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P
e 28 iunie, la Sala „Constan-
tin Brâncuși” a Parlamentu-
lui României, a avut loc a 
șaptea ediție a decernării 

Premiilor „Eminescu Ziaristul” și cea 
de-a patra celebrare a Zilei Ziaristului 
Român, data de 28 iunie (1883) fiind 
propunerea legislativă a UZPR, în 
Parlament, pentru consacrarea legis-
lativă a unei profesii fără de care exis-
tența și funcționarea unui stat mo-
dern sunt de neconceput.

Trofeele, intitulate sugestiv „Izvo rul 
traversând pădurea” (lucrare sculptu-
rală de Doru Văsiuț), au fost acordate 
unor personalităţi marcante, care și-au 
dedicat o parte din viaţa lor cercetării 
operei și activității lui Mihai Eminescu, 
precum și promovării, în spațiul pu-
blic, a gândirii marelui ziarist și poet 
național. Laureații ediției a șaptea ai 
Premiilor „Eminescu Ziaristul” au 
fost: scriitorul Aurel  Ștefanachi, di-
rectorul Editurii TipoMoldova din Iași, 
care editează 200 de ediţii anastatice 
Eminescu, precum și alte volume ale 
unor eminescologi consacraţi; Emilian 
Marcu, poet, prozator și critic literar 
din Iași, colaborator al „Convorbirilor 
literare” și altor reviste literare; Tudor 
Nedelcea, critic și istoric literar cra-
iovean, autor a peste 12 cărţi numai 
despre Eminescu (în special despre pu-
blicistica sa);  Adrian  Dinu Rachieru, 

critic și istoric literar, eseist, sociolog ti-
mișorean, autorul unor cărţi valoroase 
Eminescu după Eminescu (2009), Des-
părţirea de Eminescu?(2012), Con-vie-
ţuirea cu Eminescu. Post-mortem, 
i-a fost acordat premiul „Eminescu, 
 Ziaristul”  acad. Victor Crăciun, pre-
ședintele Ligii Culturale pentru Unita-
tea Românilor de Pretutindeni, care a 
mers pe urmele lui Eminescu, făcând 
noi descoperiri, așezând busturi sau a 
dezvelit plăci memoriale, dar, înainte 
de toate, autorul a numeroase cărţi și 
albume despre Eminescu.

„Trăiesc o mare bucurie pentru că, 
după aproape trei decenii de mărşălu-
ire în gol prin deşertul tranziţiei, or-
ganizaţia profesională a jurnaliştilor 
români are, în sfârşit, o casă de suflet” 
- scria, nu demult, scriitorul și publicis-
tul Nicolae Dan  Fruntelată,  membru al 
UZPR. „Adică, una adevărată, nor-
mală, conform cu prestigiul ei şi cu 
valoarea unor oameni care au slujit 
o viaţă, care slujesc încă, o profesie de 
creaţie şi de conştiinţă. UZPR există, 
devine tot mai mult o forţă a lumii 
româneşti actuale care are un cuvânt 
greu de spus. Nu o sectă ignorată de 
politicieni, nu un sindicat al intere-
selor mărunte de grup, ci o veritabilă 
uniune de creaţie”.

Recursul la modelul jurnalistic 
Eminescu este un recurs la moralita-

tea și valorile creative ale jurnalisticii 
în esenţa ei - preciza, încă din 2013, 
un comunicat al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. Și nu 
pentru exploatarea în folos propriu 
a prestigiului uriaș al modelului, ci 
„încercând să ne raportăm la el, 
slujindu-l după puterile şi resursele 
noastre de conştiinţă. Slujindu-l pe 
el, ne slujim, de fapt, pe noi”. Alege-
rea, ca reper de acţiune și moralitate 
profesională, a jurnalistului Mihai 
Eminescu, coroborată cu instituirea 
zilei de 28 iunie ca zi reprezentativă 
a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, sunt forme explicite și sim-
bolice de expresie a angajamentului 
civic și moral al UZPR, în direcţia 
recuperării și reafirmării demnităţii 
noastre naţionale de popor european. 
Numele lui Mihai Eminescu și data 
de 28 iunie 1883 au, pentru UZPR, 
semnificaţia unui clopot tras în dungă 
în momentele de restriște și pericol 
naţional. Această celebrare și aceste 
premii nu fac decât să consacre, edi-
ție de ediție, o realitate simbolică încă 
irepresibilă, care dă sens existenței și 
identității unui popor, identitate pe 
care UZPR refuză să o abandoneze.
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@ Miron Manega

28 Iunie 
- un clopot tras 
în dungă...

F pag 24



4       UZP     NR.14  -  2019

RAPORT

R
aportul activităților desfă-
șurate în anul 2018, pre-
zentat de președintele 
Doru Dinu Glăvan, a cu-

prins activitățile tradiționale ale 
Uniunii – Seratele Eminescu jurna-
listul și Teatrul NostruM, manifes-
tări care au depășit perimetrul Bu-
cureștiului și sunt tot mai 

cunoscute și apreciate și în țară. Și 
publicațiile Revista UZP, Cronica 
Timpului și Certitudinea, ultimele 
două periodice editate sub egida 
uniunii, care se susțin prin forțe pro-
prii, își continuă activitatea apreci-
ată de publicul cititor. Prezentarea a 
remarcat și festivitățile UZPR – Cen-
tenarul Uniunii, Ziua Ziaristului 

Român, Premiile Eminescu, ziaristul, 
și diversele parteneriate realizate cu 
instituții de cultură și academice, 
asociații și organizații profesionale. 
O mențiune aparte a avut concursul 
Premiile anuale ale UZPR, care s-a 
bucurat la ultima ediție de o parti-
cipare semnificativă și de un larg 
interes, ca și prezența în premieră 

@ Valentin Uban

Reprezentanții și delegații 
filialelor UZPR din țară și 
din străinătate au dezbătut 
temele și subiectele aflate 
pe ordinea de zi a Adunării 
Generale anuale a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România, desfășurată 
duminică 24 martie a.c. și 
găzduită de Academia de 
Studii Economice din 
București.

la Adunarea Generală 
anuală a Uniunii

Coeziune și coerență
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pentru uniune la Târgul de carte 
Gaudeamus, care s-a bucurat de o 
reală apreciere și ecouri  pozitive.

Adunarea Generală a cuprins și 
prezentarea de către șefii unora dintre 
filialele uniunii a activităților lor spe-
cifice, delegații jurnaliștilor din Arad, 
Bacău, Caraș-Severin, Constanța, Ga-
lați, Iași, Mureș, Vâlcea și mulți alții 
prezentând diversele activități desfă-
șurate. Acestea reconfirmă faptul că 
filialele ununii realizează manifestări 
profesionale variate și de calitate, care 
cuprind multiple activități, de la dez-
voltarea unor proiecte profesionale la 
păstrarea tradițiilor locale și colabo-
rări cu alte uniuni de creație, cuprin-
zând o gamă variată de participanți, 

de la preșcolari și elevi care au ocazia 
să cunoască interesanta profesie de zi-
arist, la seniori care participă în mod 
consecvent la activitatea curentă a 
redacțiilor.

Raportul financiar pe anul 2018, 
prezentat de contabila uniuni, George-
ta Mureșan, a apreciat anul precedent 
cu cel mai bun rezultat financiar al ulti-
milor ani, creșterea fiind semnificativă 
din 2016, iar anul 2018 încheindu-se 
cu un excedent semnificativ. Bilanțul 
financiar a fost confirmat și de Rapor-
tul Comisiei de Cenzori a UZPR, șeful 
acesteia, dr. Ilie Cristescu precizând 
faptul că toate operațiunile financia-
re s-au desfășurat în conformitate cu 
normele legale, iar în perioada supusă 

analizei veniturile uniunii au crescut 
mai mult decât cheltuielile.

Raportul Comisiei de Atestare 
Profesională prezentat de președin-
tele acesteia, Sorin Stanciu, a subli-
niat ampla activitate de evaluare a 
dosarelor profesionale pentru ates-
tarea solicitărilor membrilor sau no-
ilor înscriși în uniune, în condițiile 
unui aflux semnificativ de cereri de 
primire în organizație. Concluzio-
nând asupra activităților desfășu-
rate, raportul confirmă și faptul că 
documentele pe baza cărora au fost 
eliberate adeverințele către Casele de 
Pensii au fost corect evaluate.

F pag 6
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Activitatea desfășurată de 
Juriul de Onoare, Disciplină și Ar-
bitraj, în perioda care a trecut de 
la Adunarea Generală din 2018, a 
avut ca obiectiv analiza cauzelor 
care au provocat, favorizat și între-
ţinut acţiunile nestatutare din anul 
2017. Președintele juriului, prof. dr. 
George Coandă, a subliniat faptul că 
analizând obiectiv și imparțial fapte-
le acelor membri care s-au implicat 
în comiterea sau favorizarea actelor 
nestatutare împotriva uniunii și a 
conducerii acesteia, se poate restabili 
o necesară atmosferă de încredere și 
colaborare. Măsurile propuse de Ju-
riul de Onoare, Disciplină și Arbitraj 
al UZPR au fost prezentate Adunării 
Generale, aceasta aprobând soluțiile 
propuse.

Proiectele aflate pe agenda uni-
unii au fost prezentate în cuprinsul 
Proiectului de activități pe anul 2019, 
de secretarul general al UZPR, Mă-
dălina Corina Diaconu. Aceasta s-a 
referit la parteneriatele UZPR și con-
tinuarea activităților culturale în care 
este implicată Uniunea, la conferințe 
și lansări de carte apărute la Editura 
UZP, la continuarea manifestărilor 
Convorbiri jurnalistice dedicate ani-
versării Centenarului Uniunii.

UZPR continuă să publice cărți 
în editura proprie, să participe prin 
membrii săi la jurii ale unor mani-
festări profesionale, să susțină eveni-
mente dedicate identității naționale 
și în anul în care se sărbătoresc 100 
de ani de la Tratatul de la Trianon, 
care consfințea internațional Româ-

nia reîntregită, dar și 100 de ani de 
când a luat ființă Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști.

Ultimul punct pe ordinea de zi a 
Adunării a cuprins dezbaterea no-
ului Statut al uniunii, prezentat de 
membrii grupului de lucru care a 
redactat textul proiectului și a ana-
lizat propunerile filialelor și mem-
brilor. Proiectul propune dezvoltarea 
atribuțiilor organizației cu obiective 
referitoare la formarea profesiona-
lă și susținerea tinerilor jurnaliști, 
implicarea în sprijinirea membrilor 
aflați în dificultate, dar și definește 
mai riguros rolul și atribuțiile fiecă-
rui organism al uniunii și principiile 
de activitate în cadrul organizației.

Noutățile cuprinse în proiect au 
fost dezbătute și votate de membrii 

F
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adunării, după ce Monica Zvirjin-
schi, membru supleant al Consiliu-
lui Director al UZPR, a precizat că 
propunerile filialelor se regăsesc în 
noua formă a Statutului și a subli-
niat că „acest document este unul 
modern, adaptat vremurilor în care 
trăim și în concordanță cu evolu-
ția noastră ca organizație, precum 
și cu principiile internaționale ale 
mass-media”.

Adunarea Generală anuală a 
UZPR a confirmat coeziunea și 
substanța activităților desfășurate 
de membrii uniunii și conducerea 
acesteia, unanim apreciate de repre-
zentanții și delegații participanți la 
manifestare, care prin votul lor au re-
afirmat dorința de a continua drumul 
ascendent pe care se află uniunea.
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Seratele „Eminescu, jurnalistul”
În lunile aprilie, mai și iunie 2019, înainte 
de a intra într-o binemeritată vacantă, Serata 
„Eminescu, jurnalistul”, care se desfășoară de ani 
buni  la inițiativa și sub coordonarea Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, ca de fiecare dată, a încântat 
auditoriul cu un regal de poezie, muzică, istorie și o 
atmosferă de zile mari, cu invitați de renume, scriitori, 
poeți, jurnaliști și iubitori de artă și cultură.

15 aprilie 2019 
Centrul Cultural 

„Mihai Eminescu”, 
Serata „Eminescu, 

jurnalistul” a constat din 
expuneri și interpretarea 

de scenete dramatice

Medicul-scriitor Corneliu Zeana a 
făcut o expunere despre legătura dintre 
Eminescu și armâni, evidențiind respec-
tul reciproc dintre aceștia. Eminescu era 
foarte bun cunoscător al aromânilor și 
îi aprecia pentru caracterul lor dârz, har-
nic, sobru. La rândul lor, aromânii erau 
buni cunoscători ai operei lui Mihai 
Eminescu, al cărui volum de poezii nu 
le lipsea din casă. 

Livia Ciupercă - poet, scriitor, cri-
tic, istoric literar și publicist - a susținut 
o prelegere cu tema „Femeia, trandafir 
de Jericho”, în care a evidențiat succint și 
esențializat personalitatea câtorva femei 
celebre cu care se mândrește România: 
Anna Golăiasa, Elena Rosetti Cuza, Dora 
d’Istria, regina Maria a României, Elena 
Densușianu, Alice Voinescu, Elisa Leo-

nida Zamfirescu, Aurora Gruescu, Cella 
Delavrancea, Olga Greceanu, Ioana Can-
tacuzino, Smaranda Brăescu, Elisabeta 
Rizea, Sanda Tătărescu, Lena Constante, 
Michaela (Șeșewski) Ghițescu. 

Elena Armenescu - îmbinând cu-
noștințele medicului cu cele ale scrii-
torului - și-a propus să creeze  o stare 
de bine în rândul celor prezenți prin 
intermediul expunerii „Râsul -  cale de 
echilibrare și deschidere socială” în care a 
prezentat un istoric al părerilor cu privire 
la rolul râsului, relația inimă-creier de-a 

lungul timpului, de la antichitate și până 
astăzi, evidențiind justețea și injustețea 
unora dintre ele. 

Cei prezenți au putut afla că în „Pil-
dele lui Solomon”, cap. XVII se afirmă 
că „Inima este un leac minunat, pe când 
un duh fără curaj usucă oasele”, egiptenii 
considerau că în inimă este lăcașul gân-
dirii și al sentimentelor, Alcmeon din 
Cotrona – „Gândurile, senzațiile, inteli-
gența au sălașul în creier, nu în inimă” , 
ajungându-se până la teoriile moderne 
despre rolul râsului pentru reducerea 
stresului, întărirea sistemului imuni-
tar, activarea circulației, prevenirea și 
combaterea depresiei, deschiderea spre 
socializare. A fost evidențiat, de aseme-
nea, rolul pe care l-a avut Ion Creangă 
cu anecdotele sale în destinderea atmo-
sferei de la „Junimea”. În final, membri 
ai Teatrului NostruM - Rodica Subțire-
lu, Elena Armenescu,  Daniela Bădescu, 
Alice Bărănescu, Corneliu Zeana, Viorel 
Speteanu, Alexandru Dănilă, au inter-
pretat cu profesionalism scenete proprii.
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Seratele „Eminescu, jurnalistul”
20 mai 2019 

Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, 
Serata „Eminescu, jurnalistul” a fost 

primită cu respect și iubire față de 
geniala personalitate a marelui 

nostru poet național

„De la Eminescu citire...”, momentul evocator 
susținut de Miron Manega a fost primul punct din 
programul seratei. La propunerea moderatoarei Ro-
dica Subțirelu, Miron Manega ne-a dat detalii despre 
participarea Editurii UZP la Târgul de carte „Feria 
del libro” din El Ejido-Spania, realizat în parteneriat 
cu o tânără asociație socio-culturală din Andalucía 
– „Association socio-cultural „Romanați” condusă 
de Giani Florescu. A fost un adevărat succes și o 
excelentă reprezentare a Uniunii Ziariștilor Profe-
sioniști din România, în Spania.

Volumul pilot „Dosarele de interdicție Emi-
nescu”, realizat de Florin Cristian Gheorghe și de 
Tiberiu Spircu, apărut sub egida „Cugetării Euro-
pene”, a fost prezentat de jurnalistul Miron Manega, 
care a precizat că acest volum urmează să fie editat 
și lansat prin Editura UZP.

Profesoara Ecaterina Chifu - eminescofil și tra-
ducător apreciat - a făcut o prezentare eminesciană, 
sensibilă și impresionantă, trecând prin toată opera 
poetului, insistând pe aspectele filosofic și liric.

În cadrul seratei, domnul general Mihail Ță-
pârlea - pasionat cercetător istoric - ne-a făcut o 
descriere a conceptului geopolitic și strategic, care a 
dus la obținerea Independenței de stat a României, 
la 9 mai 1877. 

Din scrierile contemporanilor lui, aflăm că Emi-
nescu iubea muzica având preocupări în acest sens. 
Scriitorul și jurnalistul George Vlaicu, prin expozeul 
său „Eminescu meloman”, ne-a surprins și ne-a bucu-
rat, aducându-ne la cunoștință și această latură a firii 
eminesciene, despre care s-a discutat foarte puțin.

Așa cum se obișnuiește, în finalul seratei, Tea-
trul NostruM a fost prezent cu un moment poetic 
omagial dedicat poetului Miron Manega. Au recitat 
Rodica Subțirelu, Daniela Bădescu și Miron Manega 
care, recitându-și propriile poezii, ne-a arătat că este 
și un foarte bun recitator. 

Un adevărat virtuoz în mânuirea arcușului, mo-
mentul muzical susținut la finalul seratei de violo-
nistul Andrei Ștefan Horvath a fost o reală și plăcută 
surpriză.

@ Teodora Marin
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10 iunie 2019 
sediul Companiilor 

Librăriilor din București, 
denumit simbolic 

„Luceafărul”

Programul evenimentului a fost 
complex și a debutat cu momentul „De 
la Eminescu cetire…” rostit de nimeni 
altul decât domnul Miron Manega, 
moderator fiind președintele Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, 
domnul Doru Dinu Glăvan. Atmo-
sfera a fost cu atât mai emoționantă cu 
cât publicul a putut admira expoziția 

„Ofrandă fotografică” aparținând au-
toarei Ioana Bogdan.

Următoarea etapă a serii a schimbat 
puțin registrul, pentru că publicul nume-
ros a asistat la Premierea Câștigătorilor 
Concursului de Eseuri pentru elevi – 
„100 de ani de jurnalism. Trecut, pre-
zent și viitor” – nivel gimnazial și liceal, 
organizat în colaborare cu Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București. 

Elevii care au obținut mențiuni și 
premii au fost invitați pe scenă să ia cu-
vântul, dobândind, pe lângă diplomă și 
reviste de bandă desenată, o legitimație 
de mic sau tânăr jurnalist, personaliza-
tă. Printre câștigători s-au numărat elevi 

ai Școlii Gimnaziale „Iancului”, ai Lice-
ului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, ai 
Colegiului Național „Victor Babeș” și ai 
Colegiului Național „Octav Onicescu”. 

Foarte emoționați, elevii Liceului 
Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din 
București, care au obținut premiul întâi 
– Iulia Milu, respectiv Mențiune – Ale-
xandru Cazacu, au declarat: „În primul 
rând, vrem să vă mulțumim pentru re-
cunoașterea meritelor. Acest concurs 
a fost o experiență unică și de neuitat. 
Dorim, de asemenea, să le mulțumim 
colegilor și amicilor pentru că ne-au 
susținut, familiei care a stat alături de 
noi și doamnei profesoare Florina-Irina 

Seratele „Eminescu, jurnalistul”
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Dima care ne-a prezentat acest concurs și 
ne-a ajutat enorm, încurajându-ne.”.

Două momente artistice de excepție 
au încheiat serata -  un recital susținut 
de artistul Sergiu Cioiu - renumit pen-
tru abordarea originală a muzicii, prin 
îmbinarea mai multor genuri precum 
jazz, swing, folk și chanson, fiind toto-
dată compozitor. A fost acompaniat la 
chitară de Vlad Crețu. Cel de-al doilea 
moment – sceneta „Hanibal”, scrisă de 
Petru Demetru Popescu și interpretată 
de Viorel Speteanu și Ion Lorinczi, de la 
Teatrul „Nostrum”. 

Discursul președintelui UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, a încheiat această seară deo-
sebită, elevii și părinții acestora rămânând 
să facă fotografii cu invitații, juriul și pre-
mianții pentru a avea amintiri de neuitat!

@ Florina-Irina Dima
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Î n atmosfera festivă şi stilată binecunoscută, în studio-
urile Televiziunii Române a avut loc Gala premiilor 
UZPR pe anul 2018, în cadrul căreia au primit distinc-

țiile Uniunii cele mai bune lucrări care au fost înscrise în 
concursul cu tema „Tot ce-i românesc nu piere” şi care au 
demonstrat greutatea şi relevanța discursului jurnalistic 
într-o societate democratică.

În competiție au participat peste 90 de jurnalişti din 
toată țara, foarte mulți dintre ei tineri, care au trimis pe 
adresa UZPR producții de presă scrisă şi online, de radio 
şi televiziune, reviste şi carte de publicistică, toate acestea 
constituite în tot atâtea categorii şi care au fost încununa-
te de decernarea Marelui Premiu.

În cuvântul de deschidere, preşedintele UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, a punctat participarea de excepție, masivă, 
la concurs, care demonstrează interesul jurnaliştilor pentru 
competițiile Uniunii şi, de asemenea, valoarea şi talentul 
care definesc presa profesionistă din România, Preşedinte 
a anunțat, în premieră, tema competiției pentru anul în 
curs, care va fi jurizată în prima parte a anului viitor «Cen-
tenarul UZPR – ACTA non verba». 

Printre cei premiați s-au aflat unele dintre cele mai re-
levante lucrări de presă, selectate de jurii competente şi care 
au avut dificila misiune de a alege între producții de cali-
tate, publicate sau transmise de unele dintre cele mai im-
portante organisme media, de la TVR la ziarul „Tribuna” 
din Sibiu, sau Radio România.

Alături de seniori ai presei care au considerat oportun să 
participe la un concurs de o asemenea anvergură s-au aflat 
tineri jurnalişti care duc mai departe ştafeta unei profesii pe 
cât de complexe, pe atât de frumoase. Din Bucureşti la Târ-
gu Mureş, din Maramureş la Dolj şi de la Constanța la Ba-
cău, gazetari cu vocație, condei şi multă pasiune pentru 
informarea publicului, încercați de emoția unor profesionişti 
care vorbesc mai puțin pentru că mereu scriu mai mult, s-au 
aflat, rând pe rând, pe scena de pe care au mulțumit Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România, organismelor media 
în care activează şi mentorilor lor în ale presei.

Gala Premiilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Ro-
mânia pe anul 2018 a relevat din nou că jurnalismul ro-
mânesc se află pe un drum fast, cu valori incontestabile, 
care dau mai departe generațiilor următoare de slujitori 
ai interesului public tot ceea ce au nevoie pentru a duce pe 
umeri cu cinste una dintre cele mai importante sarcini din-
tr-o societate, cea pe care o are jurnalismul profesionist.

@ Roxana Istudor

Gala Premiilor UZPR pe  anul 2018  
Jurnalismul profesionist, pe un drum fast

Premiile la secțiunea 
„Presă online”

l Romulus Dan-Busnea
Ștefan MITROI: Nu l-am cunoscut pe premiant decât 

astăzi, doar astăzi ne-am văzut, i-am cunoscut în schimb 
scrisul. Iubește lumea în care i-a fost dat să trăiască până la 
suferință, o spune el însuși într-un memoriu de activitate 
publicistică.Lumea înseamnă pentru el, în primul rând, 
Slănic Moldova 
- locul unde tră-
iește. E un lucru 
rar întâlnit  în 
presa de astăzi 
să vezi gazetari 
care iubesc lo-
curi frumoase 
și oamenii fru-
moși.

O dovadă a 
faptului că iu-
bește acest oraș, 
deși nu este lo-
cul său natal, 
s-a născut în jud. Harghita, la Toplița, este chiar o carte...
Povestea unui colț de Rai... Slănic Moldova, apărută în mai 
multe ediții. Ce curaj frumos să scrii despre Rai într-o lume 
în care are succes Iadul.

Dar nu pentru scrierile despre Rai este premiat, ci pen-
tru un articol despre un om foarte frumos. Am avut privile-
giul să-l cunosc în anii în care eram student și în care exista 
o redacție, Viața Studențească, de pe bd. Schitu Măgureanu 
din București, unde colaboram și mergeam deseori acolo 
și îl vedeam pe acest om frumos, care a contribuit la acest 
premiu - Solomon Marcus. Și pentru că o văd în față pe 
poeta Nora Iuga, unul dintre marii matematicieni ai poeziei 
sau, dacă vreți, unul din marii poeți ai matematicii. Noi, 
studenții, și nu doar în timpul studenției, am avut și vom 
avea de învățat de la acest om extraordinar. Lui îi sunt con-
sacrate rândurile frumoase care l-au dus la premiul în presa 
online pentru un articol în revista „Columna”  Romulus  
Dan-Busnea - un om care a dat buznea, ca să zic așa, în 
viața mea, ținându-se de mână cu scrisul frumos și limba 
română, ceea ce nu se întâmplă prea des în jurnalistica 
română de azi. Pentru asta a luat premiul!
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PRESTIGIU

Gala Premiilor UZPR pe  anul 2018  
Jurnalismul profesionist, pe un drum fast

Și a mai luat premiul pentru că 
a confirmat, îndrăznesc să spun,  o 
zicere a marelui nostru confrate, 
Gabriel Garcia Marquez, care a spus 
că „jurnalistica este un gen literar”.  
Citind scrisul frumos, articolele frumoa-
se ale lui Romulus Dan-Busnea, da, îți 
dai seama că jurnalistica este un gen li-
terar și vrem să descoperim tot mai des 
și în presa scrisă, și în presa vorbită, în 
televiziunea și radio lucrul acesta. Deci, 
eu îi mulțumesc că scrie așa frumos! Eu 
însumi sunt un iubitor de locuri și de 
oameni frumoși!

l Mirela-Daniela 
Stîngă

Ioan DAMASCHIN: Mirela Stîngă 
s-a născut în vechea capitală a Dobrogei 
– orașul Babadag, care tradus în limba 
sultanilor pe vremea când era capitala 
ținutului dobrogean, înseamnă Munte-
le lui Tata, un adevărat conglomerat de 
etnii și culturi. 

A crescut și a studiat în Dobrogea, 
a terminat Facultatea de Jurnalism de 
la Universitatea Ovidius. Așa se explică 
acest atașament față de spiritul și cultura 
dobrogeană pe care le promovează de 
peste un deceniu cu talent și generozitate 
prin creația sa publicistică la cele două 
publicații constănțene – „Ziua de Con-

stanța” și „Telegraf”. Din dorința de 
a rămâne conectată la viața culturală 
a orașului de la Marea Neagră și de 
a rămâne aproape de cititori, jurna-
lista a pus bazele portalului de știri 
www.culturaconstanta.ro, pe care 
scrie știri, cronici teatrale, reportaje 
și informează publicul în nota pe care 
l-a obișnuit despre evenimentele care 
se întâmplă în orașe. 

Cele arătate mai sus, își găsesc în mod 
fericit expresia în reportajul semnat de 
jurnalista Mirela Stîngă, intitulat „Totul 
a început cu o casă și un vis”, pitoreasca 
gospodărie de la Vișina, locul unde gă-
sești memoria satului dobrogean, care a 
întrunit sufragiile Comisiei de jurizare 
a UZPR privind premierea creației pu-
blicistice. 

Ce are Dobrogea mai de preț în afa-
ră de frumusețile naturii? Oameni care 
sfințesc locul prin puterea minții, a mâi-
nilor și cu ajutorul Celui de Sus. Născuți 
în România, trăitori pe pământul dintre 
ape, deși își spun cu mândrie români, 
aromâni, megleniromâni,lipoveni, aholi, 
turci, tătari, ruși, greci sau bulgari, cu 
toți împărtășesc dragostea pentru tra-
diții și pentru minunata Dobroge care 
le este casă. Acesta este intro-ul repor-
tajului care descrie o casă dobrogeană 
din satul Vișina, unde, într-o frumoasă 
zi de sîmbătă cu mult soare, a avut loc o 
expoziție vie, mai exact s-a încins o horă, 
demnă să rămână în amintire, compusă 
dintr-o multitudine de porturi viu co-
lorate, motiv de mare bucurie pentru 
purtătorii lor, care păstrează aprinsă din 
generație în generație flacăra tradițiilor.

Felicitări, Mirela!

l Radu Botiș
Ovidiu ZANFIR: Să îmbini discursul 

jurnalistic, mai ales online, cu vocația 
ecumenică dă dovadă de adaptare pen-
tru ceea ce iubește preotul și jurnalistul 
Radu Botiș - oamenii. 

A avut norocul să vină dintr-o zonă 
extraordinară, Ulmenii Maramureșului, 
loc ce a dat mai multe personalități mar-
cante. A avut curajul să scrie online și, 
n-am venit din greșeală cu telefonul pen-
tru că pagina de Facebook a dlui Radu 
Botiș găsim ca motto: «Cât aveți lumina, 
credeți în lumină, ca să fiți fii ai Luminii», 
după Evanghelia lui Ioan. 

Dă dovadă de o harismă excepționa-
lă și se alătură celor din Ulmenii Mara-
mureșului, vă aduceți aminte de Petre 
Dulfu, cu poveștile lui Păcală, sau dr. 
docent Florian C. Ulmeanu, inegalabila 
voce a lui Emil Gavriș sau juristul Vasile 
Grădișteanu. Scrie la mai multe reviste 
online, pe unele le-a și fondat, scrie și la 
revista Glas Comun, așa cum ați văzut 
pe cartea de vizită. 

Jurnalistul, dar și preotul Radu Botiș 
dă dovadă de un har și de un condei care 
reprezintă pentru el cele mai importante 
coordonate ale condiționării sale umane.
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Premiile la 
secțiunea 
„Revistă”

l Gabriel Crăciun
Valentin Uban: Eu am bucuria să îl 

cunosc pe Gabriel Crăciun, cu care am 
fost coleg. El are o biografie mai aparte 
pentru noi, cei de față. 

Născut în București, a plecat cu 
familia într-un sat vrâncean, unde 
mărturisește într-o succintă biografie 
că profesorul de română l-a învățat să 
scrie cele mai frumoase compuneri pe 
care le-a făcut el de când se știe. Apoi a 
urmat Academia de Poliție și Facultatea 
de Drept, a devenit polițist de frontieră 
la Brăila și Galați, unde a ajuns să con-
ducă un nucleu cu specific militar, după 
care a venit în București la Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră, la Ser-
viciul Relații Internaționale, de unde un 
coleg, la fel de tânăr ca și el, l-a invitat la 
Revista Grănicerilor, care a apărut acum 
100 de ani. 

Tânărul Gabriel Crăciun a ajuns la 
revistă secretar de redacție, apoi re-
dactor șef din 2011 până în prezent, 
care lucrează cu o echipă tânără. Cred 
că merită să reținem și faptul că acești 
colegi de viață ai noștri, care o dată se 
numeau grăniceri, și-au înființat Re-
vista Grănicerilor, care a parcurs mai 
multe etape succesive, iar în anii ‘90 și-a 
reluat un vechi titlu 1945- Frontiera. S-a 
îmbunătățit, a ajuns de la un mic ziar la 
o revistă semnificativă în aproape 40 de 
pagini color în care oamenii de branșă 
își povestesc problemele lor, necazurile, 
dorințele, proiectele și reușitele.

l Gheorghe Șincan
Iulia Gorea-Costin: O revistă poate 

fi un altar, de unde cuvântul bine scris 
poate încălzi, poate lumina minți și 
poate înălța suflete. 

Este și cazul revistei Vatra Veche, 
inițiată de către Nicolae Băciuț și de 
asociația care îi poartă numele, care 
și-a propus drept scop susținerea și pro-
movarea valorilor cultural-artistice și 
profesionale. Apare tipărită pe hârtie, 
cât și în format electronic, fiind difuzată 
la peste 16.000 de adrese electronice. 

Ideea apariției acestei reviste este a 
lui Nicolae Băciuț, tot mai nemulțumit 
de felul în care revista Vatra (seria 1971) 

gestiona fenomenul cultural mureșean, 
marginalizat, minimalizat, pe de o par-
te, confiscat pe de altă parte de grupul 
care gravita în interiorul și în jurul re-
vistei. 

După anii ‘90, Revista Vatra Veche 
apare ca o reacție la schimbarea de ati-

tudine a revistei Vatra, reluând rubricile 
cu care s-a impus sub direcția lui Ro-
mulus Guga. Această nouă Vatră Ve-
che, susține editorul ei la primul număr, 
apare din dorința celor care trăind în 
spațiul mureșean de cultură și civilizație 
doresc să se regăsească în paginile unei 
publicații care apare la Târgu Mureș. 

În 11 ani de apariție, revista s-a im-
pus în peisajul presei culturale prin ati-
tudinea sa echidistantă, fiind publicate 
peste 130 de numere și suplimente a 
88 de pagini A4, fiecare apariție con-
stituindu-se într-un raft de bibliotecă 
mărturisitor pentru un loc în timp și 
oamenii săi. Revista și-a câștigat un 

Gala Premii lor UZPR pe anul 2018
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binemeritat prestigiu între publicații-
le de gen, numeroase personalități ale 
vieții publice exprimându-se laudativ 
la adresa revistei. 

„Meritați toate felicitările pentru re-
ușită și pentru gândul de a reînvia o re-
vistă care a fost pentru mulți oameni un 
reper în cultura românească. Aveți o mi-
siune dificilă pe care v-a dat-o talentul și 
înaintașii, dar îndrăznesc să cred că o să 
izbândiți. În aceste zile, ani, decenii de 
suferință ale culturii românești, orice 
gest de normalitate contează, cu atât 
mai mult când este făcut într-un me-
diu cu totul anormal, după cât se vede 
și se înțelege din timpurile din ultima 
vreme”, nota Eugen Uricariu. 

„Lectura ei este, de fiecare dată, o 
reală plăcere, o publicație bine alcătu-
ită, interesantă, cu un profil distinct”, 
susține poetul Horia Bădescu.

Pentru Ana Blandiana, revista Vatra 
Veche „e o pepinieră de talente”, în timp 
ce poetul Dumitru Ichim din Canada 
consideră că „în peisajul culturii ro-
mânești, revista Vatra Veche s-a impus 
demult prin ținuta academică a publi-
cației, fiecare număr fiind un adevărat 
florilegiu literar, caracterizat prin diver-
sitatea condeielor din țară și străinătate”. 

„La primul număr al revistei câți 
ar fi garantat perseverența dublată de 
o muncă polifonică, spunea Camus. 
Numesc adevăr, cei ce continuă. Iată, 
așadar treptele adevărului în spirale 
de trudă magică”, conchide prozatorul 
Alexandru Jurcan.

Nicolae Băciuț a grupat în jurul său 
un număr important de scriitori din 
țară și străinătate, redactori și cores-
pondenți, care se constituie într-o echi-
pă redacțională substanțială, cu redac-
tori colaboratori din largul lumii, din 
Australia până în California. Directori 
de onoare sunt academicienii Mihai 
Cimpoi și Adam Puslojic, precum și 
pictorul Mihai Bandac. 

În echipa redacțională s-a remarcat 
prin statornicie, continuitate și  devo-
tament părintele dr.Gheorghe Șincan, 
preot și scriitor deopotrivă, care în 
calitatea sa de redactor șef adjunct a 

susținut și susține apariția și promo-
varea revistei. În același timp, revista a 
fost pentru Gheorghe Șincan locul în 
care și-a materializat misiunea sa pre-
oțească, cu texte de învățătură pentru 
cei care au credință sau caută calea, 
adevărul și viața. 

Preotul Gheorghe Șincan, prin 
personalitatea sa, a adus un plus de 
prestanță revistei Vatra Veche, căreia 
i-a pus chezășie și cele 34 de cărți ale 
sale, sutele de articole publicate în țară 
și străinătate în diverse reviste, de la 
„Flacăra” lui Adrian Păunescu la revista 
„Observator” din Toronto – Canada. 

O revistă asemeni unui altar!

Vasile Teodor Burnar
Sorin Stanciu: Probabil că mulți 

dintre dvs, dacă nu toată lumea, a au-
zit de revista Matricea Românească. 
Reprezintă sigur un demers jurnalistic 

de calibru, așa cum este catalogată de 
breasla noastră. 

Dar vreau să vă spun că Matricea 
Românească este un proiect cultural 
complex și inițiatorul, dar și bravul fo-
chist care întreține acest foc cultural, 
care se vrea național și este, se cheamă 
Teodor Burnar.

Leonard Popa
Cornel Cepariu: În urmă cu doi ani 

și jumătate, inițiatorii Filialei Bacău a 
UZPR avea un gând, un obiectiv ne-
mărturisit, acela de a face cunoscut pu-
blicului românesc și nu numai ziariștii 

aflați în provincie, dar al căror talent 
era evident. Spre surpriza noastră, sub 
sigla UZPR-ului, iată că recunoașterea 
a venit mai repede decât ne așteptam 
și mai puternică. 

Dacă anul trecut, colegul nostru Mi-
hai Buznea, fost corespondent al Televizi-
unii Române, primea aici Premiul pentru 
Presă scrisă, anul acesta avem doi, unul 
dintre ei, Dan Busnea, iar cel de-al doilea, 
mărturisesc eu că face un lucru aproape 
unicat în România - scoate o revistă sport 
color, și nu numai asta, el este și un foarte 
bun coordonator al celor publicațiilor Al-
manahul Sportiv Băcăuan și Almanahul 
Filialei UZPR Bacău. 

Dar cine este Leonard Popa? Eu 
cred că nu este fotbalist, atlet sau gim-
nast din România care să nu-l cunoas-
că. Pentru că el are relații personale 
cu aceste personalități ale sportului 
românesc. Adi, așa îi spunem noi, nu 
vine de oriunde, are în spate ziariști bă-
căuani de sport recunoscuți, cum ar fi 
Ștefan Olteanu, cel care  a descoperit-o 
pe Nadia Comăneci din punct de ve-
dere publicistic. A fost primul care a 
scris despre Nadia Comăneci și apoi cu 
tehnicitate, nu numai publicistică, dar 
și în domeniul gimnasticii, a urmărit 
evoluția acestei mari personalități ro-
mânești. Dar are și urmași, un tânăr 
jurnalist numit Dan Sion, din stirpea 
lui Ioan Chirilă, adică jurnalistul scri-
itor de sport. Iată că la noi există conti-
nuitate și cred că Adi poate să confirme 
acum acest lucru!

PRESTIGIU

Gala Premii lor UZPR pe anul 2018
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Premiile la 
secțiunea 

„Presă scrisă”
l Rareș Sorin-Bițu
Roxana ISTUDOR: Rareș Bițu vine 

din lumea presei informative, stricte și 
care uneori este cel mai greu de făcut și 
care nu permite prea multe divagații. 

Informația pe care o oferă este con-
cisă, corectă, este în folosul publicului 
și ne bucurăm că Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România, are ocazia 
să constate că noi, cei din generațiile 
anterioare, avem cui preda ștafeta. Fe-
licitări!

l Miron Manega
Firiță CARP:Am sentimentul că 

orice aș spune despre Miron Manega 
se poate întoarce împotriva mea. Este 
atât de cunoscut încât am să fiu foarte 
atent și am să vorbesc foarte scurt. Mă 

laud că îl cunosc dinainte de a-l întâl-
ni, în sensul că dădea lecții de scris, îl 
urmăream în publicațiile în care scria, 
jongla cu verbe, cu substantive, cu toate 
mijloacele limbii române în paginile 
unor publicații care îmi erau dragi. Am 
avut o surpriză, nu neapărat neplăcu-
tă, o uimire gingașă, când l-am întâlnit 
prima dată acum câțiva ani. Mi se părea 
că e uriaș, i-am și spus, că trebuie să fie 
uriaș! O să-l vedeți și dvs., este așa o 
entitate mergătoare, subțirică, fragilă, 
gingașă și te și miri cum are atâta curaj 
să scrie și să scoată singur ziarul Certi-
tudinea. Are calitatea de a se mândri și 
Armata cu el, cred că este caporalul cu 
cele mai multe studii de profil. Oricum, 
din cauza asta cred că i se trage caracte-
rul extrem de puternic. Pe Miron Ma-
nega, după ce ajungi să îl cunoști mai 
de aproape, te îndrăgostești de el ca de 
un frate, pe care îl așteptai să vină de 
undeva. Și Miron a devenit ca un frate 
pentru mine! Acum doi ani, mi-aduc 
aminte că era septembrie, poate 26, la 
un club select cu oameni deosebiți, a 
cerut binecuvântarea părintelui stareț 
al mânăstirii Plăviceni și așa a pornit 
Certitudinea. A fost, oarecum, un  șoc 
pentru că, până să văd ce are de gând 
să facă (că mulți vrem să facem),dar 
când am văzut ce-a făcut și rezistă de 
doi ani și încă nu i s-a întâmplat nimic, 
atunci mi-am zis că eu o să vorbesc și 
mai liber dacă el nu o să fie deloc legat. 
Mulțumesc, Miron!

l Victor Roncea
Nicolae GEORGESCU: Nu știu nici 

când s-a născut, nici ce vârstă are, nici 
unde. Bănuiesc că este valah, după alu-
ră, după felul cum mușcă ziaristic. Ne 
știm de peste 30 de ani, trăiește mai 
intens decât mine acest paradox zia-
ristic, adică o pasiune mare în căutarea 
adevărului, care este rece. Pasiune cal-
dă, adevăr rece! Nici pasiunea nu i  se 
răcește, nici adevărul nu-l încălzește. 
E o tensiune care îl menține în această 
greșeală perpetuă. Dacă n-am fi ursiți 
de păcatul originar acestei greșeli vita-
le, n-am  exista și crea. 

Este un creator, pasiunea cu care 
crede nu se desprinde de lemnul ei, 
nu e un foc în sine, nu este patimă 
verbală, ci e totdeauna centrată pe 
lucruri de interes general, cultural, 
social, politic. Mai ales, cultural. Am 
vorbit despre Victor Roncea (nume-
le lui este cam de pasărea rock), care 
exprimă noua generație în ziaristică 
și bănuiesc că se va impune în aceeași 
măsură ca și Miron Manega, și ca toți 
ceilalți prieteni mai tineri ai noștri pe 
umerii cărora nu lăsăm, dar sprijinim 
meseria. Mulțumesc! 

l Geo Ciolcan
Ovidiu ZANFIR: Pe Geo Ciolcan 

n-am reușit să îl cunosc personal, în 
schimb prin reportajele pe care le-am 
citit, am intrat un pic în lumea lui. Este 
un jurnalist cu state vechi, care nu face 
rabat atunci când vine vorba de me-
serie. S-a înscris în concursul Uniunii 
Ziariștilor cu o serie de reportaje, care 
se mulează perfect pe ceea ce și-a dorit 
UZPR – „Tot ce-i românesc nu piere”. 

Citește foarte bine mersul lucrurilor, 
am observat că uneori pare deziluzi-
onat atunci când merge în  anumite 
părți, dar își hrănește optimismul din 
frumusețile patriei. Speranța joacă un 
rol important în reportajele sale, de 
aceea consider că trofeul acesta i se 
potrivește mânușă: o flacără aprinsă 
pentru demersul jurnalistului Ciolcan 
de a menține vii reperele valorice ale 
României. 
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Premiile la 
secțiunea „Radio”
l Maria Gheorghiu

Miron MANEGA: Maria Gheorghiu 
este o artistă! Este chiar o mare artistă, 
dar este în același timp și jurnalist de ra-
dio, ceea ce este interesant și minunat la 
ea este că, ceea ce face ea ca jurnalist la 

radio, este o prelungire a artistului, mai 
exact a acelei părți a identității sale, par-
tea de purtător de cuvânt al adevărurilor 
identitare. Aș vrea să vorbesc mai mult 
despre partea sensibilă a personalității 
ei, pentru că este cea care ne-a întâlnit. 

Se întâmpla prin anul 2008, cu ocazia 
lansării primului meu volum de versuri, 
„Salonul refuzaților” la Sala Oglinzilor 
de la Uniunea Scriitorilor, ocazie cu care 
Maria mi-a făcut o surpriză absolut șo-
cantă pentru mine - mi-a dăruit o piesă 
muzicală pe versurile unui rondel din 
acel volum de versuri, ceea ce a consti-
tuit debutul meu muzical, ca să zic așa, 
ca textier, și piesa a devenit hit. 

Așa a început colaborarea noastră 
din care a mai apărut un hit ceva mai 
târziu în cadrul unui proiect comun, 
Sub Zodia Mariei, iar acel hit se nu-
mește Inima de la Balcic. Coroborând 
cele două aspecte ale personalității ei, 
se poate spune, eu pot spune și chiar o 
spun că Maria Gheorghiu este vocea de 
aur a presei românești.

l Cristian Dumitrașcu
Radu BÎLBÎIE: Doamnelor și dom-

nilor, înainte de toate, dați-mi voie în ca-
litate de vicepreședinte al Asociației Ro-
mâne de Istorie a Presei să salut această 
istorie vie a presei române prezentă în 
sală, de la Mihai Milca, Neagu Udroiu, 
Viorel Popescu, până hăt departe tocmai 
la Bebe Răvescu, trecând prin Nicolae 
Dan Fruntelată, ca să nu iau decât această 
mică bucată  a distribuției participanților.

Dincolo de toate, vreau să vă spun că 
vin cu o dublă emoție, deoarece am lucrat 
alături de colonelul Cristian Dumitrașcu, 
care este și absolvent al Conservatorului. 
Din 1997 este gazetar, meserie pe care o 
practică în foarte multe forme de mani-
festare. Este un om complet, cu un talent 
fabulos! Gândiți-vă la faptul că, după ani 
de radio, în care nu numai că a realizat o 
mulțime de emisiuni, dar a participat și la 
foarte multe emisiuni la Radio România 
Actualități, are propria lui emisiune de 
folk și încă iubește muzica. 

Scrie muzică de film, am să vi-l trădez, 
a făcut muzica pentru două lung-metraje 

artistice și, mai mult decât atât, este unul 
din cei care au revigorat cinematografia 
militară (aduceți-vă aminte că armata 
are un studiou cinematografic, înfiin-
țat de Misiunea Militară Franceză în 
1916) fiindcă Studioul Cinematografic 
al Armatei îi datorează trei filme, dintre 
care unul dintre cele mai frumoase este 
Enigma Transfăgărășanului - o poveste 
extraordinară a modului în care armata a 

lăsat țării o filă de istorie. Este redactor șef 
al emisiunilor militare de radio ale trus-
tului de presă și membru al marii familii 
al Societății Române de Radiodifuziune 
– Cristian Dumitrașcu.  

l Costin Enache 
Viorel POPESCU: Aș vrea să încep 

printr-o mărturisire! Cândva, cu ani în 
urmă, când aveam ceva puteri deciziona-
le în cadrul radioului public, am reușit să 
schimb destinul profesional al lui Costin 

Enache și mă bucur astăzi că așteptările 
mele sunt confirmate din plin. Îl felicit! 

Iată și emisiunea pentru care a fost 
premiat, se numește Vatra Luminoasă 
- realizată la Radio România Actualități 
în zilele de week-end și reprezintă o ple-
doarie convingătoare pentru o Românie 
în stare genuină, nealterată de snobism 
sau servilism cosmopolit. Cu pasiune 
și perseverență, reporterul cutreieră lo-
calități de poveste și ne aduce în atenție 
spre delectarea noastră spirituală comori 
de frumusețe românească, de la tradiții 
și meșteșugari de talent la oameni per-
formanți care sfințesc locul, de la opere 
culturale valoroase la succese culinare 
neaoșe, prea bune, prea ca la țară, cum 
sună reclama. În esență, Costin Enache 
ne reamintește, ne învață chiar, arta de a 
trăi și a simți românește. Costin Enache 
este un cronicar sui generis, tâlcul su-
prem al povestirilor sale sună cunoscut: 
nasc și în România oameni, sunt oameni 
de luat în seamă și la noi.

PRESTIGIU
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Premiile la 
secțiunea 

„Televiziune”
l Alina Amza

Ion Stavre: Doamnelor și domni-
lor, distinși invitați și colegi, îmi revi-
ne plăcuta misiune de a prezenta seria 
de documentare produsă de TVR 1 și 
premiată astăzi de UZPR. Seria Români 
care au schimbat lumea ne dezvăluie în 
20 de episoade tot atâtea personalități 
care au marcat istoria politică, culturală 
și științifică a României. Cele 20 de epi-
soade au fost concepute și coordonate 
de colega mea, Alina Amza.

Am reținut 3 personalități pentru 
această prezentare. Mai întâi episodul 
dedicat Reginei Maria, fără contri-
buția căreia România Mare (suntem 
în anul Centenarulu), așa cum a fost 
după Primul Război Mondial, nu ar fi 
fost posibilă, a intrat în legendă repli-
ca dată primului ministru al Franței, 
Clemenceau, atunci când s-a prezentat 
la Paris poziția României: „O leoaică 
se adresează vărului tigru”, pentru că 
Clemenceau era supranumit în epocă 
Tigrul. 

Un episod remarcabil este dedicat 
lui George Emil Palade - medicul ro-
mân care a primit Premiul Nobel în 
1974 pentru fiziologie și medicină. Este 
singurul român la ora actuală care a 
primit un  Premiu Nobel. 

Din domeniul cultural am reținut 
episodul Emil Cioran - cel mai im-

portant stilist al culturii franceze din 
secolul trecut. Vă invit să ascultăm un 
fragment din schimbarea la față a Ro-
mâniei care pare, din păcate, la fel de 
valabilă și astăzi: „un popor devine na-
țiune numai când ia un contur original 
și își impune valorile lui particulare ca 
valabile universal. A viețui numai ca po-
por, înseamnă a înregistra istoria. Ca 
națiune, te înregistrează istoria”. 

Într-o lume aflată într-o profundă 
criză de identitate, seria Români care au 
schimbat lumea ne aduce aminte cine 
suntem și ce putem face dacă ne întoar-
cem fața la valorile naționale și univer-
sale. În același timp, este o producție 
care justifică pe deplin necesitatea unei 
televiziuni publice, ancorată în nevoile 
publicului românesc. 

Premiul obținut astăzi de Alina 
Amza nu este o întâmplare, este al doi-
lea premiu în acest an, după premiul 
Sircom din aprilie.  La categoria Euro-
pa, juriul internațional a acordat locul 1 
reportajului „Faraoani, comuna cu sate 
în cinci țări”. Pentru că internetul este 
pe cale să devină memoria umanității, 
pentru cei care n-au văzut acest serial, 
vă invit să-l vedeți pe Youtube!

l Carmen Kleibel 
Dobrișan 

și Răzvan Butaru
Cornel Mihalache: Sunt foarte bu-

curos și onorat să prezint acest premiu 
al colegilor mei din televiziunea publi-
că. O temă comună îi apropie – Valea 
Jiului și oamenii ei, mineriade și mine 
care se închid, războiul fratricid dintre 
mineri și jandarmi sub supravegherea 
armatei. Ascultați cu atenție această 
sintagmă Societatea Națională de în-
chidere a minelor Valea Jiului. Ascultați 
cum sună! 

Contrar aparențelor, de 30 de ani sun-
tem o populație de voyeuri care asistăm 
la un exercițiu de colaps. Asta reiese cu 
precădere din cele două filme ale lor, „32 
de pisici” de Carmen Kleibel și „Locul din 
care toți vor să plece” de Răzvan Butaru. 

Ei nu vor întoarcerea la ‘89, ei vor 
să nu mai existe ranguri între cetățenii 
țării noastre, să nu mai fie oameni în 
țara noastră care sărăcesc și alții pu-
țini care se îmbogățesc, c-așa-i capi-
talismul din țara noastră. Și să nu mai 
spună politicienii în țara aceasta sau în 
această țară, ca și cum ar mai avea și o 
altă țară aiurea, prin insule cu papagali 
sau cu cea mai bună cafea. Mă refer la 
Columbia, desigur! Și ca un decan al 
emisiunilor de publicistică, vreau să vă 
spun tuturor jurnaliștilor prezenți aici 

următorul lucru: în 30 de ani, puterea 
câinelui de pază al democrației a dis-
părut, am devenit niște pisici pe care 
puterea, oricare ar fi ea, ne folosește 
ca pe un obiectiv din mineriada a 5-a, 
ianuarie 1999. 

Ascultați: „verificarea potențialului 
de angajat mass-media în acțiuni psiho-
logice” sau „colaborarea cu mass-media 
civile reprezintă un multiplicator de for-
țe incontestabil pentru atingerea obiec-
tivelor acțiunilor psihologice”. Felicitări 
autorilor!

l Alin Gelmărean
Gabriel Giurgiu: Frumos, îmi pla-

ce linia asta pe care a luat-o Gala de 
premii de la secțiunea radio încoace. 
Stăteam și mă gândeam când erau 
premiile pentru secțiunea Radio, care 
radio ar putea fi premiat decât Radio 
România? 

Acum, în zona de producții de te-
leviziune de un anumit tip, mă și gân-
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deam că era firesc să-i văd aici pe Cor-
nel Mihalache, Alina Amza, Răzvan 
Butaru, Carmen Kleibel și o să mai 
urmeze și, evident, la fel de firesc, mi 
se pare mie, era să-l avem aici pe scenă 

pe Alin Gelmărean, că el e de la Cluj 
și ne știm de ceva vreme. 

Mie îmi place de el pentru că vede 
misiunea ziaristului într-un mod foar-
te asemănător cu mine, ca și cu Amza, 
Butaru, Kleibel, Mihalache și vor mai 
fi. Dar nu vreau să anticipez. 

Am văzut Casa Memorială a lui 
Iuliu Maniu, a ieșit foarte bine, bine 
montat, este plin de informații și de 
emoție. Felicitări!

l George Coandă
Neagu Udroiu: Plăcerea de a vor-

bi despre dl.Coandă consonează cu 
bucuria de a-i citi producțiile publi-
cistice, răspândite pe diferite etaje ale 

publicisticii românești, să-i urmăresc 
emisiunile de televiziune atunci când 
am ocazia și, mai ales, să rămân la cu-
rent cu câte face acest domn în țara lui, 
acolo în Cetatea Târgoviștei.

Noi, Uniunea Ziariștilor Profesio-
niști din România, avem în dl. Geor-
ge Coandă un reper, o personalitate, 
un intelectual de clasă, un om plin de 
calități și dornic să se consume, să se 
manifeste și să se producă. 

I s-a oferit astăzi un premiu pentru 
un documentar istoric, legat de Târ-
goviște, care este o lecție de istorie, 
de geografie în felul ei, de cultură, de 
civilizație și, mai ales, este o pagină de 
patriotism. Sunt extrem de încântat 
să-l invit alături de mine. Vreau să mă 
adresez și juriului care prin această de-
cizie vădește competență și, mai ales, 
știința de a vedea valoarea acolo unde 
este. Felicitări!

l Constantin 
Mireanu

Daniela Zeca Buzura: Bună seara, 
domnule președinte, doamnă și dom-
nilor ambasadori, dragi colegi, stimat 
juriu. Ei bine, știam că acest moment 
chiar o să vină și că, într-o seară sau 
zi, am să vorbesc despre unul dintre 
masteranzii mei. 

Se întâmpla în urmă cu vreo 7-8 
ani la Universitatea din București la 
un modul de studiul imaginii unde, 
între mai mulți tineri, l-am observat 
pe un altul timid, rezervat, aproape 
prudent. Știți retorica asta profesi-
onală, profesorală, în care întrebi la 
început de curs „dumneata de unde 
vii, ce vrei să faci” și îl întreb și pe 
Constantin Mireanu: „Dumneata de 
unde vii?, mi-a răspuns sec „De la 
Armata Română”. Nu mă așteptam 
la un modul civil să văd un tânăr care 
își încheiase de curând studiile mi-
litare, fusese în mai multe teatre de 
operațiuni, fusese corespondent de 
război, deși era foarte tânăr, fusese 
pe o fregată în Libia, în Afganistan și, 
de atunci încoace, cred că a mai fost 

integrat ca jurnalist militar în alte câ-
teva baze militare româno-americane.

N-am să insist prin a vă spune mul-
te lucruri despre acest jurnalist deplin 
pentru că în online sunt toate produc-
țiile pe care le-a realizat, nu se află la 
primul premiu, are în palmaresul deja 
vast și un premiu internațional și vor 
urma și altele. 

Ceea ce spune acum în această 
întrecere e o poveste extraordinară 
despre oameni de la marginea hăr-
ții. Am căutat eu însămi cu degetul 
pe harta României râul Vaser, ca să 
văd cât de departe e prin Maramureș 
și m-am îndrăgostit, pur și simplu, 
de acei oameni izolați, filmați atât de 
profesionist în toate anotimpurile, fil-
mați cu mintea, dar și cu inima, dar 
și înțeleși.

Dacă ar trebui să mai adaug o sin-
gură dimensiune în portretul acestui 
jurnalist tânăr, ar fi aceea că este un 
patriot adevărat, fără impetuozități, 

interiorizat, nu face niciodată paradă, 
știe să-și vadă oamenii, îi caută, îi în-
țelege, știe să vadă, ceea ce pentru un 
jurnalist de televiziune este esențial, 
așa încât n-am decât să mai adaug că 
veți mai auzi despre Constantin Mi-
reanu și cred că vă veți elibera, așa cum 
am făcut-o și eu, în momentul în care 
l-am cunoscut de posibila prejudecată 
că acest jurnalist specializat al arma-
tei ar putea să fie cumva ideologic sau 
pândit de o limbă de lemn sau de un 
lexic restrâns. Nici vorbă! Felicitări!

PRESTIGIU
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Premiile la 
secțiunea „Carte 
de publicistică”
l Cristina Nichituș-

Roncea
Mihail Diaconescu: Doamnelor și 

domnilor, Cristina Nichituș-Roncea este 
unul dintre marii artiști ai epocii noas-
tre. Ea s-a afirmat în domeniul fotografiei, 
mai precis, a realizat un lung șir de por-
trete fotografice care ne impresionează 
prin forța lor expresivă. E cazul să spunem 
că portretul este cea mai înaltă culme a 

tuturor artelor, pentru că adevărata artă 
este fie teocentrică, fie antropocentrică. 

Portretul realizat de un artist adevă-
rat poate să spună ceva revelator despre 
o anumită persoană decât toate științele 
umaniste la un loc și acestea sunt multe. 

Istoricii ne spun că omul este o ființă 
istorică, aceasta înseamnă, pe de o parte, 
că omul este făurit de istorie, pe de altă 
parte că el, omul, făurește istoria. Sociolo-
gii ne spun că omul este, în primul rând, o 
ființă socială. Psihologii ne spun că pentru 
a înțelege omul trebuie să înțelegem sufle-
tul lui, psihismul lui. În Statele Unite ale 
Americii există un puternic curent filo-
zofic numit personalismul, care consideră 
omul, în primul rând, ca persoană, nu ca 
individ. Indivizii sunt și regnul vegetal și 
cel animal. Persoana este cu totul și cu 
totul altceva. 

Cristina Nichituș-Roncea s-a afirmat 
printr-un lung șir de portrete, considerate 
capodopere portretistice. Mă gândesc la 

albumele sale dedicate maternității, iei ro-
mânești și la cel dedicat răposatului mare 
duhovnic, Iustin Pârvu. Cristina știe să 
lucreze cu lumina, cu umbrele, cu cadrajul 
și cu aspectele expresive ale portretului, 
pentru a realiza capodoperele sale. 

O felicit cu admirație și cu profundă 
recunoștință pentru tot ceea ce a realizat 
spre binele culturii române!

l Nicolae Băciuț
Mircea Neacşa: Pentru mine este o 

onoare și o plăcere să adresez un lauda-
tio către confratele Nicolae Băciuț. Sigur 
că sarcina mea este mai ușoară pentru că 
deja ați aflat câte ceva despre el, a mai ur-
cat pe scenă până în prezent.

A fost coleg cu noi la TVR o bună bu-
cată de vreme, 15 ani a fost corespondent 
pe județele Mureș, Bistrița-Năsăud și Si-
biu. Formația lui este, deopotrivă, de om 
de litere și jurnalist, dar subsumată voca-
ției sale de om de cultură dincolo de ori-
ce. Pentru că întreaga lui carieră se poate 
cuantifica, dacă-mi este îngăduită această 

exprimare în decenii - de jurnalism, la re-
vista Vatra, la Universitatea Națională de 
Teatru și Film de laTârgu Mureș și două 
decenii de când este directorul Direcției 
Județene de Cultură Mureș.

Acestea sunt reperele temporale. Din 
punct de vedere al abordării genurilor, 
Nicolae Băciuț este prolific în publicis-
tică, poezie, critică și istorie literară, me-
morialistică, în reportaj de călătorie și în 
monografii.

De această dată, am lăsat la sfârșit un 
ultim domeniu în care Nicolae Băciuț  s-a 
exprimat constant în timp – interviul, care 
s-a materializat în numeroase volume cu 
personalități de marcă de la Nicolae Ste-
inhardt și Nichita Stănescu, până la Mihail 
Sin și mai nou, cu cea mai recentă carte, 
pentru care i se adresează acest premiu, 
dialogurile sale cu doamna Viorica Pavel 
Lerner. Interesant este faptul că această 
carte a fost editată de Nicolae Băciuț, o 
altă dimensiune a sa, pentru că are un 
portofoliu de cărți editate, de ordinul 
sutelor, a fost lansată în Canada - Hamil-
ton, anul trecut, la Câmpia Românească. 
Felicitări!

l Carolina Ilica
Mihai Milca: Misiunea mea este 

ușurată de cartea de vizită care o pune 
într-o lumină vorbitoare pe colega noas-
tră, jurnalista și poeta Carolina Ilica. Cele 
două dimensiuni ale carierei sale, partea 
de jurnalism și partea de poezie, s-au în-
trepătruns organic. Am avut privilegiul 
să lucrez într-o redacție cu Carolina, să 
fim colegi de facultate, astfel încât poate 
că eu îi înțeleg într-un fel aparte traiectul 
pe care l-a cunoscut și în publicistică și 
în literatura română contemporană, în 
poezia feministă românească.

A fost diplomat cultural în Balcani, 
este tradusă în numeroare limbi de cir-
culație internațională, a luat premii peste 
hotare și iată că și Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști a luat în considerare această 
frumoasă carte de poezie, dedicată măre-
țului eveniment – Centenarul Marii Uniri 
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și care reprezintă, în același timp, un ex-
periment poetic, vădind o statornicie a 
temelor și a sentimentelor lirice ale poetei 
care, de-a lungul anilor, a căutat diferite 
suporturi din care să izvorască poezia și 
pe care să se întemeieze poezia - hârtia, 
țesătura, lutul, lemnul încrustat.

De aceea, am considerat că merită 
acest premiu pentru originalitate, pentru 
expresivitate și pentru gândul statornic 
dedicat poporului român, limbii române, 
perenității noastre istorice. Felicitări!

l Dan Anghelescu și 
Mihaela Albu

Mircea Pospai: Revista Antilethe este 
o apariție cu totul specială, singulară în 
publicistica românească prin faptul că este 
dedicată exclusiv recuperării și aducerii 
acasă a unui tezaur cultural pur românesc 
creat însă în exclusivitate dincolo de frun-
tariile patriei.

Primul număr al revistei a văzut lu-
mina tiparului în toamna anului 2017, 
iar de curând a fost lansat cel de-al cin-
cilea număr. Întregul cuprins al revistei 
este alcătuit din texte care au fost create 
și publicate în alte vremuri, în exil. La noi, 
au fost interzise destul de multă vreme.

Scopul de bază al revistei este de a ne 
determina să nu uităm, sau cum spunea 
Monica Lovinescu „să nu uităm împreu-
nă”. Și numele revistei de altfel înseamnă 
Neuitare - Lethe era fluviul uitării în care 
sufletele celor morți se spălau de amintiri 
înainte de a intra în eternitate. „Antilethe 

am botezat acest jurnal pentru ca totuși să 
nu uit”, spunea Vintilă Horia și de acolo 
numele revistei. Doi intelectuali de excep-
ție s-au ocupat și se ocupă, în principal, de 
editarea revistei - prof. univ. dr. Mihaela 
Albu de la Universitatea din Craiova și 
distinsul poet și om de cultură, Dan An-
ghelescu.

Mihaela Albu este un adevărat argint 
viu al culturii craiovene, a dus la capăt ne-
numărate proiecte și o altă revistă, care 
este premiabilă, fără discuție, Carmina 
Balcanica, parcă anunța și revista Anti-
lethe.

Dan Anghelescu este un poet de un 
rafinament, de o sensibilitate și profunzi-
me cu totul aparte.Un critic literar spunea 
despre domnia sa că „a trăit în preajma 
unor mari poeți – Nichita Stănescu sau 
Marin Sorescu – dar că și-a păstrat am-
prenta propriei poezii”. Eu zic că dânsul nu 
poate fi citit decât după ce mintea și inima 
au fost cuplate la posibilitatea maximă.

Închei spunând că poate nu întâmplă-
tor această revistă apare la Craiova unde 
se beneficiază și de existența la Biblioteca 
Județeană „Alexandru și Aristia Aman” 
a Muzeului Cărții și Exilului Românesc, 
unic în țară, ale cărui începuturi se află în 
anul 2017 și se datorează unui alt sufletist 
al orașului, directorul instituției, istoricul 
Lucian Dindirică. S-au adunat deja peste 
49.000 de publicații din exil, cărți, ziare, 
reviste, documente diverse, precum și un 
mare număr de obiecte personale sau de 
mobilier. Așa se poate spune că, de fapt, 
Craiova devine un centru al recuperării 
creației culturale din exilul românesc, iar 
doamna Mihaela Albu și dl. Dan Anghe-
lescu sunt protagoniștii de marcă ai aces-
tei idei. Felicitări!

 

l Erwin Josef Țigla și 
Gheorghe Jurma

Nora Iuga: Gala UZPR se desfășoară 
sub un dicton nemaipomenit, „Tot ce-i ro-
mânesc nu piere!” și îmi revine extraordi-
nara onoare, de a aminti măcar despre nu-
mele unui mare român, Mihai Eminescu. 
Interesant este că în această seară nu este 
vorba de Operele complete ale lui Mihai 
Eminescu sau de proza lui romantică, ci 

de un album care cuprinde „Monumen-
tele Eminescu”, care se află într-un număr 
de vreo 100 de statui ale celor mai mari 
sculptori români, risipite prin toată țara 
noastră, și nu numai, amplasate în locuri 
mai puțin cunoscute sau prin fața unor 
școli primare, biserici sau în orașe și piețe, 
chiar și în străinptate, ceea ce mă bucură. 
Există în Franța, Germania, Italia, în vreo 
8 țări. Trebuie să vă spun că nu piere ceea 
ce are chip și din cauza asta mi se pare 
excelent acest album care are chipul lui 
Eminescu, pe care i l-au dat alți artiști, 
sculptori. Aici vom întâlni și nume care 
nu sunt românești, prima statuie care mie 
personal îmi place cel mai mult este a lui 
Frederick Storck, făcută în 1911 la Galați.

Cinste acestor artiști plastici care au 
dat chip marilor spirite și geniului la care 
noi nu ajungem dacă noi nu-i vedem chi-

pul. Vreau să vă vorbesc despre Erwin Jo-
sef Țigla, de origine germană, dar iubind 
România enorm și suferind, probabil, în 
sinea lui că au plecat atâția confrați de-ai 
lui, e bănățean din Reșița și organizea-
ză acolo Zilele Poeziei Germane și ca să 
aducă germanii plecați din România, nu 
îi aduce doar pe ei, ci aduce și minoritari 
germani din Slovenia, Ungaria, mai vin 
și austrieci și de prin părțile Banatului 
sârbesc. E o minune de întâlnire, pentru 
că el vrea să reaprindă existența acestui 
popor minunat german în țara noastră. 
Și acum ajungem și la cireașa de pe tort, 
profesorul Gheorghe Jurma, un excepți-
onal eminescolog. Ei au făcut împreună 
acest superb album. Felicitări, domnilor!

PRESTIGIU
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Sponsorii Galei „Premiilor UZPR 2018”:

Partenerul Galei 
„Premiilor UZPR 2018”:

Premiile la 
secțiunea „Carte 
de publicistică”
l Ioan Ardeleanu-

Pruncu
Dan Constantin: Dumneavoastră 

premiați astăzi o carte foarte temeinică 
și foarte grea. Este o carte profundă, o 
carte care condesează aproape un secol 
de presă românească în Maramureș. Ar fi 
pentru a treia oară când în această seară 
consemnăm prezența președintelui Aca-
demiei Române, Ioan Aurel Pop, legat de 
o lucrare a ziariștilor. Prefața acestei cărți 
este făcută de distinsul academician care 
ne-a oferit o istorie a Transilvaniei. Aici 
prezintă destinul Țării Maramureșului!

Ioan Ardeleanu-Pruncu reușește să 
aducă figuri extraordinare prin puterea 

patriotismului și a faptei, prin tăișul 
verbului pe care oamenii acelor locuri 
au întărit românismul, au păstrat și l-au 
oferit generațiilor următoare.

Cu surpriză am văzut un portret 
aici al lui Gheorghe Vornicu, care a 
fost unchiul unuia dintre cei care au 
modernizat Televiziunea Română, dl. 
Tudor Vornicu. De asemenea, în aces-
te multe destine și biografii pe care ne 
invită dl.Ioan Ardeleanu-Pruncu să le 
citim se află un destin extraordinar al 
unui ziarist, care a fost condamnat de 
două ori la moarte, în 1919 și în 1944, 
de aceleași autorități și care a murit în 
1952 în arestul din Sighetu Marmației, 
pentru că în 1945, atunci când era pri-
mar la Sighet, s-a opus unui referendum 
despre care puțini știm că era făcut în 
rândul populației locale pentru alipirea 

la Ucraina Sovietică. Iată de ce dl.Ioan 
Ardeleanu-Pruncu merită pe deplin 
acest premiu și cred că pentru alegerea 
făcută, un premiu merită Uniunea Zia-
riștilor Profesioniști din România!
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MARELE 
PREMIU

l Ion ANDREIȚĂ
Nicolae Dan Fruntelată: Știind că 

urmează să vorbesc despre el, Andre-
iță mi-a dat un fel de fișă pe care nu o 
s-o citesc, e prea seacă, 
este pentru oamenii 
care nu-l cunosc. 

Aici scrie așa - Ion 
Andreiță s-a născut 
în ziua de 11 iunie, 
duminică la ora 2 du-
pă-amiaza, în comuna 
Perieți, județul Olt, din 
părinți români. E căsă-
torit cu Lia Maria An-
dreiță, fiică de țărani 
din Bărăganul gumel-
nițean, diplomat de 
carieră, artist plastic 
și prozator. A făcut li-
ceul „Radu Greceanu”, 
ca orice om al locului, 
la Slatina, și Facultatea 
de Filologie la Bucu-
rești. După care a in-
trat în presă, a început 
să scrie, câteva mii de 
articole, câteva zeci de 
cărți, este membru al 
Uniunii Scriitorilor 
din România și mem-
bru al Uniunii Ziariș-
tilor Profesioniști din România. Mai 
departe nu citesc!

O să citesc ce am scris despre Jan 
Andreiță, într-o revistă de cultură care 
apare la Focșani - „Pălmașul condeiu-
lui Ion Andreiță”. Așa îi place lui să-și 
spună pălmașul condeiului și-l înțeleg 
prea bine de aproape 60 de ani, Ion 
Andreiță, scriitor și gazetar până-n 
prăsele, cum zic eu, a trudit într-o me-
serie grea într-o continuă vânătoare 
de fluturi și a făcut din gazetărie o 
cămașă de fiecare zi încă din vremea 
când a absolvit filologia bucureșteană. 

A lucrat la cotidianul tineretului și 
a făcut nume de reporter strălucit, a 
umblat pe toate șantierele acestei țări 
care se ridica încet, cu muncă multă, 
pe umerii unor oameni tineri, pe toa-
te câmpiile unde se leagănă grâul, a 
scris despre dinastii de muncitori și de 
țărani, dar și de intelectuali. Asta i-a 
plăcut lui cu deosebire, să scrie des-

pre dinastii de oameni simpli. De asta, 
sau și de asta, își spune Ion Andreiță 
pălmaș al condeiului. 

În cariera lui de gazetar, n-a oco-
lit nici un subiect, a iubit și iubește 
istoria acestei țări, călcate de toate 
vânturile mondiale, a iubit și iubește 
viața cu oamenii ei, așa cum sunt și 
cum cred. Nu s-a dat după vremuri, 
a urmat drumul lui și doar dumini-
ca, precum orice țăran absolut, și-a 
îmbrăcat cămașa de sărbătoare, de 
gala cum i-am zis eu, și a scris versuri 
tulburător de frumoase despre ape, 

despre locurile pe care le-a străbătut, 
despre vin și iubire. 

O carte a sa de memorialistică 
se cheamă ciudat „Mătura de pelin” 
– olteanul își face o mătură de pelin 
crud, își curăță cu ea curtea și viața. 
Pentru că, vezi Doamne, pelinul este 
și un descântec, un leac, o purificare 
prin amar. În cartea aceea, Andreiță e 

prozator adevărat cu toa-
te cuvintele și tâlcurile la 
îndemână. 

Altă carte a lui se chea-
mă „Amprenta unui gând”, 
plecând de la rubrica pe 
care Ion Andreiță o scrie 
săptămânal în Flacăra lui 
Adrian Păunescu. Acolo, 
scriitorul dialoghează cu 
prietenii, cu vremea lui, 
cu amintirile acestei nați-
uni amenințate de vârtejul 
globalizării.

Ion Andreiță împlineș-
te în acest iunie o vârstă 
rotundă. Deși îl știu atât 
de bine și atât de demult, 
deși viețile noastre s-au 
petrecut în câmpul unei 
meserii în care ești văzut 
și judecat de toți, din toate 
părțile, mă întreb și astăzi 
din ce aluat e făcută inima 
fratelui Andreiță. 

Cred că din sufletul 
câmpiei dunărene și olte-
ne, altoit cu îndârjirea jia-

nului de lângă Oltețul lui, cu gingășia 
unui cavaler din stirpea rusului sfânt, 
Serioja Esenin.

Fă-ți nod la batistă, iubito
și încearcă de nu mă uita,
E seara atât de aproape

Și spânzură noaptea de-o stea

De fapt, eu nu am vrut decât să-ți 
zic LA MULȚI ANI, frate Jane, să gust 
un poem de-al tău și să las amintirile să 
ne bubuie prin tâmple. Încolo, numai 
contează aproape nimic. Felicitări!

PRESTIGIU
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SIMBOLURI

C
itesc cu emoţie dintr-o carte „câştigată 

de mine la Balul Presei din 25 februa-

rie 1947”, de o oarecare duduie Lucia, 

păstrată ca printr-o întâmplare rară la Biblioteca 

Academiei (Cartea amintirilor, de V.V. Haneş şi 

C. Fierescu, Ed. Naţionala Mecu, 1945), o amin-

tire inedită a lui Alexandru Vlahuţă (1859-1919), 

extrasă din volumul File rupte (Bucureşti, 1909), 

o mărturie vie din vremea post-eminescianismului 

sentimental, aşa cum a receptat-o şi a descris-o bă-

trânul „referendar” de la Casa Şcoalelor. Secvenţa 

cuprinde două episoade, unul cu Eminescu în vre-

mea când „salahorea” la gazeta istovitoare Timpul 

(1877-1883), unde a şi publicat majoritatea operei 

sale publicistice şi alta, din vremea efemerei cola-

borări în publicaţia Fântâna Blanduziei (decembrie 

1888, când, după aprecierile bibliografilor săi, ar fi 

scris articolul-program, dar şi alte câteva articole, 

de o mai mică anvergură publicistică).

Iată, deci, adevăratul chip al „gazetarului Emi-

nescu”, văzut de mai tânărul său admirator: „în do-

sul pasajului de la Universitate (Pasajul Român, 

deschis în 1859 de tapiţerul Friedrich Bossel, de-

molat complet în 1958, pentru a face loc actualu-

lui imobil, având la parter magazinul Muzica; în 

vremea lui Eminescu, în acest pasaj, acoperit cu 

sticlă şi pardosit cu asfalt, ce rivaliza „cu cele mai 

renumite pasaje de la Paris”, după cum ne asigură 

Ion C. Rogojanu în cartea sa Contribuţii la istoria 

ilustrată a turismului bucureştean - Ed. A.S.E., 

2016, p. 33- funcţionau redacţia ziarului Româ-

nul, dar şi numeroase alte localuri şi cofetării - n.a.) 

aud pe cineva zicând: Uite pe Eminescu! Mă sui 

în tramvai (tramvaiul cu doi cai circula, din 1872, 

pe traseul Gara de Nord-Piaţa Sf. Gheorghe-Obor, 

urcând, în sunetul clopotului şi în galopul cailor, pe 

strada Câmpineanu”, cum povesteşte Gh. Cruţescu 

în cartea sa Podul Mogoşoaiei, Povestea unei străzi 

-Ed. Biblioteca Bucureştilor, 2011- n.a.). Mă aşez 

în faţa lui fără a-l deranja: Un om în vârstă, bine 

făcut, rotund la faţă, fără plete... Ţinea în braţe un 

ghiozdan de piele, ros pe la margini. Degetele de la 

mâna dreaptă îi sunt pline de cerneală violetă, iar 

ochii mici, înfundaţi, cu gene rare, mă urmăreau 

cu privirea vagă şi ostenită a omului distrat, dus 

pe gânduri.

C
inci ani mai târziu (se presupune, deci că 

întâmplarea anterioară a avut loc în 1883, 

probabil cu puţin timp înainte de „asasi-

narea civilă” a poetului, petrecută la 28 iunie - n.a.) 

Vlahuţă se reîntâlneşte (probabil în 1888 - n.a.) cu 

Eminescu, de data aceasta în calitate de admirator 

şi, ne spune memorialistul, de confesor şi partener 

de dialog, la Cafeneaua Imperial (Caffé Imperial, 

denumire cunoscută mai ales după 1900, când an-

treprenorul Henri Kubler mută hotelul Imperial 

în noul local; de pe Strada Academiei; în realitate, 

se poate bănui că e vorba de Cafeneaua Kubler, ce 

funcţiona la parterul vechiului Hotel Imperial, de pe 

Calea Victoriei, pe locul actualului bloc de locuinţe 

de pe strada Ştirbei Vodă, colţ cu Calea Victoriei. 

După mărturiile aceluiaşi Ion C. Rogojanu, Hotelul 

Imperial a fost demolat în 1938 pentru a permite 

extinderea Palatului Regal; Caffé Kubler era, după 

1870, localul predilect de întâlnire a elitei literare 

bucureştene, între care Eminescu, Vlahuţă şi Ma-

cedonski - v. Enciclopedia Română, 1913 - n.a.) 

„Poetul avea chef de vorbă, îşi aminteşte Vlahu-

ţă. Îmi povesteşte o dragoste a lui, o întâmplare 

curioasă, care i-a inspirat poezia Luceafărul...”. 

Zgârcit în amănunte, deşi subiectul pare cu totul 

incitant, Vlahuţă notează sec: „Am să povestesc 

asta cu alt prilej”.

A
poi, cei doi se despart, poetul fiind cazat 

la Hotel Metropol, de asemenea demolat 

în aceleaşi condiţii ca şi Hotel Imperial, 

situat pe locul actualei pieţe din faţa Palatului Regal, 

ce adăposteşte azi Monumentul Eroilor Revoluţiei 

(„Cartoful” lui Alexandru Ghilduş, dar şi statuia lui 

Iuliu Maniu, ridicată în 1998, de sculptorul Mircea 

Spătaru. Din aceeaşi sursă bibliografică aflăm că era 

un hotel relativ decent, ce oferea clienţilor condiţii de 

igienă „la standard”, respectiv apă caldă şi... lumâ-

nări. În faţa hotelului era şi o staţie de omnibuz, iar, 

la cerere, se puteau comanda şi trăsuri (Rogojanu, 

op.cit., p. 28).

„Rămâi la mine în noaptea asta, îl ispiteşte Vla-

huţă, mai ales că afară plouă.... - Nu pot, am de 

făcut gazeta până mâine (Fântâna Blanduziei - de-

cembrie 1888 - n.a.) şi nu-mi vine la îndemână să 

scriu decât la mine acasă”, răspunde poetul. Câteva 

ore mai târziu, povesteşte Vlahuţă, poetul revine, 

„timid şi ud leoarcă” pentru a-şi recupera o garoafă 

roşie uitată: „Cu zâmbetul copilăresc poetul îmi spu-

ne noapte bună şi pleacă”, este fraza cu care Vlahuţă 

îşi încheie relatarea.

Care este, aşadar, profilul „gazetarului” Eminescu 

din această succintă relatare? În floarea vârstei, la 33 

de ani, poetul părea deja obosit de lupta vieţii, frămân-

tat, cu privirea pierdută şi cărând – nelipsita geantă cu 

manuscrise. Cinci ani mai târziu, ne surprinde aceeaşi 

conştiinţă  a datoriei, grija de a scrie la timp artico-

lul promis. Mâinile pătate de cerneală, ochii tulburi, 

tenul tras indică un mncitor al scrisului, un „ocnaş” 

al datoriei. Aşa l-a văzut Vlahuţă în vremea vieţii lui, 

aşa îl vedem şi noi azi, când ne pregătim să omagiem, 

pentru prima dată, ziua de 28 iunie, data „morţii civile 

a poetului”, drept Ziua Jurnalistului Român. 

gazetarul

@ MARIAN NENCESCU

Eminescu
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28 Iunie 
- un clopot tras în dungă...

Adrian  Dinu 
Rachieru

Tudor 
Nedelcea

Emilian 
Marcu

Aurel 
 Ştefanachi

Încă o poveste frumoasă a presei românești: 

Ziua Ziaristului, 2019
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C
itesc cu emoţie dintr-o carte „câştigată 

de mine la Balul Presei din 25 februa-

rie 1947”, de o oarecare duduie Lucia, 

păstrată ca printr-o întâmplare rară la Biblioteca 

Academiei (Cartea amintirilor, de V.V. Haneş şi 

C. Fierescu, Ed. Naţionala Mecu, 1945), o amin-

tire inedită a lui Alexandru Vlahuţă (1859-1919), 

extrasă din volumul File rupte (Bucureşti, 1909), 

o mărturie vie din vremea post-eminescianismului 

sentimental, aşa cum a receptat-o şi a descris-o bă-

trânul „referendar” de la Casa Şcoalelor. Secvenţa 

cuprinde două episoade, unul cu Eminescu în vre-

mea când „salahorea” la gazeta istovitoare Timpul 

(1877-1883), unde a şi publicat majoritatea operei 

sale publicistice şi alta, din vremea efemerei cola-

borări în publicaţia Fântâna Blanduziei (decembrie 

1888, când, după aprecierile bibliografilor săi, ar fi 

scris articolul-program, dar şi alte câteva articole, 

de o mai mică anvergură publicistică).

Iată, deci, adevăratul chip al „gazetarului Emi-

nescu”, văzut de mai tânărul său admirator: „în do-

sul pasajului de la Universitate (Pasajul Român, 

deschis în 1859 de tapiţerul Friedrich Bossel, de-

molat complet în 1958, pentru a face loc actualu-

lui imobil, având la parter magazinul Muzica; în 

vremea lui Eminescu, în acest pasaj, acoperit cu 

sticlă şi pardosit cu asfalt, ce rivaliza „cu cele mai 

renumite pasaje de la Paris”, după cum ne asigură 

Ion C. Rogojanu în cartea sa Contribuţii la istoria 

ilustrată a turismului bucureştean - Ed. A.S.E., 

2016, p. 33- funcţionau redacţia ziarului Româ-

nul, dar şi numeroase alte localuri şi cofetării - n.a.) 

aud pe cineva zicând: Uite pe Eminescu! Mă sui 

în tramvai (tramvaiul cu doi cai circula, din 1872, 

pe traseul Gara de Nord-Piaţa Sf. Gheorghe-Obor, 

urcând, în sunetul clopotului şi în galopul cailor, pe 

strada Câmpineanu”, cum povesteşte Gh. Cruţescu 

în cartea sa Podul Mogoşoaiei, Povestea unei străzi 

-Ed. Biblioteca Bucureştilor, 2011- n.a.). Mă aşez 

în faţa lui fără a-l deranja: Un om în vârstă, bine 

făcut, rotund la faţă, fără plete... Ţinea în braţe un 

ghiozdan de piele, ros pe la margini. Degetele de la 

mâna dreaptă îi sunt pline de cerneală violetă, iar 

ochii mici, înfundaţi, cu gene rare, mă urmăreau 

cu privirea vagă şi ostenită a omului distrat, dus 

pe gânduri.

C
inci ani mai târziu (se presupune, deci că 

întâmplarea anterioară a avut loc în 1883, 

probabil cu puţin timp înainte de „asasi-

narea civilă” a poetului, petrecută la 28 iunie - n.a.) 

Vlahuţă se reîntâlneşte (probabil în 1888 - n.a.) cu 

Eminescu, de data aceasta în calitate de admirator 

şi, ne spune memorialistul, de confesor şi partener 

de dialog, la Cafeneaua Imperial (Caffé Imperial, 

denumire cunoscută mai ales după 1900, când an-

treprenorul Henri Kubler mută hotelul Imperial 

în noul local; de pe Strada Academiei; în realitate, 

se poate bănui că e vorba de Cafeneaua Kubler, ce 

funcţiona la parterul vechiului Hotel Imperial, de pe 

Calea Victoriei, pe locul actualului bloc de locuinţe 

de pe strada Ştirbei Vodă, colţ cu Calea Victoriei. 

După mărturiile aceluiaşi Ion C. Rogojanu, Hotelul 

Imperial a fost demolat în 1938 pentru a permite 

extinderea Palatului Regal; Caffé Kubler era, după 

1870, localul predilect de întâlnire a elitei literare 

bucureştene, între care Eminescu, Vlahuţă şi Ma-

cedonski - v. Enciclopedia Română, 1913 - n.a.) 

„Poetul avea chef de vorbă, îşi aminteşte Vlahu-

ţă. Îmi povesteşte o dragoste a lui, o întâmplare 

curioasă, care i-a inspirat poezia Luceafărul...”. 

Zgârcit în amănunte, deşi subiectul pare cu totul 

incitant, Vlahuţă notează sec: „Am să povestesc 

asta cu alt prilej”.

A
poi, cei doi se despart, poetul fiind cazat 

la Hotel Metropol, de asemenea demolat 

în aceleaşi condiţii ca şi Hotel Imperial, 

situat pe locul actualei pieţe din faţa Palatului Regal, 

ce adăposteşte azi Monumentul Eroilor Revoluţiei 

(„Cartoful” lui Alexandru Ghilduş, dar şi statuia lui 

Iuliu Maniu, ridicată în 1998, de sculptorul Mircea 

Spătaru. Din aceeaşi sursă bibliografică aflăm că era 

un hotel relativ decent, ce oferea clienţilor condiţii de 

igienă „la standard”, respectiv apă caldă şi... lumâ-

nări. În faţa hotelului era şi o staţie de omnibuz, iar, 

la cerere, se puteau comanda şi trăsuri (Rogojanu, 

op.cit., p. 28).

„Rămâi la mine în noaptea asta, îl ispiteşte Vla-

huţă, mai ales că afară plouă.... - Nu pot, am de 

făcut gazeta până mâine (Fântâna Blanduziei - de-

cembrie 1888 - n.a.) şi nu-mi vine la îndemână să 

scriu decât la mine acasă”, răspunde poetul. Câteva 

ore mai târziu, povesteşte Vlahuţă, poetul revine, 

„timid şi ud leoarcă” pentru a-şi recupera o garoafă 

roşie uitată: „Cu zâmbetul copilăresc poetul îmi spu-

ne noapte bună şi pleacă”, este fraza cu care Vlahuţă 

îşi încheie relatarea.

Care este, aşadar, profilul „gazetarului” Eminescu 

din această succintă relatare? În floarea vârstei, la 33 

de ani, poetul părea deja obosit de lupta vieţii, frămân-

tat, cu privirea pierdută şi cărând – nelipsita geantă cu 

manuscrise. Cinci ani mai târziu, ne surprinde aceeaşi 

conştiinţă  a datoriei, grija de a scrie la timp artico-

lul promis. Mâinile pătate de cerneală, ochii tulburi, 

tenul tras indică un mncitor al scrisului, un „ocnaş” 

al datoriei. Aşa l-a văzut Vlahuţă în vremea vieţii lui, 

aşa îl vedem şi noi azi, când ne pregătim să omagiem, 

pentru prima dată, ziua de 28 iunie, data „morţii civile 

a poetului”, drept Ziua Jurnalistului Român. 

gazetarul

@ MARIAN NENCESCU

Eminescu REPERE

Z
iua de 28 iunie 1883 
rămâne în eternitate ca 
o data tragică a culturii 
românești, a comuni-

tății ziariștilor în particular, dar 
și a vieții sociale și publice, în 
general, ce consemnează un epi-
sod dureros din viața celui mai 
mare poet, dar și jurnalist de la 
noi, Mihai Eminescu, o dată ce 
ne cutremură și azi prin cruzi-
mea jocurilor politice ce au ge-
nerat-o, și care, din păcate, încă 
se mai manifestă în spațiul ro-
mânesc, influențându-ne viața 
și răpindu-ne, fără drept de apel, 
iluzia libertății. Concret, 28 iu-
nie este ziua când, soția lui Ion 
Slavici, Ecaterina Maghyarosi, 
pe numele ei, i-a scris protecto-
rului, și, în fond, prietenului 
apropiat al tuturor membrilor 
Junimii și, al colaboratorilor de 
la Convorbiri literare: „Domnul 
Eminescu a înebunit! Vă rog să 

faceți ceva ca să mă scap de el, 
că e foarte rău!”. În aceeași zi, cu 
o grabă suspectă, poetul este 
internat/„aranjat”/pus sub ob-
servație la Casa de sănătate, din 
București, a doctorului Con-
stantin Suțu, fără ca măcar să fie 
văzut de Maiorescu. Premoni-
toriu, în aceeași zi Eminescu 
publicase, în Timpul, un edito-
rial despre „urâta pornire a gu-
vernului asupra presei”, în care 
avertiza: „Trebuie să ne așteptăm 
de acum la alte măsuri, și mai 
odioase, pentru că pista e alune-
coasă și nu are piedică până în 
prăpastie”.

A anticipat, oare, Eminescu 
ceva, sau doar presimțea „alibiul 
diabolic” al criticului ce, fără să 
clipească, îl condamnase deja, 
literar și social, la „nebunia” pu-
blică ce a urmat? „Săracul de el, 
a cerut 2 lei pentru birjă și a ple-
cat, iar de acolo l-au dus la Suțu”, 

conchide Livia Maiorescu, în 
Jurnalul său, în vreme ce pă-
rintele ei scria că i-ar fi dat... 5 
lei! Este meritul unor istorici 
literari contemporani, de la 
Theodor Codreanu, la Nicolae 
Georgescu, Constantin Barbu, 
sau Ion Filipciuc de a cerceta și 
comenta, în câteva cărți de refe-
rință, împrejurările în care, la 28 
iunie, Poetul nostru național a 
fost internat cu forța în ospiciu, 
fără ca starea sa de sănătate să 
reclame imperios acest demers.

În subsidiar, susțin criti cii 
respectivi, motivele „asasinării 
civile” a lui Eminescu, după 
expresia lui Miron  Ma ne ga, le 
găsim în activitatea politică a 
poetului, de la Societatea „Car-
pații”, acuzat de atacuri împo-
triva Austro-Ungariei, și dintre 
membrii căreia au făcut parte 
și doi trădători - în veci fie-le 
umbrite numele, D. Oceșeanu 
și V. Viderescu - care s-au silit 
să execute ordinul, ocult, „venit 
de la Viena”: „Mai potoliți-l pe 
Eminescu!”. Iar asta tocmai în 
ziua când publicase, în Timpul 
ultimul său articol: Pentru li-
bertatea presei și a jurnalistului, 
unde pleda pentru libera expri-
mare a presei și demasca abu-
zurile guvernului I. C. Brătianu 
contra jurnalistului Emil Galli.

În amintirea acestui mo-
ment, de un dramatism apar-
te, și pentru cinstirea celui mai 
mare jurnalist român, U.Z.P.R. 
a propus, încă din 2015, institu-
irea, la 28 iunie, a Zilei Jurnalis-
tului Român, prilej de celebrare 
a sacrificiului eminescian, dar 
și al tuturor ziariștilor martiri 
din istoria presei românești. 
Consacrarea unei asemenea 
sărbători a breslei a fost însă 
respinsă/amânată de factorul 
politic, din motive mai mult 
sau mai puțin justificate, insis-
tându-se, de pildă, că avem deja 
o Zi mondială a libertății presei 
(3 mai), ca și o Zi internaționa-
lă a ziaristului sportiv (2 iulie), 
obiecții cu totul neavenite. Or, 
poate că tocmai insistența pe 
caracterul național, românesc, 
al acestei zile a deranjat, la fel ca 
și trimiterea la Mihai Eminescu. 
Cert este că, la dezbaterea din 
16 martie 2016, aleșii neamu-
lui (cu deosebire dintr-o parte 
a eșichierului politic) au respins 
o asemenea inițiativă, motivând 
persiflant „Doar o zi a frunzu-
liței mai lipsea să avem”, deși în 
aceeași sesiune parlamentară 
mai votaseră, fără probleme, 
Ziua funcționarului public.

Încă o poveste frumoasă a presei românești: 

F pag 26

Ziua Ziaristului, 2019
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Or, după cum men-
ționa și președintele U.Z.P.R., 
Doru Dinu Glăvan, într-un in-
terviu acordat publicației Moni-
torul de Cluj, în 2018: „Breasla 
jurnaliștilor merită cinstită cel 
puțin la fel ca cea a ceferiștilor, 
funcționarilor publici, ori a 
pompierilor. Eu cred în mora-
litatea acestei idei, care nu ne 
costă nimic. Nu trebuie marca-
tă cu surle și tobe, dar merităm 
să avem și noi o zi. Trebuie să 
știm să ne respectăm”. În spiritul 
acestei idei generoase, U.Z.P.R. 
a marcat și anul acesta, pentru 
a patra oară consecutiv, pe 28 
iunie, Ziua Ziaristului Român, 
chiar în lipsa unei recunoașteri 
oficiale, dedicându-le acest eve-
niment celor aproape 3.000 de 
membri ai Uniunii, dar și celor 

care, din varii motive, nu ni s-au 
alăturat încă.

Manifestarea a avut loc la 
Sala Brâncuși a Parlamentului 
României și a reunit peste 150 
de jurnaliști, din toată țara, mar-
tori la festivitatea de acordare a 
distincțiilor Credință și loialitate 
celor care, în 2018, s-au remarcat 
printr-o activitate publicistică 
constantă și de calitate, în presa 
scrisă, în radio și în televiziune, 
ori au publicat cărți de publicis-
tică în spiritul credinței și loia-
lității față de valorile naționale. 
De altfel, chiar numele acestei 
distincții indică scopul înalt al 
mesajului jurnalistic - omenia, 
valorile morale, respectul pentru 
profesie și pentru public.

Gazde atente ale evenimen-
tului, președintele U.Z.P.R., 

Doru Dinu Glăvan, împreu-
nă cu Nicolae Băciuț, Miron 
Manega și Răzvan Onesa, din 
conducerea Uniunii, alături de 
secretarul administrativ Ovidiu 
Zanfir, un fac-totum neobosit și 
omniprezent, la care se adaugă 
și secretariatul ad-hoc constitu-
it pentru eveniment (Teodora 
Marin, Loreta Cosmescu, Vi-
orica Nicolescu, Laura Tîrno-
van, Andrada Zanfir și Gabi 
Benescu), au întâmpinat pe 
fiecare din jurnaliștii prezenți, 
sărbătoriți sau simpli invitați, 
comunicând un sentiment de 
căldură sufletească de care, 
treptat, s-au lăsat purtați toți cei 
din sală, sensibilizați și de apelul 
părintelui Valer Necula, de la 
Sibiu, cadru didactic și orator 
cunoscut publicului din nume-

roasele sale apariții televizate: 
„Sper ca încet, treptat, să refa-
cem flacăra nădejdii. Dacă nu 
suntem la nimic altceva buni, 
măcar să insuflăm oamenilor 
nădejdea, și tot ar fi ceva”.

Aceeași emoție a stârnit-o și 
jurnalistul Laurian  Stănchescu,  
prezent al ceremonie într-un 
scaun cu rotile. Premiat pentru 
cartea Eminescu, un Dumnezeu 
rănit, compusă pe baza docu-
mentelor rămase de la nepotul 
poetului, colonelul (r) Gheor-
ghe Eminescu, Laurian Stăn-
chescu a reamintit tuturor de 
sensul Zilei pentru care ne-am 
reunit - celebrarea Jurnalistului 
etalon al neamului, Mihai Emi-
nescu.

Rând pe rând, au fost che-
mați pentru a primi distincția 

REPERE

F
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REPERE

și o frumoasă cocardă trico-
loră, 30 de jurnaliști din toată 
țara, laureații ediției din acest 
an a Zilei Jurnalistului Român, 
fiecare cu povestea sa de viață, 
cu realizările și cu dezamăgirile 
profesionale inerente. În mod 
special, a impresional asistența 
cu dezvăluirile ei Maria Graur 
Crețu, directoarea (și proprie-
tara) Mesagerului de Covasna, 
singurul ziar românesc din „ini-
ma eternă” a țării, ce apare, cu 
mari sacrificii ale domniei sale 
și ale colaboratorilor, acolo unde 
populația românească e, din pă-
cate, minoritară. Despre greută-
țile, dar și despre bucuriile ei de 
ziarist, Maria Graur ne-a vorbit 
cu mândrie, la fel ca și despre 
proiectul ei de suflet „Rădăcini, 
din adâncuri, spre înalturi”, ce a 

constat în plantarea a câte 1.000 
de puieți de brad în fiecare din 
cele 10 localități (încă) româ-
nești, din Covasna, acolo unde 
sălbăticia unor conaționali a 
decapitat, practic, codrul româ-
nesc. Iar Maria Graur nu a venit 
singură, ci însoțită de mai tână-
ra ei colegă Ana-Alina Ciorici 
care, în aplauzele asistenței, a 
primit carnetul de membru al 
U.Z.P.R.

Au mai răspuns la apel Emil 
Talianu, de la Radio Antena Sa-
telor, Ioan Vulcan Agniteanul, 
un veteran al radioului public, 
Mihaela Helmis, dar și oa-
menii de televiziune Cristina 
 Munteanu (Antena 3 Pitești), 
Karen Attila Sebesi (TVR Cluj), 
Ștefan Iovan (Buzău), Tudor 
Chirilă (TVR) ori  Cristian 

 Tabără, Marin Găbudean și 
Cristina Madgearu, autorii 
proiectului Exclusiv în Româ-
nia ce și-a propus „redescope-
rirea spațiului românesc, pe mai 
multe coordonate”. Din presa 
scrisă, au fost evidențiați  Mihai 
Buznea și Eugen  Verman, 
din Bacău, Nicolae Badiu, 
din Pitești, Ion  Tița-Călin,  
jurnalist și umorist din Con-
stanța,  Livia  Ciupercă, de la 
Iași,  Cristina  Sava, din Târgu 
Mureș,  Dumitru  Manolache și 
Corneliu  Cârlan, din București, 
Ana-Cristina Popescu, din 
Caransebeș,  Mariana Bîrgău 
- Pândaru, din Caraș-Severin, 
prof. Marin Ștefan, din Șim-
leu Silvaniei, ori managerii de 
presă Nicolae  Grigorie  Lăcrița  
(Craiova) și Ilie  Cristescu 

(Băile Herculane). Doi bu-
cureșteni, „veterani” ai presei 
militare și publiciști activi la 
Detectiv Literar, Firiță Carp și 
 Marian  Nencescu, împreună cu 
 Valentin Uban de la Pompierii 
Români, au completat tabloul 
(incomplet) al laureaților. 

În aplauzele asistenței, a 
susținut un recital poetic ori-
ginal, pe versurile lui Mihai 
Eminescu, solistul și actorul 
Sergiu Cioiu, iar solista lirică 
Lenuța Burghilă, din R. Mol-
dova, a căutat, în limba japone-
ză, un fragment din La steaua. 
Ascultându-i nu putem să nu 
reflectăm și asupra condiției 
publice a artistului în general, 
deopotrivă de expuși la fră-
mântările politicului, ca jur-
nalistul. (M.N.)  
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„Convorbiri 
jurnalistice”, 

la Roman
Un eveniment inedit pentru Municipiul 

Roman, nu, însă, și în ţară, a fost cel de luni, 
27 mai a.c., când a avut loc încă o întâlnire 
din seria „Convorbirilor jurnalistice”, de ră-
sunet în ultimul timp și tot mai cunoscute în 
spaţiul cultural-jurnalistic românesc.

Aceste serii de manifestări, care în mod 
voluntar valorifică un trecut cultural de 
marcă, propun reînnoiea și revalorizarea 
acestuia în modernitate și postmodernitate, 
până în actualitate, au fost generate și orga-
nizate de Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România, „tot mai vizibilă în ţară, dar 
și în diasporă”. Evenimentul romașcan a fost 
organizat în colaborare cu Societatea Cultu-
rală „Clepsidra” (pr. Cornel Paiu, președinte; 
dr. Dan-Gabriel Arvătescu, vice-președinte; 
Alexandru Mihăilă, consilier cultural) și câţi-
va dintre partenerii ei tradiţionali, Primăria 
Municipiului Roman, Biblioteca Municipalã 
„George-Radu Melidon”, Colegiul Naţional 
„Roman-Vodă” și Uniunea Armenilor din 
România – Sucursala Roman, Editura „Pa-
pirus Media”, Revista „Asachi”, Cenaclul&Re-
vista „Clepsydra”, Televiziunea „Topall” și, 
mai noi, Editura „Uniunii Ziariștilor Profe-
sioniști”, Editura „Detectiv Literar”, Revista 
„Detectiv Cultural” și Revista „Certitudinea”.

Întâlnirea de la Roman a reunit așa cum 
s-a întâmplat și în alte localităţi din ţară, 
membri ai diferitelor Uniuni sau asociaţii 
de creaţie, respectiv ai Uniunii Scriitorilor 
din România și ai Uniunii Ziarișilor Pro-
fesioniști din România, delegaţia celei din 
urmă fiind condusă de senior-jurnalistul 
Doru Dinu Glăvan, Președintele acesteia,  
care a venit însoţit de doi membri de mar-
că, jurnaliștii Firiţă Carp și Miron Manega. 
Acestora li s-a alăturat de la Iași, poetul și 
eseistul Emilian Marcu și de la Piatra Neamţ, 
poetul și scriitorul prof. dr. Lucian Strochi, 
deopotrivă membrii ai celor două uniuni de 
creaţie amintite, iar de la Roman, jurnalistul 
și prozatorul Alexandru Mihailă, membru al 
UZPR și poetul Mircea Bostan, membru al 
USR – Filiala Bacău.

Un eveniment complet și complex, ale 
cărui secvenţe pot fi asemănate unui triptic. 
Prima secvenţă s-a adresat tinerilor. De ace-
ea, a fost intitulată „Convorbiri jurnalistice 
& junimistice”. A avut loc îndată după orele 
dimineţii, în Sala de Festivităţi „Garabet Ibră-
ileanu” a Colegiului Naţional „Roman-Vodă”. 
O oră de „Școală altfel” la care au participat 

elevi din clasele a X-a și a XI-a. Aceștia au 
avut ocazia să asculte mai multe prelegeri iar, 
la final, să vibreze la linia melodică dinamică 
și energizantă a „Imnului jurnalistului”, creat 
în anul Centenarului, pe versuri aparţin poe-
tului și jurnalistului Miron Manega. 

A doua a presupus o întâlnire cu trecutul 
cultural al Romanului. „Drumuri de… jurna-
liști! Vizită la Muzeul «Casa Hogaș»” a oferit 
invitaţilor ocazia de a medita asupra acestui 
trecut și a realiza dimensiunea lui actuală, 
manifestată și manifestabilă în istorie, cultură 
și spiritualitate. 

Ca a treia secvenţă, pusă sub genericul 
unui aforism „Un ziar e istoria lumii într-o 
zi…”, desfășurată la Biblioteca Municipală 
„George-Radu Melidon” să rotunjească ma-
nifestarea cu reiterate prelegeri, prezentări și 
lansări de cărţi și reviste. 

Proiectul „Conferinţelor jurnalistice”, cu 
deziderat cultural-istoric, iniţiat și susţinut 
de cea mai importantă organizaţie de presă 
din România, Uniunea Ziariștilor Profesi-
oniști, are însă și un scop mai pragmatic, 
urmărind solidarizarea membrilor breslei 
jurnalistice de la noi, de creștere a coeziunii 
acesteia ca forță independentă în dezvolta-
rea societății. De aceea, propunerea rostită 
de Preșintele UZPR, dl Doru Dinu Glăvan, 
chiar în cadrul evenimentului de la Biblio-
teca Municipală „George-Radu Melidon”, 
de a se înfiinţa la Neamţ o Filială, cu sediul 
la Roman, unde a găsit premize favorabile 
dezvoltării jurnalisticii și culturii, se înscrie 
în acest deziderar. Un prim pas a fost deja 
făcut prin primirea ca membri ai acesteia a 
încă trei romașcani, Dan-Gabriel Arvătescu, 
Silvia Măndășescu și Cornel Paiu, după ce în 
noiembrie fusese primit Alexandru Mihăilă, 
a unui târgunemţean, Sebastian Cătănoiu și a 
încă doi pietreni, Ștefan Cotoros și Elisabeta 

Vartic-Cristea, care se adaugă celui mai nou 
pietrean primit în UZPR, în luna martie, prof. 
dr. Lucian Strochi. „Uns și tuns” coordanator 
al viitoarei filiale, chiar în același context, cu 
o spontaneitate admirabilă, irezistibilă și de 
neînvins, a fost chiar semnatarul relatării de 
faţă. O onoare care o dublează pe aceea de 
a fi primit în rândul breslei, o onoare care 
copleșește, negândită surpriză, care m-a luat 
cu totul prin surprindere! 

@ Cornel Paiu

Conducerea 
UZPR s-a întâlnit 

cu jurnaliștii 
băcăuani

Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii 
Ziaștilor Profesioniști din România (UZPR), 
s-a întâlnit cu jurnaliștii băcăuani, marți, 
la sediul Filialei „Marius Mircu”. El a venit 
însoțit de Miron Manega, redactor la Radio 
România Actualități și director editorial al 
ziarului „Certitudinea”, Carp Firiță, redactor 
șef al revistei „Detectiv Cultural”, și Lucreția 
Berzintu, de la UZPR Iași.

Gazdă și moderator a fost Cornel Cepa-
riu, președintele UZPR Bacău-Neamț. „Mă 
bucur că ne întâlnim la dumneavoastră aca-
să, sunteți o filială puternică și afirm cu tărie 
că dacă nu era Cornel Cepariu nu erați atât 
de puternici, a declarat Doru Dinu Glăvan. 
Sunt bucuros că filiala băcăuană se prezin-
tă foarte bine, scoate reviste și promovează 
UZPR.” 2019 este un an foarte important, 
anul centenar, a precizat președintele Uni-
unii, amintind că pe 11 ianuarie 1919 zia-

CONSEMNĂRI

S ub egida Convorbiri jurnalistice, UZPR 
invită filialele sale să se exprime. Sub au-
toritatea Uniunii, președintele Doru Dinu 

Glăvan transmite tuturor membrilor săi să se 
încreadă în forța condeiului lor și să marșeze 
pe valoarea identitară a breslei. Pentru că, Ce 
poate fi mai organic frumos şi mai eficient, mai 
trainic?, se-ntreabă și acad. Gheorghe Păun, 
dacă nu Apărarea simbolului identitar care ne 
apără identitatea!…
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riști din toate breslele s-au întâlnit pe str. 
Sărindar și au hotărât să înființeze UZPR. 
Doru Dinu Glăvan a făcut un scurt istoric al 
organizației, al cărei drum a fost marcat de 
greutăți. S-a vorbit și despre viitor, nu doar 
despre trecut.

„Noi avem două mari provocări și pri-
ma este să ne îndeplinim acea obligativitate 
de utilitate publică”, a explicat președintele 
UZPR.

A doua îi vizează pe tineri, care trebu-
ie atrași spre profesia de jurnalist și ajutați 
să-i facă față. Între proiectele acestui an se 
numără Ziua Ziaristului Român și „Con-
vorbirile jurnalistice”, întâlniri organizate de 
UZPR, în cadrul cărora comunitatea află lu-
cruri interesante despre marii ziariști ai Ro-
mâniei, despre lupta și izbânzile lor. Miron 
Manega a vorbit depre ziaristul Eminescu 
– „cel mai puternic simbol al reîntregirii 
noastre”- și despre „Certitudinea”, ziar care 
„trăiește din vânzări”, lucru destul de rar în 
vremurile noastre. Au urmat discuțiile cu 
membrii filialei băcăuane, care au împărtășit 
din planurile și problemele lor, căci, așa cum 
spunea Cornel Cepariu, președintele Filialei 
„Marius Mircu”, în această organizație „fi-
ecare dintre ziariști are câte o idee, are câte 
un proiect”.

desteptarea.ro

Itinerariu 
jurnalistic în 

Nord-Estul țării
Pe parcursul a două zile însorite de sfâr-

șit de primăvară, 27-28 mai 2019, parte din 
Consiliul Director (CD) al Uniunii Ziariș-
tilor Profesioniști din România (UZPR) 
– reprezentată de președintele Doru Dinu 
Glăvan, Miron Manega, ispravnic de con-
cept la publicația bilunară Certitudinea și 
Firiță Carp, directorul Editurii Detectiv 
literar – a răspuns invitației unor grupări 
ale UZPR (Roman, Iași, Bacău) de a pregăti 
agenda de evenimente pe parcursul acestui 
an centenar.

Un itinerariu jurnalistic deloc în-
tâmplător, 2019 reprezentând anul când 
UZPR marchează 100 de ani de activitate 
statornică și onorabilă în slujba adevărului, 
credinței și a patriotismului, continuând 
consolidarea echipei prin atragerea per-
manentă de tinere condeie, fii și fiice ale 
presei românești.

Iașul, capitala culturală și istorică a 
Moldovei, a adus la rându-i un călduros 

omagiu marcanților săi jurnaliști, într-un 
loc devenit deja tradiție pentru evenimen-
tele breslei. La Universitatea Apollonia, sala 
Cavalerilor, marți 28 mai, începând cu ora 
10, delegația CD al UZPR a fost întâmpi-
nată de peste 50 de membri coordonați de 
col.(r.) Grigore Radoslavescu, cu intenţia 
declarată a susținerii bunelor intenții de 
întărire a rândurilor ziariștilor de limbă 
română. Iașul este, în cele din urmă, un 
univers al diversității și creativității jurna-
listice.

Întâlnirea a debutat prin cuvântul 
de deschidere al rectorului Universității 
Apollonia, prof. dr. Vasile Burlui și al deca-
nului Facultății de Științe ale Comunicării, 
prof. dr. Mihai-Doru Luchian care au salu-
tat prezidiul și auditoriul, mulțumindu-le 
pentru prezență și implicare.

Așa cum era firesc, în prezidiu s-au 
regăsit și președintele UZPR, Doru Dinu 
Glăvan, vicepreședintele UZPR, dr. Dani-
ela Gîfu și coordonatorul UZPR Iași, col.
(r.) Grigore Radoslavescu, aceștia eviden-
țiind nevoia de implicare a celor prezenți 
în împlinirea misiunii jurnalistice. Dincolo 
de unele derapaje ale mass-mediei la care 
asistăm în mod constant, parteneriatul 
strategic între UZPR și alte entități publice 
locale, regionale, (inter)naționale, în con-
turarea profilului jurnalistic, devine im-
perativul categoric al Uniunii. Confirmă 
și seria de evenimente deja cunoscute de 
publicul românesc.

@ Daniela Gîfu

„Convorbiri 
jurnalistice”, 

la Reşița
Foștii și actualii ziariști din presa scri-

să și vorbită, membri ai Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, Filiala „Ștefan 
Naciu” Caraș-Severin, s-au întrunit joi seara 
la Librăria „Semn de Carte”, din Reșiţa, în 
cadrul „Convorbirilor jurnalistice”, o acţi-
une ce se va desfășura în fiecare filială din 
ţară, ea fiind menită să încurajeze schimbul 
de idei, propunerile pentru bunul mers al 
Uniunii, dar și apropierea ziariștilor sub 
umbrela UZPR.

Președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, 
s-a întors acasă de la București, pentru a fi 
alături de membrii filialei ce cuprinde în 
rândurile sale și ziariști din Timiș și Hune-
doara. Glăvan mărturisea că ideea „Convor-
birilor jurnalistice” este una bună și ea  tre-

buie să continue: „Putem să facem asta și 
să arătăm publicului că breasla noastră are 
oameni extraordinar de valoroși. A avut din-
totdeauna, din toate vremurile, de la Heliade 
Rădulescu, și Eminescu încoace, dar și în 
perioada interbelică, perioada comunistă și 
după 1990”,  a mărturisit Doru Dinu Glăvan.

Chiar dacă anul Centenarului a tre-
cut, în cadrul întâlnirii s-au făcut referiri 
la contribuţia avută de presă în înfăptuirea 
acestui moment deosebit. Despre istoria jur-
nalismului din Banatul de Munte a vorbit 
ziaristul și criticul literar, Gheorghe Jurma.

„Prima gazetă în limba română a fost 
«Privighetoarea» apărută la Bocșa, în 1882, 
și mutată la Reșiţa după o lună și jumătate. 
Editorul foii și patron este Simeon Pocreanu 
care a mai redactat câteva foi în următorii 
ani, după ce în 1884 aflat la studii, la Vie-
na, se va preocupa să aducă o tipografie de 
acolo și așa avea să apară prima tipografie 
românească din Reșiţa și Banat. Prima ga-
zetă însă, din Banatul de Munte, a apărut 
în 1868, în limba germană, la Oraviţa…”, a 
ţinut să remarce Gheorghe Jurma.

Dorul Dinu Glăvan a reiterat ideea de a 
duce în faţa guvernanţilor și a parlamenta-
rilor faptul că presa trebuie ajutată din bani 
publici. „Avem studii realizate în ţări euro-
pene și, nu numai, care ne arată că se pot 
acorda bani presei. Mă refer la publicaţiile 
care se zbat îngrozitor de mult ca să supra-
vieţuiască, și răspund comenzilor politice 
și economice mai mult decât ar trebui. Să 
ceri ziaristului să fie absolut independent și 
să fie omul dreptăţii este foarte greu. Grea 
e viaţa și necesităţiile, dar eu cred că putem 
găsi soluţii. Nu mâine și nu poimâine, dar 
cred foarte mult în forţa colegilor mei care 
studiază și această problemă. Domnul Ilie 
Cristescu știe despre toate aceste frământări 
din Consiliul Director al UZPR. Ce vrem 
noi? Vrem să aducem cât mai multă lume în 
UZPR, să se vadă că împreună ne este mai 
ușor și mai bine.

A fost o seară specială, în care au mai 
făcut aprecieri Oana Cenan Glăvan, pre-
ședinta filialei UZPR, Ilie Cristescu, mem-
bru al Comitetului director, dar și jurnaliști 
din Timiș și Hunedoara. A fost ascultat, 
în premieră la Reșiţa, Imnul jurnaliștilor 
români și s-au acordat diplome de exce-
lenţă cu prilejul aniversării Centenarului 
Marii Uniri. Astfel de distincţii au primit, 
între alţii, Gheorghe Jurma, colectivul re-
dacţional al Studioului Regional de Radio 
Timișoara, prezent prin directorul Mihai 
Anghel, Nicolae Danciu Petniceanu, Erwin 
Ţigla, Ioan Vlad, Hunedoara.

@ Victor Nafiru
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„Convorbiri 
jurnalistice”, la 

Baia Mare
„Cred în puterea presei. Jurnaliştii trebuie 

să aibă încredere şi eu zic că îşi pot găsi citito-
rii, ascultătorii, sau privitorii, dar trebuie ca 
ei înşişi să fie bine pregătiţi. Cred în această 
meserie, în această breaslă şi cred că jurna-
listul nu piere”, e mesajul încrezător transmis 
jurnaliștilor de președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, Doru Dinu Glăvan. 
Jurnalistul a participat marţi, 19 martie la o 
întâlnire cu ziariștii, organizată la Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. Au 
fost aproape două ore de „Convorbiri jurna-
listice”. S-a vorbit despre presa din perioada 
interbelică, despre actualul jurnalism, dar și 
despre problemele și provocările cu care se 
confruntă cei care lucrează în mass-media.

Evenimentul a debutat cu intonarea imnu-
lui jurnaliștilor. Au urmat discursurile invita-
ţilor, întâlnirea fiind moderată de președintele 
UZPR, filiala Maramureș, Adrian Marchiș, 
corespondent Radio România Actualităţi. 
„Acum vorbim noi despre noi, jurnaliștii, des-
pre noi înșine și prin asta să marcăm cei 100 
de ani de existenţă ai UZPR din România și să 
facem o incursiune a presei din Maramureș”, 
a rostit jurnalistul Adrian Marchiș. Despre 
această meserie a adus în discuţie câteva as-
pecte și directorul Bibliotecii Judeţene „Petre 
Dulfu” din Baia Mare, Teodor Ardelean.

A urmat o incursiune în lumea presei 
de altădată. Prof. Ioan Ardeleanu-Pruncu a 
amintit câteva repere importante ce marchea-
ză existenţa presei din Maramureș. 

De la presa din perioada interbelică s-a 
ajuns și în vremurile actuale. Ziaristul și scri-
itorul Gheorghe Pârja a semnalat că marea 
dilemă e legată de cititorii care vor mai fi in-
teresaţi de presă. 

Un mesaj pozitiv a venit și din partea con-
silierului judeţean, Gheorghe Mihai Bârlea. 
„Despre presă se spune că e a patra putere în 
stat. Pe bună dreptate. E nevoie de presă. Nu 
mai poate fi disociată viaţa indivizilor și nici a 
societăţii de relaţia cu presa. (...) Jurnalismul e 
o meserie vocaţională. Poţi să fii inginer și să 
fii un ziarist extraordinar. Sau poţi să absolvi 
zece facultăţi de jurnalism și să fii un ziarist 
mediocru”, a declarat conf. univ. dr. Gheorghe 
Mihai Bârlea.

A fost o primă întâlnire a ziariștilor sub 
egida UZPR, dar astfel de întâlniri se doresc 
să fie continuate. În plus, se intenţionează ex-
tinderea ţintei de adresabilitate în sensul de a 

participa nu numai jurnaliști, ci și publicul 
larg care să afle mai multe detalii despre acest 
domeniu.

„Sub autoritatea Uniunii se pot face mul-
te proiecte, poţi să le accesezi, poţi să câștigi 
notorietate, credibilitate, te poţi afirma că faci 
ceva de utilitate publică și poţi să ajungi să 
câștigi niște bani. Trebuie să faci ceva. Și treaba 
aceasta o putem face prin filiale”, a explicat 
Doru Dinu Glăvan.

@ Camelia Tocaci

„Convorbiri 
jurnalistice”, 

la Sibiu
Joi, 30 mai, la sediul ziarului „TRIBUNA”, 

membrii filialei Sibiu a Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România s-au întâlnit cu 
dl. Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii. 
„Suntem o forţă. Să demonstrăm, zi de zi, 
aceasta”, a susţinut acesta.

Domnia sa s-a interesat de problemele 
întâmpinate de ziariștii sibieni, făcând pro-
puneri pentru îmbunătăţirea activităţii filialei 
locale.

Dl. Doru Dinu Glăvan s-a referit, pe larg, 
cu rigoarea și șarmul cunoscute, la activită-
ţile derulate în ultimele luni de conducerea 
U.Z.P.R. Între acestea, a amintit sărbătorirea 
a 100 de ani de la crearea Uniunii, moment ce 
se va repeta, cu o participare mult mai amplă 
și mai vizibilă (vor fi invitaţi și ziariștii din 
provincie), probabil în 28 iunie a.c., la Casa 
Radio, când evenimentul se va desfășura chiar 
de Ziua ziaristului profesionist din România.

Președintele U.Z.P.R. n-a scăpat prile-
jul de a elogia, și de acestă dată, publicaţiile 
Uniunii, respectiv „Cronica Timpului”, ziarul 
„Certitudinea” (coordonator spiritual și moral: 
Mihai Eminescu), dar și revista trimestrială a 
U.Z.P.R.-ului ajunsă la numărul 13, publicaţii 
atractive, scrise de condeie cunoscute și recu-
noscute, de dragostea de neam și ţară.

Dl. Glăvan și-a exprimat statisfacţia că în 
rândurile Uniunii vin tot mai mulţi ziariști, ti-
neri mai ales, care au înţeles că U.Z.P.R.-ul este 
singura instituţie (recunoscută de Președinţie, 
Guvern, Parlament – care le apără interesele).

Președintele Uniunii i-a îndemnat pe 
membrii filialei locale să se implice cu mai 
multă energie și ambiţie în promovarea 
U.Z.P.R. și în conceperea și promovarea unor 
proiecte utile lor, dar și comunităţi din care 
fac parte, concluzionând că „Suntem o forţă. 
Să demonstrăm, zi de zi, în faţa autorităţilor 
locale și a cititorilor aceasta”.

tribuna.ro

UZPR la Ploiești 
și Câmpina, de 

Ziua Mondială a 
Libertății Presei

La inițiativa Filialei Prahova a UZPR , 
Ziua Mondială a Libertății Presei i-a reunit 
la Ploiești și Câmpina pe oamenii de presă 
prahoveni cu publicul lor. Prima ediție a Fes-
tivalului Cultural Internațional „Libertate și 
jurnalism” s-a bucurat de un interes deosebit 
din partea publicului prahovean, dar și de 
prezența unei delegații a UZPR, condusă de 
președintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan, și 
întregită de Miron Manega și Firiță Carp, 
ambii membri ai conducerii organizației. 
La deschiderea Festivalului, care a avut loc 
în Rotonda Palatului Culturii din Ploiești, 
vorbitorii au salutat inițiativa filialei praho-
vene de a se implica activ în stabilirea unui 
dialog direct cu publicul prin intermediul 
unor astfel de evenimente, care se înscriu în 
politica UZPR și confirmă statutul acesteia 
de instituție de utilitate publică.

În același timp, însă, președintele UZPR, 
Doru Dinu Glăvan, le-a mărturisit numeroși-
lor prahoveni prezenți la eveniment că regre-
tă profund că nu avem încă o Zi a Ziaristului 
Român, pentru care UZPR militează de mai 
bine de patru ani: „Îndârjirea cu care Par-
lamentul României respinge legiferarea unei 
asemenea zile simbolice denunță realitatea 
faptului că așa-zisa libertate a presei este, în 
România, un concept fără conținut, o farsă 
mediatică împotriva mass-media.”

Despre libertatea presei a fost vorba, de 
altfel, și în conferința „Caricatura și cenzura” 
susținută de apreciatul grafician Nicolae Ioni-
ță, ca și în expoziția „Caricatura prahoveană 
pentru libertatea presei” vernisată la Bibli-
oteca Județeană „Nicolae Iorga”. Expoziția 
cuprinde lucrări semnate de artiști precum 
Cristian Mihăilescu, Gelu Pascal, Julian 
Pena–Pai, Mihai Ignat, Marian Avramescu 
și Nicolae Ioniță, dar și mai multe lucrări ale 
regretatului Gheorghiță Ghinea-Uriașu.

Cu un program complex, care a cuprins 
vernisajul expoziției de grafică „Nicolae Iorga 
în presa vremii”, conferințe despre libertatea 
presei, un recital de epigramă și un dialog 
deschis între cei prezenți, evenimentul de la 
Câmpina a întregit în mod fericit Festivalul 
inițiat de Filiala Prahova a UZPR, răsplătin-
du-le eforturile organizatorilor și oferindu-ne 
toate motivele să sperăm că presa româneas-
că, unită în jurul unor principii inatacabile, 
va reuși să facă față tuturor provocărilor.

@ Claudius Dociu

CONSEMNĂRI
F
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PARTENERIAT

O biectivul principal al acestui de-
mers îl reprezintă concentrarea 
forțelor celor două instituții în 

vederea promovării tinerelor artiști și a 
creației de gen, iar, prin aceasta, desco-
perirea și promovarea valorilor autentice, 
reprezentative ale artei și culturii noas-
tre. Se readuce, în acest fel, în atenția pu-
blicului o manifestare de prestigiu, ale 
cărei începuturi datează din anul 1963, 
dar care, din păcate, în ultimii ani a lipsit 
din peisajul artistic românesc. Așa după 
cum aprecia Doru Dinu Glăvan, 
președintele UZPR, semnifica-
ția deosebită a implicării directe 
a uniunii în acest parteneriat cu 
casa de producție Electrecord în 
vederea relansării festivalului de 
la Mamaia decurge din însuși ca-
racterul legal și statutar al uniunii 
noastre, acela de instituție de uti-
litate publică și uniune de creație jurnalis-
tică. Această nouă inițiativă înscriindu-se 
în practica UZPR de a organiza, în direct 
sau în parteneriat, evenimente de înaltă 
ținută artistică și culturală, atât în țară cât 
și în străinătate.

Scriu aceste rânduri și nu îmi pot 
ascunde emoția și bucuria cu care am 
primit această frumoasă veste. Aparțin, 
recunosc, acelei generații aflată, cu cinci 
decenii, la vârsta marilor întrebări și a 
primelor iubiri. Tineri care urmăream, 
unii la fața locului, iar cei mai mulți la 
radio sau la televizor, ediția inaugura-
lă a festivalului. Eram în anul 1963, iar 
primele semne ale relativei, dar realei, 
deschideri politice și culturale începeau 

să apară. Pasionat fiind, ca de altfel mai 
toți cei din generația mea, știam că, de 
pildă, la San Remo, se ținea un festival de 
creație și de interpretare, iar multe dintre 
șlagărele lansate acolo le fredonam și noi, 
învățându-le de pe discurile Electrecord 
sau chiar de pe partiturile care începeau 
să se găsească în librării sau în recent în-
ființatele magazine, Muzica’’. De data asta, 
însă, eram foarte mândri că un festival 
de o asemenea anvergură se ținea aici, la 
noi, în România.

„Avem convingerea că Festivalul de 
la Mamaia se adresează în primul rând 
tinerelor generații și dorește, foarte sincer, 
să vină în întâmpinarea așteptărilor lor, 
prin însuși faptul că în cadrul acestei ediții 
a festivalului, alături cele două secțiuni 
consacrate (interpretare și creație) a fost 
introdusă o secțiune nouă. Este vorba 
despre secțiunea de creație și compoziție 
fusion electronic, al cărei scop este acela 
de a aduce în atenția tinerilor cele mai 
fumoase melodii din toate genurile mu-
zicale. Ne-am bucura foarte mult - îmi 
mărturisea Doru Dinu Glăvan- dacă, 
după ce a căzut cortina finală a apropia-
tei ediții a festivalului, tinerii vor fredona 
și vor aprecia melodii nemuritoare, care, 

în acest fel, cunosc, ele însele, o nouă ti-
nerețe’’. Demn de remarcat mi se pare, 
de asemenea, faptul că Gala laureaților 
Electrecord, din seara finală a noii ediții 
a Festivalului de la Mamaia, unde se vor 
decerna premiile pentru creație și inter-
pretare- cel mai disputat fiind, Trofeul 
Festivalului, va include și un spectacol 
extraordinar gândit ca un veritabil dialog 
al generaților de creatori și de interpreți, 
reuniți sub însemnele valorii estetice și 
ale idealurilor Frumosului, Armoniei și 
Binelui. Valori și idealuri de care soci-
etatea românească a zilelor noastre are 
vitală, neîntârziată nevoie.

Iată numai câteva dintre motivele 
pentru care consider că parteneriatul 
convenit de Uniunea Ziariștilor Pro-

fesioniști din România și Electre-
cord Production SRL în vederea 
relansării Festivalului de creație și 
interpretare Mamaia transmite un 
convingător mesaj de colaborare. de 
sinceră susținere colegială a actului 
creator, sub însemnele promovării 
și afirmării valorilor autentice, re-
prezentative ale peisajului muzicii 
ușoare românești. Compozitori, tex-

tieri și interpreți care sunt adevărații ex-
ponenți și promotori ai vocației umaniste 
a artei și culturii românești și (de ce nu?) 
competitori cu solide atu-uri la viitoarele 
festivaluri europene sau internaționale de 
muzică ușoară.

Am plecat la drum, noi prima gene-
rație de entuziaști susținători cu încre-
derea că o dată, cu debutul Festivalului 
de la Mamaia, tezaurul muzicii ușoare 
românești își va adăuga performanțe 
în domeniul compoziției muzicale și 
poetice, ca și în cel al interpretării. Așa 
după cum eram foarte încrezători că, 
alături de interpreți consacrați ai ge-
nului, Festivalul de la Mamaia va reuși 
să impună talente noi. 

UZPR se implică
în relansarea unui prestigios 
eveniment cultural

Recent, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 
(UZPR) și Electrecord Production SRL au perfectat 
Protocolul exclusiv de colaborare pentru organizarea 
Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, dată 
care urmează a fi perfectată. 

@ Șerban Cionoff
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Î n cadrul anului său centenar și 
al  Anului Cărții în România, 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști 

din România a mai „bifat” un proiect 
semnificativ: lansare și prezentare de 
carte românească în Spania, încercând 
să consolideze legăturile emigrației 
românești cu cei de acasă. Proiectul, 
care s-a desfășurat în perioada 11-14 
aprilie, în cadrul celei de-a zecea ediții 
aTârgului de Carte „Feria del Libro” 
din El Ejido – Spania, a fost realizat în 
parteneriat cu cea mai tânără asociație 
socio-culturală din Andalucia: Aso-
ciación Socio-Cultural „Romanați“, 
condusă de Giani Florescu (inițiato-
rul, organizatorul și gazda întregului 
proiect). Participarea la „Feria del Li-
bro” s-a desfășurat sub sloganul aso-
ciației, „Citește românește, gândește 
românește, trăiește și simte româneș-

te!“, în perfectă rezonanță cu sensul și 
direcția inițiativelor UZPR.

Uniunea Ziariștilor Profesioniși 
(reprezentată la El Ejido de Miron 
Manega) nu a promovat doar cărțile 
editurii UZP sau ale unor membri ai 
Uniunii, ci și cărți ale altor edituri din 
România, specializate în primul rând 
în literatura pentru copii și cea de cer-
cetare istorică și tradiție românească. 
Au fost expuse și prezentate sute de 
cărți aparținând editurilor GetoDa-
cii, Burebista, Uranus, Mara Books & 
Publishing, Tracus Arte (aceasta din 
urmă a avut un parteneriat separat 
cu Asociación Socio-Cultural „Roma-
nați“) și, evident, editura UZP. Presa 
românească a fost și ea reprezentată 
la târg, prin „Certitudinea”, „UZP”, 
„Cronica Timpului” (publicații sub 
egida UZPR) și „Cugetarea Europea-

nă”, editată de Asociația Europeană a 
Cadrelor Didactice. Alți parteneri ai 
evenimentului au fost Sindicatul Ca-
drelor Militare, Consiliul Național al 
Societății Civile, Uniunea Sindicatelor 
din Spitalele CFR, Mănăstirea Plăvi-
ceni (cartea starețului Teoctist Mol-
dovanu, „Mănăstirea Plăviceni, im-
portantă vatră de spiritualitate” fiind 
expusă la stand), Sindicatul Național 
„Forța Legii” etc. Printre autorii căr-
ților prezentate s-au numărat Mircea 
Dogaru, Mircea Chelaru, Mihai Vine-
reanu, Daniel Roxin, Carolina Ilica, 
Viorel Popescu, Miron Manega etc.

Au expus și au fost prezenți la stan-
dul românesc și scriitori români de 
limbă spaniolă, cu cărți editate în Spa-
nia. Doi dintre aceștia merită o atenție 
specială, prin insolitul personalității 
lor: Maria Salvan care, la 60 de ani, 

UZPR 
în Spania 

– un succes 
declanșator 

de oportunități 
culturale
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a debutat cu o carte scrisă direct în 
spaniolă, și Cosmin F. Stircescu, un 
tânăr venit în Spania la 14 ani, care 
și-a depășit condiția de imigrant și, la 
18 ani, a început să scrie cărți fantasy 
de succes, pe care editurile spaniole 
n-au întârziat să le publice.

Evenimentul a fost un succes peste 
limita așteptărilor, fiind o lovitură de 
imagine a tinerei asociații româno-spa-
niole „Romanați” din Andalucia și o 
excelentă reprezentare în Spania a 
Uniunii Ziaruștilor Profesioniști din 
România. Standul românesc a fost cel 
mai bogat și mai colorat, spațiul alocat 
de Primărie fiind aproape neîncăpător 
pentru tot ce s-a prezentat și s-a desfă-
șurat acolo: cărți, imagini etnografice 
din România, exponate ceramice, cos-
tume populare românești, replici ale 
plăcuțelor de la Tărtăria, expoziție cu 
degustare de gastronomie româneas-
că (ale firmei „Casa Brâncovenească” 
din… Toledo) proiecție de film pentru 
copii („Aripi de hârtie”, film de ani-
mație de Ioan Octavian Frecea), film 
documentar („Tracii – istorie ascunsă” 
de Daniel Roxin), expoziție de bijuterii 
ceramice realizate de Dorina Florescu, 

tombolă cu premiu constând într-un 
coș cu cărți românești și bijuterii ce-
ramice etc.

Standul a fost vizitat de autoritățile 
locale și regionale (primărie și consu-
lat) care i-au felicitat pe organizatori. 
Fiecare a primit, din partea lui Miron 
Manega, cu explicațiile de rigoare, câte 
o replică a unei plăcuțe de la Tărtăria 
– cea mai veche scriere de pe pământ.

Momentul culminant al proiectului 
a avut loc sâmbătă, 13 aprilie, o dată 
cu sosirea la stand a lui Nicu Covaci, 
liderul formației Phoenix, venit spe-
cial pentru eveniment, de la 400 de 
kilometri distanță (din Moraira – Va-
lencia, unde locuiește) la invitația lui 
Miron Manega. La pavilionul oficial al 
târgului, unde Asociación Socio-Cul-
tural „Romanați“ și Uniunea Ziariști-
lor Profesioniști din România au avut 
spațiu rezervat, Nicu Covaci a ținut un 
discurs emoționant despre păstrarea 
identității și demnității naționale a 
românilor, oriunde s-ar afla aceștia.

Nicu Covaci a rămas în El Ejido 
până a doua zi, interval în care s-au 
pus bazele unui mare concert în aer li-
ber al formației Phoenix în Andalucia, 

la care să vină cât mai mulți români 
din întreaga Spanie.

În ultima zi a târgului, duminică, 
14 aprilie, a mai avut loc un moment 
insolit: o vizitatoare a venit la Giani 
Florescu și i-a spus următoarele: „Eu 
nu sunt româncă și nu cunosc limba 
română, dar vreau să ajut și eu aceas-
tă asociație. Așa că vreau să particip 
la tombolă”. A participat și a câștigat 
premiul…

Prezența UZPR, alături de Asoci-
ación Socio-Cultural „Romanați“ la 
„Feria del Libro” a fost, așadar, un 
succes peste așteptările organizato-
rilor, beneficiind și de prezența altor 
asociații culturale din regiune. Eve-
nimentul a oferit astfel oportunitatea 
unor proiecte comune. A fost primul 
eveniment de acest fel în Andalucia 
(prezentare și lansare de carte româ-
nească într-un cadru atât de amplu), 
notorietatea căpătată brusc de Asoci-
ația „Romanați” marcând astfel înce-
putul unor proiecte și mai pregnante, 
sprijinite, eventual, la nivel instituți-
onal, și de statul român.

certitudinea.ro

CONSEMNĂRI
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IMPLICARE

„B ienala Albastră – Bienala In-
ternațională de Arte Vizuale 
Brașov 2019 - Hronicon” este 

rodul colaborării mai multor instituții 
și organizații din Brașov, la inițiativa 
Asociației Culturale Artessentia. 
Aceasta este un demers care dorește să 
creeze un context cultural prin care 
creativitatea exprimată prin arta vizu-
ală să fi stimulată la nivel local, zonal, 
național și internațional, promovând 
totodată dialogul între arte prin inter-
mediul expozițiilor, al dialogului între 
participanți, invitați, actanți culturali 
și publicul general. La Bienală sunt 
invitați 10 artiști consacrați și printr-o 

procedură de înscriere și selecție vor 
fi aleși alți 150 de artiști să expună. În 
expozițiile evenimentului, publicul va 
vizualiza și interacționa cu peste 400 
de opere de artă vizuală. Evenimente-
le Bienalei nu sunt gândite ca simple 
expoziții de artă, ci ele combină artele 
vizuale cu artele spectacolului și cul-
tura scrisă, fiind vizate organizarea a 
cel puțin 8 evenimente culturale ma-
jore: concerte, lansări de carte sau dez-
bateri pe teme culturale de actualitate. 

Prima ediție a Bienalei Albastre din 
Brașov, HRONICON, invită artiștii la 
o dezbatere a relației artelor plastice 
cu lumea cuvântului. 

Prin intermediul activităților des-
fășurate, este susținută contribuția 
pentru reașezarea artei la locul cuvenit 
în viaţa omului modern. 

Parteneriat cu Universitatea 
„Apollonia din Iași” – 

Facultatea de Științe ale 
Comunicării

•	 Colaborarea în domenii de susține-
re nemijlocită a activităților de lucru 
interdisciplinar media și didactic;
•	 Implementarea tuturor segmentelor 
proprii de activitate jurnalistică din me-
diul didactic al învățământului univer-
sitar desfășurat de către Universitatea 
„Apollonia din Iași” prin colaborare sub 
formă continuă cu UZPR;
•	 Dezvoltarea componentelor speci-
fice comune de expertiză cu obiective-
le materializate în Statutul UZPR în 
calitate de entitate apolitică, neguver-
namentală și neconfesională cu deplină 
autonomie de execuție, administrativă 
și juridică, pe ariile de interes comun;
•	 Potențarea propriilor activități, con-
tribuind la realizarea unui sistem edu-
cațional și de cercetare propriu integrat 
dinamic, interactiv, deschis schimburi-
lor de know-how, pragmatic și interac-
tiv într-o societate multiculturală;

Parteneriat cu Universitatea 
„Titu Maiorescu” din 

București - Facultatea de 
Științele Comunicării și 

Relații Internaționale
•	 Organizarea de manifestări și eveni-
mente comune în domeniile: mass-me-
dia, comunicare și relații publice, socie-
tate, educație, cultură etc., pe teme de 
interes academic, public și profesional. 
Astfel de manifestări și evenimente pot 
fi: conferințe științifice, simpozioane, 
dezbateri, wokshop-uri, mese rotunde, 
seminare, sesiuni de training etc.;
•	 Practici de specialitate a studenților 
și a unor module de internship în parte-
neriat cu UZPR, în cadrul unora dintre 
instituțiile media din structura acesteia 
(publicații, posturi de radio, canale de 
televiziune, medii online);

Parteneriat cu 
Universitatea din 

Piteşti - Facultatea de 
Științe ale Educației, 

Științe Sociale şi 
Psihologie

•	 Facilitarea accesului în facul-
tate și asigurarea unui dialog des-
chis între reprezentanţii partene-
rului și comunitatea academică.
•	 Organizarea de evenimente 
tematice și transmiterea de arti-
cole realizate de studenţii speci-
alizării Jurnalism, în vederea 
evaluării pentru difuzare prin 
mijloacele de comunicare ale 
UZPR.
•	 Cooptarea cadrelor didactice 
și a studenţilor în diverse proiec-
te iniţiate și coordonate de UZPR.

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România își va 
desfăşura activitățile comune ce au ca grup țintă 
studenții cu specializarea „Jurnalism”, prin protocoale de 
colaborare cu instituții de învățământ prestigioase.

JURNALIȘTII PROFESIONIȘTI, 
ÎN SPRIJINUL UNIVERSITĂȚILOR

UZPR, PARTENER MEDIA ÎNTR-UN 
VALOROS PROIECT DE ARTĂ 
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EVENIMENT

L a eveniment au participat se-
cretarul general al MApN, Co-
drin Munteanu, comandantul 

Comandamentului Logistic Întrunit, 
general-locotenent Cătălin Zisu, locți-
itorul pentru resurse al șefului Statului 
Major al Apărării, general-maior Teo-
dor Incicaș,  șeful Direcției Planificare 
Strategică, general-maior Iulian Berdi-
lă, șeful Direcției Informare și Relații 
Publice, colonel Constantin Spînu, alți 
generali și ofițeri în activitate, rezervă și 
retragere, jurnaliști militari.

Printre invitații de marcă ai eveni-
mentului au fost și reprezentanții Uni-
unii Ziariștilor Profesioniști din Româ-
nia: Doru Dinu Glăvan (președinte), 
Mihai Milca (vicepreședinte), Miron 
Manega (membru în Consiliul Director 
și purtător de cuvânt al UZPR) și Firi-
ță Carp (membru în Juriul de Onoare, 
Disciplină și Arbitraj).

Generalul-locotenent Cătălin Zisu, 

comandantul Comandamentului Logis-
tic Întrunit, a subliniat, în intervenția sa, 
sprijinul și prețuirea pe care le acordă 
presei militare, exprimându-și, în ace-
lași timp, cu multă căldură, respectul și 
solidaritatea cu acțiunile și proiectele 
presei civile ale Uniunii Ziariștilor Pro-
fesioniști din România, viitor partener 
în proiecte de anvergură. Comandorul 
Alexandru Leaua, directorul Trustului 
de Presă al Armatei (al M.Ap.N. după 
ultimele „redefiniri”), a prezentat câteva 
repere istorice ale redacțiilor militare 
din presă scrisă, audio și video și a pro-
duselor media realizate de acestea.

Invitat la microfon, președintele 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Ro-
mânia, Doru Dinu Glăvan, a subliniat 
importanța și prioritatea istorică a pre-
sei militare din România, aceasta fiind 
chiar mai veche de 160 de ani, căci pri-
mul ziar românesc a fost, în 1821 „Foaia 
de propagandă” - ziarul oștirii lui Tudor 

Vladimirescu, realizat de Petrache Poe-
naru (inventatorul stiloului). La finalul 
discursului, după ce și-a exprimat dis-
ponibilitatea pentru orice colaborare 
benefică jurnalismului militar și civil, 
Doru Dinu Glăvan și-a invitat colegii 
din UZPR pentru a oferi Trustului de 
Presă al Armatei, din partea UZPR, mai 
multe distincții omagiale. Astfel, Mihai 
Milca a oferit distincția „Jertfă și onoare 
pe altarul Jurnalismului, cu prilejul a 160 
de ani de presă militară românească”, 
Miron Manega diploma de excelență 
„pentru îndeplinirea misiunii istorice de 
a lupta pentru români și țara lor, în cei 
20 de ani în slujba jurnalismului” (aceas-
ta este vechimea Trustului de Presă al 
Armatei), iar Firiță Carp un „Însemn 
de prețuire” comandorului Alexandru 
Leaua (președintele Trustului de Presă 
al Armatei), „pentru puterea, știința și 
dăruirea necesare concentrării tuturor 
forțelor Trustului de Presă al Armatei 
spre îndeplinirea misiunii nobile a jur-
nalismului militar”.

Evenimentul a mai cuprins o lansare 
de carte („Lacrimi de râs”, semnată de 
fostul redactor-șef al „Observatorului 
militar”, între anii 1998 și 2002, colonel 
(r) Eugen Burghelea) și momente artis-
tice oferite de Muzica Reprezentativă a 
MApN și de cantautoarea Maria Ghe-
orghiu, membră UZPR.

@ Miron Manega

Marți, 23 iulie, la Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar 
Național a avut loc ceremonia prilejuită de sărbătorirea a 160 de 
ani de presă militară, identificată cu apariția primului număr al 
„Observatorului militar”, publicație înființată de Alexandru Ioan 
Cuza în 1859. S-a ales ca simbol al presei militare această publicație 
și datorită faptului că ea apare neîntrerupt de 75 de ani, sub egida 
Ministerului de Război/Forțelor Armate/ Apărării Naționale, iar 
data apariției primului număr al hebdomadarului militar este 
stabilită ca Zi a Presei Militare.

UZPR, INVITAT DE ONOARE 
LA ZIUA PRESEI MILITARE 
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REFLECȚII

A stăzi, Uniunea Zi-
ariștilor Profesio-
niști din România 

a primit în vizită, la sediul 
UZPR din Bulevardul 
Magheru, o delegaţie de 
ziariști chinezi de la coti-
dianul XIN MIN din Shan-
ghai (ziar cu un tiraj de 
peste 1 000 000 de exem-
plare). A fost un schimb de 
experienţă cu perspectiva 
unor colaborări profesi-
onale angajate pe loc, în 
sensul publicării reciproce 
a unor știri din România în 
cotidianul chinezesc XIN 
MIN, respectiv a unor știri 
chinezești în publicaţiile și 
pe site-ul UZPR. Din dele-
gaţia chineză au făcut parte 
Dr. Qiu Zhengyi, redacto-
rul șef al cotidianului, Shen 
Minlan, senior reporter, 
și o tânără jurnalistă pe 
nume Zuo Yian. Din par-

tea română au fost prezenţi 
Doru Dinu Glăvan, preșe-
dintele UZPR, Miron Ma-
nega, Ovidiu Zanfir și Ilie 
Cristescu (editorul revistei 
„China-România”, prima 
publicație cu acest specific 
apărută după 1989). Oas-
peţii chinezi sunt membri, 
la rândul lor, ai unei asoci-
ații media similară UZPR-
ului, din care fac parte 
însă vreo 2.000.000 de 
jurnaliști. România devi-
ne, astfel, a șaptea ţară din 
lume care are un asemenea 
parteneriat cu mass-media 
chinezească.

Inițiativele de colabora-
re au fost abordate inclusiv 
la nivel de structuri de brea-
slă. La sfârșitul discuţiilor, 
ziariștii chinezi au făcut 
cadou Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști o stampă chi-
nezească din mătase repre-

zentând orașul Shanghai 
din anul 1920. La rândul 
lor, gazdele le-au dăruit fi-
ecăruia câte un set de revis-
te ale Uniunii, câte un ele-
gant album turistic al 
României și câte o replică 
în lut ars a unei plăcuţe de 
la Tărtăria, care reprezintă, 
așa cum se știe, cea mai ve-
che scriere de pe pământ 
(plăcuţa este și logo-ul re-
vistei CERTITUDINEA). 
Chinezii au fost impresio-
naţi și au sesizat că unele 
semne de pe plăcuţele  de la 
Tărtăria sunt identice cu 
unele ideograme din ve-
chea scriere chinezească.

Surpriza-surpizelor a 
venit abia în final, când 
Doru Dinu Glăvan le-a pre-
zentat-o oaspeţilor pe 
doamna Eugenia Deaconu, 
specialistă în limba chineză 
și talentată interpretă a mu-
zicii mandarine. Aceasta i-a 
emoţionat pe ziariștii chi-
nezi, cântându-le o melodie 
din ţara lor și în limba lor.

A fost o întâlnire caldă 
și fructuoasă, ale cărei re-
zultate se vor vedea foarte 
curând, atât în presa chine-
zească, cât și în publicaţiile 
Uniunii Ziariștilor Profesi-
oniști din România.

J oi, 1 august, noul am-
basador al Chinei la 
București, Excelența sa 

doamna Jiang Yu a invitat la un 
dineu oficial mai mulți lideri 
din mass-media românească 
(patroni de trust, directori 
generali, președinți, redactori 
șefi, jurnaliști), printre care și 
reprezentanți ai Uniunii Ziariș-
tilor Profesioniști din România 
(Președintele Doru Dinu Glă-
van și purtătorul de cuvânt al 
UZPR, Miron Manega). Întâl-
nirea a avut loc la sediul Am-
basadei Chinei din București, 
într-o atmosferă protocolară și 
relaxată în același timp, în care 
fiecare invitat a avut prilejul să 
adreseze doamnei ambasador 
mesaje, propuneri de colabo-
rare și chiar întrebări. 

„În acest an se împlinesc 
70 de ani de la stabilirea rela-
țiilor diplomatice și 15 ani de 
la înființarea unui parteneriat 
amplu de prietenie și coopera-
re între China și România - a 
spus doamna Ambasador în 
discursul de întâmpinare. Re-
lațiile chino-române se află la 
un nou punct de pornire pentru 
a moșteni trecutul și a deschide 
viitorul”. Excelența sa și-a for-
mulat discursul pe trei direcții 
principale de mesaj: consoli-
darea prieteniei tradiționale 
dintre China și România, cu 
parteneriatul și cooperarea 
care decurg de aici, protecția 
acestei prietenii în așa fel încât 
modificările situației interna-
ționale să nu o afecteze și, în 
cele din urmă, atașarea acestei 
relații la proiectele Chinei pri-
vind colaborarea cu Uniunea 
Europeană, în primul rând 
inițiativa „Belt and Road”, aces-
ta fiind formatul de cooperare 
al Chinei cu țările din Europa 
Centrală și de Est, pe de o par-
te, și cu Uniunea Europeană 
ca entitate integratoare pe de 
altă parte.  „Avem speranța că 
prietenia tradițională dintre 
China și România va continua 

Jurnaliºti chinezi 
în vizitã la UZPR
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să fie o punte de legătură între 
China și Occident, Asia și Eu-
ropa” - a subliniat Excelența Sa, 
sugerând atenția privilegiată 
acordată României de China, 
în „ecuația” europeană. Cu-
vintele cel mai des repetate de 
doamna ambasador, în discur-
sul său au fost „corectitudinea 
și dreptatea”, acestea consti-
tuind, de fapt, „declarația de 
principii” a Chinei în relațiile 
internaționale de orice fel, cu 
oricine.

În privința presei, doam-
na Ambasadorul Jiang Yu 
și-a exprimat recunoștința 
pentru rolul  important jucat 
de mass-media din România 
în promovarea dezvoltării re-
lațiilor chino-române. Și, de 
asemenea, speranța „că în ur-
mătoarea etapă, mass-media 
din România va lua în consi-
derare situația de ansamblu și 
va înțelege tendința lumii, con-
centrându-se pe următoarele 
patru aspecte: în primul rând, 
să protejeze în comun prietenia 
tradițională chino-română, să 
răspândească pe larg realizările 

și experiențele dezvoltării rela-
țiilor de prietenie chino-româ-
ne, să prezinte în totalitate seria 
de sărbători diverse, adăugând 
continuu impuls la navigarea 
stabilă și departe a navei mari 
de relații chino-române”.

Au luat cuvântul aproape 
toți invitații, primul invitat fi-
ind Doru Dinu Glăvan, pre-
ședintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. 
El a evocat „întâlnirile” sale 
cu China, în peregrinările 
de cronicar sportiv, expri-
mându-și admirația față de 
marea cultura chineză și dis-
ponibilitatea UZPR pentru un 
dialog concret și punctual, pe 
această coordonată, între Ro-
mânia și China. Președintele 
Doru Dinu  Glăvan a făcut 
referire și la două recente 
întâlniri ale Uniunii pe care 
o conduce cu omologii din 
China și cu board-ul uneia 
dintre cele mai prestigioase 
publicații cotidiene chineze, 
cu apariție la Shanghai. Au 
fost stabilite contacte care 
anunță relații oportune pen-

tru ambele părți, ce trebuiesc 
fructificate curând.

Răzvan Păunescu, repre-
zentatntul trustului de presă 
B1 și vicepreședinte al Came-
rei de Comerț România-Chi-
na a menționat, în discursul 
său apreciativ la adresa forței 
economice a Chinei în lume, 
ca un amănunt empatic, că el 
a învățat să scrie cu un stilou 
chinezesc.

Miron Manega, purtătorul 
de cuvânt al UZPR, a adăugat, 
la cele spuse de antevorbitori, 
că are un respect uriaș față de 
cultura chineză, „dar de pe po-
ziția unui popor cu o cultură 
care nu e cu nimic mai prejos”, 
precizând că „stiloul chinezesc 
cu care a învățat să scrie dl. 
Păunescu, și orice stilou de pe 
lume, oricât ar fi de scump, 
are la bază invenția din 1827 
a unui român: Petrache Poe-
naru”. De asemenea, Miron 
Manega a mai spus că „din-
colo de cei 70 de ani de relații 
diplomatice dintre România și 
China, aniversați anul acesta, 
există o relație mult mai veche, 

mai profundă și chiar misteri-
oasă, pe care cercetătorii n-au 
reușit s-o elucideze: identita-
tea aproape perfectă dintre 
cultura Yang Shao și cultura 
Cucuteni”. În final, purtătorul 
de cuvânt al UZPR a adăugat, 
concretizând angajamentu-
lui lui Doru Dinu Glăvan, că 
Uniunea Ziariștilor Profesi-
oniști din România își oferă 
parteneriatul în realizarea 
unui schimb cultural efectiv 
între cele două culturi menți-
onate, în cadrul unui proiect 
bilateral ce s-a putea numi: 
„Cucuteni în China, Yang 
Shao în România”. Doam-
na ambasador și-a manifestat 
cu nedisimulată bucurie en-
tuziasmul, aprobând pe loc 
propunerea și adăugând că 
dorește neapărat să meargă 
în vizită la Cucuteni.

Întâlnirea de la Ambasada 
Chinei și-a atins obiectivele și 
de o parte, și de alta, deschi-
zând, prin mijlocirea presei, o 
nouă perspectivă în întărirea 
unor relații diplomatice bene-
fice, care durează de 70 de ani.

Întâlnire la nivel înalt, 
la Ambasada Chinei
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EXPRIMĂRI

L
a început a fost Cuvântul, 
căci Dumnezeu a zis „Să fie 
lumină!”, și a zis să mai fie o 

tărie/cerul cu luminători (Cosmo-
sul), și Pământul (Terra), și, ca o 
încununare – finis coronat opus – a 
trudei Sale făuritoare, l-a plămădit 
pe Om ca să stăpânească creaţia Sa 
sacră. Iar ZICEREA/ ROSTIREA Sa 
era Cuvântul ca energie ziditoare de 
lume, așa cum ni se deconspiră din 
Întâia Carte a „Genezei”. Cuvântul 
energie ziditoare în lumină. Și, tot-
odată, vestitor.

Bref. Nu întâmplător acest imto 
biblic se vrea un moto – îndemn etic 
al demersului: Cuvântul este, și așa 
ar trebui să fie, lumină vestitoare și 
ziditoare în Om. 

Cuvântul este, exprimat astăzi, 
într-o societate planetară răvășitoare 
recăutare de sine, de reinventare și 
de decriptare a semnelor/sensurilor 
viitorului, bântuită de atâtea tran-

zienţe, este, deci, exprimat în varii 
modalităţi – o comunicare con-
stelară –, ceea ce ne-ar îndritui să 

credem că, axiologic, Omul, ajuns 
într-o stare de plurivalentă comu-
nicare, masificată, mai ales prin 
intermediul electronizării (virtua-
lul) satelitare a mesajului, își va fi 
depășit, purificator condiţia de a fi, 
prin acest holism comunicaţional, 
care-l determină (sau ar trebui să-l 
determine) să se cunoască ontolo-
gic mai profund și să se cureţe de 
umorile toxice ale egocentrismului 
animalului de pradă.

Din păcate, însă, n-a ajuns la o 
asemenea stare deontologică, ex-
piatoare, și presa este – și în Ro-
mânia, ca să rămân paradigmatic 
pe meleagul nostru fascinant (o 
fascinaţie… neempatică) –, la acest 
început de secol și de mileniu, ca 
purtătoare de Cuvânt, frisonată de 
o dramatică trihotomie, oarecum fi-

Între mine şi realitate
@ George Coandă Aşadar, Cuvântul nu este 

altceva decât mesajul 
imanențial prin care 

supremul Creator, fără 
început şi fără de sfârşit, 

şi, totodată, ziditor de 
lumi, l-a investit pe Om 

cu putința/vrerea de 
a-şi face cunoscut, la 

rându-i, gândul, şi prin 
acesta dorințele, nevoile, 
irepresibila necesitate de 
comunicare întru semen. 

Cu alte cuvinte…

Cuvântul



Apropo de condiția 
independenței editoriale, 
care, încă, în facultățile şi 

specializările de jurnalism 
din România este 

vânturată doar ca o „fata 
morgana”. Simunurile 

unor varii interese poltice 
şi economice, terifiante, 
turbionează presa ca şi 

societatea.
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rească, ţinând seama de starea mo-
rală actuală a Omului. Este o conse-
cinţă a manifestării unei democraţii 
libertine pe care unii, cu inconștienţă 
premeditare, o doresc browniană. 
Pentru că, perorează aceștia, dacă 
ne-am „luat porţia de libertate” în 
decembrie ’89, libertatea poate fi și 
promiscuă, o schizofrenizare a spi-
ritului. Jos bunul simţ! Iar ca vete-
ran într-ale gazetăriei, care a trăit 
și a văzut multe, constat, realitatea 
confirmându-mă, că, trihotomic, 
presa se găsește la o răscruce din care 
poate să iasă înfrântă, sau poate să 
depășească simplul status de „câine 
de pază” al societăţii (câinii mai și 
turbează!), devenind Lumină (far de 
veghe) și Zidire (formatoare de con-
știinţe prin Cunoaștere și Adevăr). 
Până atunci nu putem vorbi, deon-
tologic, nu-i așa, de independenţă, 
echidistanţă și informare corectă 
în (nu political correctnes: orizont 
deschis fake-news-ului).

Iată acum dramatica trihotomie:
1. Mai există încă, extrem de re-

dusă, o presă chinuindu-se cu dispe-
rare să-și păstreze independenţa edi-
torială. Este o independenţă riscată, 
iar statul (a se citi: politicul mioritic) 
nu are nici un interes s-o sprijinim. 
Iar – să recunoaștem cinstit, dar nu 
neapărat defetist – consumatorul de 
presă încă nu e pregătit s-o recepteze. 
Îi lipsește bârfa ca pată de culoare.

2. Există masiv presa aliniată, par-
tizană, pe toată gama de exprimare 
– mercenariat degradant –, asumân-
du-și „programatic” (politică edi-
torială) lipsa de independenţă/
echidistanţă și comanda 
transmisă din diferite sur-
se de finanţare (politi-
ce, economice, și din 
ţară, și multinaţi-
onale, servicii 
secrete etc.)

3. Și, da, există, zburdând, pentru 
că este de neoprit dorinţa de a „privi 
pe gaura cheii” (voyorism vulgar), 
presa tabloidă, vânzând cu fervoare 
mondenităţi manelizate. Asigură un 
rating garantat aducător de un ban 
în plus. De asemenea, pe toată gama 
de exprimare media.

Cel puţin, în ceea ce mă priveș-
te, întemeindu-mă pe îndelungata 
mea experienţă de presă (o viaţă 
dacă vreţi), știu prea bine că, între 
mine și realitatea obiectivă, există, a 
fortiori (este o obligaţie de onoare), 
în societatea libertăţilor – nu a liber-
tinajelor – democratice, Cuvântul 
care zidește în lumină. Și care 
ar trebui să fie pentru orice 
jurnalist ce își respectă pro-
fesia (honeste vivere) su-
prema raţiune de a fi.

Or, din această trihotomie 
dramatică în care 

Cuvântul este supus unei 
halucinante mutilări (nu 
mai pomenesc, pentru că 

doare, şi nici Academia 
nu mai poate stăpâni 

fenomenul, de pervertirea 
monstruoasă a limbii 

române), mă întreb, deloc 
retoric, cum se poate ieşi. 
Nu mă îndoiesc că soluții 

(şi coercitive prin lege) 
ar exista. Dar, jurnalistul 

responsabil, autentic 
profesionist, posesor de 

bun simț funciar, dublat de 
o cultură temeinică, poate 

găsi răspunsul şi soluția. 



C a și oricare profesiune și cea 
de jurnalist are standarde de 
funcționare, cerințe specifice, 

a căror îndeplinire îi conferă grade 
calitative, nivele de calificare. Există 
jurnaliști execrabili, mediocri, buni 
sau foarte buni și, eventual, chiari 
„geniali”, departajările de rigoare 
constituind, însă, obiect de con-
troverse partizane greu de tranșat. 
Constatăm, însă, că, în zilele noastre, 
asemenea diferențieri nu sunt luate 
în seamă, nici de către patronii de 
publicații, interesați, în primul rând, 
să-și promoveze punctele de vedere 
sau interesele, nici de către cititorii 
obișnuiți să consume, de-a valma, 
orice producție mass- media, cu pre-
cădere pe cele de senzație și scandal.

Totuși, pentru un jurnalist care 
ține „la onoarea sa de familist”, la 
demnitatea sa profesională, respec-
tarea unor criterii ținând de „codul 
deontologic al breslei” este indis-

pensabilă, în caz contrar, activitatea 
sa riscând să penduleze nociv între 
diletantism și impostură. Informa-
rea corectă asupra unor evenimente 
sau situații, dezvăluirea adevărului 
privind realitățile contemporane, in-
dicarea dreptății, în diverse dezbateri 
publice și dispute între persoane, ar 
trebui să constituie, coordonate ale 
oricărei investigații sau comentariu 
de presă. Din păcate, sunt rare ca-
zurile în care jurnalistul ține seama 
de asemenea „formalități”, foarte 
adesea, el pretându-se la inventarea 
unor fapte imaginare, false, la esca-
motarea fără jenă a realităților și la 
considerații „paralele” cu adevărul 
sau cu dreptatea.

Nu întotdeauna, informațiile de-
naturate sunt „confecționate”, trans-
mise premeditat, cu rea intenție. 
Adesea, ele sunt rezultatul superfici-
alității jurnalistului, al faptului că in-
vestigațiile lui sunt făcute neprofesio-

nist. În primul rând, se ignoră cerința 
verificării din mai multe surse a unei 
informații, a coroborării ei cu date 
statistice cunoscute, oficiale, demne 
de crezut. Se uită că, înainte de a da 
curs unor așa-zise informații „pe sur-
se”, ele trebuie să fie verificate. Așa se 
face că publicarea lor intempestivă, 
pentru senzație, se dovedește a nu fi 
decât un balon de săpun, care , însă, 
provoacă daune cuiva și prejudiciază 
grav credibilitatea autorului. Desigur, 
nu este recomandabilă nici precau-
ția exagerată, teama de a aborda un 
subiect dificil, neclar, cum s-ar zice, 
târârea în urma evenimentelor. Pe 
bună dreptate, cititorul așteaptă din 
partea jurnaliștilor „informații la zi”. 

Un alt palier al activității publi-
cistice ar trebui să fie cel al respon-
sabilității morale, civice, implicit 
patriotice. Într-o societate demo-

Nu doar profesionalism, 
ci și responsabilitate
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@ Cornel Almășan

CONVERGENȚE



cratică, jurnalistul liber profesionist 
poate să abordeze orice temă și să 
o trateze cum dorește. Atâta vreme 
cât, datorită apartenenței sale la o 
anumită redacție sau trust de presă, 
el nu este constrâns să se limiteze la 
anumite aspecte și subiecte, să evite 
altele, el are șansa de a fi o oglindă re-
lativ obiectivă a realităților, de a fi util 
semenilor săi dornici de a înțelege 
mersul lucrurilor în țară sau în lumea 
largă. Atent și receptiv la tot ceea ce 
se petrece în jurul său, reacționând 
adecvat la cele bune și la cele rele, 
jurnalistul nu face decât să se achite 
de datoria sa profesională, morală și 
cetățenească, în raport cu misiunea, 
cu locul său în societate. Așa cum 
medicul priceput și conștient vindecă 
bolnavii, iar cel nepriceput sau ires-
ponsabil, îi trimite la groapă, tot așa 
și jurnalistul calificat și responsabil 
contribuie la propășirea semenilor 
săi, iar cel necalificat sau iresponsabil 
aduce daune, uneori mari, cetății. 

Nu este lăudabilă atitudinea unui 
profesionist care trece nepăsător pe 
lângă fenomene pozitive sau negative 
fără să le menționeze și să le comen-
teze ca atare. Totodată, chiar dacă, 
inevitabil, are anumite preferințe 
ideologice sau simpatii politice, un 
jurnalist cu adevărat responsabil, pa-
triot, va acționa în anumite limite, nu 
va da niciodată curs unor informații 
sau raționamente de natură să pre-
judicieze interesele generale majore 
ale poporului său, suveranitatea și 
securitatea patriei sale. 

Cu convingerea că ar fi greu, 
dacă nu imposibil, de inventariat, în 
ordinea importanței, problematica 
societății noastre actuale, mă voi re-
feri la câteva aspecte care, în opinia 
mea, nu ar trebui să scape atenției și 
întrebărilor colegilor de breaslă. În 
primul rând, ar trebui să fim preocu-
pați de faptul că bogațiile naturale ale 
acestei țări, dar și averea sa muncită, 
ajung pe mâna unor indivizi dubi-
oși autohtoni sau străini, în timp ce 
marea masă a populației o duce tot 
mai greu. Este, apoi, ciudat că stră-
zile orașelor noastre sunt împânzite 
de firme și anunțuri în limbi străine, 

adresându-se, de fapt, unei popula-
ții care vorbește româna? Nu este, 
deasemenea, ciudat că, în timp ce în 
multe din satele noastre nu găsești 
nici o farmacie, pe străzile marilor 
orașe au apărut zeci de farmacii, 
uneori una lângă alta? Ilustrează ele 
deteriorarea drastică a sănătății po-
pulației urbane și grija față de ea sau 
dorința de câștig a marilor trusturi 
farmaceutice, care vând medicamen-
tele cu prețuri pipărate, inaccesibi-
le unui mare număr de locuitori ai 
satelor? La ce servesc atâtea loterii 
și case pentru jocuri de noroc unei 
populații în majoritate săracă? Aju-
tă la îmbogățirea ei? Ce să spunem 
despre coincidența că, pe măsură 
ce „hyper-market”-urile își extind 
sfera de activitate, comercializând 
produse importate, dispar producă-
torii autohtoni, mai ales agricoli, care 
nu pot rezista concurenței străine? 
Dar despre faptul că în magazine și 
în piețe se vând produse alimentare 
de calitate îndoielnică, uneori chiar 
dăunătoare sănătății populației, fără 
ca cei abilitați cu controlul lor să le 
interzică?

Considerând că fenomenul 
„LGBT” ține de drepturile natura-
le incontestabile ale indivizilor, ne 
putem pune, totuși, întrebarea la 
ce servesc susținutele campanii de 
promovare a unui asemenea mod 
de viață, inclusiv prin zgomotoase 
demonstrații de stradă (Guy para-
de)? Nu ar trebui să ne deranjeze 
atacurile împotriva familiei tradiți-
onale formate din bărbat și femeie 
? Tot așa, am putea să ne întrebăm 
care este rolul educativ al emisiunilor 
de televiziune (numeroase, pe unele 

posturi) la care participă clarvăză-
tori, ghicitoare sau chiar „spirite” de 
pe lumea ceealaltă invocate de către 
„paranormali” specializați? Nu ar 
trebui să constituie obiectul unor 
dezbateri constante limbajul neci-
vilizat, vulgar și, uneori, chiar por-
nografic, pe care îl constatăm, din 
ce în ce mai des, în spațiul public? 
Dece nu se insistă, mereu și mereu, 
fără încetare asupra obiceiului unora 
de a arunca gunoi pe stradă, de a nu 
respecta regulile de circulație, de a 
face scandal în blocurile de locuințe 
sau în mijloacele de transport în co-
mun? Desigur, pentru că asemenea 
subiecte nu aduc audiență. Se pare 
că „rating”-ul prevalează asupra res-
ponsabilității noastre civice.

Mai dureroasă este, însă, igno-
rarea tendințelor de minimalizare 
a istoriei naționale, stâlcirea limbii 
române, lipsa de reacție la atacuri-
le insiduoase împotriva unor mari 
personalități culturale românești. 
Înțelegem că procesul globalizării 
accelerate, la care asistăm de ceva 
vreme, oferă temeiuri pentru dez-
bateri privind rolul naționalismului, 
locul identităților naționale în viitoa-
rea configurație globală a lumii. Dar 
dezbaterea nu înseamnă abandona-
rea patriotismului și înlocuirea lui cu 
un cosmopolitism sterp, pus în slujba 
globalizării. Am putea să ne între-
băm, cât de departe ar trebui împins 
procesul uniformizării populațiilor 
planetei și cum ar arăta o lume lipsită 
de diversitate, fără tradiții regionale 
specifice, fără obiceiuri născute din 
condițiile geografice, pedo-climatice 
locale? 
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OPINII

D e la „vestitorul de obște” al lui 
I.Heliade Rădulescu la nimicu-
rile vlogger-ului, astfel s-ar putea 

rezuma, în două vorbe, evoluția presei 
românești de la origini până în prezent. 
Gazetăria, în țara noastră, a fost consoli-
dată de oameni erudiți, care au înțeles să 
încondeieze în paginile publicațiilor din 
acele vremuri toată știința și priceperea 
lor. Astăzi, oricine are un smartphone și 
o conexiune bună la internet poate fi jur-
nalist. În sensul tradițional al cuvântului 
sau reinventat (influencer, vlogger, blog-
ger etc.). Informațiile sunt comprimate în 
două-trei propoziții, apoi aruncate pe si-
te-uri sau difuzate în scurte videoclipuri. 
Generația tânără nu mai are răbdare să 
citească, să asculte sau să vizioneze ceva 
ce i-ar lua mai mult de două-trei minute. 

Cu toții ne amintim de primii ani de 
după Revoluție, când jurnaliștii alergau, de 
dimineață până seara, după subiecte incen-
diare, se documentau îndelung pentru an-

chete sau băteau cele mai înfundate cocla-
uri pentru un reportaj a cărui realizare se 
întindea poate și câteva săptămâni. Astăzi, 
nu mai e timp pentru așa ceva. S-a dus vre-
mea jurnalistului care mergea la un eveni-
ment cu hainele ponosite pentru ca, mai 
apoi, să transmită publicului, cu entuziasm, 
cele mai noi tendințe în materie vestimen-
tară. „Presarul” modern are acum cont pe 
youtube sau blog și povestește... banalități. 
E mai facil și mai lipsit de riscuri. Scurte 
întâmplări din viața de zi cu zi, sfaturi, glu-
me, indicații – sunt principalele subiecte 
prezentate de cei care nici măcar nu au 
ajuns să dea „bac”-ul. Au, însă, mii, unii 
chiar zeci de mii, de „urmăritori” pe inter-
net, mai mulți decât jurnaliștii tradiționali. 

Surprinzător, însă, pentru unii, poate 
deloc pentru alții, schimbările survenite 
în tot acest răstimp nu au adus cu sine și 
o reglementare legală a jurnalismului. În 
România nu există o lege a presei. „Câine-
le de pază al democrației”, „a patra putere 

în stat” nu operează într-un cadru legal 
care să îi ofere protecție, drepturi, benefi-
cii, așa cum se întâmplă cu alte categorii 
socio-profesionale. Paradoxal, presa de-
mocrată din România a funcționat, până 
în 2012, după o lege comunistă, emisă în 
1974. În tot acest răstimp, jurnalistul a fost 
târât prin tribunale ca un infractor de 
rând, „grație” calomniei din vechiul Cod 
penal. Dacă deranja prin ceea ce relata, 
acesta avea toate șansele să devină incul-
pat. Totuși, proba verității înlătura carac-
terul penal al faptei. Actuala legislație nu 
mai este atât de permisivă. Calomnia a fost 
dezincriminată (există zvonuri ca s-ar dori 
reintroducerea ei), dar, ca o „compensare 
democratică”, s-a permis, prin dispozițiile 
actualului Cod civil, solicitarea de daune 
morale pentru prejudiciul adus onoarei și 
imaginii unei persoane, fără a avea rele-

Condiția jurnalistului român

O pseudofilozofare – cu totul dău-
nătoare educaţiei – face carieră: 
„Asta cere publicul”. A fost lansată 

dinspre domeniul televiziunii și a câști-
gat așa de mulţi aderenţi, încât nici nu se 
mai știe azi că la început a fost o simplă 
justificare, strict raportată la vulgaritatea 
câtorva momente, din niște emisiuni. Da-
rul repetării unor vorbe doar pentru că 
au fost spuse de persoane apreciate că se 
exprimă „deștept și pe-nţeles” a transfor-
mat banala justificare în temă de dezba-
teri, de cercetare, de caracterizare. De la 
„asta cere publicul”, s-a ajuns la „ăsta-i 
românu’ nostru”, la „ăștia-s tinerii din 
ziua de azi”, cu toate conotaţiile negative, 
extrase preponderent din zona respinge-
rii educaţiei, a necesităţii școlii. 

În realitate, nu publicul a cerut „asta”. 
Ba nici nu a fost obligat la a cere „asta”, așa 
cum s-a spus la un moment dat, ci i s-a tot 
repetat că el este cel care cere „asta”, fiind 
manipulat astfel încât să devină convins 
că, într-adevăr, el însuși cere „asta”. Cul-

pabilizarea a fost indusă, starea a fost asu-
mată, împăcarea cu felul de a fi a rămas. 
A rezultat o tipologie, căreia i s-a prescris 
un mod de viaţă. Într-un asemenea mod 
de viaţă, s-a considerat că școlii trebuie 
să-i fie dat un loc periferic. Concomitent, 
s-a creat cadrul instituţional depreciativ 
pentru școală: în locul studiilor și al insti-
tuţiilor adecvate au devenit valabile diver-
se acte echivalate, participări în felurite 
contexte decretate drept etape de studii 
(superioare), amenajări organizaţionale 
în chip de școli (tot superioare), constru-
ite după tiparul celor cărora era prevăzut 
să le fie adresate. Apoi, s-a pornit meca-
nismul pus în funcţiune de principiul 
„asta cere publicul”, având ca direcţie 
de-școlarizarea și de-culturalizarea. O ce-
rinţă pretins venită din partea publicului 
a fost aceea de simplificare a tot și a toate. 
Școala (învăţătura, educaţia, cultura) a 
apărut aici în prim-plan: o școală mai ac-
cesibilă, mai flexibilă, mai descongestio-
nată, mai adaptată. Elevii și studenţii de 

astăzi, s-a spus, sunt altfel (se înţelege, 
decât predecesorii) și vor mai puţină teo-
rie și mai multă practică însoţită de câștig 
imediat, vor mai puţin de citit și mai mult 
de privit, mai puţine informaţii de recep-
tat și mai multe (nu e clar ce) de creat. 
Școlii i s-a indus vina că nu e creativă, că 
nu se adaptează.

Pe acest fond, a prins foarte bine și s-a 
dezvoltat ideea că vremea textului a trecut 
și că la putere este imaginea. Se vântură 
încoace și-n colo o vorbă de o suficienţă 
tristă, cum că „o imagine bună face cât o 
mie de cuvinte” și că trebuie să căutăm 
„imaginea care face cât o mie de cuvinte”. 
Dar cuvântul care face cât o mie de ima-
gini? Școala mai este ajutată ca să conducă 
spre descoperirea, spre învăţarea și spre 
folosirea acelui cuvânt? Greu de spus, din 
moment ce în spaţiul public ne acoperă o 
avalanșă de vorbe fără noimă, care se vor a 
fi rezultate ale creativităţii și ale inteligenţei, 
dar care, în realitate, nu numai că nu spun 
nimic, ci sunt absurde, în sensul că ce vor 

Nu asta cere publicul

@ Gianina Ianăș

@ Florin Antonescu
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vanță faptul că ceea ce a fost dezvăluit în 
public este adevărat. 

Dincolo de faptul că în România jur-
nalismul nu-și mai găsește locul în soci-
etate, ca odinioară, dincolo de faptul că 
statul îl strânge tot mai mult în chingi, 
asistăm și la un paradox: cei care, de 30 
de ani, relatează despre protestele, greve-
le, revoltele celorlalți angajați din sistemul 
privat sau de stat care cer cu îndârjire 
salarii, sporuri, condiții mai bune de 
muncă au rămas în... eter. Jurnaliștii au 
cele mai puține beneficii, ca să nu mai 
vorbim de faptul că și menirea lor este 
pusă în pericol, atât timp cât orice ar re-
lata poate fi interpretat, din punct de ve-
dere legislativ, ca delict. Exceptând sporul 

primit la pensie, lor nu li s-au dat drepturi 
speciale. Nu au o sumă minimă impusă 
ca punct de plecare la acordarea salariului, 
nu au spor pentru stres, nu au mai multe 
zile libere (uneori nici pe acelea obligato-
rii), nu beneficiază de un regim preferen-
țial. Jurnalistul român are doar obligații 
și îndatoriri, dar nu protecție. 

Uitându-ne la ceea ce se întâmpla în 
comunism, descoperim un al doilea pa-
radox. Știind ceea ce are de făcut, sarci-
nile care îi erau trasate pentru a nu deran-
ja partidul, jurnalistul nu risca un dosar 
penal sau pierderea casei. E drept, nu era 
liber să spună sau să scrie ceea ce gândeș-
te. Dar nici acum nu e, pentru că dincolo 
de cenzura internă, există rigoarea legii. 

Libertatea de expresie este garantată prin 
Constituție, însă e încadrată într-un spa-
țiu extrem de limitat. Ca și în comunism, 
dar sub o altă formă. Iată ce își amintește 
Vasile Vancea, jurnalist cu peste 30 de ani 
de experiență, despre perioada în care 
activa la Studioul teritorial Radio Timi-
șoara: „În instituții, aveam ușile deschise, 
iar cei de acolo ne ofereau informațiile pe 
care le puteau da. Era evident că nu pu-
teau spune tot ceea ce știau. Exista o ba-
rieră... Dar eram bine primiți, iar oamenii, 
în general, ne priveau cu respect și cu 
atașament. Pe vremea aceea, dacă greșeai 
în plan profesional primeai un vot de 
blam. Aceasta era sancțiunea. În toate 
organizațiile, trebuia să existe votul de 
blam. Era un mod de a arăta că există dis-
ciplină de partid. Dacă ar fi existat mai 
multe abateri, teoretic, riscai pierderea 
serviciului, însă eu nu am auzit despre 
astfel de cazuri extreme. Dar aveam și 
unele avantaje: acces la cabinetul medical 
al Comitetului județean de partid, la Casa 
de oaspeți sau în unele locații cu circuit 
închis. Era altceva, jurnaliștii erau priviți 
cu mai mult respect”. 

ele să sugereze, pur și simplu, nu e așa 
(„Adevărata valoare stă în lucrurile sim-
ple”; „Vinul bun se cunoaște din vie”) ori 
reprezintă câte o construcţie ce se vrea 
sprinţară, dar care a ieșit chinuită, eșuată 
exact în afara efectului scontat prin asoci-
erea ad-hoc („să senvișim”, „cumpărămi-
sești”, „facem un story”). Sunt vorbe care 
le fac rău celor aflaţi la vârsta imitării, pen-
tru că le ţin calea cu agresivitate, le favori-
zează și le dezvoltă incultura, servesc pro-
liferării învăţăturii pe apucate, ridică 
inepţia la nivel de deșteptăciune. Acelorași 
receptori la face rău și insistenţa cu care li 
se bagă în cap că dă bine să te referi, 
una-două, la câte un Gigi, la câte un con-
text cu manele, la vreun serial care cică ne 
arată așa cum suntem ori că dă la fel de 
bine să-l ai ca reper pentru analogii în te 
miri ce situaţii pe cutate ins care întruchi-
pează vreun personaj de reclamă (în sine, 
a face reclamă unei reclame e o contribuţie 
la prostire). Cât despre cunoaștere, ţi se 

spune că e suficient să „suni”, să „intri pe” 
ca să primește pe loc informaţii despre care 
ești manipulat încât să le consideri capita-
le, de felul „cum se prepară” nu știu ce sau 
„unde reciclez...” Îndemnuri iresponsabile 
(„depășește-te”; „totu-i să vrei”) cultivă 
instinctualul până la consecinţe grave. A 
avea talent, a fi autodidact sunt arătate ca 
prioritare în raport cu cartea și meseria 
învăţate la școală. Ierarhii și norme sunt 
astfel date peste cap, valori sunt aruncare 
la periferie, iar cine este, în mod normal, 
de ignorat primește notorietate. Se adaugă 
iluziile întreţinute: „totul începe cu tine”, 
„pe loc”, „nelimitat”, „cât vrei”, „pe măsura 
ta”, „nimic mai simplu”, „să câștigi sigur”. 
Abundă mesajele doar înseilate, cu greșeli 
lăsate ca atare, cu amestecuri de registre. 
Treaba făcută în linii mari este considera-
tă a fi de ajuns. Ticurile sunt dominante. 
În drum spre școală ori acasă, din derula-
rea inertă a site-urilor și din convorbirile 
telefonice întretăiate, copiii și tinerii le 

prind pe toate și se trezesc vorbind la fel, 
scriind cum văd că se scrie în jur. Învăţaţi 
cu răspunsuri pe care la clasă le dau îm-
pinși de la spate, dar care le sunt conside-
rate ca foarte bune, mulţi din cei care se 
află în faţa unui examen unde nu-i mai 
ghidează nimeni nu sunt în stare să ducă 
la capăt o rezolvare.

Se spune că elevii nu mai citesc. Este 
de luat în seamă coincidenţa acestei carac-
terizări globale cu insistenta declarare a 
morţii textului tipărit („moartea printu-
lui”) și cu zelul în a sublinia că școala nu 
mai poate să funcţioneze fără cărţi în for-
mat electronic. În realitate, produsele tipă-
rite (cărţi, presă) nu le omoară dezinteresul 
pentru lectură, viaţa agitată care cică nu 
mai lasă timp de citit etc., ci le omoară cei 
care nu știu să scrie. Ei cunosc puţine cu-
vinte și nici cu alea nu știu ce să facă, ne-
voie de informare nu resimt, iar coerenţa 
le e povară. Ca urmare, ei recurg la impro-
vizaţii și la înlocuitori de texte (adică la 
poze și la vorbe prinse din zbor și puse 
unele lângă altele, cu elaborare spre zero), 
care nu au cum să ţină în picioare un for-
mat tipărit. Cât despre aparenta înlocuire 
a cărţii tipărite cu cea „de pe sticlă”, e doar 
o părere, convenabil întreţinută.



DIN ISTORIA PRESEI

Un jurnalist uitat:
Tudor Teodorescu-Braniște

@ Marian NENCESCU
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D
espre târgul Piteștilor, un 
fiu al orașului, gazetarul 
și scriitorul Tudor Teo-

dorescu-Braniște (n. 12/25 aprilie 
1899, Pitești - d. 23 martie 1969, 
București) re/compunea, cu luci-
ditatea reporterului și cu emoția 
memorialistului, următorul tableau 
vivant: „În mijlocul bulevardului, 
statuia Independenței. Aici vorbea 
în fiecare an, în luna mai, Drăghes-
cu, de statură mijlocie, cu redin-
gotă. Frunte lată și o pereche de 
vrabete, gen dr. Davilla. Drăghescu 
era bărbier. Scotea măsele, punea 
ventuze, aplica lipitori (bine că n-a 
trăit în vremea de azi, căci de mult 
ar fi fost arestat pentru practicarea 
ilegală a medicinei -. n.n.). În fie-
care an, începea discursul cu ur-
mătoarea frază: Noi, care am luptat 
în ploaie și foc... Asta însemna, ne 
spune memorialistul, că am lup-
tat sub poaia de foc/de gloanțe...” 
(Amintirile unui fost elev, în Argeș, 
nr. 1, Pitești, 1966). Și continua, 
bătrânul gazetar: „Aici, în grădi-
na Dacia, l-am auzit pentru prima 
dată pe Delavrancea, în vara anului 
1916, rostind, cu vocea tunătoare, 
cu ochii de mongol, cu mustața 
zbârlită și cu coama în vânt, că 
trebuie să trecem Carpații, și să 
eliberăm Ardealul” (ibidem).

Debutant, în 1915, la Rampa 
„cel mai bun ziar din țară, de tea-
tru și literatură”, va avea, peste ani, 
cuvinte de recunoștință pentru 
cei care l-au învățat de timpuriu 
„durerile  lumii”, după titlul unui 
volum de nuvele ale lui Vlahuță : 
„Mama se scula cu noaptea în cap 
și, cu broboada pe umeri, se așe-
za pe scăunașul de la gura sobei. 

Alături se aflau sticluța cu gaz, chi-
briturile și surcelele pregătite de cu 
seară. Când ne sculam noi, băieții 
și tata, camerele erau încălzite, iar 
din cești se ridica aburul laptelui 
fierbinte. După ce plecam la școală, 
pleca și tata, cu pasul lui tacticos, 
spre școala unde a slujit 38 de ani...” 
(ibidem). 

Iată, sub pana gazetarului, Piteș-
tiul, copilăriei lui Braniște : „Era un 
oraș patriarhal, unde viața curgea 
ca o apă domoală. Pe strada mea rar 
trecea câte un precupeț, ce striga 
ritmic : pește, pescaru !, sau : gazu, 
găzaru !, iar apa se vindea la doniță, 
dintr-o saca trasă de un cal bătrân 
și slab, de-i numărai oasele...” (Ne 
întâlnim pe Strada Mare. Reportaj 
din Piteștii de altădată, în Argeș, 
nr. 8, 1970). De aici va pleca scrii-
torul în refugiu, în toamna anului 
1916 : „Mărșăluiam pe drumurile 

desfundate ale Moldovei, lăsând în 
urmă casă, cărți, amintiri”, lucrând, 
inițial, ca sanitar voluntar, mai apoi 
ca cercetaș într-o unitate militară, 
și urmând liceul la Bârlad, pentru 
ca, în 1921, să absolve și Dreptul, 
la București, fără a practica decât 
sporadic avocatura, fiind absorbit 
mai degrabă de jurnalism, și, cu 
timpul, de literatură. Amintindu-și 
de acei ani, Braniște se va autoper-
sifla, în stil caragealian : „Eram ca 
Rică Venturiano, studinte în Drept 
și publicist” (Oameni și paiațe, în 
Argeș, nr. 8, 1967).

După debutul la Rampa (1915), 
va trece la Scena, lui A.D. Herz. 
Anii `20-`30 ai secolului trecut 
îl găsesc pe Braniște în rândurile 
presei literare și democratice de 
stânga, împins, cum avea să măr-



NR.14  -  2019     UZP       45

turisească mai târziu, de „revolta 
împotriva războiului”. Va publica, 
consecvent, la Adevărul (și la su-
plimentele lui, Dimineața și Ade-
vărul literar, conduse, din 1920, 
de același Constantin Graur, con-
tinuator strălucit al lui Constan-
tin Mille; va mai publica, apoi la 
Facla, lui N.D. Cocea, Cuvântul 
liber (1933-36), în fine, la Jurna-
lul (1939-40), fiind un combatant 
consecvent pentru instituirea 
unui spirit democratic în presă: 
„Sunt un fel de gropar de gaze-
te, mărturisea Braniște, dar nici 
una n-a murit de moarte naturală. 
Toate au fost gâtuite de diferitele 
guverne reacționare care s-au pe-
rindat la cârma Țării” (Oameni și 
paiațe, ibidem).

După 1944, scrie la Jurnalul 
de dimineață „una din ultimele 
publicații independente”, cum 
notează N. Manolescu (Istoria 

critică..., Pitești, Ed. Paralela 45, 
2008, p. 889),  alături de M. Sado-
veanu, Gala Galaction, Perpessi-
cius, ori Victor Eftimiu, iar, după 
reabilitare, la Contemporanul, 
Gazeta literară, Ramuri, Argeș, 
ori Tribuna, amintirile sale din 
lumea literară fiind re/publicate, 
chiar din timpul vieții (Oameni și 
paiațe, 1967), ori postum (Scara 
vieții, 1976). În 1989, Constan-
tin Darie și Paul Ion Teodorescu, 
editează, la Minerva, o amplă an-
tologie publicistică (Între presă și 
literatură, vol. I) în care, în spiri-
tul vremii, este explicată și „ati-
tudinea justă și echilibrată” a lui 
Braniște, în abordarea „proble-
mei muncitorești”. Semnalăm, în 
context că, după 1948, scriitoru-
lui i s-a ridicat dreptul la semnă-
tură, până după 1960, când este 
reabilitat, și i se acordă Premiul 
de Stat (1964). Motivele acestei 

mise-en-abime, țin mai degra-
bă de climatul general al epocii 
ce a urmat curmării dictaturii 
antonesciene, când amintirea 
carlismului și a legionarismului 
(inclusiv a deportărilor și progro-
murilor) au umbrit relațiile din-
tre scriitori, și a radicalizat dis-
cuția privind menirea artistului 
în societate. Pe fondul dezbate-
rilor despre trădarea cărturarilor, 
după titlul unui volum de eseuri 
de Julien Benda (La trahison des 
clercs), scriitorii au început să se 
acuze reciproc de estetism, de-
cadentism, sau chiar  de lipsă de 
democratism, câtă vreme, linia 
oficială, promovată de guvernul 
Groza, era aceea de a îndemna 
pe „muncitorii intelectuali” a se 
solidariza cu „muncitorii și ță-
ranii” autentici. În acest context, 
poziția moderată, democratică 
în fond, promovată de Braniște 
la Jurnalul de dimineață contra-
venea cu îndemnul la ură, și la  
lichidarea fizică, formulat, între 
alții, și de „ideologul” Nicolae 
Moraru: „Să lovim cu putere în 
curentele reacționare !”. Degeaba 
pledase marele gazetar, imediat 
după Război, pentru schimburile 
de bunuri culturale între popoare, 
căci timpul pentru o veritabilă în-
frățire, bazată pe „acțiuni politice 
oneste”, se pare că trecuse.

Tudor Teodorescu-Braniște a 
scris și pagini îndrăznețe despre 
raportul dintre gazetărie și lite-
ratură: „Cele două categorii de 
mânuitori ai condeiului lucrează 
în câmpuri diferite, când normal 
ar fi să tragă brazde paralele în 
ogorul scrisului” (Între presă..., 
op.cit., p. 194). Invocându-l pe 
Caragiale, care, în textul Câteva 
păreri, pleda pentru adevărul 
etern, al vieții, Braniște, nu uită 
că opera gazetarului, ca și a muzi-
cianului-interpret, sau a oratoru-
lui, trăiește în funcție de adevărul 
cuprins și exprimat în ea.



Presă.
Substantiv, 

fem inin  (II)

REFLECȚII

Otilia Marchiș Bölöni,
alături de Constantin Brâncuși

Grupul statuar
Otilia Marchiş - Ady Endre
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Itóka și „cartea 
sufeințelor”

D
acă ați trecut, în ultima vre-
me, prin centrul Careiului, 
ați remarcat, cu siguranță, 
două statui, în mărime natu-

rală, reprezentând două personalități ale 
căror existențe, activități intelectuale și 
prietenie au marcat, cu dublu câștig, cul-
tura română și cultura maghiară – pro-
zatoarea și publicista Otilia Marchiș 
Bölöni și poetul Ady Endre. Inaugurat 
în 2017, grupul statuar spune povestea, 
în bronz, a unuia dintre cele mai com-
plexe destine din presa noastră femini-
nă, un traseu existențial cu meandre, dar 
și unul cultural valoros, care va face din 
tânăra fiică de protopop unit (născută 
în 1873 la Homorod) o personalitate de 
anvergură europeană.

Periplul formativ al Otiliei Marchiș 
trece prin Budapesta, Sarajevo, unver-
sitatea vieneză, apoi prin Academia de 
Belle Arte din München, prin Dresda, 
Londra și, din 1904, Paris. Cultivând in-
tens cercurile avangardei pariziene din 
epocă, Otilia Marchiș va fi apreciată de 
personalitățile vremii, devenind apro-
piata familiei lui August Rodin, bună 
prietenă a lui Brâncuș, Claude Monet 
ori Paul Gaugain, remarcându-se prin 
excelente cronici de expoziție și arti-
cole de critică plastică despre mai toți 
artiștii importanți ai epocii: Van Gogh, 
Cezanne, Matisse, Bonnard, Braque sau  
Marquet, cele mai multe publicate în-

tre 1907 și 1909. La recomandarea lui 
Rodin, devine apoi secretara literară a 
lui Anatol France, alături de care între-
prinde o călătorie memorabilă în Italia, 
după cum aflăm din însemnările sale, 
apărute sub titlul Promenades d’Anatole 
France (1929). 

Același gust pentru călătorie și aven-
tură o determină să facă apoi un voiaj 
în Orient, cu un amplu itinerariu, care 
numără Egiptul, India, Sri Lanka, Sin-
gapore, Hong Kong, China și Japonia, 
urmând să publice – cu nerv jurnalistic, 
dar și cu real har literar – , impresii și re-
portaje de călătotrie în reviste românești 
(Luceafărul) și budapestane (Timpuri 
noi). După acest temerar periplu orien-
tal, publicista va părăsi Parisul pentru 
Budapesta, intrând (și prin căsătoria cu 
jurnalistul, criticul literar și diplomatul 
Gyorgy Bölöni) în lumea culturală a 
capitalei maghiare, în care se va afirma, 
primind aprecierile și prietenia poetu-
lui Ady Endre. El o va alinta apoi Itóka, 
nume cu care va semna multe dintre ar-
ticolele răspândite prin periodice, până 
la începutul anilor 20. După instalarea 
regimului condus de Miklos Horthy, 
însă, Itóka va fi încarcerată pentru ve-
derile sale feministe și, mai ales, pacifis-
te, experiență traumatizantă, mărturisită 
ulterior în volumul autobiografic Cartea 
suferințelor, publicat în 1921. Trei ani 
mai târziu, traducerea franceză a cărții, 
al cărei prefațator va fi reputatul scriitor 
militant francez Henri Barbusse, va avea 
un puternic ecou în societatea pariziană, 
dar va rămâne cu totul necunoscută ro-

@ Corina POPESCU



Presă.
Substantiv, 

fem inin  (II)
Sidonia Drăgușanu
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mânilor, până în 2010, când tulburătorul 
volum va fi editat la București, apoi la 
Carei (lansarea în martie 2019). Otilia 
Marchiș Bölöni se va întoarce, astfel, 
acasă, după șase decenii de la dispariție, 
în patria sa spirituală, veghindu-și con-
cetățenii de pe soclul din centrul orașului 
său de suflet, dar și din castelul Karolyi, 
în care statuia ei de ceară, rămâne să dis-
cute, într-un etern dialog al privirilor, 
cu același poet cu care inteligența-i vie 
a avut atâtea afinități intelectuale și ome-
nești. Articolele și scrierile, împreună cu 
impresionanta sa experiență culturalăi 
rămân valoroase și astăzi, întâmpinân-
du-vă, împreună cu publicista, dacă tre-
ceți cândva prin Carei...

Sidonia Drăgușanu, 
„curiera inimilor”

A
nii 30 ai secolului trecut 
aveau să aducă debutul pu-
blicistic, la revista Reporter, 
al unei alte mari jurnaliste 

și scriitoare, Sidonia Drăgușanu, al 
cărei talent literar și gazetăresc se va ma-
nifesta la noi cu o forță rămasă memo-
rabilă. Marea doamnă a reportajului și 
a literelor, Sidonia va semna, ani întregi 
(199945-1949), la Femeia și căminul, ar-
ticole de suflet, cu sugestii de lectură și 
de viață la post-restant, gupate sub titlul 
„Cafeluțe”. Cunoscută cititorilor ei sub 
semnătura Catrinel, jurnalista scriitoare 
rămâne și sufletul redacției de la revista 
Femeia,  dar și consiliera sufletească a 

publicului, așa cum se va consacra în 
emisiunile ei de radio și televiziune din 
anii 50, sub titlul „Curierul inimii”.

Autoare de valoroasă proză pentru 
adolescenți (premiul Editurii Cugetarea 
pentru romanul Într-o gară mică, din 
1934, Jurnalul Aurorei Serafim, în 1957, 
ecrnizat în anii 60, Doamna cu ochelari 
negri, publicat în 1974), de teatru și de 
cărți pentru copii, Sidonia Drăgușanu va 
colabora cu importante ziare ale vremii 
(Cuvântul liber, Adevărul, Dimineața, 
România liberă, revista Teatrul), practi-
când o gazetărie autentică, fără compro-
mis moral ori politic, demnă și onestă, 
așa cum apare în amintirile dinainte de 
război ale Luciei Demetrius: „ca ziarist, 
nefiind afiliat la niciunul din partidele 
burgheze, alergai cu articolul greu de 
plasat și prost plătit la redacțiile pe care 
le socoteai mai puțin corupte. Uneori 
traiul de toate zilele îi punea probleme 
greu de dezlegat. Totuși Sidonia le făcea 
față cu o încredere, seninătate și forță 
interioară care n-au lăsat-o să plece 
fruntea, să lunece în disperări uneori 
justificate și care vremelnic ne îngenun-
che pe fiecare dintre noi”.

Biografia jurnalistei și scriitoarei 
Sidonia Drăgușanu rămâne deopotrivă 
marcată de conviețuirea și prietenia cu 
poetul Miron Radu Paraschivescu, cu 
care va iniția și o fertilă concurență lite-
rară, soldată cu creații valoroase, pentru 
ambii competitori. Până în 1971, anul 
dispariției publicistei, articolele și creați-
ile sale literare îi construiseră deja aces-
tei „Madame Tussaud” a presei noastre, 
cum o numea inspirat Octavian Soviany, 
o binemeritată faimă în lumea literelor 
și în cetate, construită pe temelia unei 
scriituri delicate, dar neiertătoare cu 
vremile și moravurile, a unui activism 
cu adânci resorturi umane și a unui 
spirit atent și alert la tot ce-i omenesc, 
țintuind, cum nota Mihai Berechet în-
tr-o cronică, totul „cu un zâmbet amabil 
de persoană binecrescută, dar în mâna 
înmănușată cu un bisturiu”. 

Reeditată literar astăzi, într-un bine-
venit demers de recuperare a literaturii 
analitice uitate din interbelicul româ-
nesc, Sidonia Drăgușanu rămâne in 
aeternum o „curieră a inimilor”, aștep-
tând încă, „într-o gară mică” și editarea 
publicisticii ei...



Cum am transformat 
oraşul Stalin în… Braşov

OAMENI  ȘI  SUFLETE
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Î
ntr-o dimineaţă de mai, ușa bi-
roului a fost deschisă mai încet 
decât de obicei și în „vizorul nos-
tru” a apărut un om tânăr, de sta-

tură potrivită, blond-șaten, îmbrăcat 
modest și care, extrem de simplu și 
neoficial, ne-a informat:

- Mă numesc Valentin Câmpeanu. 
De astăzi vom lucra împreună. Eu sunt 
noul redactor șef...

Și s-a așezat pe un scaun. A intrat în 
vorbă cu noi, redactorii, firesc, familiar 
chiar. Vremea ne-a dovedit că n-a fost 
o poză. Așa s-a purtat în toţi anii cât a 
rezistat pe postul său, râvnit de atâţia. 
De meserie tipograf, cu studii mai pu-
ține, emana în jurul său siguranţă și bu-
nă-dispoziţie și încă ceva: cinste. 

Nici nu se instalase bine, când - 
eveniment! - a fost trimis împreună cu 
cineva de la Scânteia „mare” la o Confe-
rinţă pentru pace, ce se desfășura la Ge-
neva (pe vremea aceea eram redactor la 

secţia externă a ziarului. Deși pare puţin 
credibil - acesta e adevărul - pe birou-
rile noastre poposeau zilnic „New York 
Times”, „Newsweek”, „Time”, „Tribune de 
Geneve”, „Le Figaro”, „Le Monde”, alături 
de „Pravda”, „Izvestia”, „Komsomolskaia 
Pravda”, „Trud”, „Neues Deutchland”, 
„Junge Welt”, „Dookota Swiata” etc., etc. 

Și Valerică, cum îi spuneam cu toţii 
redactorului șef, s-a întors după o săp-
tămână din Elveţia cu o „bijuterie” cum-
părată din diurna sa - un magnetofon 
arătos, înfricoșător de nichelat și patru 
role de rezervă. Am frecat acel magne-
tofon zile întregi, înregistrând interviuri 
cu diverși vizitatori străini, mai cu sea-
mă din ţări socialiste. Omul nu-și cum-
părase niciun pai pentru sine, toţi banii 
îi cheltuise - după spusa sa, și îl credeam 
- „pentru băieţii din redacţie, să ne mai 

săltăm puţin cu tehnica capitalistă”. Zia-
rul era „curat”, nu existau probleme, nu 
se afirma în bătălii dure cu nimeni. Era 
pașnic, nu supăra, nu deranja. Aceleași 
știri terne sau articole cuminţi.

Într-o noapte eram de serviciu, din 
nou în postura responsabilului de nu-
măr. În pagina întâi a ziarului era plasată 
la loc central o știre ce atesta, evident, un 
nou succes în producţie în orașul Stalin, 
din regiunea Stalin (aceste denumiri se 
purtau obligatoriu pe atunci). Și cum 
stăteam eu așa, toropit, asupra „paginii 
albe” (ultima formă înainte de tipărire) 
în biroul redactorului șef apare și „su-
pra-controlul” conducerii, Valerică în 
persoană. Era puţin aghezmuit. Se uită 
pe pagină și dă cu ochii de știrea cu pri-
cina. Îmi gesticulează cu mâna că nu e 
bine și îmi zice: 

Din memoriile lui Carol Roman
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- Romane, schimbă: în loc de orașul 
Stalin scrie orașul Brașov, și în loc de re-
giunea Stalin, regiunea Carpaţi, că am 
informaţii sigure...

Cu propria-mi mânuţă am făcut 
modificările cerute, nu înainte de a mă 
asigura:

- Deci, Brașov și Carpaţi în loc de 
Stalin.

- Da, da.... cum îţi spun. Știu eu ce 
știu.

Omul a plecat liniștit, iar eu am aș-
teptat să primesc un prim exemplar al 
ziarului, pe la 5:00 dimineaţa...

A doua zi, un infern s-a abătut asu-
pra ziarului și în mod direct asupra mea: 
„Cine a putut schimba iresponsabil denu-
miri oficiale cu de la sine putere?”. 

Ambasada sovietică, prima, alarma-
se CC, care și trimisese un mesager, pe 
Bujor Sion, șeful sectorului „Presă” de la 
partid, să cerceteze această abatere, unică 
în felul ei, de o gravitate excepţională. Și 
unde mai adăugăm că o ediţie a ziarului 
„Le Monde”, consemnată pe filele trimi-
se de Agerpres, nota ucigător că „ediţia 
de tineret a ziarului partidului, Scânteia, 
rebotează orașul Stalin cu străvechea de-
numire românească de Brașov”.

Prima întrebare pusă la anchetă: cine 
a scris pe pagina albă de ziar, cu mâna lui, 
incriminatele nelegiuiri? Eram eu, neferi-
citul. Numai că... Dar nu mi s-a acceptat 
nici un „păi să vedeţi, că...”. Pesemne că 

vrând să-l ferească pe 
Valerică, membru în 
Biroul CC al UTM, 
mi s-a astupat gura: 
„Ce-i aia că ţi s-a zis, 
dar tu nu ai cap să ju-
deci și singur?”.

Așteptam ca din 
clipă în clipă să fiu 
exclus din UTM și 
dat afară din redac-
ţie.

În zilele urmă-
toare, la secţia „Pre-
să și propagandă” de 
la partid au fost che-
maţi, la o discuţie 
specială condusă de 
Paul Niculescu-Mi-
zil, toţi redactorii 
șefi. Acesta l-a rugat 

pe Valerică, mai înainte de toate, să rela-
teze exact cum se petrecuseră lucrurile, 
pesemne dorind să se completeze rapor-
tul întocmit la redacţie și din care rezulta 
că subsemnatul eram vinovat și scos ţap 
ispășitor. Numai că Valerică a istorisit 
exact întâmplarea așa cum s-a petrecut 
și și-a asumat bărbătește întreaga răspun-
dere. Mi s-au relatat, după ilustra ședinţă, 
câteva dialoguri de pe-acolo:

- Ai indicat să se facă modificările, în 
calitate de redactor șef?, a întrebat Mizil.

- Da, și chiar am insistat. Nu e de vină 
mâna care a scris, ci gura ce a dictat. Eu! 
(mă întreb: câţi dintre șefii contempo-
raniar face așa ceva astăzi, la o adică?).

Omul, fiind mai presus de orice în-
doială politică, a mai fost întrebat, totuși, 
fin, de departe:

- Cine ţi-a sugerat „modificările” cu 
pricina?

- Nimeni. Nevastă-mea a stat la coa-
dă la ouă și acolo se vorbea despre așa 
ceva... Iar eu, fiind ceva mai bine dispus, 
am gândit că n-ar fi rău să...

După acest episod eu n-am păţit ab-
solut nimic, iar Valerică a fost trimis la 
un curs special, la „Ștefan Gheorghiu”, 
de unde a revenit în presă, mai întâi ca 
redactor șef al ziarului „România libe-
ră”, iar mai apoi ca redactor șef al revistei 
Uniunii Ziariștilor, „Presa noastră”.

Deci, Câmpeanu lucra la „Presa noas-
tră” când, într-o bună zi, m-a solicitat să 
colaborez la publicaţia breslei, propunân-

du-mi să iniţiez o anchetă internaţională 
printre mari ziariști ai lumii, din est și 
din vest. Mi-a spus-o mai direct, întâl-
nindu-ne la redacţie, pe Calea Victoriei, 
în sediul aflat în curtea restaurantului 
„Mărul de aur”:

- Sunt cam limitaţi ziariștii noștri, 
habar n-au de presa mare... 

Afirmaţia era făcută după ce deţinu-
se funcţii la mai multe ziare, cutreierase 
bine lumea. Și acum, după ani, stau și 
mă întreb ce se petrecea în mintea lui... 
În paginile acestei prestigioase publicaţii 
de pe vremuri, „Presa noastră”, în care 
puteai întâlni toate condeiele valoroase 
din presa de atunci și în mare parte, și în 
presa de acum! - a putut apărea o anchetă 
intitulată „Ce virtuţi găsiţi profesiunii de 
ziarist?”. Și am primit răspunsuri și con-
venabile, și mai puţin convenabile, pe 
care, însă, Valerică le-a publicat integral.

Sunt sigur că Valerică înţelegea tot 
mai mult limitarea excesivă a libertăţilor 
de exprimare de la noi, încercând să facă 
ceva, atât cât se putea în acele condiţii. Și 
nu era un intelectual de mare anvergură 
sau cu pretenţii, ci un ziarist oarecare, 
cu bun simţ și luciditate și care simţea 
nevoia să mai dezmorţească puţin presa. 

După câţiva ani, omul a fost retrogra-
dat și căzuse în patima băuturii. A fost 
internat la Spitalul nr. 9, la dezalcolizare. 
Era cam spre sfârșitul tratamentului când 
l-am vizitat. Avea o faţă sfrijită, părea ex-
tenuat, dar își menţinea viu comporta-
mentul său ușor hazos:

- Romane, vino să vezi adevărata li-
bertate, vino cu mine... Și m-a dus din-
colo de saloane, într-un loc mai îndepăr-
tat, într-un spaţiu al alienaţilor mintal. 
Urlete, ţipete, răbufniri nervoase. Ascult 
atent ce se strigă pe-acolo și, drept să fiu, 
nu știam pe unde să mă evacuez mai re-
pede: „Jos Ceaușescu și javra!”, „Moarte 
rușilor asupritori!”, „Împușcaţi-ne, să nu 
mai trăim în groază!”...

- Ce să facă și ei, oamenii, își spun 
păsurile, fără să se teamă. Aici e adevărata 
democraţie, a conchis complice, după un 
zâmbet.

Acesta a fost Valerică, un redactor șef 
de ziar central, unic, protestatar în felul 
său. Au mai fost și alţi redactori șefi de 
ziare centrale. Din păcate, dintre cei pe 
care i-am cunoscut, niciunul nu a crâcnit 
în front. Doar după întoarcerea roţii...
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Eveniment prahovean 
– „Oglinda de azi” – 20 de ani

„Scrisul Românesc”, o tribună 
de promovare a culturii românești
R evista „Scrisul Ro-

mânesc” a fost fon-
dată în 1927, de către 

criticul literar Dumitru To-
mescu, și tipărită de editura 
cu titlul omonim, până în 
1928. Prin structură, for-
mat și colaboratori, „Scri-
sul Românesc” devine de la 
început o publicaţie cultu-
rală interbelică importantă, 

alături de „Ramuri” și alte 
reviste din perimetrul Ol-
teniei. Între colaboratori se 
număra Tudor Arghezi, Ion 
Agârbiceanu, Gib I. Mihaes-
cu, N. M. Condiescu, Cezar 
Petrescu, Vasile Voiculescu, 
Ion Pillat, N. I. Herescu, Al. 
Marcu, C. Rădulescu-Mo-
tru, Radu Dragnea, P. P. Pa-
naitescu, Emanoil Bucuţa, 

Al. Lascarov-Moldovanu, 
Al. Busuioceanu, Ion Don-
gozi, I. B. Georgescu, D. To-
mescu. 

Seria a doua a revistei a 
apărut în ianuarie 2003, din 
iniţiativa prof. univ. Florea Fi-
ran, redactor-șef al publicaţiei 
și în prezent. Apariţia revistei 
este lunară, 32 pag., 1-2,31-32 
color, format 42x30 cm. 

Prestigiul seriei noi a re-
vistei este dat de la început 
de către un Colegiu editori-
al alcătuit din personalităţi 
marcante ale vieţii culturale 
din ţară și din străinătate: 
Adrian Cioroianu, Andrei 
Codrescu, Irina Mavrodin, 
Eugen Negrici, Nicolae Pa-
nea, Dumitru Radu Popa, 
Dumitru Radu Popescu, mai 

Î n seara zilei de joi, 21 
martie, la Vila Barbizon 
(restaurată anul trecut 

de un arhitect câmpinean), 
s-a desfășurat evenimentului 
„Oglinda de azi – 20 de ani 
în slujba presei prahovene/ 
românești”, o întâlnire de 
gală a jurnaliștilor, a colabo-
ratorilor și a clienților fideli 
(tradiționali cumpărători 
de publicitate) ai publicației 
noastre, fără de care Oglinda 
nu ar fi rezistat atâția ani. 

La eveniment au partici-
pat mulți oameni de seamă ai 
Câmpinei, onorând invitați-

ile personalități ale vieții eco-
nomice, administrative și 
politice, medicale și sanitare, 
culturale și sportive.

La începutul întâlnirii ce-
lor care, în decurs de două 
decenii, au fost alături de cea 
mai longevivă publicaţie din 
zona Câmpina (și una dintre 
puţinele care mai apar în pre-
zent în format tipărit în presa 
din provincie), dintre jurna-
liștii prezenți s-a remarcat 
delegaţia Uniunii Zia riștilor 
Profesioniști din România, 
condusă de președintele 
Doru Dinu Glăvan, care a 

transmis mesa-
jul Uniunii și, în 
semn de apre-
ciere pentru 
per formanţă și 
profesionalism, 
a acordat publi-
caţiei noastre 
diploma de ex-
celenţă „Vasile 
Goldiș”, una din-
tre cele mai im-
portante distinc-
ţii ale acestei 
bresle profesio-
nale. „Suntem 
onoraţi să ne 
aflăm azi aici și să 
acordăm această 
distincţie impor-
tantă colegilor noștri de la 
Câmpina. O merită pe deplin, 
pentru tot ceea ce au făcut în 
ultimii 20 de ani în slujba pre-
sei românești” – a declarat 
Doru Dinu Glăvan.

„Deși eram convins că știu 

toate lucrurile importante ce 
se petrec la Câmpina, fiindcă 
merg des în acest orășel pri-
mitor ca un român ospitalier, 
de data asta mi s-a părut că 
toată urbea sărbătorea, în ți-
nuta de gală a unei aniversări, 
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O publicație de înaltă 
prestanță profesională

apoi Daniela Crăsnaru. Și 
nu orice colegiu editorial, ci 
unul activ, fiecare membru 
susţinând, constant, câte o 
rubrică, ceea ce creează po-
sibilitatea realizării, după 
un timp, a unui volum al 
fiecărui autor, în care să fie 
reunite articolele publicate. 

Dinamismul centrului 
universitar, al instituţii-
lor artistice, de spectacol 
și cele muzicale, asigură 
suficient material care se 
regăsește cu generozitate 
în paginile revistei. Scrisul 
Românesc se dorește atât 
o tribună de promovare 

a Editurii cu același nume, o 
vitrină a noilor apariţii, des-
chisă prin demersul critic și 
eseistic asupra cărţilor, și a 
proiectelor editoriale, o în-
tâlnire cu autorii și colabora-
torii editurii, dar și un dialog 
permanent cu valorile culturii 
române aflate în ţară sau stră-
inătate și, nu în ultimul rând, 
o panoramare a fenomenului 
artistic, academic, știinţific al 
Craiovei în contextul naţional 
și universal.

Privită în ansamblu, revis-
ta cuprinde în mod echilibrat, 
compartimente și rubrici per-
manente în care se regăsesc 

poezia, proza, critica și isto-
ria literară, cronici și recenzii 
de cărţi, literatură străină, o 
pagină de inedite, articole pe 
teme de educaţie și cultură, 
și arte, de filosofie, istorie, 
evenimente culturale în ţară 
și în străinătate (cu perma-
nenţă din New York, Paris), 
prezentare de cărţi și reviste.

Spiritul multicultural, di-
versitatea și calitatea colabo-
ratorilor, consistenţa textelor 
publicate, evenimentele cultu-
rale din ţară și străinătate dau 
notă originală și forţă publi-
caţiei prin care se distinge în 
peisajul publicistic românesc.

R evista „Balcanii și 
Europa” împlinește o 
vârstă la care puține 

publicații ajung și în special 
cu atât de mult succes. În ca-
litate de președinte al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România, pot să afirm că în 
lumea presei, publicația ani-
versată în aceste zile a deve-
nit mai mult decât un brand 
- este un reper. 

Remarc, înainte de toate, 
că revista „Balcanii și Europa” 
a devenit un for de dezbatere 
profesionistă a problematicii 
unei zone a Europei de care 
se ocupă foarte puține apariții 
editoriale. Această zonă a 
continentului nostru merită 
toată atenția, cu atât mai mult 
cu cât România face parte din 
acest areal. În aceste condiții, 
este cu atât mai meritorie și 
mai importantă abordarea 
tematică a revistei, care a pus 
perimetrul balcanic nu doar 
pe frontispiciu, ci și în preo-

cupările editoriale.
Subliniez faptul 

că, pentru a-și susți-
ne în mod avizat și 
riguros direcționa-
rea, „Balcanii și Eu-
ropa” a găzduit în 
paginile sale, în fie-
care număr, articole 
dedicate tematicii 
sale, semnate de per-
sonalități ale lumii 
academice, politice, 
diplomatice, științifi-
ce, de business și cul-
turale, care i-au adus 
un prestigios premiu 
al Academiei Româ-
ne. Cel mai înalt for 
științific al țării a punctat, de 
asemenea, și limbajul jurna-
listic al publicației, aspect ex-
trem de important într-o 
lume a presei care deseori 
sărăcește sau face rabat la exi-
gențele gramaticale ale trans-
miterii informației în scris.

Cu ocazia celebrării celor 

20 de ani de activitate presti-
gioasă, urez revistei „Balcanii 
și Europa” ca în aparițiile sale 
viitoare să mențină aceleași 
repere de înaltă ținută ale 
conținutului editorial și ace-
lași aspect grafic de excepție, 
care o singularizează în presa 
românească.

ziarul de aici, un săptămâ-
nal de informații care se 
numește sugestiv OGLIN-
DA DE AZI. Am întâlnit 
scriitori și jurnaliști cunos-
cuți, care m-au convins de 
multă vreme că acest mic 
oraș are printre cele mai 
mari densități de persona-
lități culturale, am întâlnit 
mulți tineri, ca o garanție a 
unui mâine optimist. Am 
înțeles că ziarul este iubit și 
apreciat, ceea ce presupune 
că este respectat, dezideratul 
țintit, zic eu, de orice istoric 
al clipei, cum îl mai numim 
pe ziarist deseori. Și cu cât 
este mai mare respectul de 
care se bucură, jurnalistul 
dar și munca sa, cu atât pu-
blicația respectivă, ca să nu 
spunem presa în general, își 
înfăptuiește menirea de ve-
hicul cultural și informativ, 
de devotat prieten, în fond, 
al cititorilor. Aseară am tră-
it puternic acest sentiment și 
el se datorează micuțului 
colectiv redacțional, condus 
și animat de inimosul și ta-
lentatul jurnalist și scriitor 
câmpinean Florin Frățilă”, a 
afirmat Firiţă Carp.
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„Eroica” sau respectul 
față de istoria poporului român

R evista „Eroica” – de cultură 
istorică și de cinstire a eroilor 
neamului -, face parte din sis-

temul de publicaţii al Asociaţiei Naţi-
onale Cultul Eroilor „Regina Maria”, 
apare la Târgoviște, fiind așezată și sub 
egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România. Și trebuie spus că între-
gul ei staff este alcătuit din membri ai 
Uniuniunii.

În urmă cu două decenii, într-un 
moment când sentimentul patriotic 
și istoria poporului român începu-
seră, cu o insidioasă și perversă pre-
meditare, a fi atacate  dur, justificarea 
acestui atac fiind, chipurile, anularea 
din conștiinţa românilor a efectului 
„naţionalimului comunist ceaușist”, 
conducerea de atunci a Filialei „Mihai 
Viteazul” Dâmboviţa a Asociaţiei Naţi-
onale Cultul Eroilor „Regina Maria” a 
hotărât – aprobarea fiind unanimă - , 
la iniţiativa semnatarului acestor rân-
duri, să-și creeze propria publicaţie. 
Scopul, să valorifice extraordinarul 
trecut istoric al fostei capitale voievo-
dale Târgoviște – o adevărată Cetate 
Eternă a românilor –, a judeţului, și 
nu numai.

În anul lansării, 1998, „Eroica” a 
fost prima din teritoriu, după publi-
caţia centrală „România eroică”, cu 
caracter cultural istoric și de cinstire 
a eroilor neamului. Programul, din 
capul locului, a fost clar definit astfel: 
educaţie patriotică prin cunoaștere tre-
cutului și a adevărului istoric româ-
nesc. Formatul editorial enciclopedic 
este asigurat de un consiliu știinţific 
din care fac parte academicienii Mihai 
Cimpoi, Răzvan Theodorescu, - din 
păcate, i-am pierdut, plecând in ete-
nitate, pe acad. Florin Constantiniu 
și pe analistul militar-politic dr. Ale-
xandru Manafu-Târgoviște -, iar din 
Colegiul editorial se impun câteva re-
marcabile personalităţi, cum sunt ÎPS 
dr. Nifon, Arhiepiscop și Mitropolit al 

Târgoviștei, dr. Ovidiu Cârstina, 
directorul Complexului Naţional 
Muzeal „Curtea Domnească” Târ-
goviște, scriitorul și editorul Mihai 
Stan, prof. univ. dr. Agnes Erich, 
culturolog, și ilustrul militar Ghe-
orghe Șerban.

Este de remarcat și faptul că, 
pe materialele publicate la rubrica 
„Studii. Cercetări. Opinii. Măr-
turisiri”, apar  semnăturile unor 
binecunoscuţi oameni de cultură 
(scriitori, istorici, geopoliticieni, 
publiciști) atât din mediul acade-
mic, cât și din alte sfere de expri-
mare culturală. 

După mari eforturi de a susţine 
financiar apariţia revistei, în cele din 
urmă, Consiliul Judeţean Dâmbovi-
ţa a găsit soluţia salvatoare: finanţare 
pe fonduri nerambursabile.

Întregul tiraj se distribuie gratuit, 
o bună parte fiind încredinţat biblio-
tecilor publice și școlare, universitare.

Chiar de la apariţia sa la 1 decem-
brie 1998 – această dată a fost aleasă de 
fondatorii revistei premeditat, pentru 
a inculca în conștiinţa cititorilor carac-
terul programatic patriotic al acestei 
publicaţii – revista a acţionat cu obs-
tinată perseverenţă pentru a pune în 
valoare reprezentativul trecut istoric 
nu numai al Târgoviștei, văzută ca o 
Cetate a Unităţii naţionale românești, 
dar și al întregului neam românesc. 
Fiecare dintre numerele apărute în 
cele două decenii de la lansare stau 
indubitabilă mărturie, în acest sens, 
însă, pentru o recentă exemplificare, 
amintim numerele din anii 2017 și 
2018, unele apărute la „Un secol de la 
marea victorie românească din vara 
anului 1917”, și, altele, la „Centenarul 
Marii Unirii” („Un veac de la Unirea 
Basarabiei cu Patria Mamă România” 
și „100 România”, numărul omagial 
din decembrie 1918). Unele dintre stu-
diile și cercetările de referinţă au pur-

tat semnătura unor membri marcanţi 
ai UZPR din filială: George Coandă, 
de fapt iniţiatorul longevivei publicaţii, 
ţinând seamă de vicisitudinile aces-
tor vremuri, Mihai Stan, Gheorghe 
Șerban, Victor Petrescu, Constantin 
Voicu sau Cornel-Emil Petrescu și 
cum momentul augural al Centena-
rului va fi împlinirea unui secol de la 
recunoașterea oficială a existenţei Ro-
mâniei Mari prin Tratatul de Pace de 
la Trianon, din 4 iunie 1920, întregul 
program editorial al revistei este deja 
centrat pe acest fundamental moment 
istoric, acum, când, există forţe, ge-
opolitic privind lucrurile, acţionând 
pentru neantizarea statului naţional 
unitar român.

Așadar, revista „Eroica” se vrea, 
și reușește să fie, o tribună a retrezi-
rii cultului pentru istoria poporului 
român. Nu întâmplător UZPR i-a 
conferit Diploma de Excelenţă pen-
tru „respectul dovedit faţă de istorie și 
profesionalism în abordarea teoretică”.

@ George Targovia
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Antilethe – o revistă unicat 
în peisajul revuistic actual

Î ncepând cu toamna anului 2018 
apare la Craiova o revistă cu o 
personalitate distinctă, denumită 

de directorul fondator, Mihaela Albu, 
– Antilethe. Numele, preluat dintr-o 
însemnare a lui Vintilă Horia („Lethe 
era fluviul uitării, în care sufletele ce-
lor morţi se spălau de amintiri înainte 
de a intra în eternitate. Antilethe am 
botezat acest jurnal, pentru ca totuşi 
să nu uit”) este explicat mai pe larg 
– deopotrivă cu justificarea deme-
rsului revuistic – în „Argumentul” 
care însoțește cele patru numere 
care au apărut până în prezent. 

Originalitatea revistei constă în 
faptul că întregul cuprins este alcă-
tuit din texte semnate de scriitori 
care au trăit mare parte din viață 
în exil și publicate la momentul 
respectiv în alte spații geografice, 
interzise la noi decenii întregi. În 
„Argument” este explicat, de alt-
fel, foarte clar scopul editorilor: 
„Prin revista noastră încercăm să 
contribuim la punerea în circuitul 
public a unor articole, eseuri, po-
ezii, jurnale etc. scrise și publicate 
departe de ţară și rămase în cea 
mai mare parte încă necunoscute, 
venind astfel în sprijinul celor inte-
resaţi de fenomenul cultural al exi-
lului românesc, aducând totodată în 
atenţie însăși personalitatea unuia sau 
a altuia dintre cei pe care-i numim 
mari necunoscuţi ai culturii române. 
Portretele pe care și le-au făcut unii 
altora, schimbul epistolar dintre ei, 
jurnalele ori memoriile dau seamă 
– peste timp – despre dimensiunea 
umană, dar nu mai puţin de talentul 
și dăruirea fiecăruia întru păstrarea 
unei limbi frumoase și curate.”

De aceea, fiecare număr este dedicat 
uneia dintre personalitățile românești 
care au trăit în exil (Vintilă Horia - nr. 
1, Mircea Popescu – nr. 2, Ștefan Baciu 
– nr. 3 și Camilian Demetrescu – nr. 4), 

ediția fiind completată și cu alte mate-
riale necunoscute publicului cititor din 
țară, de vreme ce exilul a fost un subiect 
prohibit în timpul perioadei comunis-
te. Pentru edificare, enumerăm aici câ-
teva dintre rubricile constante: File din 
literatura exilului, Reviste românești în 
exil, Din presa exilului, Restituiri. Texte 
originale în versiune românească sau 
Din exil despre exil ș.a.

Numele enumerate mai sus sunt 
încă (cvasi) necunoscute cititorului 
din țară. Ne vom opri pentru o suc-
cintă prezentare asupra artistului de 
talie internațională – Camilian De-
metrescu, deși fiecare dintre cei patru 
a căror activitate culturală formează 
tematica unui număr din Antilethe 
s-ar cuveni prezentat cu mai multe 
amănunte asupra operei literare (ori 
artistice), dar și a activității jurnalis-
tice și chiar de ctitor de reviste, cum 
a fost cazul lui Ștefan Baciu.

„Născut în 1924 la poalele munţi-
lor Bucegi (la Bușteni) – așa cum se 
menționează în primul articol („Ar-

tistul și gânditorul Camilian Deme-
trescu) –, acesta va absolvi Academia 
de Arte Frumoase din București, 
frecventând, în paralel, și cursurile 
facultăţilor de medicină și de filoso-
fie. Începând din 1950 și până în 1969, 
artistul a traversat o perioadă de in-
tensă activitate afirmându-se atât în 
sfera artelor plastice (ca participant la 
numeroase expoziţii din ţară și din 
străinătate), dar și printr-o intensă 
activitate publicistică pe teritoriile 
criticii de specialitate, devenind di-
rector al revistei Arta.”

Cele câteva repere privind capi-
tolul dedicat lui Camilian Deme-
trescu s-ar cuveni completate cu 
altele din celelate rubrici, cu sem-
nalarea poemelor semnate de Virgil 
Ierunca, Horia Stamatu ori Ștefan 
Baciu, cu un fragment din Memo-
riile unui fost Săgetător de Vintilă 
Horia, cu prezentarea uneia dintre 
cele mai importante reviste din exil 
– Limite de către Mihaela Albu, cu 
două articole ale lui Camilian De-
metrescu publicate în această re-
vistă și multe altele.

Pe scurt, revista Antilethe ne 
pune în față acea „Românie” de 
dincolo, care, așa cum subliniază 

Mihaela Albu („în numele redacției”) 
„a fost reprezentată de valoroși inte-
lectuali – scriitori, filosofi, jurnaliști, 
oameni de știinţă și, nu în ultimul 
rând, de câţiva politicieni.” Activitatea 
scriitoricească desfășurată de ei în exil 
este astfel subiectul principal al aces-
tei „publicaţii-oglindă a fenomenului 
cultural românesc desfășurat în teri-
toriile din afara ţării”. Prin ea, se arată, 
editorii doresc să ofere „o mai bună 
cunoaștere a vieţii și activităţii – nu de 
puţine ori dramatică și complexă – a 
celor pentru care exilul a fost, așa cum 
afirmase metaforic Monica Lovinescu, 
„o paranteză cât o existenţă”.

@ Camelia Zăbavă
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Adolphe A. Chevallier 
și fotografiile lui minunate
A

rtistul fotograf Adolphe A. 
Chevallier (1881-1963), născut 
la Broșteni pe Bistrița, a fost 

fiul administratorului elvețian al dome-
niilor Coroanei Adolphe Chevallier și 
al moldovencei Smaranda Vasiliu. Ca și 
contemporanii săi Iosif  Berman și fra-
ții Emil și Josef  Fischer, el are un ele-
ment de alteritate etnică: elvețian în 
cazul lui, evreiesc în celelalte. Alteritatea 
i-a permis să sesizeze mai bine geniul 
civilizației românești tradiționale.

Chevallier se îndrăgostește de mic 
de minunata artă a fotografiei. Între 
1897 și 1900 va ucenici la Laussane, la 
atelierul de Jongh, și la Viena, la cabi-
netul Adele. Întors în țară, execută din 
1901 fotografii pentru funcționarii 
Domeniilor Coroanei. Din 1906 își 
deschide un atelier fotografic la Bacău, 
pentru ca în paralel să gestioneze un 
laborator sub numele mamei sale, S. 
Chevallier, la Piatra Neamț. După de-
clanșarea primului război mondial 
Chevallier se stabilește la Bicaz. Aici se 
întâlnește cu Familia Regală a Româ-
niei: la reședința regală de la Bicaz va 
executa o serie de fotografii remarca-
bile ale membrilor familiei domnitoa-
re. Notorietatea adusă de statutul de 
Fotograf al Curții Regale îi va ușura 
contactul cu marii editori bucureșteni 
de cărți poștale ilustrate. Este promo-

vat pe piața României Mari de Socec 
iar ulterior de Cartea Românească cu 
întreg portofoliul său de fotografii, care 
ajung să constituie o frescă vizuală a 
mediului natural și social al satului de 
munte moldovenesc. Activitățile coti-
diene ale păstorilor și țăranilor, erotica 
rurală, obiceiurile tradiționale sunt 
surprinse într-o cheie romantică, dar 
totuși apropiată de realitatea etnogra-
fică. Mai mult decât țăranii lui Berman, 
înfățișați realist, și de cei ai fraților Fis-
cher, văzuți printr-un filtru ceremoni-
al, imaginile temperat romantice ale 
lui Chevallier ajung să constituie nor-
ma reprezentării vizuale a satului ro-
mânesc pe parcursul întregii perioade 
interbelice. Adolphe Chevallier a fost 

interesat și de alte subiecte, dar opera 
lui de fotograf al civilizației populare 
este cea care l-a făcut cunoscut. Recep-
tarea ei cunoaște o cezură după insta-
urarea comunismului, care îl face să 
părăsească țara în 1950. Seria recupe-
rărilor începe în 1993, pentru ca ulti-
mii ani să fie martorii unei explozii de 
lucrări dedicate lui Chevallier. Institu-
tul pentru Memorie Vizuală, al cărui 
director sunt, și-a propus constituirea 
unui corpus cuprinzător al operei sale 
fotografice. Mă bucur să împărtășesc 
aici câteva din fotografiile sale.

@ Lucrețiu Tudoroiu

Imaginile fac parte din arhiva Institutului 
pentru Memorie Vizuală iar reproducerea lor 
este interzisă fără acordul deținătorului.


