânturi ale cărturarilor noștri, dornici să
fondeze, în sfârșit, o presă națională –
Vestiri filosofești (1795), scoasă de Pavel
Iorgovici, Biblioteca românească a lui
Zaharia Carcalechi, Fama Lipscăi și
alte câteva, la început de veac XIX.
Toate mergeau în pas cu vremurile,
așa că restabilirea domniilor pământene, după 1821, devine prima
dintre marile noastre știri de presă.

Vești și (pre)vestitori
Epoca „furtună și avânt” în
presa românească începe cu o
publicație puternică, deditată, în
1829, de o personalitate culturală puternică – Ion Heliade Rădulescu.. Destinat unui public divers
și din ce în ce mai interesat de
fenomentul publicistic, Curierul

@ dr. Corina POPESCU
românesc apărea pentru omul politic, pentru „literat și folosof ”, pentru
„cine se interesează de războaiele de
pretudindeni”, pentru cei cu „speculații și negociații” și pentru „asudătorul
plugar”, pentru „simțitorul rumân”,
cu „lacrimi curgând de bucurie, bătrâni, tineri, bărbați, femei, învățați și
mai de rând”. „Acest vestitor de obşte,
de atâţia ani cunoscut de neapărată
trebuinţă în luminata Evropă a ajuns
astăzi a îşi împrăştia vestirile sale şi între neamurile cele mai cunoscute, care
încă în tulburările şi neodihnele lor
au simţit lipsa şi trebuinţa lui”, nota
Heliade însuși în articolul program. Îi
urma Albina românească, sub redacția
lui Gheorghe Asachi, îmbogățită cu
„novitale”, „buletine de la teatrul războiului”, „mezaturi, vânzări și înștiințări particulare”, alături de „culegeri
istorice, literare, morale, filologice”
ori sfaturi de „economia câmpului”.

Cele două publicații urcă o treaptă
mai sus în cultivarea respectului pentru adevăr, pentru cultivarea limbii
române și a stilului literar, a eleganței
și a bunului gust cultural, deopotrivă
în conținutul articolelor și în forma
grafică. Ele prefigurează marea presă
pașoptistă, punând capăt unei perioade prelungite de așteptare a nașterii
jurnalismului românesc și intuind că
intelectualii sunt „floarea neamului”,

chemați să facă muncă de apostolat
și în acest important domeniu.

Foi pentru minte,
inimă și literatură
Profeția lui Heliade s-a împlinit în
următoarele decenii, perioadă în care
generația pașoptistă își va face ucenicia la ziare precum Curiosul lui Cezar
Bolliac (1836), Mosaicul, condus de
E. Leca la Craiova (1838), Pământeanul, sub direcția lui Florian Aron
și Petrache Poenaru (1839) ori, mai
cu seamă, România, scos de poetul cu
vocație jurnalistică G.A.Baronzi – o„gazetă politică, industrială, comerțială
și literară” scrisă într-o limbă română
de o absolută puritate, foaie cotidiană
„de o întreprindere colosală aici, în patria noastră”. Acestor valoroase întreprinderi publicistice li se alătură apoi
publicații cu caracter formativ în științe înalte și practice, ca Icoana lumii,
„foaie pentru îndeletnicirea moldo-românilor”, patronată de același neobosit Asachi, dar și suplimente
literare ca Alăuta românească
ori Curier de ambe sexe, alături de apreciata Foaie pentru
minte, inimă și literatură, sub
conducrea lui George Bariț,
părintele de mai târziu al Gazetei de Transilvania.
Trecând prin școala occidentală, gazetăria românească începe să-și contureze personalitatea odată
cu momentul politic și cultural pașoptist, principalii
semnatari ai articolelor de
presă fiind ei înșiși veritabili
intelectuali cu viziuni progresiste. Nume ca cel al lui
Kogolniceanu (Dacia literară, tribună a romantismului literar românesc,
Steaua Dunării) ori al lui C.A.Rosetti
(Pruncul român), „născut jurnalist”,
cum spunea Nicolae Iorga, al lui Timotei Cipariu (Organul luminării,
Învățătorul poporului), al lui A.T.Laurian (Magazin istoric pentru Dacia)
ori al lui Hasdeu (Columna lui Traian)
conferă echilibru publicațiilor pe care
le înființează, încercând să evite retorismul și simpla frazeologie patriotar-

dă, tentații specifice unei epoci a formării națiunilor. E o perioadă în care
publicațiile noastre se înmulțesc și se
diversifică, își măresc tirajele și numărul de abonați în toate provinciile românești și în Europa, atrag prin puternice articole de opinie și prin polemici

acerbe sau cordiale: Amicul poporului
și Democrația, foi pentru sate, scoase
în chirilice la Pesta de Sigmund Pop,
Bucovina româno-germană de la Viena a fraților Hurmuzachi, Expatrio
tul brașonean al lui Bolliac, Junimea
română a lui Odobescu la Bruxelles,
Foaia sătească și România literară,
revistă cu caracter enciclopedic sub
semnăturile lui Alecsandri, Alexandrescu, Bolintineanu și Odobescu.
Independentă în mare parte, presa vremii lui Grigore Ghica va suferi,
totuși, după schimbarea legii presei
din 1865, prin suprimarea unor publicații ori cenzurarea altora, dar își
va continua evoluția, în sensul introducerii unor noi specii jurnalistica
ca reportajul, articolul de opinie, comentariul, critica politică și socială.
Presa „reprezentativă și luptătoare”
rezistă, însă, beneficiind de contribuții ilustre. Este cazul ziarului de partid
Timpul, care se capătă anvergură prin
articolele politice și de opinie ale lui
Mihai Eminescu – texte analitice de
o uluitoare profunzime, „prea grele
pentru cultura curentă” și pentru care
publicul român nu era încă pregătit,
așa cum remarca Nicolae Iorga, într-o
istorie a presei.

F
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Format în atmosfera tare a Junimii lui Maiorescu și a Convorbirilor
literare, Eminescu se dovedește și un
acerb polemist, racordat la realitățile
vremii lui, pe care le comentează, cultivând un jurnalism de o mare luciditate, dar și de înaltă ținută culturală,
prin inserția livrescă, raportarea la
elemente de filosofia culturii și racordul la marile curente europene,
în articole cu caracter enciclopedic
și vizionar unice în epocă.

Sfârșit de veac
în București
Ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea aveau să înstăpânească ceea
ce Iorga numea „ziarul de opinie
publică” prin politicile editoriale de
la Universul, Lupta, Adevărul (cu
suplimentul Dimineața), Telegraful
și România liberă, jurnale de partid
dar și (re)formatoare, aducând idei
și abordări noi, atât de necesare în
peisajul nostru publicistic. Tendințele
de modernizare a presei românești
și de cuplare a ei la marile curente
ale sfârșitului de veac sunt evidente,
chiar și în publicațiile cu orientare
de stânga ale generației 1880, ca Evenimentul literar sub conducerea lui
Dobrogeneanu-Gherea ori Contimporanul fraților Nădejde.
Lor li se adaugă foi etniciste caSămănătorul lui
Coșbuc, Vlahuță și Ilarie
Chendi (cu Spiru Haret
la timonă) și Drum drept,
condus de Goga,ori care
privilegiază esteticul, ca
revista Convorbiri critice,
a lui Mihail Dragomirescu, de exemplu. Creuzetului urban, în care se
formează presa, i se adaugă satul – un spațiu din ce
în ce mai bun receptor de
vesti pentru care apar Șezătoarea, sub redacția lui
Artur Gorovei, și reviste
alcătuite de învățători rurali, ca Vorbe bune, Gazeta
țăranilor și Tovărășia – noui
24
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forme de iluminare ce prefigurează și
aici intrarea presei noastre sub zodia
fastă a modernității.

Tirania tirajului
Conștiința de sine a presei noastre
începe să contureze mai mult la confluența dintre secole, creând nevoia
unei organizări mai riguros instituționale, astfel că dezideratul înființării
unei societăți a ziariștilor, exprimat
și de Eminescu-jurnalistul, care visa
de mult timp o Casă a presei, se realizează în 1882, odată cu înființarea
Societății Ziariștilor, sub conducerea
lui Hasdeu, preluată apoi de C.A. Rosetti. Transformarea ei în Societatea
Pesei, în preajma lui 1900, aduce un
nou președinte, în persoana lui D.A.
Laurian, directorul României libere,
fiind ulterior absorbită în Sindicatul
Ziariștilor, condus de Constantin
Bacalbașa.
Presa noastră își intensifică, până
la Primul Război Mondial, efortul de
formarea opiniei publice, a gustului
pentru informație și adevăr, în ziare
ce reflectă realități politice, sociale
și culturale românești: cotidianul
Universul, al lui Luigi Cazzavillan,
Epoca, sub redacția lui Barbu Delavrancea, Adevărul lui N. Beldiman,
apoi Dimineața, Curentul, Cuvântul..

Foi puternice, cu caracter polemic,
lansează bătălia pentru întâietate,
lăsându-se adesea supuse de tirania
tirajului. Reflectarea afacerii Dreyfus,
de pildă, generează o schimbare de
strategie, faptul divers și evenimentul senzațional devenind forme predilecte de prezentare a informației.
Acestora li se adaugă satira politică
din jurnalele de partid sau independente, împestrițând peisajul
presei românești dintre războaie. Factorul de echilibru
rămâne, totuși, Universul (300
000 de exemplare), cel care
„deschisese gustul cititului
și crease un public cititor de
ziare”, după opinia lui C.Bacalbașa din broșura Ziaristica română din zilele noastre.
Pleiada de jurnale care va
apărea acum e, însă, revelatorie pentru această nouă
vârstă a presei românești.
Viitorul,Democrația, Țara,
Gazeta poporului, Lumea
nouă, Patriotul, Curierul,Evenimentul reflectă nu numai convingeri de partid,
ci contribuie deopotrivă la
dezvoltarea limbii literare
și a limbajului de speciali-

tate, în ciuda amestecului de stiluri și
forme grafice din paginile lor.

Război între războaie
Perioada interbelică marchează
cea mai fertilă etapă a presei noastre din secolul XX, cultivând forme
spectaculare de exprimare a opiniei și
impunând figuri memorabile de jurnaliști. De neegalat rămân reportajele
lui Brunea Fox de la Adevărul ori articolele acide ale lui Pamfil Șeicaru din

Curentul. Mari scriitori înființează
gazete (Săptămâna muncii intelectuale șiatistice, a lui Camil Petrescu, Biletele de papagal argheziene, Meșterul
Manole, scoasă de Vintilă Horia, de
pildă) sau își fac ucenicia în redacții
de ziare (Mircea Eliade la Cuvântul,
Arghezi la Timpul, Ecoul șiGazeta literară, Octav Șuluțiu la Facla și atâția
alții). La rândul ei, activitatea literară se grupează în jurul unor reviste
promotoare de curente ideologice,
ca Viața românească a lui Garabet
Ibrăileanu, Sămănătorul și Gândirea
ideologului Nechifor Crainic (pentru
tradiționalism), Sburătorul lui Eugen
Lovinescu, promotorul modernismului și teoreticianul sincronismului,
Contimporanul lui Ion Vinea, Punct,
Integral și Unu, tribune avangariste.
Între Războaiele Mondiale s-au
dus războaie de presă, campanii virulente cu substrat politic, dar susținute
de buni soldați ai condeiului, reușind
să impună specii ca interviul, ancheta,
investigația, alături de tabletă, pamflet
și caricatură. Gazetăria beneficiază
acum de o mare libertate de expresie,
singurele influențe asupra ziariștilor
fiind exercitate de linia politică impusă de patronate și de ideologia asumată. Ziarele au rubrici economice,
de politică internă și externă, cronici
de eveniment, de teatru,
muzică și literatură, dublate de fotografii „de la
fața locului” și reclame
comerciale. În paralel,
apare jurnalul radiofonic, știrea transmisă
prin radio fiind socotită „o introducere la
ziarul de informații al
viitorului” și chiar „știrile imprimate, cu sau
fără fotografii, mulțumită televiziunii”, cum
scria Universul din 31
ianuarie 1940. Presa
formatoare de opinie
devine aproape o instituție, o forță crescută cu răbdare, de-a
lungul vremii, care
amprenttează viziu-

nea publicului receptor și receptiv la
noile idei. Spre sfârșitul acestei perioade faste se ivesc deja norii Celui deAl Doilea Război Mondial, după care
timpul presei nu va mai avea răbdare.

Presa sub opresiune.
Culturnici și culturnice
Tabloul de grup al presei anilor
50 e dezolant, gazetăria devine propagandistică, subordonată total directivelor partidului unic și mistificatoare. Colectivizarea agriculturii,
naționalizarea, formarea ideologică a
„omului nou” devin teme predilecte
ale jurnalelor de știri și umplu paginile ziarelor. Anii 70 aveau să aducă
și oficial această înregimentare, printr-un decret prezidențial ce definitiva
distrugerea libertății presei care „își
desfășoară activitatea sub conducerea
PCR, forța politică conducătoare a întregii societăți din RSR” (Legea presei
3/1974). Reglementările vizând Agerpres transformă agenția română de
presă într-o sită cu ochiuri mici, prin
care se filtrează ideologic orice informație pentru public, cenzura lucrând
pentru interese „de partid și de stat”
străine dreptății și adevărului. Onestitatea jurnalistică nu mai e o valoare,
ziariștii demni părăsesc presa ori țara,
pentru a critica, de multe ori, opresiunea politică la publicații și radiouri
străine ca Europa Liberă, sau sunt încarcerați pentru insubordonare. Presa
devine un teasc de apăsat populația,
un instrument propagandistic într-un
limbaj standardizat ideologic (celebra „limbă de lemn”). Jurnaliștii rămași sunt nevoiți să scrie despre „noi
succese în industrie și agricultură” și
despre „eroi ai muncii socialiste”, ziarele devin „organe” de partid. Scânteia, Munca, Informația, controlate de
culturnici, scot tiraje mari, dar n-au,
în realitate, cititori, servind adesea
ca hârtie de ambalat, pe fondul unei
tensiuni politice devenite de nesuportat. „Opriți istoria, cobor la prima !”,
striga, exasperat, într-o poezie, poetul
disident Mircea Dinescu, din arestul
la domiciliu impus
de dictatură...
pag 26

F

NR.13 - 2019

UZP

25

F

1989. Moartea
citește ziarul

...și tot el scotea, în 1990, volumul
Moartea citește ziarul, marcând sângeroasa schimbare de zodie politică din
1989, vestită prin ziare și televiziune.
Abia odată cu înlăturarea regimului
comunist, presa românească revine,
însă, în matca libertății de gândire și
de expresie, în jurnale marcând „eliberarea”: Adevărul, Libertatea, România
liberă, Evenimentul zilei, Revista 22,
Dimineața, Azi etc. Tirajele cresc amețitor, articolele se citesc cu aviditate,
jurnaliștii redevin formatori de opinie,
presa își face iar auzit glasul în cetate,
devine „a patra putere în stat”. Se cultivă speciile gazetărești de opinie și se
relansează ancheta, investigația jurnalistică și dosarul de presă. Se refac
structuri organizatorice ale ziariștilor
și se reconstituie uniuni de creație jurnalistică. Presa tipărită se completează
apoi cu presa on line, litera tipărită cedează în fața asaltului pixelilor, într-un
univers cu multiple galaxii gazetărești
(dar și găuri negre !), etern mișcător,
darmereu fascinant.

Mainstream.
Breaking news!
După goana senzaționalistă din
presa anilor 90 (cine nu-și amintește „știrea” cu „găina care naște pui
vii”), mass-media începe cursa dezvăluirilor de tip breaking news (știri
„sparte”, dezvăluiri „bombă”), tirania
tirajului revine, sacrificând principii,
cariere și, uneori, adevărul, în numele râvnitei popularități. Limbajul
e adesea virulent, se practică acuza,
dezvăluirea, pamfletul și fotografia ia
locul cuvântului, în publicații de tip
emoticon. Alteori mistificarea îmbracă
forma fakenews, în cursa cu sărituri
de garduri pentru rating.Publicațiile
concesive cu postadevărul sunt surclasate, însă, de ziarele păstrătoare
de bună tradiție gazetărească, în care
informația e dublată de comentariul
echidistant și competent, într-un real
spectacol al știrilor cu baza în „a ști”,
componentă necesară a lui „a fi”.
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Vestea digitală
Azi, mai toate ziarele au ediții electronice, on line-ul cucerește treptat cititorul grăbit, care consultă gazetele în
metrou, pe telefonul mobil.Volumul
știrilor contemporane e, însă, uriaș,
așa că informația se strămută din pagina tipărită pe pagina de Internet,
conectând oameni cu instituții, oameni cu evenimente, oameni cu oameni. Galaxia Gutemberg apune spre
răsăritul galaxieiMarconi, într-o lume
în care vestea trebuie să fie putere, iar
vestitorul puternic, misionar al adevărului și al bunei credințe.

***

Aceasta este povestea,
iar cele câteva file ce
i-am răsfoit acum, la
ceas aniversar pentru
Uniunea Ziariștilor
Profesioniști, au avut
călăuză Istoria presei
românești, alcătuită,
în 1922, la dorința
sindicatului breslei, de
Nicolae Iorga, el însuși
„vechi ziarist” care,
în finalul cronologiei
sale, intuia mesianic
condiția viitoare a
presei românești
– o „colaborație” a
„propagandei morale,
culturale și naționale”,
„prin care se exprimă
normal vitalitatea
românească”, pentru că
„viitorul nu poate fi decât
al presei care va fi mereu
și democrată și națională,
adică presa legată strâns
de sufletul și interesele
poporului român”. Ceea
ce rămâne (încă) presei
de demonstrat...

La 30 martie 2018
s-a stins Dinu Lăzărescu, căruia Dumnezeu i-a dăruit 94
de ani de viaţă.

SENIORI AI PRESEI
Gazetari de altădată:
IOAN MO}A

N

ăscut în anul 1868, la
Nojag, județul Hunedoara, Ioan Moța a
absolvit gimnaziul la
Deva, urmând apoi Teologia la
Sibiu. Între anii 1899-1940 a fost
preot la Orăștie, unde în perioada 1936-1943 s-a construit, prin
strădania și contribuția sa, impunătoarea Catedrală Ortodoxă.
În paralel cu activitatea de preot, Ioan Moța s-a impus ca un intelectual și patriot de marcă. În anul
1902 s-a numărat printre cei care
au făcut să apară în „orașul Pali-

Un veteran al presei
a plecat dintre noi:
DINU L|Z|RESCU

O

viaţă nu uşoară, de
vreme ce tinereţea
şi maturitatea şi le-a
petrecut într-un regim
politic restrictiv, care l-a obligat,
pentru a-şi exercita profesia, să-şi
ascundă originea socială. A fost,
aceasta, teama, povara de care a
scăpat abia la pensionare. „Vina”
sa? Era fiul unui magistrat, fost
preşedinte de Tribunal, Consilier
la Curtea de Apel şi membru al
Consiliului de Coroană. Şi, fapt
agravant, deţinător al unor proprietăţi funciare.
Dinu Lăzărescu a făcut şcoala
primară în oraşul Roman, tot aici şi
primele trei clase de liceu. Următoarele - în Bucureşti, la Liceele „Titu
Maiorescu” şi „Barbu Delavrancea”.
După bacalaureat a urmat cursurile
Facultăţii de drept, finalizate în 1948.
În gazetarie a debutat în 1950,
ca redactor la Jurnalul de actuali-

ei” publicația „Libertatea”, pe care
ulterior a condus-o în calitate de
redactor, director și proprietar. Pe
frontispiciul acesteia scria: „foaie
politică, socială și economică”. A
fost una dintre cele mai longevive
publicații din acea perioadă, care a
apărut între anii 1902-1940.
„Libertatea” a fost remarcată
de Ilarie Chendi, care considera că
aceasta are „o contribuție fundamentală în promovarea activismului”.
Gazeta s-a impus de la un an la altul,
fiind tot mai căutată și mai citită nu
doar în Ardeal, unde apăra drepturile românilor, ci și peste munți.
În 1916, guvernul de atunci
l-a trimis pe Ioan Moța în State-

tăţi al Romfilm, după care a lucrat
fără întrerupere în redacţiile Urzica, Săptămâna, Informaţia Bucureştiului (aici, perioada cea mai lungă, între 1958 şi 1971), după care a
ocupat funcţia de secretar general
de redacţie la revista Autoturism.
În 1978 se găsea în redacţia
ziarului Lupta CFR, ca sef de secţie. Peregrinările sale în presă au
încetat o dată cu pensionarea în
1986 continuând, însă,în calitate
de colaborator permanent până la
1 iunie 1990, când a devenit secretar general de redacţie la publicaţia
Sanitas – editată de Consiliul Naţional al Sindicatului Sanitas, afiliat
la Confederaţia Frăţia. Cu începere
de la 1 august 1990, a fost redactorul şef al acestei publicaţii.
Din 1968 şi până în luna iunie
1990 a abordat aproape în exclusivitate subiecte din domeniul transporturilor auto, în care se specializase, scriind materiale cu caracter
predominant tehnico-economic.
Pe parcursul celor 40 de ani de
activitate în presă a abordat toate
genurile gazetăreşti.

le Unite, pentru a susține peste
Ocean cauza Unirii românilor.
Stabilit în Cleveland, a redactat
și acolo „Libertatea”. Revenind în
România Mare, după război, s-a
întors la Orăștie, fiind protopop al
urbei, dar și director al publicației
la care ținea atât de mult. De reținut că „Libertatea” a avut și câteva
suplimente, dintre care cele mai
importante au fost „Foaia interesantă”, „Tovărășia” și „Bobârnaci”.
Ioan Moța a decedat în anul
1940, fiind înmormântat în cimitirul ortodox al orașului atât de
drag sufletului său.

@ Ioan VASIU

A fost membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
Rezumând, aici, activitatea profesională, nu putem trece cu vederea o calitate pe care s-a străduit
toată viaţa să o onoreze: devotamentul şi permanenta grijă pentru
familia sa, soţia – Tatiana - şi fiul
- Călin. Cărora a reuşit să le asigure
condiţii demne de viaţă, de evoluţie
profesională onorabilă şi un viitor
lipsit de teama zilei de mâine.
Dumnezeu i-a dăruit şi o familie lărgită minunată, cu o nora şi
nepoţi (Ileana, Liviu George, Dinu
Alexandru) cu care s-a mândrit
până în ultimele clipe ale vieţii sale.
Mereu luptător, învingător, generos, cu zâmbetul pe chip, le spunea tuturor celor ce îl întrebau că
se simte DE LA EXCEPŢIONAL ÎN
SUS! Un răspuns cu umor amar,
dar, deopotrivă, şi un îndemn la
optimism, la speranţă.
Dumnezeu să-i ierte păcatele
pământeşti şi să-i primescă sufletul
în Împărăţia Sa!

@ Ilie OLTEANU
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Presa în Banatul d
de la începuturi până la cel
de-Al Doilea Război Mondial
Pentru orice comunitate,
viața social-economică este
prioritară, aceasta asigurând
mijloacele de trai. Pe lângă
aceasta, activitatea religioasă și culturală vin să completeze în mod fericit existența
unei comunități.

D

e la aceste condiții nu a făcut excepție nici Banatul
de munte, respectiv județul Caraș-Severin. Pentru
viața culturală este însă, o condiție care
a rămas în timp: aceasta se manifestă
cu pregnanță în mediul urban. Astfel,
apariția primelor publicații se produce
în localitățile urbane (Reșița, Bocșa,
Oravița, Caransebeș). De la apariția
activității industriale în secolul al XVIII-lea, Reșița a dovedit că focul furnalelor se poate integra foarte bine alături
de cultura reșițeană. Dacă la Reșița s-a
născut oțelul românesc, tot acolo va
apare pleiada de poeți care îi va da și
supranumele de „orașul cu poeți”.
Dacă cei mai mulți au trudit la foc
continuu, la propriu, au fost și destui
care au trudit cu condeiul. În această perioadă apare prima publicație în
limba română: „Privighetoarea”, în anii
1882-1883. Asemenea demersuri cu
caracter cultural, respectiv publicistic,
sunt menționate în orașul de pe Bârzava
încă din a doua jumătate a veacului al
XIX -lea. De exemplu, inițiativa lui Simeon Pocreanu de a aduce la Reșița o
tipografie de la Viena în anul 1884, facilitează decisiv apariția primelor reviste
în localitate. Acestea sunt următoarele:
„Revista” - 1884, „Opinca” - 1885, „Lu-
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dimagister” – 1886 (devenit mai târziu
„Pedagogul român”, în 1887).
Detalii suplimentare despre aceste
publicații aflăm și din altă sursă: „Revista” (1884), „ziar săptămânal pentru
interese generali”; „Opinca” (1885) „foaie
pentru interesele culturale și economice ale poporului român”. De la revista
„Ludimagister” apare primul număr la
data de 16 martie 1886 și are ca subtitlu

germană, fapt deloc întâmplător dat
fiind existența unei importante minorități germane în orașul Reșița.
Între anii 1885-1893 a ființat publicația „Romänische Revue”, cu sedii și
puncte de lucru și administrație la Budapesta, Reșița, Viena și Sibiu. Aceasta era redactată în limba germană și

„Organ pentru trebuințele învățătorilor”.
Pentru că această publicație se adresa
în primul rând celor de la catedră, din
1887 revista se numește „Pedagogul
român”. Această revistă milita pentru
mărirea salariilor și plata cantoratului.
În anul 1884 vine din Bocșa Montană în Reșița Montană învățătorul Iosif
Velceanu. El va fi redactor al publicațiilor „Diletantul Român” și „Almanahul
învățătorului”.
De-a lungul timpului, la Reșița
au fost editate următoarele periodice: „Berzava” (1869-1901), „Reschitzaer Zeitung” din 1886, „Reschitzaer
Wochenschau” din 1925 şi „Reşiţa”
din 1935. Este de remarcat faptul că
unele publicații sunt editate în limba

avea caracter politic și literar. Se adresa
străinătății, dar populariza valorile culturale românești. Această publicație a
fost gândită și editată în cea mai mare
parte la Reșița. Primele numere apar în
iulie 1885 la Reșița, unde era și redacția (și unde activa cunoscutul om de
cultură C. Diaconovici). Administrația
era însă la Budapesta, iar tipografia la
Sibiu. De aceea, în anul 1886, C. Diaconovici reușește să instaleze o tipografie specială la Reșița și să imprime
aici revista. Această tipografie „dotată
complet și modern” este adusă de dr. C.
Diaconovici în 1887 la Reșița.
Această inițiativă de excepție din
partea omului de cultură C. Diaconovici
coincide cu anul în care el s-a mutat la

@ prof. dr. Nicolae MAGIAR

AMPRENTE

l de munte
Reșița. În munca sa de tipograf, a avut
parte de colaboratori deosebiți. Printre
cei mai importanți se numără și reșițenii
Ludwig Vinzenz Fischer (un muncitor
care traduce din V. Alecsandri și M. Eminescu) și Petru Broșteanu, funcționar la
uzinele reșițene, dar cu preocupări istorice și literare demne de toată lauda. Acesta devine în 1889 membru corespondent
al Academiei Române.
Startul secolului XX înseamnă și
începutul activității la Reșița a unei
alte tipografii, aceea a lui A. Weiss. Se
poate considera că la această tipografie
a apărut o publicație ce este meritorie prin longevitatea ei, deși un motiv
poate fi considerat acela că respectiva
publicație era de fapt organul oficios al
plasei Reșița. Este vorba despre gazeta
„Valea Bârzavei” din Reșița. Aceasta a
fost un ziar politic - național și apărea
în fiecare joi, de la primul său număr în
7 august 1919 și până la ultimul în 22
aprilie 1934. Așadar a reușit să se mențină timp de 15 ani. Fondatorul gazetei
a fost Petre Bandu, iar ca redactor responsabil Nicolae Goanță. Ziarul a fost
imprimat la tipografia lui A. Weiss din
Reșița. În afară de această publicație
mai este la Reșița și „Drapelul”, 1904.
În perioada interbelică mai erau
și alte publicații la Reșița: „Valea Bârzavei”, „Deșteptarea” (1930), „Glasul
muncitorului român”, (1937) și „Națiunea”, (1937).
Începutul celui de - al doilea Război mondial a avut efecte negative și pe
plan publicistic. Cu toate acestea, deși

era încă război, totuși apare o publicație
la Reșița. Este vorba despre ziarul „Stavila”, înființat în toamna anului 1944.
Un loc aparte în activitatea culturală, respectiv publicistică din Banatul
de munte îl are cel care este cunoscut
cu pseudonimul de Tata Oancea (foto).
Cu numele real Petru Encoveti Oance
(n.1881 – d.1973), a fost un artist popular forte talentat, poet si sculptor în
același timp, om de cultură în general.
Prin toată activitatea sa a devenit un
adevărat simbol pentru cultura și spiritualitatea bănățeană din Banatul de
munte și nu numai.

Activitatea sa rămâne definitorie
prin revista „Vasiova”. Această publicație îi aparține în totalitate, pentru că o
realizează singur între anii 1929–1947.
Tata Oancea a rămas în memoria localnicilor ca o figură pitorească a Vasiovei
și a Banatului, unic în felul său prin tot
ce a făcut pe plan cultural, mai ales în
perioada interbelică.
În revista pe care a editat-o va publica 2.500 de versuri, 250 de schițe
și 28 de nuvele. Versurile unor poezii
precum Țara mea, Dascălul, Vasiova
au rămas cu vocea sa în „Fonoteca de
aur” a Studioului de Radio Timișoara.
În semn de omagiu adus artistului-poet, liceul teoretic și biblioteca orășenească din localitatea Bocșa îi poartă
în prezent numele, iar începând din anul
1976, orașul Bocșa găzduiește Festivalul
Interjudețean al Creatorilor și Interpreților de Poezie în Grai „Tata Oancea”. Biblioteca Publică din Bocșa îi poartă numele
și îi cinstește memoria în fiecare an.
Pentru toate acestea trebuie subliniat
cu majuscule demersul publicistic realmente meritoriu din Banatul de munte.
NR.13 - 2019
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„Presa noastră”
Gazetarilor tineri nu le spune nimic acest titlu. Ceilalţi,
mai puţin tineri, îl ştiu, dar
l-au dat uitării.

P

resa noastră” a fost singura
revistă a breslei ziariştilor
în secolul trecut. Altfel
spus, în tipologia presei
se încadrează la presa de proximitate, presa profesiilor. În cazul nostru,
profesia de ziarist. De aici şi interesul
particular pentru acest titlu.
A apărut în 1956, sub umbrela
Uniunii Ziariştilor din RPR, (ulterior
RSR), abia înfiinţată la finele lui 1955,
cu filiale regionale şi secţiuni, o Casă
a ziariştilor pentru „manifestări cultural-artistice”, cabinete de metodică
şi case de creaţie. Era după o lungă
periadă de schimbare dramatică a peisajului presei. Procese cu condamnări
ale ziariştilor, epurări, dispariţia forţată
a titlurilor de tradiţie precum „Adevă-

„
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rul” sau „Universul”, de fapt a întregii
moşteniri interbelice, naşterea şi configurarea presei de tip nou în frunte cu
„Scânteia”, noi formule asociative, de
tranziţie, ale gazetarilor, unii recuperaţi din presa de stânga, alţii reconvertiţi şi alţii proaspăt recrutaţi.
Cu o periodicitate lunară, în 48 de
pagini alb-negru şi copertă bicoloră,
„Presa noastră” a dăinuit vreme de
33 de ani, până în decembrie 1989.
Ultimul număr nu a mai apărut. Pregătit integral pentru tipar, a rămas în
pagini, cu BT.
În structura conţinutului se disting două zone principale. Prima,
cea de agendă a activităţilor interne
şi internaţionale ale Uniunii Ziariştilor şi ale structurilor care i-au urmat
până în 1989, inclusiv ale cluburilor
şi asociaţiilor specializate, numeroase
şi diverse, de la agricultură la turism,
fotografia de presă şi multe altele. A
doua, care ocupa cea mai mare parte

@ Rodica ŞERBĂNESCU
a spaţiului tipografic, era consacrată
profesiei, într- o mare diversitate a
rubricilor şi genurilor, reportaje din
viaţa redacţiilor, interviuri de referinţă cu ziarişti consacraţi, unii încă din
perioada interbelică, „portrete” ale
unor înaintaşi emblematici, anchete pe diverse teme, generale sau de
specialitate, cronici şi rubrici aplicate
despre limba şi limbajul presei, inclusiv înţepături „fără supărare”, recenzii
de carte, ştiri interne şi externe despre presă, revista revistelor de profil
din alte ţări, în special „frăţeşti”. De
asemenea, numeroase articole consistente din domenile teoriei, practicii
şi istoriei presei, rezultat al cercetării,
studiilor şi al experienţei în materie;
multe, în conexiune cu învăţământul
ziaristic şi formarea profesională în
general. Prezenţe notabile, fotografia
de presă şi caricatura.

REMEMBER
Perioadele de stabilitate ale redacţiei şi editorului au fost, de departe, cele
mai prielnice. O astfel de perioadă, cea
mai îndelungată, caracterizată prin
continuitate la nivelul organizaţional,
inclusiv al sediului, a durat vreme de
20 de ani, până prin 1976/1977. În tot
acest timp, revista s-a consolidat şi a
evoluat sub conducerea stabilă a unor
redactori şefi care şi-au pus amprenta
asupra configuraţiei şi stilului propriu.
Între aceştia, Const. Antip (1959-1965)
şi Valentin Câmpeanu (1965-1971), urmat de Petre Constantinescu.
Marele cutremur din 1977 a fost
precedat de un lanţ de mişcări seismice
şi la nivelul presei. Acestea au apărut pe
fondul crizei hârtiei de ziar, care a luat
proporţii din 1974, dată ce coincide,
deloc întâmplător, cu adoptarea Legii
presei, cu urmări la nivelul tirajelor,
numărului de titluri, periodicităţii,
formatelor şi nu numai.
Măsurile, aplicate în perioada următoare, reflectă o schimbare de viziune şi atitudine faţă de presă, schimbare
marcată prin Legea presei din 1974.
Aşa s-a făcut ca Uniunea Ziariştilor
să-şi piardă statutul şi tratamentul de
uniune de creaţie, inclusiv sediul din
Calea Victoriei 163 („Mărul de aur”,
de astăzi) şi să fie integrată în structuri
sindicale, devenind Consiliul Ziariştilor de pe lângă Uniunea Sindicatelor
din presă, poligrafie şi edituri.
Pentru „Presa noastră” a însemnat
începutul unor schimbări succesive de
sedii, din Calea Victoriei 163, la palatul Sindicatului Ziariştilor din Bucureşti, din Bd. Elisabeta 21 (în prezent
sediul Teatrului Foarte Mic) şi de aici
la Casa Scânteii. În răstimp, de câţiva
ani, atribuţiile redactorului şef au fost
preluate, rând pe rând, de redactori şefi
ai altor publicaţii, ziarişti profesionişti
care au primit sarcina de a face muncă patriotică la revista de breaslă. Între aceştia, într-o ordine alfabetică, cea
cronologică fiind aproape imposibil de
reconstituit din cauza absenţei, posibil voluntară, din caseta redacţională,
N. Dragoş, Dorel Dorian, N. Moraru,
Ioan Moja, Ecaterina Oproiu, Octavian Paler, Carol Roman, N. Simionescu
şi Dezideriu Szilaghyi, unii cu multe

numere de revistă şi alţii cu câte unul.
Cine îşi închipuie că pentru redacţie a
fost o „experienţă interesantă” se înşeală; însă, oricât de greu a fost, atât
pentru redacţie, cât şi pentru redactorii şefi temporari, soluţia găsită a fost
salvatoare pentru revistă. După lungul
şir al experimentelor, unele novatoare,
altele dezamăgitoare (spre exemplu, un
ilustru om de cultură, redactor şef de
mare cotidian, a forţat, cu toate protes-

La 5 aprilie 1976, în şedinţa
Secretariatului C.C. al PCR se
hotăra scăderea drastică a cheltuielilor cu uniunile şi asociaţiile, salarii, posturi şi suprafeţe
locative ocupate de acestea. În
stenograma şedinţei se menţiona: „În legătură cu Uniunea
Ziariştilor, care în viitor îşi va
desfăşura activitatea în cadrul
Uniunii sindicatelor din presă,
poligrafie şi edituri ce urmează
a lua fiinţă, se propune ca, până
la constituirea acesteia, UGSR să
asigure rezolvarea problemelor
financiare şi administrativ-gospodăreşti ale UZ”.
tele redacţiei, introducerea pe paginile de mijloc ale unui număr din mai a
unor poezii ale oamenilor muncii dedicate sărbătorii), în sfârşit, din 1980
lucrurile au reintrat pe un făgaş normal
odată cu numirea ca redactor şef a lui
Virgil Dănciulescu, urmat din 1987
până la încheierea apariţiei revistei de
Aurel Neagu, ambii cu experienţă îndelungată în presa cotidiană. Ceea ce
a contat în mare măsură în respectarea

consecventă a profilului profesional a
fost continuitatea pe termen lung a nucleului colectivului redacţional compus
din Milena Comarnescu Stăncescu,
Aura Anghel, Cristina Dumitrescu
Muşatescu, Constantin Tatu (în ordinea vechimii în redacţie), cărora li s-au
alăturat în timp pe termen mai lung sau
mai scurt alţi redactori şi colaboratori
fideli (între care mă număr). O listă a
lor ar necesita mult spaţiu şi, mai ales,
ar fi vulnerabilă la unele greşeli prin
omisiune.
Situaţia particulară a acestei reviste, cu conexiunile ei fireşti cu ziarişti şi
publicaţii din toată ţara, a făcut ca în
ultimile zile din 1989 şi începutul lui
1990 redacţia ei să devină un spaţiu de
întâlnire şi coagulare a forţelor pentru
fireasca înnoire a structurilor asociative ale breslei prin SZR-Societatea Ziariştilor din România şi UZP-Uniunea
Ziariştilor Profesionişti.
Cu tot tributul inerent plătit vremurilor în care a apărut şi dăinuit, nu fără
mari dificultăţi, scuturată de zgura efemerului, colecţia revistei „Presa noastră” rămâne un valoros şi inepuizabil
izvor pentru cercetările asupra unei
îndelungate perioade din istoria presei şi a gazetăriei, cu învăţămintele ei.
O revistă de breaslă costă. Ea nu se
poate susţine doar prin abonamente şi
ceva reclamă. Are nevoie de un editor
potent şi de solidaritatea breslei.
Cu aceste gânduri, nu pot decât să
salut UZPR pentru curajul şi efortul de
a fi lansat şi a susţine „Cronica timpului”, noua revistă a breslei, care îmbină
modernitatea conţinutului şi a veşmântului cu respectul valorilor şi tradiţiei.

NR.13 - 2019

UZP

31

FILE DE ISTORIE A PRESEI

Un „om mare” văzut
de un „om mic”

Cuza Vodă şi Ioan G. Valentineanu

S

@ Marian NENCESCU

e împlinesc, anul acesta, 185 de ani de la
naşterea jurnalistului şi scriitorului Ioan G.
Valentineanu (1834-1910). Primele menţiuni publice despre Ioan G. Valentineanu,
piteștean de origine, le găsim în foaia dâmboviţeană „Telegraful”, din 16 ianuarie 1858, într-o notiţă
publicată de călătorul filo-român Antonio Canini
(1822-1891), care, efectuând un voiaj în Muntenia, ar
fi frecventat, ca orice italian care se respectă, Opera,
constatând că la Bucureşti exista un libretist care
deja tradusese operele Lăutarul şi Maria de Rohan,
respectiv Salvatore Cammarano (1801-1859), ajutat și de românul Valentineanu. După plecarea lui
Canini din Principate, Valentineanu şi-a continuat
demersul libretistic, avându-l de această dată ca partener pe scriitorul şi muzicologul Nicolae Filimon
(1819-1865), rezultatul muncii lor fiind libretul operei Nabucodonosor, după textul lui Temistocle Solera
(publicat la Bucureşti, 1859).
În acelaşi an, 1858, Ioan G. Valentineanu scoate
propriul ziar, „Reforma”. În fapt, la Bucureşti, apăreau, în baza Legii libertăţii presei, din 1866, şi a
Constituţiei, din 1862, câteva publicaţii favorabile lui Cuza, respectiv „Reforma” deja menţionată,
„Dâmboviţa”, condusă de Dimitrie Bolintineanu şi
„Naţionalul” lui Vasile Boerescu, alături de alte ziare
de opoziţie, cele mai cunoscute fiind „Românul” lui
C.A. Rosetti şi „Buciumul” lui Cezar Boliac. Deşi
„Reforma” avea o orientare declarat pro-liberală, Valentineanu promova, se pare, un cult nedisimulat
pentru Al. I. Cuza, cu toate că cenzura instituită de
domnitor nu l-a ocolit nici pe el.
Una dintre lucrările de poziţie hotărâte ale lui Valentineanu şi ale gazetei sale faţă de politica internă
promovată de Cuza Vodă are loc la 24 ianuarie 1862,
cu prilejul analizei componenţei Guvernului condus
de Barbu Catargiu (1807- 1862). Constatând că din
guvern fac parte „antiunionişti” (Apostol Asachi,
Gh. Balş şi Principele Moruzzi), Valentineanu exclamă: „România e lovită de moarte. Ne-am întors
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pe vremea Domnului Tudor: fanarioţii
sunt iar la putere” (s.n.). Câteva luni mai
târziu, la 11 iunie 1862, puţine zile după
atentatul din Dealul Mitropoliei, căruia i-a căzut victimă primul ministru în
exerciţiu, Valentineanu lansează o ipoteză de presă cel puţin riscantă: asasinatul
s-ar fi produs cu complicitatea prefectului Poliţiei, Nicolae Bibescu. Acesta
se afla în trăsura demnitarului pe care
trebuia să-l protejeze și ar fi avut datoria să observe că cineva din mulţime a
fluturat o batistă albă, semn că se pregăteşte ceva. Valentineanu mai susţine, în
articolul menţionat, că în urmă cu câteva
zile, dar nu cu mult înainte de fatidica zi
de 8 iunie, s-ar fi prezentat la el la redacţie, Dimitrie / Iosif Dunca, „prezumtivul
asasin”: „blond, cu cioc, ciupit de vărsat,
îmbrăcat nemţeşte, cu pălărie de paie
cu bordură neagră”. Acesta, recunoscut
drept simpatizant liberal, ar fi avut asupra
sa un pistol (ulterior, poliţia a descoperit
la locul asasinatului un pistol ruginit –
n.a.) şi un document intitulat Testamentul meu politic. Asasinul i-ar fi declarat
lui Valentineanu că e hotărât a-şi duce la
sfârşit „sarcina asumată” (respectiv asasinarea lui Barbu Catargiu – n.n.), după
care urma să se predea lui Cuza personal.
Argumentele invocate de Valentineanu
în articolul său privind vinovăţia prefectului Bibescu, poreclit ulterior de presă
„Pistol”, vizau faptul că acesta n-ar fi dat
suficientă atenţie informaţiilor primite, inclusiv din presă. Tot Valentineanu
este acela care susţine că, pe patul de

moarte, Bibescu ar fi strigat:
„Iartă-mă, coane Barbule!”, element suficient de
picant jurnalistic, dar cu
desăvârşire fantezist sub
aspect criminalistic.
Faptul că, în acest
context, Ioan G. Valentineanu are propria variantă este notoriu pentru
un ziarist profesionist. În
acest sens, el aduce chiar
mărturia lui Cuza Vodă, cel
considerat drept principalul
beneficiar al asasinării lui Catargiu. Întrebat de Valentineanu
despre cum poate cineva să uzurpe
puterea, Cuza ar fi răspuns că exclude
hotărât (s.n.) asasinatul: „Românul nu e
asasin! Exasperat, i-am răspuns: Măria
Ta, nu uita de Barbu Catargiu! Răspunsul
lui Cuza a fost: Românul care l-a ucis (pe
Barbu – n.n.) nu era asasin, ci un fanatic.
Toate popoarele au fanaticii lor...”.
Pentru a întregi portretul de jurnalist al lui Ioan G. Valentineanu, vom
mai semnala că, la 13 aprilie 1889, cu
doar două luni înainte de moartea
lui Eminescu, acesta a fost numit
de Tribunalul de Ilfov, la cererea
procurorului Mavros, membru al
Consiliului de Tutelă /„curatelă” în
limbajul avocăţesc al vremii, care
urma să administreze pensia de întreţinere acordată de stat poetului.
Cu toate că între 1887-1889 Eminescu se dovedise sănătos psihic,
lăsând pe seama surorii Harieta
grija administrării banilor rezultaţi dintr-o „frumoasă subscripţie
publică”, membrii Tutelei/curatelei (respectiv Dem Laurian, I.L.
Caragiale, Mihai Brăneanu şi Valentineanu însuşi) ar fi avut drept
obiectiv „măsuri de punere la adăpost” a averii lui Eminescu. Ce rol a
avut Ioan G. Valentineanu în această conjunctură şi cât de conştient
a fost față de rezultatele aplicării
ei, e greu de evaluat. Cert este că
dispariţia prematură a „românului
absolut”, cum îl numise Petre Ţuţea,
a avut drept consecinţă împărţirea
responsabilităţilor între avocaţi,
procurori şi medici, mai puțin lui
Titu Maiorescu, fapt ce reprezenta,

mai degrabă, adevărata miză a deciziei.
Pe lângă activitatea jurnalistică, Valentineanu ne-a lăsat şi două consemnări
istorice, Biografia unui om mare, scrisă
de un om mic (Paris, 1859) şi Din memoriile mele. O pagină de istorie modernă
(Bucureşti, 1898), ambele bazate, susţine
autorul, pe informaţie de primă mână,
trăită nemijlocit. Referindu-se la relaţia
sa cu Cuza Vodă, memorialistul afirmă:
„Aveam intrare liberă în Palat şi eram în
intimitatea şi bunele graţii ale vechiului camarad de exil în Rusia, colonelul Cuza...”.
În calitatea sa dublă, de intim, dar şi de
gazetar, Valentineanu aduce mărturii ine
dite despre detronarea lui Cuza (11 februarie 1866) şi anii ce au urmat, până la
moartea sa prematură, survenită în exil,
la Heidelberg, la vârsta de 53 de ani (15
mai 1873). Veritabilă compunere postmodernistă, relatarea lui Valentineanu
îmbină consideraţii personale cu articole
de gazetă și mărturii memorialistice cu
fragmente literare, provenind din surse
terţe. Nu lipsesc nici ilustraţiile (între care
portretul oficial al lui Cuza, din 1859, de
la ceremonia de instalare ca domn al
Principatelor Române).

F
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Cele mai picante amintiri sunt
legate de alegerea, la 24 ianuarie 1859,
a lui Cuza Vodă ca domn al Ţării Româneşti, acţiune în care Valentineanu
a fost implicat direct: „Unioniştii erau
hotărâţi a-şi sacrifica chiar viaţa pentru
a face să triumfe libertatea cu orice preţ.
În acest scop, ocupau Câmpul Libertăţii
(azi, Piaţa Filaret), sub comanda decedatului meu amic Nicolae Orăşanu şi
Dealul Mitropoliei, în jurul Camerelor
legiuitoare, sub comanda mea (s.n.), de
unde mahalagiii Bucureştilor erau decişi
să năvălească în Cameră, dacă conservatorii vor persista în alegerea lui Bibescu”.
Deşi a pus umărul la acel moment de
entuziasm naţional, Valentineanu a rămas cu un gust amar căci, odată ales,
Cuza, „care nu iubea extremele”, a refuzat să instaleze la putere „Comitetul
unionist”, preferând să se înconjoare de
propria camarilă. „Era un om neinspirat în alegerea oamenilor”, constată cu
regret Valentineanu, adăugând: „Dacă
ar fi avut consilier intim pe un Brătianu,
sau pe un Golescu, n-ar fi fost detronat!”.
Referitor la complotul din 11 februarie 1866, memorialistul susţine că
avea informaţii de la sursă, respectiv
de la C.A. Rosetti, „marele conspirator”, dar că se angajase faţă de acesta,
în mod solemn, să nu dezvăluie nimic
autorităţilor sau lui Cuza personal.
Dacă Valentineanu a tăcut, complice,
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fapt recunoscut între timp, cu regret, în
schimb alţi liberali – Nicolae Orăşanu,
Mişu Marghiloman şi chiar Alexandru
Beldiman – nu au ezitat să-l avertizeze
discret pe domnitor. În fapt, Valentineanu a refuzat să accepte că „o mână de
conspiratori şi câţiva ofiţeri, pe care Cuza
îi umpluse cu favoruri şi binefaceri” vor
proceda la acest act trădător. Memoriile
lui Valentineanu mai cuprind un episod
pilduitor despre caracterul Domnului
Unirii. Arestat/reţinut, după detronare,
în casa lui Constantin Ciocârlan, Cuza
este vizitat de consulul francez, care,
echipat în mare ţinută, îi oferă protecţia
lui Napoleon al III-lea – „Dorinţa Majestăţii Sale este să fiţi restabilit imediat
pe tronul ce aţi ocupat”. Obosit, cu un
aer de nepăsare, Cuza ar fi refuzat ajutorul: „Regret că nu pot primi restabilirea pe tronul de care am abdicat formal
şi fără regret. Eu sunt un om din popor.
Poporul m-a ales, poporul m-a detronat.
Prin urmare, tot ce a făcut poporul, a
făcut bine”. Poporul la care se referea
Cuza dormea liniştit în noaptea nefastă
a detronării, trezindu-se a doua zi direct
sub domnia „complotiştilor februarişti”.
Un cuvânt aspru are Valentineanu
şi pentru conspiratorii militari. Recapitulând, el face apelul: „Colonelul Haralambie, generalul pensionar, colonelul
Creţulescu, mort general, maiorul Lecca, mort general, căpitanul Mălinescu,

mort prin sinucidere, căpitanul Pillat,
azi general comandant, căpitan Handoca, azi maior în retragere, colonelul
Popescu, general-aghiotant al regelui
Carol...”. Toţi aceştia au beneficiat, pe
nedrept, de avansări înainte de termen,
fapt ce a nemulţumit corpul ofiţeresc
şi l-a determinat pe Carol să rostească
un memorabil discurs, evident în limba
franceză (s.n.): „Îmi iau angajamentul că
nu se va mai înfăptui pe viitor şi că nu
voi mai acorda grade decât pe meritul
vechimii”.
În legătură cu funeraliile fostului
Domn, Valentineanu consemnează că
doliul a fost adoptat cu deosebire de
ţărănime, de intelighenţă, de burghezie
şi de meseriaşi, dar şi de unii diarişti/
ziarişti. S-au îndreptat spre Ruginoasa,
locul de veci al lui Cuza, 13 garnituri de
tren ticsite „cu oameni de toate treptele”, căci, menţionează Valentineanu:
„Un cap încoronat a murit şi toată lumea merge la înmormântarea lui ca la
un pelerinagiu”.
Ca o concluzie, Valentineanu avansează şi unele aprecieri moral-istorice:
„Cuza Vodă a fost un adevărat părinte
pentru ţara lui, a emancipat clăcaşii de
sub bici şi domnia boierului, a dat legi
noi, egalitare, a dezrobit pământul mănăstiresc de sub uzurparea călugărilor
fanarioţi, a realizat unirea ţărilor surori”.
E mult, e puţin? …

ACCENTE

Dict‚ ionar
Î
de tãceri

@ Ștefan MITROI

mi place să tac cuvintele. Ceea ce nu este
tocmai ușor. Fiindcă
trebuie să tac în mii
de feluri diferite. Pentru fiecare cuvânt, o tăcere ce se
deosebește de tăcerea altui
cuvânt, întocmai cum se
deosebesc cuvintele între
ele. Asta înăuntrul aceleiași limbi.
Pentru că există deosebiri și-n lumea aceluiași
cuvânt, atunci când este
rostit în limbi diferite.
Este cu neputință să știi
pe de rost tăcerea unui cuvânt înainte de a ține minte cuvântul. Așa cum este
cu neputință să rostești un
cuvânt fără să te gândești
la lucrul desemnat de el.
Zici cuvântul cer, și-ți apare pe loc cerul în gânduri.
Spui cuvântul ploaie, și-n
gândurile tale se aude cum
plouă. Rostești cuvântul
pasăre, și gândurile își pun
aripile și zboară.
Tăcerea e o limbă a
gândurilor. Există pentru
fiecare om de pe lume o
limbă a gândurilor proprii.
Ce grozav ar fi un dicționar al tăcerii oamenilor!
Al oamenilor ce tac în aceeași limbă. După aceea, un
dicționar mai mare, poate
cât cea mai mare bibliotecă de pe Pământ, al tăcerilor din limbi diferite.
Eu, unul, mă gândesc,
încă de când am învățat
să vorbesc, la amândouă.
Aș da toate cărțile pe care
le-am scris, precum și pe
cele pe care le mai am de

scris, ca să pot fi unul dintre autorii lor.
Poate că e timpul să
spun că am venit pe lume
cu această dorință în minte. Mi se părea la început
că nimeni nu tace cu o
forță mai mare decât mine
cuvintele limbii în care mă
născusem. Nu-i ziceam
limba română pe atunci, ci
limba ce-o vorbea mama,
laptele supt de la sânul ei,
mai precis. Rosteam, luându-mă după ea, doar cuvinte de lapte în gând. Tot
de lapte era și tăcerea lor.
Puterea mea de a le tăcea,

mai exact spus. Mai apoi,
pe măsură ce creșteam,
îmi dădeam seama cât
sunt de mic. Și cât de mică
este și puterea ce-o aveam.
Doar dorința a rămas
la fel. Știu, însă, că n-o să
mi-o pot împlini niciodată. Am scris și-o să mai
scriu, poate, niște cărți,
în încercarea de a-mi face
tăcerile înțelese. De a le
face să vorbească aceeași
limbă cu tăcerile celorlalți
oameni.
Mai trebuie spus că nu
toate cuvintele pot fi tăcute. Viață, dragoste, chiot,

tunet, plâns, cântec, larmă,
armă, curaj, clopot - sunt
câteva dintre ele.
Există, totodată, cuvinte
cărora le poți descifra sensul mai degrabă tăcându-le.
Ca, de exemplu, mormânt,
întuneric, durere.
Nu simte nimeni nevoia unui dicționar al tăcerilor de acest fel. Nici
măcar eu, ce obișnuiesc
să vorbesc prin tăceri, în
speranța că-mi voi putea
convinge gândurile să
râdă, într-o zi, cu toată
gura. Și să le audă râsul
oamenii de pretutindeni.
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n albumul Femeile din viața României (2017), criticul și publicistul
Dan C. Mihăilescu făcea un savuros portret al Mariei Rosetti,
prima jurnalistă din Țările Române,
înfățișând-o ca „personaj savuros deopotrivă în jurnalul lui C. A. Rosetti,
pictura lui Rosenthal şi, peste un veac,
la Ioana Pârvulescu (În intimitatea secolului 19)”.. Amestec uimitor de „revoluţionară exaltare franco-romantică
pe fond de Jules Michelet, excentricitate
britanică, senzualism debordant, nonşalanţă levantină cu patriotism (valah,
ei da) febricitar și anarhic”, Mary Grant
descindea în Principate din spațiul cultural britanic cu avânturi intelectuale și
organizatorice care-și găseau, în asocierea cu omul de cultură și jurnalistul
C.A.Rosetti, un roditor teren de manifestare. Melanjul eclectic de spirit
occidental prin naștere și oriental prin
adopție e surprins în paradoxul reprezentat de „sora secretarului consulului
englez la București, născută din tată
scoțian și mamă franțuzoaică”, devenită
apoi „modelul României revoluționare”.
Spiritul bun an casei lui Rosetti și
patroană a întrunirilor ce se țineau aici
întru pregătirea revoluției pașoptiste,
Maria avea să co-înființeze, alături de
soțul ei influentul ziar Românul, publicând constant, din 1857, în presa vremii
articole care-i relevă atât inteligența vie,

cât și reala vocație jurnalistică. În 1865
înființează revista culturală Mama și copilul, în care traducerile literare și chiar
literatura originală stau alături de sfaturi
practice și articole de popularizare a științei. După acest model avea, de altfel,
să apară la Roman, trei ani mai târziu,
și prima revistă dedicată doamnelor,
Femeia. Junalu nepoliticu, deschizând
drumul presei românești de gen, dar și
al gazetăriei feminine, care mai numără,
în paginile vremii, prezențe feminine
cu strălucit condei publicistic, precum
Sofia Cocea Chrisoscoleu, dispărută prea devreme, fără a-și fi încheiat
traseul jurnalistic excelent, început cu
articole despre educația feminină, învățământ, probleme politice și sociale ori
culturale (recuperate din publicații precum Tribuna română, Reforma, Gazeta
poporului, Zimbrul, Românul, Dacia,
Steaua Dunării, Gazeta de Moldavia.
și strânse apoi într-un volum editat de
Iulia Aricescu, în 1862)..
Un reper important în același registru publicistic rămâne, de asemenea, în
epocă, revista Femeia română, în care se
regăsește, pentru prima dată, semnătura unei alte jurnaliste remarcabile, cu o
scriitură la fel de puternică și rafinată ca
a Mariei Rosetti – Sofia Nădejde. Sustinătoare a mișcării feministe, pe fondul
unor veritabile convingeri de stânga, soția lui Ioan Nădejde își dovedește forța de
a polemiza cu Titu Maiorescu în chestiunea intelectului feminin, în favoare căruia vine cu argumente științifice riguros
selectate din studiile vremii, reușind să

Presă.
stantiv,
minin (I)
contracareze falsa ipoteză maioresciană
a inferiorității femeii, pe urmele britanicei Nellie Bly, prima jurnalistă care se
opusese public unui articol antifeminist
din cotidianul englez Pittsburg Dispatch. Ea însăși dovadă vie a inteligenței și
abilităților intelectuale feminine, Sofia
Nădejde conferențiază pe teme politice
și literare, scrie proză și dramaturgie,
publică articole de opinie în Contemporanul ieșean, impunându-se în peisajul publicistic și cultural din epocă prin
„vasta ei cultură,interesul nesecat pentru știință și lucrurile intelectuale”, care
„n-au făcut decât să ilumineze calitățile
unei puternice, multiple și diferențiate
individualități”, cum nota mai târziu Izabela Sadoveanu, la rândul ei jurnalistă
de opinie din cercul Vieții românești și
apropiată de Garabet Ibrăileanu.
Coanei Pica, după cum o numea,
cu dulce gingășie moldovenească, Izabela, i se alătură, întru militantism feminin și talent gazetăresc, Smaranda
Gheorghiu, maica Smara, așa cum
avea să rămână în istoria noastră literară,
după apelativul atribuit duios de Veronica Micle. Poetă, prozatoare și publicistă,
nepoata lui Grigore Alexandrescu a fost
una dintre puținele scriitoare din cercul
revistei junimiste Convorbirilor literare,
publicând articole de idei ori producții
literare proprii în jurnale importante
ale epocii: Literatorul lui Macendonski,
Fântâna Blanduziei (cu Eminescu redactor-șef), Tribuna sau Universul.
Sfârșitul de secol va impune în presa românească alte nume feminine so-

nore, printre care Adela Xenopol,
promotoare asiduă a mișcării feministe și editoare de reviste pentru femei
(Dochia, Românca, Viitorul româncelor, Revista scriitoarei). Nepoată, și ea,
de mare istoric român (A.D. Xenopol),
încurajează literatura feminină, publică
tinere autoare și descoperă noi talente
gazetărești, scrie proză și dramaturgie,
filtrată prin toate rafinamentele culturii
occidentale, după ce-și făcuse studiile
și se șlefuiește intelectual la Sorbona.
Publicistica Adelei Xenopol continuă
linia gazetărească feminină de înaltă ținută culturală impusă de predecesoare,
condeie fine, dar și bune observatoare
ale vieții românești, pe care o înfățișează
și o a comentază cu egală competență
și deplină luciditate. Articolele lor ilustrează specii jurnalistice „înalte”, spectacol de opinii și idei, ținând, în același
timp, pasul cu istoria. Când vremurile
se întunecă, însă, se impune altă formă
a gazetăriei, coborâtă în stradă ori pe
câmpul de luptă – reportajul.

SmarandaGheorghiu

În vreme de război
Specia reportajului de front avea să se
nască la noi odată cu Războiul de Independență, în publicațiile special create,
precum Războiul, fiind practicat de jurnaliști curajoși, aflați „la fața locului” și
înfruntând permanent primejdia morții ori chiar de artiști temerari, precum
Carol Popp de Szathmári (reportajul
fotografic), Sava Henția, Nicolae Grigorescu (reportajul grafic, crochiul, pictura), Vasile Alecsandri (reportajul literar).
Modernitatea aduce, însă, noi forme de
observație în reportajul de război, odată
cu avântul industriei aeronautice. A fost
dat unei femei să inițieze această nouă
formă de relatare, strămutată de „la fața
locului” la suprafața lui, din aer, astfel că
Elena Caragiani Stoienescu, prima
femeie-pilot a noastră, va privi atrocele
Prim Război Mondial „prin ochiul unei
păsări”, cum mărturisește ea însăși, devend primul reporter aerian de război
din lume. În istoria noastră culturală,
Elena Caragiani rămâne să „locuiască în
cuvânt”, după ce a văzut mai întâi lumea
din tării, căci „zborul e limba pe care a
înțeles-o cel mai bine”.

Adela Xenopol

Elena Caragiani Stoienescu

C.P.
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FILE DE ISTORIE A PRESEI

a 10 ani de la apariţia primelor ziare românești, respectiv, la București, Curierul
Românesc, al lui Ion Heliade-Rădulescu, dispărut între timp,
Albina românească, a lui Asachi, în
Moldova, şi Gazeta de Transilvania, a
lui Bariţiu, în Transilvania apărea, la
Buzău, prima tipăritură locală, scrisă
cu litere chirilice, Vestitorul Besericesc.
Împrejurările politice, starea culturală
minoră a preoţilor pregătiţi în umilele
Școli de grămătăci, dar şi lipsa unor
susţinători materiali constanți fac ca
şi presa bisericească să se urnească
greu. Cel care se va dovedi un om de
iniţiativă şi de curaj, în dorinţa sa de
iluminare a clerului, contribuind la
emanciparea şi culturalizarea poporului, a fost episcopul Dionisie Romano,
creatorul Vestitorului besericesc, considerat, pe drept cuvânt, părintele ziaristicii bisericeşti.
Asupra vieţii şi activităţii lui Dionisie Romano, „harnic trezitor de
cultură” şi „un simbol al unităţii culturale româneşti”, cum îl numea Nicolae Iorga, s-au aplecat numeroşi
cercetători. Născut la 29 iulie 1806,
în Săliştea Sibiului, viitorul episcop
de Buzău, rămânând orfan la vârsta
de 14 ani, se îndreaptă spre Mănăstirea Neamţu, unde, în 1823, este tuns
în monahism primind numele de
Dionisie. Urmează cursul scurt pentru pregătirea învăţătorilor, la Școala
„Sfântul Sava”, din Bucureşti şi, spre
a-şi câştiga existenţa, se angajează ca
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„Vestitorul

180 de ani
de presă buzoiană

lucrător zeţar la tipografia boierilor
Clinceanu şi Topliceanu, de la Biserica/Cişmeaua Mavrogheni, tipografie
cumpărată ulterior de Ion Heliade
Rădulescu, unde va continua publice
Curierul Românesc.
La 12 martie 1832, Eforia îl numeşte profesor la „Şcoala naţională”, din
Buzău. Aici, Dionisie Romano, „profesor naţional” – aşa cum îi plăcea să
se numească – găseşte o clădire a şcolii
refăcută (1830), dar instrumentele de
lucru cu elevii – manualele româneşti
– lipseau cu desăvârşire. Pentru suplinirea acestor neajunsuri, mitropolitul
Chesarie îl numeşte pe Dionisie Romano director al tipografiei episcopiei. În răstimp, mitropolitul Chesarie
îl aduce, din Transilvania, ca director
al Seminarului pe Gavriil Munteanu,
care va ajunge, mai târziu, academician şi director al Liceului românesc din
Braşov. Dionisie, ca director al tipografiei episcopiei, a avut, împreună cu

Gavriil Munteanu, ideea de a înfiinţa
aici o foaie periodică, intitulată Vestitorul Besericesc, ce avea să devină şi
să rămână în istoria culturii româneşti
prima gazetă bisericească ortodoxă din
ţară şi primul ziar al Buzăului.
În acest scop, la 18 decembrie
1838, cei doi redactori publică o
„înştiinţare”. „O foae de colorul acesta ne lipsea până acum; deaceia subt
însemnaţii socotesc că întreprinderea
aceasta să nu fie fără vreme şi se linguşesc cu nădejdea că foaea lor va fi
bine venită înainte publicului iubitor
de cetire”. „Foaia” va apărea o dată pe
săptămână – sâmbăta – împreună cu
un adaos, şi va cuprinde: „povestiri,
anecdote, sentenţii şi tot felul de articole religioase şi morale şi alte înştiinţări
din lăuntrul şi d’afară care se ating de
sfera ei, ori au raport cu scoposul care
şi l-a pus: de a hrăni duhul religios şi
moral ce a caracterizat tot’dauna pe
naţia Românească”.

besericesc”
La 7 ianuarie 1839, foaia anunţată iese de sub
teascurile tipografiei
Episcopiei Buzăului, cu
următorul titlu: VESTITORUL BESERICESC,
gazetă religioasă şi
morală.
Puţina presă a vremii îl înregistrează
ca pe un eveniment de seamă. Curierul
Românesc, Albina românească şi Gazeta
de Transilvania îi semnalează apariţia
în termeni elogioşi. În fapt, Vestitorul...
era o revistă mai mult de cultură, de
informaţie culturală şi de etică decât
de teologie propriu-zisă. Ea a adus pe
câmpul culturii locale a vremii nume ca
Platon, Epictet, Fénelon, Chateaubriand, Bourdaloue, Masillon, Benjamin
Franklin etc. Se mai publicau unele cuvântări ale arhimandritului Eufrosin
Potecă, alocuţiuni rostite la diferite ocazii, şi chiar traduceri făcute de şcolarii
Seminarului Teologic etc. În afară de
unele „anecdote”, „dialoguri”, „sentinţe”
şi parabole, sunt publicate un număr
însemnat de eseuri, probabil, prelucrări
din limbi străine, mai ales din franceză. Chiar și pentru aceste traduceri/

prelucrări literare, Dionisie Romano
trebuie înscris în istoria culturii româneşti şi printre primii noștri eseişti, cele
două volume ale Vestitorului... (1839 şi
1840) prezentându-se, de fapt, ca două
cărţi independente. De altfel, Dionisie
îşi va da seama, după treizeci de ani,
că „articolele” sale din Vestitorul Besericesc merită să fie adunate într-un
volum, ceea ce a şi făcut, în anul 1871.
Acestea au fost publicate în tipografia
episcopiei Buzăului, cu doi ani înainte
de moartea sa, sub titlul: Principii generale de înţelepciune şi datoriile tinerilor
(56 p.), volumul fiind destinat mai ales
seminariştilor şi altor şcolari.
Urmându-i ideea, Onisifor Ghibu i-a
lărgit cuprinsul, publicând mai multe
din articolele sale, într-un volum cu un
titlu apropiat de cel al autorului: Vrei
să fii înţelept? (207 p.). Într-un „Cuvânt
înainte” el scrie: „Vestitorul Besericesc cuprindea o mulţime de lucruri menite a-l
face pe cetitor luător aminte la cele veşnice
şi a-l înzestra cu înţelepciune”.
Tonul inofensiv, şters, dogmatic şi
moral al gazetei, dar mai ales lipsa de
interes din partea preoţimii conduc
spre un sfârşit previzibil al apariţiilor.
Temperamentul, dar poate şi dorinţa de a se afirma ca om luminat, fără
prejudecăţi şi fără îngustimi, ale lui
Dionisie Romano au stîrnit o nemulţumire profundă în lumea clerului,
aceasta declarându-l a fi un „om cu totul lumesc” şi „chiar vătămător pentru
Biserică”. Acesta însă nu se descurajează şi, după 10 ani, aflat în retragere
la Mănăstirea Băbeni (în fostul județ
Slam Râmnic), iniţiază o nouă foaie
lunară, intitulată Echo ecclesiastic, cu
apariţie de doi ani, 1850 şi 1851.
Deşi Vestitorul Besericesc nu a avut
succesul confratelui transilvănean Telegraful român, înfiinţat în 1853, cu
apariţie neîntreruptă până astăzi, presa bisericească buzoiană a continuat
să-şi facă simţită prezenţa. Aș aminti
săptămânalul Glasul adevărului, editat

Episcopul Dionisie Romano
de Secţia de Cultură a Episcopiei Buzăului, între anii 1928-1930, şi apoi, în
serie nouă, ca revistă trimestrială, după
1990, la fel, publicația lunară, Îngerul,
„revistă a clerului din Eparhia Buzăului”, cu apariţie între anii 1925-1947
(cu întreruperi), Îndrumătorul bisericesc (1982), Almanahul bisericesc etc.
Principiile după care s-a condus
Dionisie Roman, „părintele ziaristicei
besericeşti”, izvoditorul Vestitorului...
sunt și în deplină actualitate. După
cum spunea Dionisie, realizarea unei
publicaţii este o „întreprindere grea,
ostenicioasă şi costisitoare”, iar rolul
gazetarului este „moralizarea şi luminarea poporului”, subliniind „cât de
folositoare este virtutea şi cât de vătămător este viţiul pentru omul de orice
clasă şi poziţie”.

@ Viorel FRÎNCU
- UZPR Buzău
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Un secol de presă brașoveană
Dacă facem trimitere la
Istoria recentă a României,
în mod incontestabil,
tabloul nu ar fi fost în
totalitate relevant fără
contribuția jurnalismului
românesc. Cum toate au
un început, de reținut
este faptul că Brașovul
este locul nașterii presei
românești. Aici, dascălul
Petcu Şoanul din Șcheii
Brașovului tipărea, la 1731,
într-un atelier tipografic
clandestin, primul periodic
apărut în limba română,
„Calendarul dintâi“.

Desigur, până la începtul
secolului al XX-lea, aveau
să urmeze numeroase
alte scrieri, multe dintre
acestea cu valoare de
document, fiind păstrate
în arhivele Academiei
Române. Ca și presa cu
răspândire națională, presa
brașoveană a secolului XX,
a avut un parcurs dinamic
în cea mai mare parte,
dar și sinuos în anumite
perioade, marcată fiind de
evenimentele interne și
internaționale. Neavând
la bază o cercetare

*

În debutul secolului XX, Revista
bilunară „Șcóla şi Familia. Fóie pedagogică literară” a fostprimul periodic
pedagogic – 1903 - 1904; 1931 – 1933;
* Brassόi Szemle. Társadalmi,
tanügyi és Müvészeti Hetilap – 1900
-1901
* „Deșteptarea”, ziar social și
economic – 1905;
* „Deutsche Volkskalen für Stadt
und Land” - 1905 – 1937;
* „Dreptatea” - revistă culturală,
economică și socială 1905 – 1906,
proprietar și editor Simion Theodor;
* „Păstorul sufletesc” – Făgăraș.
Revistă religioasă, apare cu întreruperi din 1906 până în 1914, reapare
în anul 1928, nu se știe până când;
* „Sănătatea” – foaie pentru igienă și medicină populară (cinci numere) - 1908;
* „Revista teatrală. Publicație
teatrală-culturală” – 1913;
* „Brassόi Újlap” - 1909 – 1915;
* „Bericht des vicespans des
Brassόer Komitates über das
Verwaltungsjahr” – 1909 – 1910;
* „Gazeta Brașovului” – organ al
Partidului Național – Țărănesc 1910
– 1937;
40
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științifică riguroasă,
interdisciplinară, în
cele ce urmează sunt
consemnate cronologic,
cele mai importante
publicații (numeroase
dintre acestea, reviste de
cultură) de limbă română
dar și de limbă germană
și maghiară, care acoperă
atât perioada antebelică,
dar și inter și postbelică,
până în decembrie 1989,
moment de la care, presa
avea să ia o amploare pe
măsura îndelungatelor
așteptări.

*

*

„România tînără. Îndreptar
politic, economic, literar” – revistă
lunară - 1941 – 1943;
* „Ghimpele” - revistă de umor
şi satiră. Suferinţe și dureri, cuvinte
de duh, calambururi” – săptămânal,
anii 1919; 1922 - 1924;
* „Revista teatrală. Publicație
teatrală-culturală” – 1913 – 1914;
* „Brassói Lapok”, săptămânal
înființat în anul 1895, revent în 1919;
* „Lumina” - săptămânal duminical, anii 1919 – 1922;
* ziarul „Carpaţii”, 1921 - 1925;
* „Pe drumuri noui” - revistă bilunară, 1929;
* „Ritmuri”, revistă lunară de „Literatură şi Critică” – 1929 – 1930;
* „Gura lumii” – săptămânal
umoristic, 1930;

„Năzuinţa. Literară - Socială Economică” – 1931;
* „Școala și Familia”, seria a V-a,
1931-1932;
* „Frize”, revistă lunară de literatură şi cronică” - martie 1934 - iulie
1935;
* „Vremuri noi” – 1935 (4 numere);
* Revista „Mugurul”, subtitlul
„Tribună literară în grai și cuget românesc” -1936;

CONTRIBUȚII JURNALISTICE
*

„Front literar. Critic şi cronic”
- 1936 - 1939;
* „Prometeu, revistă de luptă
pentru propăşire, frumos şi adevăr”
- 1934 –1939;
* „Țara Bârsei” – bilunar, 1929 –
1938; 1990 reapare un singur număr,
din 2002 se transformă în anuar al
Muzeului „Casa Mureşenilor”;
* „Arta. Publicaţie de atitudine
monarhică” – 1938;
* Revista „Caetele iernii” – 1940
(un singur număr);
* „Claviaturi. Caiet de poezie” 1941 – 1943;
* Revista „Tribuna literară” –
1940;
* „România Tânără. Îndreptar politic, economic, literar” - 1942 – 1943;

*

Supliment „Brașovul Literar și Artistic” –
perioada interbelică, reapărut în anii apărut în
anii 1980-1983 şi 1986;
* Almanahul „Coresi”,
editat de Uniunea Scriitorilor din Brașov, 1983 - 1986;
* Revista „Astra” - iunie 1966 şi
până în decembrie 1989
* „Braşovul literar şi artistic” supliment al revistei „Astra” ;
* Remarcabil este primul post
de televiziune, „Dacia Felix”, care
funcționa pe lângă Casa de Cultură
a Studenților și care în scurt timp s-a
transformat într-un fel de studio regional al TVR. (1970 -1974)

Perioada
postdecembristă
*

*
*

„Luceafărul de ziuă” - 1956-1957;
„Pagini Contemporane” – apariție anuală - 1960, 1961 și 1965;
* „Karpatenrundschau” săptămânal de limbă germană, 1968
– 1993. Din 1993 până în prezent,
publicația „Karpatenrundschau”
apare ca supliment cu patru pagini
al ziarului „Allgemeine Deutsche
Zeitung für Rumänien”
* Almanah „Calendar literar”,
editat de Asociaţia Scriitorilor din
Braşov - 1970;
* „Drum nou” (cotidian descendent, în varianta proletară a „Gazetei
de Transilvania”) – 1974 – dec. 1989;

Din ianurie 1990, publicațiile au
apărut conform dorinței de informare a populației, astfel, primul cotidian și-a făcut simțită prezența, prin
schimbarea „Drum nou” în „Gazeta de Transilvania”, serie nouă, cu
supliment săptămânal „Foaie pentru
minte, inimă și literatură” - 1990
– 2009.
A urmat apoi, o avalanșă de noi
publicații:
* „Replica”, cotidian, 1990;
* Revista „Astra”, 1990 – 2000,
serie nouă, apariții cu întreruperi,
reluată din 2016 până în prezent;
* Revista literar-artistică „Symposion” - 1990;
* „Gândul liber”, săptămânal,
1990 – 1991;
* „Ecran Magazin”, săptămânal,1990 – 2002
* „15 Noiembrie”, săptămânal,
1990 – 1991
* „Interval”, revistă lunară, 1990
– 1992, 1997 - 2004;
* „Cuget românesc”, săptămânal,
1991 - 2000;
* „Noua Gazetă Transilvană.
Pentru literatură” – 1991;
* „Mesager”, cotidian 1991 - 1993;
* „Alternativa” săptămânal, 1993
- 1994;

*

„Transilvania expres”, cotidian,
din 1993 până în prezent;
* „Observatorul”, cotidian – 1994
(Observatorul Tineretului, periodicului „Brașovul Polemic”;
* „Bună ziua Brașov”, cotidian,
din 1995 până prezent;
* „Erată”, revistă de cultură a studenților filologi, 1996;
* Revista „Dealul Melcilor/Schneckenberg”, 1998 - 1999;
* „Monitorul Expres”, cotidian,
din 1998 până în prezent;
* Desigur, pe lângă acestea, s-au
adăugat și numeroase posturi radio
și de televiziune. Primul post TV și
cel mai longeviv, „Radioteleviziunea
Transilvania”, care emite din decembrie 1989 până astăzi. Au urmat apoi,
„P+”, „MIX TV” din 1999, „TVS”,
„Brașov TV” și altele. Numărul acestora a continuat să crească și dincolo
de finalul secolului XX, ca și cel al posturilor de radio, printre care, „Antena
Braşovului”, astăzi „Radio România
Braşov FM”, „Radio Brașov” și nenumărate altele, dincolo de pragul mileniului doi. Și istoria continuă…

@ Felicia POPA
- UZPR Brașov
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REVISTA REVISTELOR

Z

iarul cu cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria
presei noastre româneşti,
„Telegraful român”, fondat de
Andrei Șaguna în 1953, a împlinit, la
început de ianuarie, 166 de ani de apariţie neîntreruptă.
Un dar al Providenţei, am putea spune, gândindu-ne că foarte puţine publicaţii de la noi, din sud-estul Europei (şi
chiar din lume) se pot lăuda cu o asemenea apariţie neîntreruptă şi, în acelaşi
timp, cu o contribuţie atât de însemnată
la viaţa culturală, politică, socială, economică, literară, jurnalistică, militară
şi, nu în ultimul rând, bisericească a
neamului românesc. Iar printre foarte
puţinele publicaţii cu o astfel de existenţă se numără „Observatorul militar”,
oficiosul oştirii române, înfiinţat la 23
iulie 1859, care împlinește în această
vară 160 de ani de existenţă, dovedind
că jurnalismul militar are, aproape, tot
atâta „lungime de zile” cât are şi jurnalismul bisericesc.
De aceea, o publicaţie periodică, care
a avut o apariţie neîntreruptă timp de
un veac şi jumătate, în împrejurări deloc uşoare, supusă, în cursul lungii ei
existenţe, prigoanei şi presiunilor dominaţiei străine sau ale celor ale unui
regim totalitar, cum este „Telegraful
român”, merită cinstire şi respect, ca şi
episcopii şi mitropoliţii Ardealului, de
la nemuritorul Andrei Șaguna la IPS
Antonie Plămădeală, care au diriguit-o
şi au apărat-o, ca publicaţie ecleziasti-
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Onor gazetăresc și
„La mulţi ani!”
Telegrafului român

- la 166 de ani de apariţie neîntreruptă
@ col. (r) Grigore RADOSLAVESCU - UZPR Iași
că, dar, totodată, ca unul dintre periodicele de seamă ale românilor ardeleni.
De aceea, conştiinţă a Transilvaniei,
„Telegraful român” – sărbătorit la începutul fiecărui an deopotrivă la Alba
Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Baia
Mare sau Miercurea Ciuc, adică în toate
eparhiile Mitropoliei Ardealului şi ale
Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului – merită şi onorul
nostru gazetăresc. Pentru faptul că generaţii şi generaţii de intelectuali români
– profesori, învățători, ingineri, medici,
ziariști, elevi, dar și studenţi militari ai
Academiilor militare și ai școlilor de ofiţeri activi şi de subofiţeri în rezervă sau
de aplicaţii din Sibiu, Făgăraş, Radna,
Mediaş şi Braşov – au avut aproape
de sufletul lor instrumentul asigurării
continuităţii româneşti, prin păstrarea
şi cultivarea limbii române, a datinelor
şi obiceiurilor ancestral, îmbăgățind glasul naţiunii în lupta ei pentru afirmarea dreptului la existenţă pe pământul

strămoşesc, stropit din belşug de jertfele
şi sângele luptătorilor pentru neam şi
pentru credinţă.
Pentru semnatarul acestor rânduri, slujitor de aproape o jumătate
de secol al presei militare, „Telegraful
român” este ziarul de căpătâi încă din
anul 1969, când am devenit student
al Academiei Militare din Sibiu și am
descoperit această minunată publicație
care mi-a sădit în minte primele lecții
de teologie științifică ce aveau să-mi fie
de folos mai târziu în publicistica militară, pentru redactarea articolelor cu
tematică religioasă, spre a dovedi caracterul creștin al Armatei române. Dacă
azi mă pot mândri ca fiind primul jurnalist militar care am introdus în presa
militară articolele religioase, îndeosebi
de credință creștin-ortodoxă, dacă azi
numele meu de fondator figurează pe
publicații precum „Observatorul religios”
și „Ortodoxie și sănătate” din București,
„Lumina ortodoxiei” și „Glasul biseri-

cii Banu” din Iași și dacă în biblioteca
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se
găsesc, sub numele de autor, peste 15
cărți cu conținut teologic, istoric și monografic de biserici, mănăstiri și așezări
seculaer, toate acestea au fost posibile ca
urmare a cuvântului de învățătură ortodoxă pe care l-am primit de la „Telegraful
român” în cele peste patru decenii de
când îl primesc de la Sibiu și îl citesc
număr de număr și pagină cu pagină.

De 166 de ani, „Telegraful
român” bate mereu la poarta
inimilor şi minţilor românilor din Ardeal şi de dincolo
de fruntariile lui, aducând un
licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe
şi de dragoste faţă de valorile
perene ale culturii române
şi ale spiritualităţii ortodoxe,
vestind cuvântul Evangheliei şi propovăduind, în cele
patru zări, dreapta credinţă.
Cronică a neamului, martor al clipei
şi făuritor de opinie publică românească,
„Telegraful român”, din perspectiva vieţii
duhovniceşti inaugurată de Mântuitorul
Iisus Hristos, a consemnat în paginile
sale evenimente ce au marcat de-a pururea istoria poporului nostru: Divanurile

ad-hoc de la Iaşi şi Bucureşti, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, Unirea
Principatelor Române, Războiul pentru
Independenţă, Marea Unire de la Alba
Iulia, din 1918, Primul şi Al Doilea
Război Mondial şi celelalte momente
din istoria noastră zbuciumată, precum
şi pericolul instaurării comunismului,
Dictatul de la Viena, răpirea Basarabiei
şi a Bucovinei de Nord (acestea din
urmă fiind „capete de acuzare”, la procesul din 1958, pentru părintele Dumitru
Stăniloae, care a redactat publicaţia între
anii 1934-1945).
Întreaga colecţie a „Telegrafului
român”, păstrată cu mare grijă la
Arhiepiscopia Alba Iuliei şi la Biserica
Arhiepiscopiei Sibiului, dovedeşte că
acesta este periodicul cu cea mai lungă
biografie, pentru că publicaţia a rămas –
aşa cum a rânduit-o mitropolitul Andrei
Șaguna – sub oblăduirea Bisericii; în al
doilea rând, ziarul a reuşit, în pofida vicisitudinilor, să fie o tribună a apărării
drepturilor naţionale, sociale şi religioase ale românilor transilvăneni, şi nu
numai, întrucât „Telegraful român” a
fost... sibian doar pentru că a fost tipărit
în tipografia proprie, care dăinuieşte şi
astăzi. În fapt, „Telegraful român” a fost
al întregii societăţi transilvane şi româneşti, al întregii prese române, atât prin
articolele publicate, de-a lungul vremii,
sub semnăturile unor istorici, profesori,
jurnalişti, filosofi şi oameni de cultură,
cât şi prin informarea bisericească, atitudinea creştin-ortodoxă, teologia, spi-

ritualitatea şi arta propovăduite în rândul tuturor categoriilor de credincioși
și de laici, pentru luminarea minţilor,
întărirea voinţelor și educația creștină
a laicatului român.
Sub inspirația „Telegrafului român”,
în publicațiile Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România au văzut lumina tiparului articole despre semnificaţia rolul religiei în viaţa socială, frumusețea ortodoxiei româneşti, ecumenismul creştin şi dialogul interreligios,
consecinţele celui de-Al Doilea Război
Mondial pentru ţara noastră, incompatibilitatea ideologiei comuniste cu sufletul
creştin, rolul bisericii în istoria şi viaţa
poporului român, îndatoririle profesionale şi trăirea întru credinţa neamului,
arheologia biblică, sfinţii mucenici protectori, inclusiv cei militari, dreptul de a
ucide în război, educaţia confesională şi
etica creştină și participarea românului,
în uniformă și fără uniformă ostășească,
la lupta pentru apărarea neamului și a
dreptei credințe strămoșești.
Iată de ce se cuvine să-I mulţumim
lui Dumnezeu pentru darul cel mare
făcut presei româneşti acum 166 de
ani, să dăm onorul nostru gazetăresc
omului providenţial care a ctitorit
„Telegraful român” – înaintemergătorul
„Observatorului militar” – redactorilor
şi colaboratorilor acestei publicaţii, căreia îi dorim ani mulţi de apariţie, întru
slujirea Cuvântului și întru învățătura
de credință creștină a noastră, a gazetarilor UZPR.

Mitropolitul Andrei Șaguna
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FOCUS

Jurnalistul este legătura
dintre festival și public
@ Teodora MARIN
Manifestările
culturale au
nevoie de presă
și de jurnaliști
pentru a se
propaga, pentru
a conta în
rândul
specialiștilor,
al publicului
și al pieței.
Festivalurile
de film nu sunt
o excepție.

44

UZP

NR.13 - 2019

E

ste extrem de importantă implicarea presei în evenimente culturale și am să încep
cu exemplul cel mai reușit,
anume Festivalul de la Cannes. Sunt
acreditați peste 2.000 de jurnaliști și
este considerat evenimentul cu cea mai
mare acoperire mediatică după Jocurile Olimpice. Clasificarea festivalurilor
se face și după criteriul „câtă presă este
prezentă” numărul jurnaliștilor dând
greutate evenimentului. În România
faptul c presa scrisa ăeste în cădere liberă a făcut ca acest tip de media să nu
mai aibă importața pe care în „lumea
civilizată” presa scrisă încă o mai are.
Dar radio și tv și mai ales social media
sunt în continuare extrem, extrem de
importante și influente. Vânzările unui
film sunt determinate de aparițiile de
presă și un agent de vânzări folosește
aparițiile din presă pentru a crește prețul
unui film. În lumea sufocată de informații și evenimente, ai nevoie și de un
criteriu de valoare, pe care în general
îl aștepți de la presă. La noi în Româ-

nia, acest fenomen este unul destul de
aleator, pentru că nu avem o presă specializată și foarte profesionistă, în care
publicul să aibă încredere, dar lucrăm
cu ce avem (noi, publicul) și presa este
importantă în peisajul românesc pentru
promovarea și imaginea festivalului.
Dan Burlac – regizor, producător,
director „Alpin Film Festival”

ținerea jurnaliștilor care ne sunt alături
an de an, atât prin materiale editoriale,
cât și prin prezența lor, ca oaspeți ai festivalului, ne sunt de un real ajutor. Nu
cred că evenimentele culturale anuale ar

J

urnalistul, reprezentant al
mass-media, este legătura dintre
festival și public. Pentru festival
este un instrument de informare,
jurnalistul este cel care trimite informațiile mai departe. Pe de altă parte, jurnalistul are contact direct cu organizatorul,
prin el spectatorul îl cunoaște, îi înțelege
direcți și ideea.
Monica Felea – director
„Divan Film Festival”

P

resa are, pentru manifestările culturale în general, dar în
special pentru cele cu bugete
restrânse, o importanță covârșitoare, aș spune. În lipsa unor bugete
extinse de promovare, un eveniment
ca Festivalul Internațional de Film de
la Buzău se bazează pe ajutorul presei,
atât la nivel local, cât și național, pentru
a comunica cu publicul, dar și pentru a
convinge sponsorii. Parteneriatele media și comunicarea noastră cu presa, sus-

titudinea organizatorilor în a comunica
presei informații, acuratețea acestora și
receptivitatea la solicitările jurnaliștilor
asigură transparența și conectarea celor
interesați la toate etapele de realizare a
evenimentului. În ceea ce privește festivalul „Puppets Occupy Street”, de la
Craiova, datorită presei, într-o bună măsură, evenimentul a sporit în notorietate,
mass-media participând efectiv la construirea unui capital obiectiv de imagine
în comunitate. În plus, fiecare viziune a
unui mijloc de comunicare în masă a
venit în completarea celorlalte, definind
cât mai complex profilul, intenția, mesajul festivalului. Astfel, publicul se bucură
de acest eveniment ca întreg, precum de
un puzzle care se compune in timp real,
împreună cu toți protagoniștii.
Adriana Teodorescu – director
Festival „Puppets Occupy Street”

putea supraviețui fără mediatizare și fără
implicarea directă a presei în susținerea
acestora.
Mihaela Constantinescu
– director Festival Internațional
de Film de la Buzău

M

ass-media sunt portavocea
oricărui eveniment. Canalele de comunicare rulează
în permanență informația
de la emițător, respectiv organizatori,
către receptor, adică public și parteneri,
dar, simultan, presa este și un barometru
pentru măsurarea interesului de care se
bucură evenimentul respectiv. Promp-
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PRESA DIASPOREI

Agenţia de presă
„AŞII ROMÂNI” a împlinit 11 ani
@ Dan TEODORESCU
În 15 ianuarie 2008 a luat fiinţă Agenţia de Presă „AŞII ROMÂNI”, care are sediul central
la Nürnberg, în Germania, sub
conducerea managerului general Ionela van Rees-Zota. De ziua
de naştere a poetului naţional
Mihai Eminescu, Agenţia de Presă „AŞII ROMÂNI” a împlinit astfel 11 ani de activitate în 2019, în
folosul Diasporei româneşti, cu
articole pozitive despre harnicul
şi talentatul popor român, care
pot fi lecturate online, la adresa
http://www.asiiromani.com.

P

ublicaţia are mai multe subcapitole de mare interes,
precum Editoriale, Exclusiv, Noutăţi, Sens Giratoriu,
Diasporă, Sport, Diverse, Vocea Ta. Pe
aceste segmente de presă pot fi lecturate toate evenimentele din lumea
largă, acolo unde românii sunt în
prim-plan, cu realizări excepţionale
şi cu o dorinţă imensă de a demonstra
că urmaşii lui Decebal, ai lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt şi ai lui Mihai Viteazul sunt oameni de omenie peste tot,
chiar dacă, uneori, unii dintre confraţii noştri mai produc şi mici necazuri,
căci „pădure fără uscături” nu există!
Realizările românilor în domenii precum IT, construcţii, medicină, marketing, cultură, muzică, arte plastice
şi sport sunt însă recunoscute şi apreciate în toată lumea şi tocmai de aceea
Agenţia de Presă „AŞII ROMÂNI”
remarcă mereu că românii sunt AŞI
în mai toate capitolele vieţii economice, culturale, spirituale şi sportive,
iar România este una dintre cele mai
frumoase şi atractive ţări din Europa,
atât din punct de vedere economic,
cât şi turistic.
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„Agenţia a luat fiinţă în anul 2008,
pe 15 ianuarie, fiind de fapt continuitatea revistei ce a apărut în Germania,
în anul 2007, cu acelaşi nume – AŞII
ROMÂNI. Ea continuă în Germania
activitatea mea jurnalistică, după ce
în România, mai precis la Râmnicu
Vâlcea, am avut un Trust de Presă,
cu patru publicaţii. După cum se ştie,
Agenţia de Presă AŞII ROMÂNI are
sediul central la Nürnberg, în Germania şi are colaboratori în multe ţări
ale lumii, inclusiv mulţi redactori valoroşi care trăiesc în România, deci
legătura de patria mamă este mereu
prezentă. Mulţi dintre colegii mei
sunt membrii ai Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România şi ai Asociaţiei Presei Sportive din România,
eu fiind şi membră a Uniunii Jurnaliştilor din Germania. Am alături
de mine un colectiv valoros de jurnalişti şi voluntari de excepţie. Vă
mulţumesc tuturor pentru ajutorul
acordat şi pentru efortul pe care îl depuneţi pentru ţara noastră, România!
Vă respect, stimez și iubesc!”, ne-a
declarat juristul şi jurnalistul Ionela

van Rees-Zota, managerul general al
Agenţiei de Presă „AŞII ROMÂNI”,
cea care a devenit ziaristă în 1997,
așadar are 22 ani de activitatea în
domeniul mass-mediei.
Să mai menţionăm că, alături de
Agenţia de Presă „AŞII ROMÂNI”
există şi publicaţia lunară „VOCEA
TA” (www.voceata.eu), care are 32 pagini în ediţie print, multe color, şi care
se distribuie în Germania, Austria,
Belgia, Olanda, Elveţia, Franţa, dar
şi în România. Este un ziar în limba
română, căutat mereu în Europa, dar
şi peste Ocean, în Canada şi SUA. Publicaţia „VOCEA TA” a ajuns acum
la nr. 88 şi este singurul ziar lunar în
limba română din Germania.
Tot la Nürnberg, în octombrie
2018, Ionela van Rees-Zota a inaugurat, alături de alţi parteneri europeni,
Centrul Cultural Româno-German
„Dumitru Dorin Prunariu”, celebrul
cosmonaut român fiind prezent la
festivitate.
„La mulți ani”, AȘII ROMÂNI!
VOCEA TA contează zi de zi!

„Pagini Românești”,
lider de audiență în presa
de limba română din Canada
„Pagini Românești” este cea
mai cunoscută și mai veche publicație a comunității românești
din Quebec. Primul număr al ziarului a apărut în martie 2001.

D

e-a lungul anilor, frecvența
de apariție a publicației s-a
tot schimbat. Am apărut o
dată pe lună, săptămânal
(ceea ce era o premieră pentru presa
etnică din Canada), în prezent apărem
de două ori pe lună.
Ziarul e distribuit gratuit în locurile
frecventate de români (biserici, magazine românești) și veniturile obținute
sunt în urma publicității puse în ziar de
oameni de afaceri de origine română,
fie că aceștia au companiile lor, fie că
sunt liber profesioniși (avocați, contabili, curtieri de asigurări etc). Nu există
subvenții nici din partea Canadei, nici
din partea statului român pentru editarea publicației.
„Pagini Românești” s-a remarcat
de-a lungul timpului prin curajul de
a avea opinii, chiar și când acestea nu
erau neapărat populare. Ziarul a promovat constant și de multe ori gratuit
evenimentele românești importante,
cum au fost concertele, piesele de teatru, festivalul de film românesc etc, din
dorința de a le oferi celor aflați la mii de
kilometri de țară o bucată de „acasă”.
Toate acestea s-au făcut cu o pasiune fără margini și cu eforturi pe
care majoritatea dintre cititori nu le
bănuiesc.
Anul 2015 a marcat și o schimbare. Un nou site web, mai dinamic și
optimizat pentru aparatele mobile a
apărut. Ziarul „Pagini Românești” a
beneficiat, în mai 2015, de un redesign total, realizat de un profesionist
în domeniu. Aceasta în condițiile în

care era, în presa comunitară românească, oricum lider în ceea ce privește
calitatea tiparului și a paginației.
Sfârșitul anului 2017 marchează o
dezvoltare puternică a prezenței online, a prezenței pe rețelele sociale și o
ameliorare a ceea ce oferim în ediția
tipărită. Printul și online-ul au fost separate din punctul de vedere al conținutului, analizele noastre indicând că
ele nu au decât un segment redus de
public comun.
În acest moment, „Pagini Românești” este lider de audiență (combinat,
print și online) în presa de limba română din Canada. Tot din 2017, am decis
să ne orientăm mai mult spre cititor.
Provocările cu care se confruntă o publicație etnică sunt similare cu cele ale
publicațiilor tipărite din toată lumea,
dar aș spune că avem unele suplimentare. Românii care au decis să emigreze
în Canada evoluează, firesc. Interesele
lor se schimbă. Dar România este prezentă în inima lor și va fi în continuare.
Misiunea unui ziar pentru românii
din afară, cel puțin așa cum o vedem
noi, este să sprijine cultura românească
în spaţiul nord-american, să păstreze
viu interesul pentru limba română,
să faciliteze integrarea în societatea

de adopţie a românilor nou veniţi și
să participe la consolidarea încrederii
şi coeziunii în interiorul comunităţii
româneşti din Canada.
Încercăm să urmărim și să publicăm în paginile noastre poveștile
despre performanțele deosebite ale
românilor stabiliți în Canada. Comunitatea românească a atins un anumit
nivel de maturitate și, deja, la performanțele adulților se adaugă acum poveștile de succes ale copiilor de români,
fie că aceștia s-au născut aici, fie că au
emigrat, de foarte mici, alături de părinții lor.
Viitorul? Nu știm ce va aduce cu
el. Ceea ce știm este că vom continua
să ne respectăm cititorii. Acest proiect
există doar pentru ei și datorită lor.
Redacția „Pagini Românești”
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OPINII
Nu știu exact cum va arăta
viitorul presei noastre, care,
în ultimele trei decenii, a
trecut printr-un proces de
schimbări pe toate palierele manifestării jurnalistice,
depășind repede faza presei instrumentalizate, strict
propagandistică, plină de
derapaje de conștiință.

@ Eliade BĂLAN

Î

n linii mari, presa noastră a devenit mai actuală, mai realistă, cu
o libertate de expresie avansată și
o rigoare morală şi profesională
cât de cât echilibrată. Spun, totuși, cât
de cât pentru că, din păcate, nu întotdeauna conținutul editorial transmis
publicului prin ziare, site-uri, bloguri
sau prin intremediul emisiunior radio-tv este rațional, obiectiv și propriu
meseriei de jurnalist independent.
Nu mai reprezintă pentru nimeni
o noutate faptul că, mai ales în ultimii
ani, gazetăria pare flancată de două
limite înguste, care, spre deosebire
de alte perioade din istoria presei, erup necontrolat și produc
confuzii și partizanat politic.
Subiectivismul și banalizarea
cultivă îndoiala și sleiesc adevărul, în detrimentul încrederii
în idee și în informația oferită
cititorului fără intervenții neutre.
Ceea ce gândește cu adevărat jurnalistul pierde deseori din însemnătate din cauza unor constângeri și influențe, care condiționează existența
unui cotidian, post de radio sau televiziune. Un ziar aservit unor interese
private înguste își pierde menirea și
credibilitatea, fiind ocolit și ignorat.
Ziaristul nu poate să fie liber parțial. Așa-numita libertate gazetărească
nu are grad de comparație: mai puțin
liber, mai liber, cel mai liber. Libertatea este oricum un lucru relativ, dar
când ea este plătită cu salariu, atunci
sentimentul datoriei devine subiectiv.
Când culegerea și difuzarea unei
informații este condiționată de mări-
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Presa și libertatea ei
mea intereselor celui care pune banii
pe card, gazetarul își pierde menirea de a-i informa corect și obiectiv
pe membrii colectivității, sădind în
sufletul acestora scepticismul și ne-

încrederea. La întrebarea cum stau
lucrurile gazetărești pe la noi, aș putea răspunde că „nu suntem încă nici
pe departe aşezaţi”, cum bine spunea
un un cărturar, chiar dacă începutul
publicisticii în democrație arăta promițător. Răspunsul rezidă în faptul
că jurnaliștii, într-o majoritate covârșitoare, își permit aproape orice,
inclusiv să dea interesul cititorului la o
parte pentru a face loc euforiei lucrative a influenței unor oameni deveniți

proprietari de ziare și de alte forme
de informare în masă. Când cuvintele tipărite sau rostite nu reprezintă o
gândire liberă, având drept izvor informația reală și fără retuș, însemnă
că ziariștii devin niște simpli angajați
cu misiunea de a satisface unele nevoi individuale sau de grup. Există la
ora actuală, la un nivel foarte puțin
conștientizat, părerea că, odată,
eliberată de ingerinţele ideologice ale partidului-stat, presa
a devenit treptat instrumentul
media pentru tranșarea unor
dispute, pentru a căror apărare
și punere în valoare se duce o
luptă susținută. Presa națională
pare să devină de multe ori un
câmp de luptă deschis, unde combatanții se războiesc între ei prin intermediul celui care scrie cuvântul în
pagina de ziar. Din punctul meu de
vedere, ideile gazetarului nu trebuie
să cadă în fântâna derizoriului, unde
fie se îneacă, fie se subiectivizează. Libertatea gândirii trebuie să aibă întâietate, pentru că numai în acest mod
jurnalistul îi face pe cititori să creadă
în comunicarea publică transmisă pe
calea mass-media naționale. Ar bine
să reflectăm mai des la vorbele lui
Constantin Noica: „Neglijenţa de sine
şi perceperea strâmbă a lumii nu pot
fi premisele unei gazetării de calitate”.

PORTRETE
JURNALISTUL GABRIEL GARCIA MARQUEZ
- „adevărul și o lacrimă în plus”

În anii 1960, Gabriel Garcia
Marquez cucerea lumea cu
stilul său literar, cu realismul
său magic care a făcut din
literatura columbiană
produs de export. În căutarea
identității latino-americane,
genialul scriitor a dat de…
Premiul Nobel, care i-a fost
atribuit în 1982. Dar Garcia
Marquez, brand literar
mondial, a iubit cu patimă
jurnalismul și s-a considerat
întotdeauna (și) un gazetar.

C

a fiu al unui operator de
telegraf, tânărul Gabriel
își lansa propriul ziar, „El
Comprimido”, la vârsta de
12 ani. Numele făcea trimitere la micile bucățele de hârtie cu informație
succintă care se folosesc de regulă
pentru a copia la examene. Ziarul a
avut o viață scurtă - șase zile - dar visul lui Garcia Marquez a rămas. Așa
se face că în anii 1950, cel care avea
să devină un scriitor gigantic lucra
ca reporter și își vindea articolele cui
dorea să le plătească. „Scriu un text și
primesc trei pesos, apoi poate scriu și
un editorial, pentru încă trei”, mărturisea mai târziu Marquez despre începuturile sale în presă. Erau ani teribili,

care au rămas în istorie ca „La violencia”, val de conflicte civile în care s-au
pierdut sute de mii de vieți. Marquez a scris numeroase articole în care
descria continentul tarat de lovituri
militare, de dictaturi, de insurgențe
ale gherilelor și de războaie ale drogurilor, subiecte de regulă trecute sub
tăcere de oficialități.
De mai multe ori a încercat să dețină câte o publicație, lansând revistele
„El Alternativo”, „El Otro” și un ziar,
„Cambio”. La un moment dat a inițiat
și un post de televiziune, QAP, care nu
a durat decât până i-a expirat licența,
care nu a mai fost înnoită într-o țară
în care toată lumea trebuia să meargă în rând cu linia politică. „Garcia
Marquez obișnuia să spună că jurnalistul trebuie să fie ca un țânțar, să-i irite
pe cei aflați la putere printr-un bâzâit
neîntrerupt”, punctează Juanita Leon,
director al „La Silla Vacia”, unul dintre puținele organisme mass-media
independente din Columbia și care
a studiat la Fundația „Nuevo Periodismo Iberoamericano”, înființată de
marele scriitor.

În jurnalismul pe care l-a practicat,
Marquez s-a distanțat de tonul pozitiv
agreat de autorități și a abordat faptul
sec, precis. Pe de altă parte, atunci când
predica reportajul, scriitorul măreț din
el îl copleșea pe ziarist. Foștii săi elevi,
care între timp au devenit jurnaliști
consacrați, își amintesc că Marquez
obișnuia să spună: „Dacă pentru a spune adevărul trebuie să adaugi o lacrimă
în plus, care este problema?”… (T.M.)
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CONFLICTE

Jurnalism cu potențial letal
statistica neagră a victimelor informării

O

rganizațiile care monitorizează situația atacurilor
asupra jurnaliștilor atrag
atenția asupra faptului că
dezvoltarea societății omenești nu a
adus, pentru acești profesioniști, vreo
schimbare de mentalitate din partea
unor guverne ale lumii care au adevăruri teribile de ascuns. De fiecare dată
când jurnaliștii fac ceea ce le cere vocația și relatează din locuri sau despre
dosare cu risc major, plătesc un preț
care uneori este cel suprem.
2018 a reprezentat un nou an sângeros pentru jurnaliştii afgani, înregistrându-se 17 morţi şi peste o sută de cazuri
de violenţă contra lucrătorilor din mediile de comunicare, arată organizaţia
non-guvernamentală Comitetul pentru
Siguranţa Jurnaliştilor Afgani. Organizaţia precizează că alţi 15 jurnalişti au
fost răniţi anul trecut şi s-au raportat 121
de cazuri de violenţă fizică şi intimidare,
între care reţinere ilegală, ameninţări,
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presiuni. Cele mai periculoase locuri
pentru practicarea profesiei de jurnalist sunt, alături de amintitul Afganistan,
Siria, Mexic și Irak, arată „Reporteri fără
Frontiere”. Conflictele din aceste state îi
prind deseori pe jurnaliștii care transmit
între focuri deschise, iar în cazul Mexicului, cei care informează stau în calea
afacerilor traficanților de droguri, unele
dintre cele mai periculoase carteluri din
lume neavând vreo ezitare să elimine
jurnaliștii incomozi.
De asemenea, mai mulți profesioniști media au pierit în Europa, unii în
condiții neelucidate încă pe deplin sau
cu vinovații încă nedepistați, cum este
cazul slovacului Jan Kuciak. La un an
de la moartea tânărului jurnalist și a
logodnicei sale, opinia publică a ieșit
la demonstrații, solicitând protecție
pentru profesioniștii media, întrucât
încă nu s-au aflat cauzele și autorii. Iar
din 1992 încoace, 47 de jurnaliști au
fost uciși pe continentul nord-ameri-

can. Foarte îngrijorător este considerat
cazul mai multor jurnaliști ai „Capital
Gazette”, cotidian din Annapolis, capitala statului american Maryland, care
au fost pur și simplu executați de o persoană înarmată care pierduse un proces
de calomnie cu publicația.
Un alt spectru cu potențial letal
este acela al intoleranței. Din datele
statistice rezultă că jurnaliștii sunt în
pericol de moarte și în zone care nu au
conflicte deschise, cum sunt Filipine,
India sau Pakistan, dar unde corupția
și crima organizată recurg la orice mijloace, inclusiv asasinarea jurnaliștilor,
pentru ascunderea adevărului. Această
evoluție extrem de periculoasă a făcut
ca, la nivelul anului 2018, mai mulți
jurnaliști să piară relatând din propriile
comunități decât din zonele de război
sau de conflict armat.
Per ansamblu, potrivit datelor Federației Internaționale a Jurnaliștilor, 94
de cameramani, tehnicieni, jurnaliști și
alți membri ai echipelor de știri și-au
pierdut viața pentru a informa publicul. „Acest bilanț este un fel trist de a ne
reaminti cu toții că siguranța jurnaliștilor nu va deveni realitate atâta vreme
cât există state în care instituțiile care
ar trebui să aplice legea sunt paralizate
de corupție și nu pot face față asaltului
jurnalismului”, punctează Anthony
Bellanger, secretarul general al organizației media. (V.M.)

EVOLUȚII MEDIA
Jurnaliștii care practică această meserie în prezent și o vor
face în anii care vin vor fi preponderent analiști de date,
specialiști în digital marketing
și experți în programe de prelucrare a imaginii.

Jurnaliștii
își pot pierde jobul,
dar nu și profesia

Î

n fiecare lună, mii de jurnaliști își
pierd joburile din redacții, arată
statistici de ultimă oră. Acesta
este un trend care se manifestă de
mai mulți ani, dar versatilitatea acestei
meserii care se referă la comunicare
și la adevăr, la informare, are nuanțe
infinite, de care orice om care a făcut
presă chiar și numai o lună poate profita pentru a se reinventa.
Datele LinkedIn arată că ceea ce
este îndeobște denumit jurnalism
este de fapt un conglomerat de „paraindustrii”. Din 2004, de când Facebook a început să „muște” masiv din
publicitatea mass-media, angajările
jurnaliștilor au scăzut cu aproape
15 procente în toată lumea acestei
profesii, iar un trend care este considerat de-a dreptul îngrijorător este
că și pe domeniul Public Relations,
acolo unde jurnaliștii și-au găsit o reinventare a abilităților lor, scăderea
de posturi este semnificativă.
Specialiștii în domeniu folosesc
termenul „recesiune” de o bună bucată de vreme pentru domeniul informării profesioniste, dar acest aspect ar
putea să nu fie chiar cea mai proastă
veste. Și asta pentru că în paralel, angajările pentru „conținut” și „social
media” au crescut mai spectaculos decât prăbușirea din jurnalismul „clasic”
și PR. Așadar, experții consideră că,

până la urmă, într-o altă formă, de
scrisul jurnalistic este la fel de multă
nevoie cum a fost mereu. Doar formatul s-a schimbat major, pe fondul
„invaziei” rețelelor sociale, dar cine
știe să scrie se poate reorienta rapid.
De pildă, oameni care au lucrat în jurnalism, chiar și trecuți la PR, au reușit
să facă tranziția spre „content writer”
sau „social media manager” foarte
repede. Mai departe, declinul constatat în dreptul profesiilor standard
ale jurnalismului - redactor, reporter,
editor - nu aduce neapărat și o dispariție a posibilității de a activa în același
domeniu, cu altă denumire, dar având
la bază aceleași abilități profesionale.
Faptul că unele state nici nu mai folosesc aceste denumiri standard pentru

presă în codurile lor ocupaționale nu
înseamnă că aceia care se consideră
și profesează ca jurnaliști nu mai au o
ocupație, ci doar că aceasta poartă altă
denumire. Oricum, în ansamblu și în
final este vorba tot despre informare,
cu aceleași reguli – încă mai stricte
în epoca fake-news – deci tot despre
jurnalism. „Cu un deceniu în urmă,
profesia de jurnalist era stabilă, predictibilă, și cu un drum clar – lucrai la un
ziar mic, te remarcai, treceai la un ziar
mare. Această traiectorie, pentru care
te puteai pregăti în instituții de învățământ, a devenit o raritate”, explică
Chris Daly, profesor de Jurnalism la
Universitatea Boston. În aceste condiții, statisticile profesionale arată că
studenții la jurnalism încep să ocupe
o arie mai extinsă și mai complexă.
Singura modificare notabilă în acest
tablou general - și una care îi determină pe experți să atragă atenția asupra
valențelor dintotdeauna ale profesiei este faptul că jurnaliștii de azi sunt mai
puțin înclinați să investigheze, inclusiv
propriile companii. (O.Z.)
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ELOGIU GAZETĂRIEI

Eroi ai presei
libere (I)
Organizaţia „Reporteri
fără frontiere” a alcătuit
o listă cu profilurile
„campionilor
informaţiei”, adevăraţi
eroi ai presei libere din
toată lumea, care, prin
curajul şi activismul lor
contribuie major la
promovarea libertăţilor
stipulate în Declaraţia
Universală a
Drepturilor Omului, cu
precădere a celor care
privesc „căutarea,
primirea şi distribuirea
informaţiilor şi ideilor
prin toate mijloacele de
informare şi dincolo de
orice graniţe”. Munca şi
ideile lor sunt puse în
slujba binelui comun,
fiind, astfel, exemple de
profesionalism,
demnitate şi curaj
într-o lume în care eroii
informaţiei riscă tot
timpul să plătească cu
libertatea, siguranţa,
integritatea, chiar viaţa,
o vocaţie dintre cele
mai altruiste.
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Giuseppe Maniaci
Giuseppe „Pino” Maniaci conduce „Telejato”, o mică staţie de televiziune
anti-Mafia, dintr-un apartament din
Partinico, suburbie a oraşului sicilian
Palermo. Fost constructor, a fost pus
sub acuzare în 2009 pentru a fi „lucrat
ilegal ca jurnalist”, câştigând mai târziu
procesul prin invocarea articolului din
Constituţie care garantează libertatea
de opinie şi exprimare. A fost acţionat
în justiţie de sute de ori, ameninţat în

zeci de rânduri, bătut chiar de fiul şefului Mafiei locale. Dar Maniaci continuă.
De când şi-a mutat emisia în mediul
online, transmite zilnic câte două ore,
informând despre crimele şi nelegiuirile care au ajuns să facă parte din cotidianul sicilian. Nu doar Giuseppe este
implicat în acest act de mare curaj, ci şi
membri ai familiei sale (fiica sa, Letizia,
a câştigat chiar un premiu al tinerilor
jurnalişti). „Ca să fii ziarist în Sicilia ai
nevoie de o rangă de fier, nu de o acreditare de presă”, spune Maniaci.

Hanan Al-Mqawab
Două focare de instabilitate şi
violenţe, Libia şi Siria, au purtătorii
lor de făclie a libertăţii de exprimare.
Hanan Al-Mqawab este o jurnalistă

călită în focul revoluţiei libiene, lucrând din primele zile ale revoltelor
pentru „Media Centre”, organizaţie
creată pentru a transmite din estul
ţării. La scurt timp începea să transmită prin intermediul postului „Ben-

ghazi Mahali” reportaje despre situaţia
umanitară, cea a femeilor, realizând
un program devenit extrem de popular, „Ascultaţi-ne!”, primul care relata
despre abuzurile miliţiilor din zonă.
Aşa cum era de aşteptat, jurnalista a
început să primească ameninţări, mai
ales în urma faptului că activitatea ei
a dus la o mare demonstraţie, în septembrie 2012. Scăpată ca prin urechile
acului de represaliile pe care i le anunţaseră cei deranjaţi de activismul ei,
Al-Mqawab a părăsit ţara şi lucrează
în continuare ca ziarist, din exil.

Mazen Darwish
Siria este un butoi cu pulbere care
riscă să incendieze întreaga lume,
aşadar un loc foarte periculos pentru
jurnalismul nepartizan. Dar asta nu l-a
oprit pe Mazen Darwish să-şi extindă
activitatea de avocat pentru drepturile
omului spre pledoaria publică pentru
libertatea de exprimare. Acest lucru a

avut urmări serioase. Alături de colegii
săi Hussein Ghareer şi Hani Al-Zitani,
Darwish s-a aflat în închisoare ani
buni, acuzat de terorism şi deţinut în
Damasc până în 2015. În acest răstimp,
a fost torturat, abuzat, supus relelor
tratamente şi i s-a refuzat dreptul la
asistenţă medicală. Are puterea de a
spune „Nicio închisoare nu este suficient de largă pentru a aresta libertatea
de exprimare”?...

Kalafi Moala
Într-o vreme în care toate canalele
media din Tonga erau în mâinile autorităţilor sau ale bisericii, jurnalistul
Kalafi Moala lansa primul periodic
independent şi unul dintre cele mai
incommode ziare ale regiunii Pacific:
„Taimi O Tonga”. Era anul 1989 şi efectele luptei publicaţiei nu au întârziat: în
anii 1990, Moala şi colegii săi au fost
condamnaţi la închisoare cu executare pentru a fi publicat articole despre
democraţie care au fost considerate de
judecători tendenţioase. Şi totuşi, prin
intermediul dreptului la vizite, jurnalistul a reuşit să strecoare în afară editoriale la fel de acide, scrise pe hârtie
de toaletă, publicate săptămâni la rând.
Activitatea i-a fost din nou interzisă,

în 2003, apoi în 2004, dar Moala a rezistat pe baricadele presei. Mai mult,
în 2009 achiziţiona „Tonga Chronicle”,
publicaţie de prestigiu în ţara sa. Doi
ani mai târziu lansa de asemeni site-ul
„taimionline.com”, platformă de exprimare pentru posturile de radio democratice. Astăzi, Moala continuă lupta
pentru libertatea de media şi pentru
drepturi democratice ca director al
„Taimi Media Network”, precum şi prin
intermediul unor grupuri ca „Pacific
Islands Media Association”, adevărate
inspiraţii pentru tinerii ziarişti din regiune. „Dacă vrei să influenţezi în bine
o societate sau un grup de oameni, informaţia este cheia.Victoria libertăţii
de exprimare şi a libertăţii presei este o
victorie a poporului”, spune jurnalistul.

alt website, „znak.com”, şi toată echipa
a urmat-o. Dar au urmat şi valuri de
acţiuni în justiţie împotriva ei, dintre
care una, iniţiată de un om de afaceri, a
avut câştig de cauză, cu efectele amintite. Este uşor de estimat că, în ciuda
opresiunilor de tot felul, Panova merge
mai departe…

Queirós Anastácio
Chiluvia
Ca şi cum asta ar fi plauzibil într-o
lume în care exprimarea şi informarea
trebuie să fie libere, Queirós Anastácio Chiluvia a fost acuzat că „lucrează
ilegal ca jurnalist”. Totul a început în
ziua în care trecea pe lângă un post de

Aksana Panova
Este de notorietate de ceva ani
faptul că să fii ziarist în Rusia nu este
treabă uşoară. Dimpotrivă, arată povestea profesională a Aksanei Panova.
Jurnalista a plătit un preţ mare pen-

tru hotărârea de a dezvălui corupţia şi
neglijenţa potentaţilor şi decidenţilor
din Ekaterinburg – i-a fost interzisă
activitatea până la sfârşitul anului
2015. Ce i-a „deranjat” pe mai-marii
locali? Site-ul „ura.ru”, pe care ziarista
l-a lansat în 2006, a câştigat rapid o
mare popularitate prin faptul că acoperea teme de cel mai larg interes, ca
infrastructura precară, abuzul de droguri, corupţia din Poliţie. Aşa şi-a făcut
Panova inamici foarte puternici într-o
regiune care este un punct important,
industrial şi petrolier, al regiunii. Gonită de la „ura.ru”, ziarista a iniţiat un

poliţie din Luanda, Angola, şi a auzit
strigătele de ajutor ale unor deţinuţi. În
condiţiile în care nu a reuşit să găsească disponibilitate şi explicaţii la poliţiştii dinăuntru, ziaristul a înregistrat
apelurile şi le-a difuzat pe postul său
de radio, „Despertar”. Aşa a ieşit la
iveală faptul că deţinuţii cereau ajutor
în gura mare pentru un coleg de celulă
supraaglomerată care murea de tuberculoză sub ochii lor. După emisiune,
Chiluvia a fost arestat şi adus în faţa
unui judecător care i-a dat o sentinţă de şase luni cu suspendare pentru
„defăimare, ofense aduse poliţiei şi activitate ilegală de jurnalist”. Este preţul
pe care îl plăteşte un ziarist angolez cu
simţ civic, care a încercat să salveze o
viaţă. Cum era de aşteptat, Chiluvia
este în continuare la microfonul postului de radio, o voce remarcabilă a
opoziţiei şi a cetăţenilor într-o ţară în
care libertatea de exprimare poate să
ducă pe oricine în pragul puşcăriei.
NR.13 - 2019
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CĂRȚILE JURNALIȘTILOR

„In Extremis”. Marie Colvin
și prețul suprem al curajului
În 2012, jurnalista „Sunday
Times” Marie Colvin era ucisă în Siria. Era deja o legendă
în viață, iar moartea ei acolo unde își făcea meseria a
transpus-o pe ziarista care
își pierduse un ochi, dar nu și
dorința de a spune adevărul,
direct în eternitate.

V

iața Mariei Colvin a fost mai
mult decât o lecție de jurnalism implicat. În timpul
Războiului civil din Liban,
în 1987, Marie Colvin era primul jurnalist la locul taberei de refugiați din
Beirut. Avea să redacteze știri pe tot
timpul asediului milițiilor, riscându-și
viața și rugând soldații să n-o împuște,
ca să-și poată face meseria. A văzut oameni secerați lângă ea, a fost, la rândul
ei, ca un soldat și a transmis reportaje
care apăreau în „Sunday Times” cu litere de-o șchioapă, fiind apoi preluate de
întreaga lume. Jurnalista avea 31 de ani
și astfel începea, cu un carnet, ceva de
scris și un curaj nebun, sub un asediu
de 163 de zile, o carieră emblematică.
Drumul jurnalistei nu s-a mai oprit
niciodată din a transmite din locuri unde
erau conflicte și crize umanitare. Rând
pe rând, Marie a scris din Irak, Kosovo,
Timorul de Est, Libia, Cecenia, Sri Lanka
- unde și-a pierdut ochiul stâng, în anul
2001. Oricine altcineva s-ar fi gândit la o
pensionare cu onoruri, dar nu și ziarista care trăia pentru ceea ce transmitea.
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Și-a acoperit cicatricea cu un plasture și
a continuat. „Energia și pasiunea ei erau
irezistibile și toți cei care o întâlneau doreau să-i devină prieteni, inclusiv lideri ca
Yasser Arafat sau Muammar Gaddafi”,
povestește, în cartea „In Extremis”, colega
de breaslă și amica Mariei, Lindsey Hilsum, cea care i-a realizat biografia.
Cartea reface pas cu pas o uluitoare
poveste de viață și de profesie, care poate
„bate” orice ficțiune, schițând tabloul
complet de la copilăria Mariei într-o periferie americană la cariera fulminantă
de corespondent de război unic în breaslă. „Atunci când scoți la lumină cu mâna
ta morminte în Kosovo nu cred că mai
există două părți ale aceleiași povești.

Pentru mine există bine și rău, moralitate
și, dacă nu relatez despre toate acestea nu
înțeleg de ce mă aflu aici”, spunea Marie.
În anul 2012, în timp ce șefii ziarului
o chemau acasă, Marie, parcă la întâlnire
cu destinul, a rămas să relateze din cea
mai periculoasă zonă de conflict din Siria, transmițând printr-un satelit portabil care a făcut-o țintă pentru forțele
armate. Acolo și-a pierdut viața iconica
jurnalistă cu un plasture pe ochiul stâng,
care nu lipsea din comunitățile în care
sufereau oameni care nu aveau nimic
de-a face cu calculele politicienilor și
erau doar victimele inocente ale unor
jocuri sinistre.
După moartea jurnalistei, care a făcut înconjurul lumii, opinia publică și-a
dat seama, o dată în plus și cu un plus de
groază, de adevăratele mize ale unei profesii care a ajuns să fie în topul celor mai
periculoase din lume. A spune adevărul
este în continuare un risc major, așa cum
a fost mereu, și mulți jurnaliști plătesc
scump acest curaj. Dincolo de personalitatea controversată a jurnalistei, de stilul
de viață la care era obligată de condițiile
extreme în care a trăit pentru a-și face
profesia, rămâne colecția de articole și
reportaje pe care le-a transmis, adunate în volumul „On The Front Line” și în
care Marie Colbin nu dă doar o lecție
inimitabilă de jurnalism profesionist, de
inteligență și implicare, ci și un exemplu
de umanitate. Și, dacă mai era nevoie, dă
dovada supremă că această profesie este,
înainte de toate, în slujba oamenilor și a
societății. (R.I.)
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Serghei Mihailovici Golubitki,
jurnalist rus:

„Mi-e rușine că țara mea nu
înapoiază Tezaurul României”

Poziția față de Tezaurul
României a guvernelor de
la Kremlin a rămas aceeași
și după căderea „cortinei de
fier”. Multiplele neo-negocieri din ultimii ani nu au reușit să genereze o înțelegere.

O

atitudine cu totul inedită
în materie a manifestat-o
jurnalistul rus Serghei
Mihailovici Golubitki:
„Am înapoiat picturi, desene, manuscrise, hrisoave, arhive, monede de aur,
medalioane, icoane, odoare bisericești,
am înapoiat până și rămășițele pământești ale eminentului gânditor Dimitrie
Cantemir. Am uitat însă un mizilic, colea: să restituim 93,4 tone de aur. Acest
mizilic nu a făcut obiectul sentimentelor
bolșevicilor de solidaritate de clasă cu
poporul român. După cum nu a făcut
nici obiectul obligațiunilor de restituire
a ceea ce nu-ți apartine. România nu

a încetat niciodată să revendice restituirea de către Rusia a ceea ce fusese
transmis, pe cuvânt de onoare, spre păstrare în anii Primului Război Mondial.
Din toate declarațiile publicate în presa
sovietică reiese clar și univoc faptul ca
Uniunea Sovietică a recunoscut întotdeauna dreptul de proprietate al României asupra Tezaurului său. Și atunci,
care-i problema? De unde apar astăzi
aceste cinice și monstruoase fraze ale
oficialilor ruși privind chestiuni de interes pur istoric? AU FURAT CEEA CE
NU NE APARȚINE! Și ne-au făcut pe
toți ostatici ai acestei meschinării! Pe toți
cetățenii Rusiei! De ce eu, de ce anume
eu, trebuie să trăiesc cu sentimentul că
sunt cetățean al unei țări care săvârșește
pe față și cinic cea mai oribilă crimă
damnată de codul moralei creștine: înșelarea celor care ți-au dat încredere?
La Dante Alighieri, cei care au înșelat
încrederea sunt supuși la cele mai îngrozitoare cazne în cea de-a noua – ultimă
– treaptă a Iadului. Din păcate însă, ni-

mănui nu-i pasă de «aurul românesc».
Da, aceasta este o crimă strigătoare la
cer împotriva puterii. Tezaurul furat altui neam, propriului nostru aliat, care
ne-a încredințat toată averea sa, e așa,
un fleac , «o chestiune istorică»….”.
***
În decembrie 2018, documentându-se la Kremlin pentru filmul „Maria, inima României”, producătorul
tv american de origine română John
Florescu a regăsit aceeași atitudine:
„În privința problemei cu Tezaurul
României de la ruși care a fost trimis
de la Iași la Kremlin… m-am dus la
Kremlin să aflu ce s-a întâmplat. M-am
întâlnit cu oficiali ai Rusiei pentru a
discuta și a afla perspectiva lor asupra
acestui subiect și pentru a-mi răspunde
la întrebarea dacă vor înapoia sau nu
acest aur și dacă nu, de ce. Răspunsul
lor a fost clar: probabil că nu, pentru
că România a primit 800. 000 soldați
ruși în primul război mondial și acel
lucru a costat bani”. (M.C.D.)

