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Nouă filiale noi
întăresc
structurile UZPR
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, cel mai mare și mai vechi for reprezentativ al presei din țara noastră, s-a întărit cu
șapte filiale noi în București, precum și cu alte
două organizații în județele Olt și Gorj. Alcătuite din jurnaliști cu vastă experiență și cu o
activitate meritorie în presa ultimelor decenii,
aceste noi filiale vor reprezenta nuclee de profesionalism și implicare, precum și de elaborare a unor proiecte jurnalistice de elită. UZPR
își va extinde astfel comunicarea, prin toate
mijloacele pe care le pune la dispoziție tehnologia modernă, spre toate cele 53 de filiale pe
care Uniunea le are în țară și peste hotare, definindu-și, o dată în plus și la noi dimensiuni,
misiunea de certă utilitate publică și vocația de
coagulare în jurul celor mai înalte principii
profesionale a jurnaliștilor din România.
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Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România propune tuturor membrilor
să trimită pentru publicare materiale pentru „Revista UZP”. Jurnaliștii care
doresc să se exprime pe această platformă print reprezentativă pentru organizația
emblematică de breaslă sunt așteptați să se alăture cuprinsului editorial cu texte
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Pandemia, presa și isteria

V

irusul COVID a aruncat în
brațele omenirii o bombă cu
desfășurări și efecte perfide,
deconcertante și devastatoare, cărora nu li s-a găsit răspuns pe măsură nici până acum. Statele lumii n-au
fost pregătite pentru a contracara un
asemenea inamic „hibrid” (ah, acest adjectiv, bun la toate când te încurci să definești ceva!). Ezitări, experimente de tot
felul, revelații și dezmințiri, duble măsuri,
reacții întârziate sau excesive și mai ales
exacerbarea, uneori până la paroxism, a
panicii colective. Iar pentru ca absurdul
la scară planetară să atingă cote dramatice, de o nesiguranță și un dramatism
fără precedent, căci este vorba de pierderi
de vieți, care puteau fi mult mai mici dacă
s-ar fi acționat în mod potrivit, isteria
globală a fost – și este în continuare –
stimulată meticulos, cu încăpățânare și
premeditare, instrumentată, pusă să slujească în scopuri egoiste și în competiția
pentru supremație mondială. Altfel nu
se poate explica de ce nu s-a reușit un
minimum de solidarizare în față răului a
ceea ce numim, tot mai impropriu și ipocrit, până la sațietate, „comunitatea internațională”. Ce comunitate, ce internațională, când în fața unei sfidări
existențiale care amenință toate popoarele și toți pământenii, până în detaliile
vieții lor de fiecare zi, decidenții puterii,
organizațiile „cu vocație internațională”,
multinaționalele, societatea civilă cu ciupercăria ei de ONG-uri n-au reușit să se
regăsească într-un efort comun de stăvilire și lichidare a sinistrului?
A formula un răspuns la întrebare ar
prespune evaluarea întregii stări de fapt a
lumii de azi și a sinergiilor care o mișcă.
Să zicem – și să sperăm – că va fi timp și
interes pentru o asemenea evaluare cu
bună credință, pentru un asemenea firesc
examen de conștiință. Căci altfel, pe conștiința „planetei albastre”, cum ne place
să o numim, va rămâne o pată urâtă. Un
asemenea proces trebuie, de aceea, să înceapă, inclusiv la nivel sectorial.
Bunăoară, cum s-a prezentat presa
– în primul rând cea scrisă din mainstream, cea electronică de largă împrăștiere în toate ungherele globului, principalele televiziuni – la dezbaterea publică
planetară pusă în mișcare de pandemie,
cum au făcut față-mass media mondia-

le și ce contribuție au avut la elucidarea
corectă a acestei mari încercări pentru
omenire? Cum a răspuns presa – care nu
e a patra putere, ci prima contraputere în
stat – sfidării neobișnuite și înverșunat
controversate a COVID-19? Din păcate,
nu așa cum s-ar fi cuvenit, nu la nivelul
echivalent provocării. În mare măsură
prin relatări consemnative selective, prin
preluarea fără discernământ (sau în mod
unilateral, interesat) a datelor vehiculate
de feluritele surse, fie ele oricât de dubioase și rău intenționate, dar – și în acest
caz – într-o manieră umorală, alarmistă, panicardă chiar, ceea ce nu putea să
servească așa cum se cuvine publicul
beneficiar. Cu ce a rămas în minte acest
public din tot ce a citit, văzut pe ecrane,
auzit despre ce se întâmplă? S-a lămurit
el mai mult, s-a liniștit cumva, a aflat el
ce să facă, în afară de a se spăla mereu pe
mâini și a se feri ca dracu’ de toți semenii
lui? Nu, presa nu s-a ridicat, nici la noi
nici aiurea, într-un asemenea moment de
cumpănă, la înălțimea responsabilităților
și exigențelor care îi reveneau.
În buimăceala, dezinformarea, manipularea și isterizarea care au convulsionat spațiul public, presa, cu excepții
care le onorează, dar care nu sunt în
general lideri de opinie cu voce puternică și forță de penetrare, s-a retranșat,
docilă și obedient, în eșalonul subaltern
al comunicării și explicitării evoluțiilor
și impactului pandemiei, prizoniere ale
unui unei pretinse „corectitudini sanitare”, abdicând de la menirea sa de reflecție
cât mai fidelă a unei realități care se cerea
imperios elucidată.
Dar șansa presei de a se reconfirma
nu numai ca oglindă fidelă a evenimentelor, ci și ca protagonist activ al bătăliei
pentru adevăr, nu este pierdută. În fața
ei se ridică noi sfidări, capcane, tentații,
dar și noi exigențe și obiective. În noua
situație, post-COVID, se ridică noi redute de cucerit. Căci omenirea are nevoie
presantă de noi abordări și opțiuni, de
noi perspective și de noi politici, în care
grija față de om și sănătatea lui, politicile
sociale și de ordin umanitar, sistemele de
sănătate la nivel național și conlucrarea
internațională în materie, salvgardarea
drepturilor omului supus în asemenea
momente unor mari presiuni, dejucarea încercărilor de politizare și in-

@ Corneliu Vlad
strumentare a marilor provocări care
pericilitează la propriu viața pe Terra
(înarmările, pandemiile, schimbările
climei, crizele economice etc.) să devină
într-adevăr prevalente. Presa, pentru a
fi cu adevărat independentă, credibilă,
utilă, trebuie să pună capăt condiției sale
de remorcă la angrenajele puterii politice
și ale încrengăturilor economico-financiare multi sau supra-naționale, și să nu
rămână subordonată intereselor egoiste,
de grup, nici captivă în tentaculele ilegalităților, abuzurilor, corupției. Revirimentul mass-media este, așadar, încă posibil.
Să ne mai punem încă o dată întrebarea de bun simț elementar mai sus
formulată și să-i dăm un răspuns neted
(cum ar fi spus Eminescu) și sincer: s-a
lămurit oare mai mult omul de pe stradă
despre COVID și cum e cu pandemiile
după ce a citit un munte de ziare, a ascultat la nesfârșit emisiuni de radio, a urmărit fel și fel de televiziuni, clipă de clipă, zi
și noapte, copleșit de o avalanșă pretins
informațională care mai mult l-a afundat în confuzie și angoasă decât lămurit
și liniștit? Răspunsul îl știm cu toții. Și
încă o întrebare: în ce măsură mai poate
susține presa, mai poate crede lumea,
că mijloacele de comunicare în masă
acționează independent, neinfluențate,
nedirijate, nesubordonate decât adevărului? Răspunsul să și-l dea fiecare gazetar,
mai întâi în sinea lui, apoi prin reflecție
și lucrare solidară. Atunci putem spune
că am învățat ceva din lecția COVID și
în ce privește rostul presei.
NR.18 - 2020
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Premiile UZPR pe anul 2019

PRESĂ SCRISĂ

diferite publicații: „Vatra Veche”, „Izvoare codrene”, „Mărturii maramureșene”,
„Constelaţii Diamantine”, „Confluenţe
Literare”, „Literatura de azi” sau „Agora
Literară”. A publicat până în prezent 25
de volume de publicistică, teatru, romane, poezie, antologii și o lucrare monografică despre localitatea Oțelu Roșu,
primind Premiul. „ACTA non verba!”
pentru volumul „Din tiparnițele presei”.

l CORNEL

CEPARIU

Distincții pentru jurnalismul
la cele mai înalte standarde

Î

ntr-o atmosferă cu totul specială,
Uniunea Ziariștilor Profesioniști
din România a acordat, în cadrul
unei festivități online, Premiile pentru
activitatea din anul 2019 a jurnaliștilor
care au participat la concursul „ACTA
non verba”. Juriul, alcătuit din perso-

brat, echidistant și cu o reputație solidă.
Pentru activitatea sa în cadrul Almanahului UZPR din Bacău, Ștefan Radu a fost
distins cu Premiul „ACTA non verba!”.

l VICTOR EUGEN

MIHAI – VEM

nalități ale mass-media, a distins cele
mai bune producții jurnalistice din toate segmentele profesionale, care certifică, o dată în plus, standardele înalte
la care profesează membrii Uniunii.

PUBLICAȚII - REVISTE - CARTE
Printre nenumăratele fațete prin intermediul cărora se
exprimă jurnaliștii, publicistica se află la loc de frunte.
Chintesență a discursului profesional, segmentul
PUBLICAȚII - REVISTE – CARTE a prilejuit acordarea
Premiilor UZPR unor profesioniști dedicați.

Cu o activitate remarcabilă în cadrul
publicației băcăuane ,,Context”, jurnalistul este o personalitate a presei din
Bacău și in țară. Efervescența sa creatoare este legată de unele dintre cele
mai cunoscute publicații, Almanahul de
vară şi cel de iarnă ale revistei „Context”,
precum şi de Almanahul anual ,,Sportul
băcăuan”, printre puţinele de asemenea
gen din România. Cornel Cepariu a primit Premiul „ACTA non verba!” pentru
activitatea jurnalistică la publicațiile din
Bacău, cunoscute și apreciate în țară și
peste hotare.

l DUMITRU BUȚOI
Coordonator și fondator al periodicului ,,Petrolistul” (1983-2015), fondator și redactor șef al „Jurnalui Juridic”,
redactor șef și fondator al revistei de cultură ,,Luceafărul de Vest, Dumitru Buțoi
publică materiale de presă cu un larg
caracter social, însumând însemnări,
reportaje, interviuri, portrete, realizând
și o importantă operă publicistică, în
volume ca „Oamenii aurului negru”, „
Oameni și destine”, 1999,„ Oameni, foc
și apă”, „Septembrie de vis”, „Oameni și
miracole”, „Oameni și amintiri”. Dumitru Buțoi a primit Premiul „ACTA non
verba!” pentru lucrările din Almanahul
UZPR, 1919-2019.
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l ANA-CRISTINA

POPESCU

Fondator și redactor-șef al revistei online „În bătaia peniţei”, din Caransebeş, Ana-Cristina Popescu scrie
permanent la ziarul „Caraș Severinul
în șapte zile” și colaborează frecvent cu

l ŞTEFAN RADU

Jurnalist care care consideră că echipa
din care face parte la revista „Context” și
Almanahul UZPR din Bacău este o adevărată „școală de presă”, Ștefan Radu adaugă
de fiecare dată, prin articolele sale, încă
o tușă de profesionalism la imensa arie
de cuprindere pe care o acoperă UZPR,
vădindu-se un jurnalist pasionat, echili-

Reperele profesionale ale lui Victor
Eugen Mihai, cunoscut în lumea presei
și a expozițiilor internaționale care i-au
recompensat munca drept VEM, au o
importantă componentă jurnalistică, cu
atât mai relevantă cu cât caricatura de
presă este o specie complexă, care cere
un cumul de calități pe care VEM le demonstrează din plin. Desenele celui care
este organizatorul Salonului Umorului
Bacău, concurs internațional de caricatură, au fost publicate în ziare, reviste și
cataloage din peste 50 de țări și au primit
un mare număr de disticții în țară și în
străinătate.Victor Eugen Mihai – VEM a
primit Premiul „ACTA non verba!” pentru promovarea Uniunii în cadrul expozițiilor de caricatură din țară și străinătate.

Componentă centrală a
mass-media, presa scrisă
este un segment
profesional care
cumulează în actul
jurnalistic vaste cunoștințe,
altruism, pricepere,
pregătire continuă și
pasiune pentru aflarea
adevărului și informarea
publicului. Toate aceste
calități vădite în materiale
de presă au stat la baza
acordării Premiilor UZPR
pe anul 2019.

l LIVIA CIUPERCĂ

Redactor literar la revista „Constelaţii diamantine”, din Craiova, Livia
Ciupercă activează în Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala
Iaşi, precum şi în Asociaţia Română de
Istorie a Presei. Colaborator reputat al
unui mare număr de publicații din țară
și de peste hotare, jurnalista are o bogată
activitate, ce include cărți, scenarii dramatice, articole de presă. Juriul UZPR a
decis acordatea Premiului „ACTA non
verba!” Liviei Ciupercă pentru piesa de
teatru „UZP 100”.
NR.18 - 2020
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l MIRON MANEGA

Unul dintre jurnaliștii cei mai apreciați din Strehaia, Vasile Vulpașu, este
fondator şi director al ziarului independent judeţean „Informaţia de Strehaia”.
Critic literar profund, publicist și scriitor, Vasile Vulpașu a reușit să edifice o
operă complexă, din postura de redactor, redactor-şef, precum și colaborator
la peste 50 de publicaţii din întreaga
ţară. Remarcat în presă ca un jurnalist
cu vastă experiență, Vasile Vulpașu continuă să activeze intens pentru creșterea
prestigiului presei românești, Premiul
UZPR „ACTA non verba!” fiindu-i
acordat pentru articlele din „Informația de Strehaia”.

l DUMITRU

ȚIMERMAN

Jurnalist cu voce inconfundabilă,
scriitor și publicist de marcă, Miron
Manega a scris peste 2.000 de articole
la publicații reprezentative pentru presa
românească - „Evenimentul Zilei”, „Național”, „Jurnalul Naţional”, „Săptămâna
Financiară”, „Finanţiştii”, „Cuvântul Liber”, „Luceafărul”, „Amfiteatru”, „Baricada”. Cunoscut pentru raportarea sa la
modelul Mihai Eminescu, Miron Manega activează neobosit, prin intermediul
unui demers jurnalistic distinct, reflectat
pe deplin în publicația „CERTITUDINEA”, pe care a fondat-o și o susține din
anul 2017 și pentru care a fost distins cu
Premiul UZPR „ACTA non verba!”.

DINESCU

Preşedintele Societăţii Culturale
„Anton Pann”, coordonatorul Facultăţii „Spiru Haret”, directorul Academiei
Olimpice Române, Filiala Vâlcea, preşedinte al Asociaţiei „Veteranmont România”, Filiala Vâlcea, Nicolae Dinescu
are o impresionantă carte de vizită pe
domeniul sportiv și o vastă experiență ca jurnalist și realizator de emisiuni
de televiziune. Pentru activitatea sa în
cadrul postului Vâlcea1 TV, Nicolae
Dinescu a primit Premiul „ACTA non
verba!”.
În cei peste 30 de ani de activitate
jurnistică, Dumitru Țimerman, licențiat în presă scrisă, jurnalist de radio
și televiziune, s-a dovedit un redactor
de forță, care și-a pus amprenta asupra
unui mare număr de publicații din Satu
Mare. De-a lungul anilor, materialele
sale au relevat, au inspirat, au reflectat
și au cuprins toate ariile de interes jurnalistic. În prezent este colaborator la
ziarul „Gazeta de Nord-Vest” şi la televiziunea NORD VEST TV, din Satu
Mare, continuând să fie un reper pentru
jurnaliștii din țară. Dumitru Țimerman
a fost distins cu Premiul „ACTA non
verba!” pentru materialele de presă din
„Gazeta de Nord-Vest”.
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Domeniu al presei care
are un impact major
asupra publicului,
televiziunea cere
profesioniștilor din
domeniu putere de
convingere, capacitate de
concentrare, rezistență și
cunoștințe profesionale
complexe. Oamenii de
televiziune care au reușit
să se remarce prin
producții de excepție în
anul 2019 au fost selectați
pentru acordarea
Premiilor UZPR.

l NICOLAE

l VASILE VULPAŞU
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TELEVIZIUNE

l SORIN BURTEA

Jurnalist de televiziune binecunoscut, Sorin Burtea a realizat sute de reportaje şi emisiuni economico-sociale,
inclusiv pentru radio, a coordonat producții care au devenit repere în domeniu – „Reflector”, „Economia încotro?”,
„Studioul economic”, „Ziua de mâine” –
care au adus cote de audienţă record sau
campanii tv de mare impact în opinia
publică, precum „Învinge apele!”, din
emisiunea „Interes general”, și „Solicitaţi bonul fiscal!”, de pe TVR 1. Apreciat
pentru profilul său profesional puternic,
Sorin Burtea a fost distins cu Premiul
„ACTA non verba!” pentru emisiunea
„Investiți în România”, de la TVR Internațional.

l PETRU FRĂSILĂ

Exponent al felului în care jurnalismul poate potența orice pregătire
profesională din alt domeniu, Petru
Frăsilă și-a pus o amprentă deosebită
asupra breslei jurnaliștilor, ca fondator
și conducător al unor entități media de
anvergură, dintre care se remarcă „TeleMoldova Plus” Iaşi, cu emisie, în prezent, în 14 judeţe din ţară şi în Chişinău.
Petru Frăsilă a primit Premiul „ACTA
non verba!” pentru emisiunea „La un
ceai cu Petru Frăsilă”, la „TeleMoldova
Plus”, Iași

Condei remarcabil, personalitate
implicată în comunitate și în societate,
un glas cu ecou deopotrivă în breasla
jurnalistică, precum și în opinia publică, Șerban-Petru Cionoff a activat cu
determinare în cadrul unor publicații ca
„Universitas”, „Scînteia tineretului” sau
„Dimineața”, accentând teme de cel mi
larg interes în materiale de certă valoare
jurnalistică. Pentru realizările sale în
cadrul publicației „Jurnalul Național”,
Șerban-Petru Cionoff a primit Premiul
UZPR „ACTA non verba!”.

PRESA ONLINE

l AL. FLORIN ŢENE

Considerate o poartă largă
pentru accesul la
materialele de presă
profesionistă a cât mai
multor cititori, media
online au cucerit
domeniul cu forța și
viteza cu care se mișcă
întreaga societate, și
implicit informația, în era
tehnologiei „pe repede
înainte”. UZPR a premiat
cele mai relevante
materiale de presă online
din anul 2019.

l ȘERBAN–PETRU

CIONOFF

Membru corespondent al Academiei Americano-Română și al Asociaţiei
Scriitorilor Români din Canada, voce
distinctă a presei din România, jurnalistul a editat numeroase lucrări de
importanță publică și a înființat „Liga
Scriitorilor din România”, care are 30 de
filiale în ţară şi 12 în străinătate şi care
editează 15 reviste în care se promovează literatura română autentică. Este
fondatorul revistelor „Agora Literară”,
„Regatul Cuvintelor”, „Constelaţii diamantine”, „Scurt circuit oltean” etc. A
publicat circa 6.000 de articole de critică
literară, anchete sociale și economice și
a fost distins cu Premiul „ACTA non
verba!” pentru revistele online „Logos
și Agape” și „Confluențe literare”.
NR.18 - 2020
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DIASPORA
Românii stabiliți peste
hotare au reușit să edifice
entități media în limba
română care coagulează
spiritualitatea
românească în jurul
valorilor și tradițiilor
naționale prin intermediul
jurnalismului de calitate.
O seamă de personalități
cu o bogată activitate
jurnalistică derulată în
numele profundelor
legături cu patria-mamă
au fost distinși de UZPR.

l THEODOR

UZP
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l VIRGILIU

l DAN TOMA

JIREGHIE

DULCIU

l ALEXANDRU

Jurnalistul Dan Toma Dulciu se remarcă printr-o pleiadă de articole publicate în prestigioase reviste și ziare din
țară și străinătate, din care revista „Lumina”, din Panciovo, Serbia, „Sud-Est”,
Chișinău, „Gazeta Teatrului Național”,
București, „Agero”, Stuttgart, „Zaman”,
Turcia, „Cronica Timpului”, „Lumină
Lină”, din New-York, „Magazin Istoric”
ș.a. Colaborator și realizator al unui
mare număr de emisiuni de radio și televiziune, Dan Toma Dulciu este creatorul unor bloguri specializate cu subiecte
din domeniul istoriei culturii românești.
Emisiunile radiofonice pe care le-a realizat în anul 2019 în Austria i-au adus
Premiul UZPR „ACTA non verba!”.

JURNALISM
FOTO
Imaginea a conferit
întotdeauna o greutate în
plus, uneori determi
nantă, materialului de
presă. De-a lungul istoriei
profesiei, nenumărați
jurnaliști specializați s-au
remarcat prin combinația
între arta imaginii și
valența socială a presei.

UZPR a decis să-i acorde lui Alexandru
Cetățeanu Premiul „ACTA non verba!”.

Teolog, poet, publicist, critic literar,
misionar al ortodoxiei româneşti peste
Ocean, eseist de factură creștin-ortodoxă, profesor universitar la Metropolitan College of New York, editor al
prestigioasei reviste „Lumină Lină”/
„Gracious Light”, publicație bilingvă
de spiritualitate și cultură românească,
preot paroh al Bisericii „Sf. Apostoli
Petru şi Pavel” din New York, Theodor Damian este o prezenţă nelipsită
din numeroase reviste literare din România şi nu numai. Pentru activitatea
sa în cadrul publicației ONLINE, din
SUA, Theodor Damian a fost distins cu
Premiul „ACTA non verba!”.

8

GUMANN

DAMIAN

l MIRCEA POPI

Sub egida asociației „Dor Călător”,
familia Mircea și Cristina Popi a creat în Austria o „mică Românie”. De-a
lungul anilor, sute de artişti de calibru,
pictori, scriitori, poeţi, jurnalişti au sosit în zona Graz, pentru a vorbi despre
România în cadrul unei emisiuni de
radio în limba natală, la Radio Helsinki. Demersul lui Mircea Popi în inima
Europei este o dovadă a felului în care
prin jurnalism se pot susține valorile
unei națiuni oriunde în lume. Pentru
promovarea României în emisiunea de
la Radio Helsinki, Mircea Popi a primit
Premiul UZPR „ACTA non verba!”.

l DANIELA

Poetă, prozatoare și eseistă, Daniela
Gumann nu a întrerupt nicio clipă legătura cu meleagurile natale, continuându-și din Austria activitatea susținută
pentru promovarea valorilor spirituale
românești. A publicat 16 cărți de genuri diferite, un studiu despre migrația
românilor în Austria și o piesă de teatru. Daniela Gumann a semnat zeci de
cronici, recenzii și referințe, precum și
peste 300 de articole în reviste și ziare și a fost distinsă cu Premiul „ACTA
non verba!” al UZPR pentru materialele
semnate în publicațiile online de limbă
română din Austria.

Doctor în arte vizuale, profesionist
de calibru, expert al imaginii, Virgiliu
Jireghie munceşte şi creează în Arad.
Legăturile sale cu presa sunt îndelungate, profunde și pline de semnificații.
Este lector universitar la Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Catedra
de Mass Media, instituţie în cadrul căruia a înfiinţat, în 2008, postul „Goldiş
TV” – online. Virgiliu Jireghie a editat
zece albume fotografice, a creat lucrări
pentru 77 de expoziții și a participat la
2.000 de expoziții colective în țară și în
străinătate. Pentru remarcabila sa creație în domeniul fotografiei de presă,
Virgiliu Jireghie a primit Premiul UZPR
„ACTA non verba!”.

l FLORIN EȘANU
Specializat în artă fotografică,
 lorin Eșanu și-a pus de zeci de ani
F
amprenta asupra calității fotografiei în
presă. Cariera sa profesională include
asigurarea unei ilustrații de cel mai
înalt profesionalism pentru publicații

CETĂȚEANU

Ziarist, poet, prozator Alexandru
Cetățeanu este unul dintre jurnaliștii
care atestă faptul că informarea publică
de calitate, profesionistă, poate fi desfășurată și de peste hotare, de-a lungul
timpului realizând materiale de valoare
recunoscută pentru numeroase publicații din România și din diaspora. Stabilit în Canada, Alexandru Cetățeanu,
director al revistei „Destine literare”, care
apare la Montreal, continuă să fie o voce
a presei din România. Pentru promovarea României în presa din Canada, juriul

reputate, printre care „România liberă”, „Timpul”, „Dor de dor”, „Curierul
întreprinzătorilor”. Seriile sale de fotoreportaje răspund la cotele cele mai
înalte nevoii presei de a fi relevantă și
prin imagine. Pentru grupajele realizate în Revista UZP în anul 2019, Florin
Eșanu a fost distins cu Premiul „ACTA
non verba!”.

@ Mădălina Corina DIACONU
NR.18 - 2020
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Seratele
„Eminescu,
jurnalistul”
- Ediția
Princeps
Luni, 13 aprilie 2020,
„Sfânta și Marea Luni” în
calendarul creștin, am
fost spectator de la
distanță, dacă îmi
permiteți să numesc
Viena orașul
depărtatelor nostalgii, al
Seratelor Eminescu,
Ediția Princeps!

L

e-am numit astfel, marcând
în termeni livrești lansarea
primei ediții online a acestei lunare laolaltă reuniri de
suflet a iubitorilor de Eminescu.
Desfășurat ritmic, în scurgerea
nesincopată a celor șapte ani de existență, evenimentul marca Doru Dinu
Glăvan, a devenit un „must-see” în
peisajul caleidoscopic al evenimentelor culturale românești, coagulându-se treptat în conștiința colectivă
drept o formă de reviriment spiritual,
de rejectare a tendințelor de ocluziune a gândirii „Luceafărului”, încercare
din fericire neizbutită, articulată, din
păcate, de unii în spațiul public cu
infatigabilă neobrăzare.
Seratele eminesciene sunt o manieră elegantă, înțeleaptă și cuminte
de reacție „asimptomatică” în fața
încercărilor de aneantizare a operei
eminesciene, direcționate de efemere
„corectitudini politice”.
Așadar, Serate Eminescu sunt de
ținut minte nu doar sub aspectul pe-
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riodicității temporale, ca reuniune mensuală a acestor
purtători ai uleiului de mir ai
posterității eminesciene, ci în paradigma modernismului de extracție cibernetică se configurează ca un miraj
astral, de strălucire selenară.
Desfășurate nu întâmplător în
Săptămâna Patimilor (coronavirotice), transmisia acestor Serate online este un veritabil mesaj „urbi et
orbi” al UZPR către Cetate și către
Lume, un miracol viu, demonstrând
că breasla jurnaliștilor este în prima

linie a luptei pentru lumină, adevăr
și dreptate.
Pe alt plan, putem spune că am
asistat la un eveniment istoric, adică
la nașterea primei forme de „broadcasting” a UZPR.
„Seratele Eminescu”, care puteau fi
definite până mai ieri, alaltăieri drept
un spectacol intelectual, „one-to-so-

me”, a devenit acum un
fenomen „one-to-many”.
Desigur, unii ar putea crâcni, spunând șoptit că fiorul Seratelor este
inefabil, fiind trăit doar „live”, doar
prin prezența „in situ”. Nu cred că este
corect să gândim astfel, eu trăind la
orele 17:00 aceleași emoții, de parcă
aș fi fost prezent în sala ICR din București. De aceea, îmi permit să mă
îndoiesc în privința argumentelor

contrare, evocând
un experiment
precedent, căruia – într-un fel –
aveam să îi fiu naș
și părtaș, realizat de
Radio România Cultural, Secția Teatru, din
inițiativa admirabilului
regizor Mihai Lungeanu.
Evoc cu plăcere acest
nume, fiindcă maestrul Mihai
Lungeanu este cel care a inaugurat, marți, 10 decembrie 2013,
la Teatrul Mignon din București,
prima ediție a Seratelor Eminescu,
punând în scenă spectacolul lectură, pe textul „Interviu cu Mihai Eminescu”, de Miron Manega.
Prin urmare, în urmă cu un deceniu și mai bine, împătimiții Teatrului
Radiofonic se reuneau săptămânal
la Majestic, pentru a asculta înfiorați spectacole înregistrate, aflate în
fonoteca de aur a radioului sau chiar
premiere absolute. Repet, spectacolul
era înregistrat, dar cei prezenți trăiau din plin bucuria de a comenta,
la sfârșitul ediției, tot ceea ce au trăit, simțit. Aceleași efect l-a generat,
sper, ediția primă, online, a Seratelor
Eminescu, oferindu-ne posibilitatea
ca, prin acest proiect modern, în același timp un curajos demers de ordin
jurnalistic, să revedem, reauzim, „ad
libitum”, oriunde ne-am afla, de câte
ori voim, voci, figuri și idei ale unor
personaje contemporane.

„Fugit inreparabile tempus”, spunea Publius Vergilius Maro (Virgiliu), de aceea vreau să îmi închipui
că „Seratele Eminescu” vor deveni
o frântură de nemurire, „sub specie
aeternitatis”.
Ah, ce dor îmi este de gândurile,
imaginea, vocea regretatului mare
cărturar, scriitorul și profesorul Mihai
Diaconescu! Sper din tot sufletul să se
fi păstrat fragmente filmate, înregistrări video sau audio, păstrând pentru
viitorime dizertațiile, memorabilele
sale discursuri și demonstrații de magistru, de erudit fără pereche, inegalabil în rostire și trăire, ce ar putea fi
rememorate într-o viitoare ediție a
acestor Serate.
În fine, adresez încă o dată cuvinte de recunoștință celor care au făcut
posibilă punerea în practică a inițiativei domnului Doru Dinu Glăvan
de a păstra vie flacăra acestor Serate,
dându-ne și nouă, celor de peste mări
și țări, șansa de a lua lumină de la cei
ce îl slujesc pe Eminescu.
O dovadă că proiectele inovative infirmă așa-zisa „încremenire în
proiect” dâmbovițeană, în vremuri
de carantină.
„În situații de forță majoră, UZPR
a dovedit capacitatea de a fi ea însăși
o forță majoră”! Q.E.D.
În încheiere, adresez felicitări cordiale tuturor membrilor jurnaliști!

@ Dan Toma DULCIU
UZPR Viena
NR.18 - 2020
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Diaspora,
împreună
cu ȚARA
În dimineaţa de 11 mai
2020 trăiam încă în
febrilitatea zilei de 10
MAI – Ziua Regalităţii –
sărbătoare naţională
a neamului nostru
românesc. Ştiţi
bine că în mileniul
nostru, III,
evenimentele se
succed cu „viteza
luminii”.

nieaţă şi mi-a dat să îmbrac
o „cămieşă” cu ciucurei şi
arnice şi ea s-a gătit toată
în straie moldoveneşti. Şi bag
seama că avea dreptate femeia
mea. Prin intermediul televiziunii,
aveam să ne întîlnim mai mulţi români, între noi şi laolaltă – cu ŢARA!
Timp de două ore, noi şi poate sute
sau poate mii de români din emigraţia
Pământului am dialogat cu românii de
acasă, cu ROMÂNIA. Deodată cu Maria-mea le mulţumim colegilor Doru
Dinu Glăvan şi gureşului poet Miron
Manega.

Montreal

E

u însă aşteptam
cuminţel
ora 10:00
a dimineţii – ora
17:00. în România,
graţie statornicului
fus orar. Simultan cu inimile mai multor români,
aşteptam transmisia online
a „Seratei EMINESCU – jurnalistul”, realizată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. Eram
convins că fraţii de acasă, prin tehnica
online, jucau o fentă tembelei epidemii
planetare care ne izolează prin case, ne
distanţează pe cei dragi şi ne cam strică
rosturile tuturor oamenilor muncii de
pretutindeni.
Tehnica online, după cum spuneam, avea să demonstreze din nou că
năstruşnicia confraţilor jurnalişti este
indiscutabil învingătoare la puncte.
În această confruntare, liderul Doru
Dinu Glăvan se face responsabil de
minuţiozitatea acţiunii propuse. La
desfăşurarea programului şi-a pus
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@ George FILIP
Viena

măiestria şi jurnalistul, poetul, scriitorul, istoricul,
omul de cultură Miron Manega. De-a
stânga lui, la pupitrul de comandă s-a
adăugat recent tânăra poetă Mariana
Păduraru – o zgâtie ochioasă de surioară basarabeancă „venită acasă” cu
sufletul şi cu lada ei de zestre.
TEHNICA!…îmi venea să strig şi
să aplaud tot eu: TEHNICA! Datora-

tă, la acest eveniment, artei lui Ovidiu
Zanfir. Graţie metodei moderne au fost
convocaţi, mobilizaţi şi puşi în ordine mai mulţi poeţi, scriitori şi jurnalişti din diverse ţări ale planetei. Din
Montreal am fost cuprins în respectivul
program al „Seratei” şi eu – subsemnatul poet total, cum mă recomand şi îmi

place să mi se
zică. Trebuia să
spun câteva cuvinte mai de la suflet
despre „fratele meu EMINESCU.” Zis şi făcut! Trimisesem înregistrarea mea filmată mai de
alaltăieri. Acum aşteptam ORA ZECE,
să înceapă transmisia. Îmi pâlpîia inima ca lui Labiș când aştepta să intre căprioara, în zorii zorilor, în bătaia puştii
lui tătâne-său…Maria-Sa, adică a mea,
o fostă fătucă de prin partea de Ţară a
EMINESCULUI, fremăta şi ea lângă
mine, cu sufletul la gură. Să v-o spun:
m-a pus să mă bărbieresc dis-de-dimi-

F

ructificând reacțiile încurajatoare ale primei ediții online
a Seratelor „Eminescu Jurnalistul”, desfășurate ca un
experiment temerar, sfidând restricțiile și interdicțiile impuse de starea
de necesitate, UZPR a realizat cea de-a
doua ediție online a acestor Serate, cu
participarea compatrioților aflați departe de pământul natal.
Intervențiile participanților (pr.
prof. univ. dr. Theodor Damian, Gheorghe Filip, Dana Oprița, Daniela și Constantin Gumann, Julia Sandra Vîrsta,
Alexandru Cetățeanu și subsemnatul)
au evocat o parte din preocupările lor

cot idiene,
activități dedicate păstrării
identității naționale, promovării
culturii românești
în străinătate, precum și
eforturile de punere în valoare
a personalității „Luceafărului”.
Ediția din 11 mai 2020 a beneficiat,
de asemenea, de prestațiile de referință ale unor nume de prestigiu, precum
Sergiu Cioiu, Elena Deaconu, Mircea
Bodolan, conferind evenimentului o
vibrație artistică elevată.
Plăsmuitorul inspirat al acestui
minunat eveniment a fost, ca de obicei, președintele UZPR, Doru Dinu
Glăvan, al cărui nedezmințit simț al
măsurilor bine chibzuite, dublat de o
perfectă orchestrare a inițiativelor însuflețitoare, ne-a prezentat, printr-un
discurs retrospectiv, recentele activități
ale acestei Uniuni, rostind și un cuvânt
introductiv, amintind tema acestui nou
episod din ciclul dezbaterilor lunare
dedicate jurnalismului și momentelor
de remember eminescian.
Comperajul a fost asigurat de eleganții și inspirații prezentatori Miron
Manega și Mariana Păduraru, care au
asigurat un ritm antrenant pe tot parcursul evenimentului, creând impresia
unui autentic studio de televiziune, în
care au performat ca veritabili profesioniști ai audio-vizualului, grație și
suportului tehnic realizat de Ovidiu
Zanfir (regie și montaj).
Aș dori să evoc în continuare un
scurt moment retrospectiv al „Seratelor Eminescu”, ca o contribuție la
istoria acestei generoase inițiative,
împlinind în decembrie 2020 șapte
ani de existență.

F
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Intuind cu peste un deceniu în urmă posibilitatea
utilizării internetului ca mijloc de prezentare în întreaga
lume a creației eminesciene, am realizat împreună cu
Miron Manega și Ion C. Rogojanu un proiect curajos:
transpunerea de pe banda de celuloid, pe un suport digital, a creației documentare a lui Octav Minar, intitulată
„Eminescu, Creangă, Veronica”, după care, la data de 19
mai 2009, această capodoperă a cinematografiei românești a fost distribuită în lumea întreagă de către Miron
Manega, prin intermediul internetului. Filmul acesta a
devenit atât de cunoscut pentru românii din țară, dar și
din diaspora, încât are câteva sute de mii de vizualizări.
Doi ani mai târziu, am avut ideea (premonitorie?) de
a realiza primul Muzeu Virtual Eminescu, care s-a născut la data de 29 octombrie 2011, astfel încât evenimentele dedicate marelui nostru poet național, creații literare,
opere critice, filme, emisiuni, interviuri, să fie oricând
disponibile în mediul online.După nașterea „Seratelor
Eminescu”, acest eveniment de remarcabilă încărcătură
sentimentală și adâncă semnificație culturală în urbea
bucureșteană și nu numai, debutează în mediul online,
în ediția din 24 iunie 2015 a „Seratelor Eminescu”, desfășurate la Palatul Parlamentului, Sala C. Brâncuși, în
prezența unor personalități de recunoscută autoritate
în lumea eminescologiei: fostul președinte al Academiei
Române, acad. Eugen Simion, academicieni, profesori
universitari. Această ediție este una istorică, fiindcă păstrează în memoria internetului nume prestigioase ale
culturii române, astăzi câteva dispărute dintre noi.
O a doua prezență în mediul virtual redă un rezumat
al Seratelor, cu ocazia ediției din 14 noiembrie 2016,
desfășurate la sediul Institutului Cultural Român, printre
invitații de onoare ai acestui eveniment aflându-se și
binecunoscutul artist Sergiu Cioiu, venit din Canada,
cu gândul de a-l cinsti pe Eminescu.
În zilele noastre, în condițiile unui blocaj cauzat de
pandemia recentă, Doru Dinu Glăvan ia inițiativa de a
asigura continuitate acestor Serate, prin desfășurarea lor
în mediul virtual. În încheiere, aș vrea să mulțumesc încă
o dată celor care au făcut posibilă această remarcabilă
acțiune, căreia îi subliniez, pe lângă valoroasele contribuții ale participanților, cel puțin trei calități: prima
este gradul înalt de „reziliență” („Seratele Eminescu” au
rezistat la șocul teribil al pandemiei, arătând că nimic
nu poate distruge o asemenea manifestare dedicată „Luceafărului”); a doua calitate constă în faptul că tot ceea
ce se petrece pe scena Seratelor se vede de acum înainte
„live” în lumea întreagă, pentru milioanele de români
din Diaspora și a treia, în sfârșit, este faptul că în arhiva
de aur a acestui veac vor exista de acum documente
complete privind modul în care au înțeles urmașii de
azi ai ziaristului Eminescu, jurnaliștii membri ai UZPR,
să ducă mai departe idealurile acestuia.

@ Dan Toma DULCIU
14

UZP

NR.18 - 2020

Aproape de la
mii de kilometri
- 8 iunie 2020

P

entru că la Salzburg suntem cu o oră mai devreme
decât în România, uneori mai scăpăm din vedere
acest lucru și ne lăsăm captați de programul stabilit
la fusul orar unde trăim. Deodată, primesc un apel
telefonic de la soțul meu, din biroul său, care mă anunță:

- A început Serata Eminescu, deschide repede!
- Dragul meu, dar eu mă pregăteam să plecăm împreună...
- Nu mai plecăm. Hai, deschide repede, să nu pierzi, că
e tare frumos!”
Așa am început noi, familia Gumann să vizionăm serata,
fiecare de la calculatorul personal, fiecare din biroul său.
După ce am ascultat cu atenție până la ultimul cuvânt, merg
la soțul meu în birou, să comentăm împreună. Când ajung
acolo, el încă mai asculta.
- Păi, ce faci?, îi spun eu, nedumerită. Nu s-a terminat?
- Ba da, dar m-am întors să-l mai ascult pe Manega, că
tare frumos mai spune.

Așa a
fost la noi
și cred că
la mulți
alții ca noi.
Eu am un
principiu,
dobândit,
ce-i drept, de
la părinți: nimic nu-i total
rău, dacă ești
puțin atent găsești ceva bun în
orice rău.
Așa am văzut eu
această izolare pandemică, criticată de mulți,
iar în cazul Seratelor cred că
pentru noi, membrii și nemem-

brii UZP din depărtare, iubitori de Eminescu, împătimiți de
articole scrise bine și dornici să fim la curent cu realitatea,
ne putem bucura să vă privim și asculta atent și, de ce nu,
ca în cazul nostru, reasculta.
Am avut șansa să participăm și la
o Serată „Eminescu jurnalistul”
desfășurată la Institutul Cultural Român din București și vă înțeleg perfect
dorul pe care îl invoca
atât de dulce doamna
Rodica Subțirelu, atmosfera prietenoasă și
discuțiile de înainte de a
începe evenimentul, îmbrățișările și bucuria revederii cu anumite persoane
cunoscute de la alte evenimente culturale, discuțiile de
după eveniment. Vă înțeleg
perfect și aveți dreptate. Contactul direct cu publicul este
important.
Mi-a plăcut foarte mult expresia domnului președinte Glăvan, cum a
spus în deschidere, după frumosul imn „... sper
să vă placă produsele noastre...”. Așa am spus și eu în urmă
cu trei ani, la o lansare de carte la Universitatea Danubius
din Galați, unde fusesem studentă, și apoi am revenit cu o
dare de seamă a recoltei, în calitatea de produs al lor. Cred
că fiecare din noi învățăm ceva de la cei mai buni și cu experiență cu care ne întâlnim în decursul vieții.
Sub bagheta magică a domnului președinte Doru Dinu
Glăvan, remarcăm diversitatea și bogăția informației, invitați
cu o remarcabilă carieră profesională, care, prin discursul
dumnealor, ne determină să ne luăm notițe și mai apoi să
ne documentăm lipsurile. Am fost fost foarte bucuroasă să-l
revăd pe remarcabilul eminescolog Theodor Codreanu, care
de fiecare dată îmi trezește fiorul nostalgiei locurilor natale
din zona Hușilor. Am avut ocazia să-l cunosc și personal,
iar în biblioteca noastră am două cărți scrise de domnia sa.
Prezența distinsei poete Mariana Păduraru este o bună
alegere, emisiunea primind astfel o notă pastelată, iar vocea
ei dulce, moldovenească, ne cucerește pe toți.
Da, Serata „Eminescu jurnalistul” creează dependență,
captează și înțeleg perfect dorința de a reveni la organizarea
anterioară, însă pentru noi, cei din străinătate, este o mare
oportunitate să vă putem vedea la noi în casă, la mii de
kilometri, concret, în transmisiune directă.
Da, este adevărat. UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA sunt cu adevărat profesioniști
și punctum.

@ Daniela GUMANN
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EVENIMENT

Acord România-China

pentru Cooperare și schimburi jurnalistice

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România și Asociația tuturor jurnaliștilor din China vor organiza entități
media în cele două țări, cu scopul de
a relata împreună activități legate de
Inițiativa „O Centură, un drum”. Aceste organisme vor acoperi cele mai recente evoluții ale proiectelor incluse
în program și, în același timp, își vor
împărtăși reciproc experiența.
Acordul România-China pentru
Cooperare și schimburi jurnalistice
include și o componentă academică.
Astfel, părțile semnatare urmează să
ia lua parte în mod activ la Forumul
Jurnaliștilor „O Centură, un drum”,
precum și la seminarii, workshopuri,
întâlniri anuale, evenimente festive
și alte activități organizate de fiecare

ES d-na Jiang Yu,
Ambasador al R.P.
Chineze a București,
în vizită la sediul UZPR:

„Să păstrăm statornic în
suflet calea prieteniei”

La 15 iunie 2020, la Ambasada Republicii China din București a avut loc o nouă întâlnire „la
vârf” între conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și Excelența Sa doamna
Jiang Yu, Ambasador al R.P. Chineze în România. Scopul nemijlocit al întâlnirii a fost semnarea unui protocol privind colaborarea UZPR cu
o structură similară a breslei jurnaliștilor din
China, în vederea asigurării unui flux echilibrat
al știrilor internaționale venind dinspre China
în România și, reciproc, a celor din România
spre China și Asia.
Este al cincilea contact important al UZPR cu
China, cele anterioare fiind, în ordine cronologică: vizita unei delegații a Uniunii Ziariștilor
din China la sediul UZPR (septembrie 2018),
vizita jurnaliștilor de la cotidianul chinezesc
XIN MIN din Shanghai la sediul Uniunii (24 iunie
2019), întâlnirea cu presa de la Ambasada Republicii Chineze (1 august 2019) și vizita, la sediul UZPR, a doamnei Ambasador Jiang Yu, la
16
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13 noiembrie 2019. Semnarea protocolului de
colaborare între presa românească și cea chineză, intermediată de Ambasada Chinei la București, reflectă interesul major și prioritar pe
care China îl acordă Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, singura uniune de creație
și utilitate publică a breslei jurnaliștilor din România. Practic, UZPR devine, pe cale de consecință, „ambasadorul” presei românești în relațiile româno-chineze, suplinind parțial ezitările
diplomatice ale României în raport cu China.
În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre materializarea unor proiecte jurnalistice și culturale comune, realizate direct între cele două
entități - Ambasada Republicii Chineze și UZPR.
Protocolul de colaborare a fost semnat, din
partea română, de Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii. A mai fost prezent, din partea Ambasadei Republicii Populare Chineze, Secretar
I-1 Wang Xinwei.

Schimb util de informații,
vizite reciproce

P

entru promovarea continuă
a relațiilor de colaborare
între organismele media
din România și din China,
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România și Asociația jurnaliștilor din
întreaga China au semnat un document comun, prin care se vor urmări
mai multe obiective, derulate pe principiile voluntariatului, egalității, prieteniei și consultării.
În cadrul parteneriatului, vor exista
schimburi de vizite reciproce, prin intermediul unor delegații alcătuite din
reprezentanți ai organismelor media
cele mai relevante din cele două țări,
care vor contribui la întărirea cooperării și la un schimb util de informații.
De asemenea, în cadrul Acordului,

dintre cele două organizații. În același timp, este prevăzut un program
de participare la sesiuni de pregătire
a jurnaliștilor și de specializare pe
segmentul „O Centură, un drum”.
Acordul România-China pentru
Cooperare și schimburi jurnalistice
vine pe fondul semnalului transmis cu
ocazia vizitei la sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a ES d-na
Jiang Yu, Ambasador al R.P. Chineze a
București. Acesta a fost un evenment
cu semnificații extinse, centrat pe continuarea prieteniei tradiționale dintre
cele două țări și națiuni. De asemenea,
a fost un prilej excelent de a se marca
cei 70 de ani de relații bilaterale România-China, precum și cei 100 de ani de
existență a UZPR, cea mai veche organizație de breaslă din România. În
contextual acestui eveniment deosebit,
diplomatul și-a manifestat disponibilitatea, interesul și dorința unei legături mai
strânse cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în interesul ambelor
părți, UZPR fiind creditată ca partener

principal în medierea acestei relații. În
acest sens, ES d-na Ambasador al R.P.
Chineze a lansat invitația ca o delegație
de jurnaliști români să viziteze China și
propunerea ca o delegație similară, de
jurnaliști chinezi și oameni de cultură,
să viziteze România, la o dată care se
va stabili, UZPR fiind îndrumător și
mediator al acestui demers.
Vizita ES d-nei Jiang Yu, eveniment
de o semnificație aparte, deopotrivă
din perspectiva imaginii și a conținutului dens al discuțiilor și proiectelor,
a stat sub semnul îndemnului adresat
conducerii UZPR - „Să păstrăm statornic în suflet calea prieteniei, să ducem
pe mai departe moștenirea memoriei
culturale” - după cum a punctat diplomatul chinez.
Acordul România-China pentru
Cooperare și schimburi jurnalistice
se realizează în cadrul Inițiativei „O
Centură, un drum”, proiect complex,
care se extinde pe numeroase planuri.
Inițiativa „O Centură, un drum” aduce
noi semnificații străvechiului Drum al
Mătăsii și servește ca o nouă platformă
de stimulare a cooperării între state.
Întărirea colaborării între jurnaliștii
din țările de pe traseul „O Centură,
un drum” are drept scop dezvoltarea
comunicării, a cunoștințelor reciproce,
precum și a schimburilor de conținut
între organizațiile media, pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale și multilaterale în diverse domenii, făcând
posibile noi oportunități de dezvoltare
pentru părțile implicate.

@ Miron MANEGA
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Pentru că îl cunosc de câteva decenii, de
fapt aș putea să spun, forțând puțin mâna
lui Cronos, că aproape o jumătate de secol
am cutreierat împreună, uneori mai timid
alteori mai temerar, șesul nemărginit al
literaturii române, prin anii `70 ai veacului trecut întâlnindu-i întâia oară numele
într-o revistă, eram convins că nu îmi mai
poate produce o surpriză majoră. O anume plurivalență creatoare, în privința mea
total liniștitoare, el fiind ,,acasă” indiferent
de genul în care se exprimă (proză scurtă,
caricatură, epigramă, poezie etc.), m-a făcut
să cred că din trenul liricii lui Constantin
Stroe nu va face parte vreun vagon care să
mă mai surprindă. Iată însă că noua lui carte
(SCRISORI PE VÂNT, Editura UZP, 2020)
îmi vălurește câmpia așteptărilor, în ce-l privește, cu surprize îmbucurătoare. Inspirat
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și expresiv încă din titlu, el sparge silențios
monotonia Bărăganului metaforic la care
trudește, îl brăzdează cu râuri limpezi, răcoritoare ce curg spre a se uni într-un fluviu
neașteptat – bucuria lecturii! Cartea aceasta,
care este într-un anume fel demonstrația
faptului că numeroasele premii literare obținute de-a lungul timpului de autor sunt
binemeritate, îmi îmbogățește bagajul convingerilor intime cu încă una: orice câmpie,
oricât de netedă ar părea pe toată întinderea
ei, e capabilă să ascundă oricând vreo surpriză. Împlinirea artistică, atinsă prin acest
volum, îmi consolidează impresia pe care
o am de mai multă vreme, anume că împrietenirea lui Constantin Stroe cu limba
română s-a săvârșit în tihnă. Fără echivoc,
definitiv și ireversibil.
Pentru cititorul grăbit, momit de iluziile raidurilor cotidiene prin câmpiile cine
știe căror necunoscute, încerc o croială din
materialul clientului: „plânsul șoaptei” se
consumă „preț de un oftat” spre a zămisli
„fluturi de jurăminte”, buni să însuflețească
„un trup de cuvinte” ce se călește la „focul
gândului” în timp ce noi, cititorii, rămânem
„captivi reveriei”, maturizați de troienirea
emoției din trecerile care „au nins”!
În finalul acestor rânduri, am să spun
ceva ce poate ar fi trebuit să precizez la început. Cu această carte, Constantin Stroe nu
o bucură doar pe doamna Ileana, stăpână
grijulie a inimii sale (volumul i se dedică cu
prilejul împlinirii a 50 de ani de viață sub
curcubeul iubirii reciproce!), ci și pe mulții
săi prieteni, surprinși fericit de noua-i arhitectură lirică.

@ Firiță CARP

Această carte este menită să servească drept un
îndrumar de bază cu privire la cele mai bune practici
în domeniul de activitate al
comunicării, mai ales cel al
purtătorului de cuvânt, după
o experienţă de ani de zile.
Cartea este concepută astfel încât să îi ajute pe
cei care desfăşoară această
activitate, cu scopul de a-şi
perfecţiona abilităţile de
comunicare şi mai ales de a
comunica, atât spre propriul
avantaj, cât şi cel al sectorului public sau privat în ansamblu.

Prin urmare, cartea nu este o
lucrare ştiinţifică sau un tratat şi
nici nu îşi propune să fie un îndrumar complet al tuturor paşilor
care se cer a fi succedaţi sau o „reţetă universal valabilă” cu privire
la modul în care un purtător de
cuvânt trebuie să procedeze şi săşi gestioneze timpul.
Această carte recomandă o introducere în conceptele majore ale
comportamentului omului purtător de cuvânt, al timpului petrecut în desfăşurarea activităţii,
al aplicării teoriei în practică şi o
descriere a celor mai bune practici şi a instrumentelor acestora,
care pot fi transformate ca soluţii
de imediate de aplicare de către
persoana sus menţionată.
Obiectivul general al cărţii
„Purtătorii de cuvânt” vizează dobândirea cunoştinţelor necesare
abordării profesioniste a domeniului Relaţiilor Publice şi comunicării din perspectiva celor care
realizează, în cadrul oricărei organizaţii, relaţia coordonată, structurată, cu mass media, respectiv
din perspectiva purtătorului de
cuvânt, a specialistului în comunicare şi relaţii publice, respectiv a
conducătorului/coordonatorului
unui departament de comunicare,
PR şi/sau relaţii cu presa.
Obiectivele specifice ale cărţii
sunt legate de însuşirea deprinderilor specifice necesare acestei

profesii, precum stabilirea relaţiei
cu mass-media, comunicarea în
situaţii de criză, redactarea comunicatelor de presă, organizarea
evenimentelor de presă (conferinţe, briefinguri, declaraţii de presă).
Definiţiile, şcolile care nu prea
sunt, teoriile prezentate în carte
servesc, aşadar, drept un punct de
pornire pentru abordarea acestor
comune şi nu constituie o sursă
ultimă pentru un răspuns final la
astfel de subiecte.
Noţiunile recomandate în
cartea de faţă sunt destinate să fie
transformate şi prelucrate pentru
uzul fiecărui purtător de cuvânt.
Sesizând în acest sens că evoluţia
priceperilor, talentelor personale
de comunicare impune un timp
îndelungat şi o stabilitate în practică, prezenta carte îşi propune să
vină în ajutorul celor care aspiră
să înceapă sau să întărească un
astfel de proces de învăţare, în
ceea cew îi priveşte.
Activitatea purtătorului de
cuvânt este deosebit de importantă în sectorul public şi privat.
Aceasta este cauza pentru care
este crucial să se ştie cum să-şi
gestioneze preocuparea fiecare
purtător de cuvânt şi să facă tot
ce le stă în putinţă pentru a replica
prompt, eficace şi în mod corect
la numeroasele cereri cu care se
confruntă în timpul activităţii pe
care o desfăşoară zi de zi.

Calea spre adaptarea la o viață
nouă într-o țară total diferită poate avea și repere jurnalistice. Pentru
cititorul din România, cartea „Israel,
am scăpat și de data aceasta!” poate fi
un cumul de reportaje venite din zona
„jurnalismului cetățenesc”, care nu se
supun exigențelor gazetăriei, dar oferă informație viabilă, trăită, dintr-un
tablou real. Prin volumul „Israel, am
scăpat și de data aceasta!”, Daniela Gumann oferă o perspectivă subiectivă,
filosemită pe alocuri, dar autentică,
asupra unei lumi dominate de un etern
război, ca și de remarcabile performanțe, de altfel, și mai ales un ghid
de adaptare, concretă sau ideatică, la
un spațiu și la condiții care nu se pot
găsi în nicio altă parte a lumii.
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PULSUL ORGANIZAȚIEI

UZPR Bacău și bucuria
participării la viaţa comunităţii

Î

n urmă cu patru ani, atunci când
se înfiinţa Filiala Bacău-Neamţ a
Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România, unul dintre obiective, este drept nemărturistit, dar prezent în minţile iniţiatorilor săi, era acela
de a aduce în atenţia publică valoarea,
strădania şi tenacitatea numelor de jurnalişti băcăuani, creaţia acestora, deschiderea către naţional şi chiar internaţional a presei băcăuane. În condiţiile
în care mass-media clasice se află în restrângere la nivelul judeţului Bacău, iar
cea online era mai puţin cunoscută. Am
pornit având convingerea că un jurnalism de calitate se face și în Capitală,
dar și în Provincie, acolo unde există o
dorință enormă și un potențial deosebit
de a fi profesată o asemenea meserie.
Numai puteam trata problemele
în stil provincial, doar cu prezenţe ori
reprezentări din Capitală. Am explicat
colegilor mei, precum şi autorităţilor şi
personalităţilor locale, faptul că UZPR
Bacău vizează o mai mare implicare
a judeţului, prin voci clare din Bacău,
în toate dezbaterile la probleme având
impact naţional ori - de ce nu ?- chiar
internațional.
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necesitatea şi, prin acestea, valoarea
unei meserii periculoase. Una care
impune entuziasm permanent, alături
de documentare, cultură, curaj şi imparţialitate. Remarcabil manifestate şi
prin alăturarea în filiala noastră a unor
profesionişti având orientări personale
de o diversitate de nuanţe. Însă, fapt
determinant, pentru cei 49 de membri actuali ai UZPR Bacău, ,,Noroc al
Băcăului”, cum definea Filiala scriitorul şi criticul literar Gheorghe Iorga,
entuziasmul de a avea idei este la fel
de important ca priceperea de a le
fructifica în beneficiul lor şi, desigur,
al publicului.
Şi cum puteau să o facă mai bine
decât prin ceea ce știu ziariştii să facă,
prin scris, prin rostire radiofonică ori
aparţii televizate? Aşa a apărut foarte
repede publicatia ,,Context”, astăzi vector al jurnaliștilor bacauani, dar şi un
reflex al reprezentativităţii băcăuane,
trecute prin imaginarul social, politic și
cultural al ţării. Materialele prezentate
în numerele apărute compun o direcţie
interesată deopotrivă de local, naţional
şi universal, de tradiţie şi noutate.

UZPR Bacău şi-a dorit, aşadar încă de
la începuturile funcţionării sale să se afle
unde trebuie, când trebuie, cum trebuie
şi să facă ce trebuie. Într-un soi de simultaneitate miraculoasă a rolurilor, să facă
în așa fel încât jurnaliştii să fie luaţi în
seamă, dar şi apăraţi

Şi, iată, chiar peste aşteptările noastre iniţiale, sigla UZPR a fost de foarte
bun augur, oferind posibilităţi de afirmareatât pe site-ul, cât și în publicaţiile
acestei organizaţii profesionale cu peste
3.500 de membri din ţară şi străinătate.
Faptele demonstrează, iată, că avem în
organizaţia băcăuană oameni capabili
să se întreacă în ale jurnalismului cu
orice competitor din ţară, talentul şi
efortul lor primind recompensele unor

@ Cornel CEPARIU

jurii formate din personalităţi ale publicisticii româneşti ori din domeniul
cultural şi ştiinţific. Cu pregananţă,
prin Mihai Buznea, Leondar Popa şi
Dan Busnea, în ultimele două Gale de
Premiere a UZPR, prin Eugen Verman
şi Ştefan Radu în Gala jurnalistului român, iar prin Victor Eugen Mihai, alias
VEM, aproape 20 de premii la concursuri internaţionale de caricatură pentru

presă, organizate în 17 ţări ale lumii.
Dar, în mod cert, depăşind optimismul fondatorilor, UZPR Bacău –
Neamţ a devenit, iată, un ,,laborator”
de concepere şi lansare a unor iniţiative
având conotaţii în profesia de jurnalist.
În această organizație, fiecare dintre ziariști a fost invitat să aibă câte o idee, câte
un proiect pe care să îl şi aplice şi ale
căror ecouri pot pontenţa tonicitatea,

,,Context” urmează editării consecutive, în ultimii doi ani, a câte unui
Almanah de vară şi a unuia de iarnă, a
revistei color lunare, dar şi a Almanahului anual ,,Sportul băcăuan”, publicaţii ce apar din 2017, printe puţinele de
asmenea gen din ţară. De asemenea, în
perioada de patru ani de când fiinţează
Filiala, membrii săi şi-au lansat ori au
susţinut lansarea, în cursul unor evenimente speciale a opt volume de carte
ori albume scoase de sub tipar de Mihai
Buznea, Ion Enache, Eugen Verman,
Petru Frăsilă, VEM, Marius Manta, Mihai Ceucă, participând, în calitate de
parteneri, şi la organizarea unor evenimente cultural şi sociale de importanţă
naţională, regională ori locală, derulate în judeţul Bacău. Între acestea, Gala
Star, Festivalul Bacovia, România în UE,
Theatre Stock. Membri ai Filialei au realizat şi interviuri, ori susţin emisiuni
dedicate profesiei de ziarist la posturile locale de radio ori televiziune. Am
susţinut, de asemenea, prin participare
directă, proiecte sociale şi având tentă

economică, între care mai importante,
referitore la promovarea unor meserii
de valoare, ar fi cele din domeniile aeronauticii, petrolului ori agriculturii.
Avem şi o prezenţă pe internet: uzpr_
bacau.blogspot.com, dar şi o adresă de
e-mail: uzpr.filialabacau@gmail.com.
Cum astăzi se face presă parcă tot
mai greu, dar se face, a fost necesar nu
numai să-i felicităm pe cei care o fac, dar
să îi şi susţinem pe cei ce doresc să acceadă cu materiale publicistice în presă.

Acestui scop i-au fost menite - şi
vor fi reluate după ridicarea interdicţiilor - întâlnirile cu tineri elevi, studenţi, profesori, ori promovarea de
către UZPR Bacău a celor care doresc
să acceadă la rigorile şi utilitatea meseriei de jurnalist, dar nu prea au unde
să-şi manifeste voinţa de fi meseriaş în
presă. Pentru că este nevoie de o formă
de pregătire practică a tinerilor, pentru că sunt mulți cu talent și dorință,
dar nu au unde să practice meseria,
am oferit spaţiu de apariţie a creaţiilor
unor dintre ei în publicaţiile noastre.
Încolţită în urmă cu patru ani,
prinzând ,,rădăcini” sigure şi lăsând
,,urme în cetate”, Filialei UZPR încep
să-i crească şi ,,aripi” către performanţe
utile şi tonice atât pentru membrii săi,
dar şi favorabile publicului. Tot concret
vizăm, în curând, apariţia săptămânală
online a unei publicaţii având un titlu
incitant, „PROVINCIALII?”, precum
şi a unei emisiuni ,,UZPR BACĂU
TV”, mai întâi pe canalul YouTube,
care s-ar alătura emisiunilor UZPR
Bacău difuzate, în prezent, de posturi

de radio şi televiziune din Bacău. Toate
aceste proiecte sunt discutate în dialogurile lunare de memebrii Filialei, iar
de când au apărut restricţiile cauzate
de pandemie, o dată ori de două ori
pe săptămână, prin intermediul canalului ZOOM, utilzat pe Facebook ori
în Grupul creat pe WhatsApp, suntem
conectaţi permanent.
UZPR Bacău se doreşte, aşadar, o
asociație cu ,,carte”, având în rândurile
sale profesionişti în ale scrisului, vorbirii radiofonice ori telegeniei ecranului,
oameni cu experienţă şi cultură, oameni
cu entuziasm inovator şi tonicitate jurnalistică, cu exersată percepţie a ceea
ce însemană mass-media de astăzi şi
vicistitudinile în colectarea, redactarea
materialelor şi informarea cititorilor.

Jurnaliştii băcăuani au simţurile
înfipte în realitate, iar gândirea în reversul ei. Jurnaliştii băcăuani gândesc
într-o încărcătură preponderant socială, cu semnificaţii ori/și aluzii general
omeneşti. Virtuţile ori viciile insului
supus ,,evenimentului” journalistic
trăiesc, în creaţia jurnaliștilor băcăuani, sub semnul unei etici fie a laudei
cu măsură, fie a sancţiunii juste, fie a
analizei ce ia în calcul zone obscure
marelui public, zonele nunaţelor cenuşii ce reflectă, ca într-o ,,comedie
umană”, viaţa atâtor anonimi problematici. Jurnaliştii băcăuani au trecut
prin multe avataruri ale identităţii
de sine. Ca urmare, UZPR Bacău are
drept cuvinte-cheie responsabil, semnificativ, de ţinut minte. Şi ce poate fi
mai tonic decât să ştii că ai contribuit,
prin efortul tău, la aflarea şi împărtăşirea publică a gândurilor, sensurilor şi
provocărilor timpului în care trăieşti?
Noi, cei din Filiala băcăuană, credem cu tărie, aşa cum spunea Doru
Dinu Glăvan, preşedintele actual al
UZPR, că în momentul în care organizaţia ,,împlineşte un secol de serviciu credincios în slujba societăţii romîneşti... după ce a trecut prin timpuri
de toate felurile, supravieţuind onorabil
şi reunind în rândurile sale cele mai celebre condeie”, profesia de ziarist este
una unică, de mare viitor, ce aduce truditorului său sentimentul, satisfacţia
de participare activă la viaţa comunităţii, a societăţii.
NR.18 - 2020
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SECVENȚE DE BIOGRAFIE JURNALISTICĂ
Revista UZP inaugurează
o serie de articole în care reprezentanți ai presei, colegii
noștri de breaslă din toate
domeniile mass-media care
au trăit și adunat în memoria afectivă o mulțime de
momente memorabile de
pe parcursul respectabilelor
lor cariere profesionale, vor

A

UZP

dări profesionale care astăzi
par desprinse din filme, dar pe
care profesioniști mass-media
le-au trăit, le-au păstrat în forul
lor interior și astăzi le aduc în
fața celor interesați. De asemenea, veți avea prilejul de a
vă cunoaște colegii și cunoscuții din breaslă în perioadele
începuturilor lor, atunci când

Fluieratul în biserică

m terminat „Facultatea de
Filologie” a Universității
„Babeș-Bolyai” în anul
1959. La repartiție, deși
puteam opta pentru un post de profesor în București, am optat pentru
același post în Sighișoara, întrucât
prietena mea, Liana, era din Mediaș.
După doi ani, deși era studentă, s-a
căsătorit cu un „politician înalt”, apoi
a plecat în Canada. Lovit în soartă și
frământat de dileme, m-am hotărât să
mă înscriu la a doua facultate, adică
la Facultatea de Istorie și Filosofie de
la aceeași Universitate clujeană. Eram
unul dintre primii studenți cu două facultăți, iar Ministerul Învățământului a
depus eforturi pentru a reglementa relația lor (recunoașteri, transferuri etc.).
Visul meu a rămas însă Universitatea
clujeană, de aceea, după patru ani în
Sighișoara, am acceptat postul de secretar literar la „Teatrul de Stat din
Turda. Apoi, cum urma repartiția, în
ultimul an de la Filosofie, am trecut la
secția zi, ca student ordinar. În această
perioadă, în Cluj-Napoca s-a înființat
Editura „Dacia”, iar Directorul acesteia,
Al. Căprariu, m-a angajat aici pe postul
de redactor la secția Filosofie. Așadar,
în 1971 eram și student la Filosofie, dar
și redactor la Editura „Dacia”.
Aici intervine un punct de răscruce... și de cruce. În anul 1971 s-a organizat „Simpozionul național al studenților de la Filosofie”, desfășurat în
Cluj-Napoca. Tema simpozionului era
„Fenomenul înstrăinării”. Mi-am elabo22

destăinui pentru public, ca și
pentru ceilalți profesioniști
ai domeniului, unele dintre
aceste episoade fascinante.
De-a lungul derulării noii rubrici, cititori vor sta față în față
cu personalități binecunoscute ale presei ultimelor decenii,
cu perioade în care discursul
jurnalistic era altul, cu abor-
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rat Comunicarea, încercând să găsesc
un echilibru între Scylla și Caribda. Vocea ideologică dominantă atunci susținea că în socialism nu mai există fenomene de înstrăinare. În comunicarea
mea, eu susțineam că mai există, chiar
ca „rămășițe istorice”. Agasat de vocile
dominante, care mergeau pe varianta
„Nu există înstrăinare în socialism”, m-a
pus dracul - că altfel nu-i pot spune să iau cuvântul, trecând la microfon.
Chiar după prima mea frază, publicul
m-a aplaudat. Am căpătat spontan curaj, trecând la a doua frază, după care
aplauzele au sporit. Și am dus-o tot
așa, până am încheiat discursul meu,
în aplauzele generale.
În intervenția mea orală am dat mai
multe exemple, dintre care menționez
aici doar două: 1. Părinții mei sunt țărani, de condiție mijlocie. Tata, Victor,
nu a vrut să intre în CAP. A fost amenințat că dacă nu intră în CAP, eu voi
fi eliminat de la facultate. Tata a intrat
în CAP, dar cu această ocazie nu „s-a
înstrăinat” el de întreaga lui avere, obținută cu trudă cinstită (!?); 2. În Turda există trei instituții dispuse în spațiu
triunghiular: Biserica, Teatrul de Stat și
Restaurantul. Dacă facem o cercetare
sociologică, putem observa că, mai ales
Duminica, cei mai mulți cetățeni sunt la
Restaurant, nu la Biserică sau la Teatru.
Au urmat discuțiile pe marginea comunicării mele. Dialogul cel mai tare
l-am avut cu profesorul Niculae Bellu, care conducea Simpozionul. Între
studenți, unii erau de partea mea, ca

@ Tudor CĂTINEANU
Bălin, alții erau împotriva mea, ca Ion
Cristoiu.
Simpozionul s-a încheiat, dar urmele lui abia acuma vin. După câteva
zile, am aflat că Securitatea a întrebat
Partidul dacă este cazul să se ocupe de
mine (!?). Partidul le-a răspuns că nu,
că se vor ocupa dânșii de mine. Ceea ce,
după cum vom vedea, s-a și întâmplat.
Eram redactor la Editura „Dacia”,
dar și absolvent al facultății menționate.
Profesorul Nicolae Kallos m-a întrebat
dacă nu aș fi de acord să mă propună
ca asistent. După un dialog cam tare
cu admirabilul Al. Căprariu, a fost de
acord și dânsul, deci și eu. Repartiția
națională a avut loc la Iași („Dulce târgu
Ieșiului”). Cu o jumătate de oră înainte de repartiție, m-a căutat profesorul
Nicolae Kallós și mi-a spus: „Acuma va
trebui să te ții tare! Din păcate, Comisia
de repartiție a primit un document de
la CC al UTC, prin care dosarul tău de
asistent este respins”.
Am coborât pe scările Universității
ieșene abia stăpânindu-mi lacrimile. Și
am devenit ce eram deja, redactor la
Editura „Dacia”, secția Filosofie.
PS. După ce a aflat de ce anume am
făcut la Simpozion și ce mi s-a întâmplat la Iași, rectorul Universității clujene, Ștefan Pascu, a zis: „Tudor Cătineanu s-a trezit fluierând în biserică și
a fluierat cam prea tare”.

au greșit, au gafat, au fost inspirați sau când au traversat
momente teribile, decisive
pentru destinul lor jurnalistic, așa cum se întâmplă mai
mereu în această profesie a...
tuturor posibilităților.
Avem certitudinea că rubrica „Secvențe de biografie
jurnalistică”, deschisă tuturor

M

profesioniștilor care doresc
să evoce clipe marcante pentru parcursul lor profesional,
alese după încărcătura lor
relevantă, va fi una savuroasă, plină de amintiri de toate
felurile și mai ales de pilde și
învățăminte despre a fi gazetar din vocație și pasiune, mai
presus de provocări și prin

orice vremuri și întâmpări,
cu tot ceea ce implică această
profesie excepțională, căreia
i-au dat totul colegii noștri
care se destăinuie în interiorul articolelor. Iar dacă evocările vor aprinde și dezbateri
sau vor stârni comentarii colegiale, cu atât mai bine pentru noi toți.

Lecția lui „Șipcă”

ai țineți minte? Erau pline canalele rețelelor de
termoficare din centrul
Capitalei și din zona
Gării de Nord de oameni fără căpătâi,
cu suferințe de tot felul, loviți crunt de
soarta de a pierde ani din viață trăind
separat. Pasiunea și curiozitatea de
tânăr reporter la „România liberă” era prin vara lui 1991, când presa din
România a cunoscut un boom nemaivăzut - m-au făcut să calc pe urmele
unor rătăciți, ca să înţeleg cum se vede
„normalitatea” prin ochii unui om al
străzii, care trăieşte într-o o realitate
individuală dură, total diferită de cea
care ne înconjoară și în care coexistăm. Nu puteam să aflu cum arată
conținutul traiului unora cu domiciliul într-un canal, unde respiră împreună cu alte suflete bătute de soartă,
decât coborând în „casa” fără ferestre
și uși, vorbind cu unii care își doreau
viața înapoi și cu alții, care nu voiau
să se mai știe de ei niciodată.
Au trecut trei decenii de atunci,
însă vorbele unui tânăr, rostite în
bezna din galerie, le aud parcă și
astăzi: „Să ştie lumea că aici, în subteran, se poate trăi fără să fii condus
de alții!”. Recunoasc, m-a surprins
răspunsul dat la întrebarea „de ce în
canal?”. O reacție simplă, dar nu simplistă, matură și fără înconjur, care
m-a făcut să cred că mi se servește o
temă de lucru, o lecție care expune o
situație cu mai multe valenţe în ceea
ce priveşte contextul actual în care

existăm, gândim, comunicăm. Este
clar faptul că locatarul din canal nu
bătea câmpii, avea ceea ce se cheamă
legătura cu o altă abordare umană.
Interlocutorul meu, poreclit „Șipcă”,
un ins de 20 de ani, slab ca scândura,
trecut prin băncile unei școli tehnice,
după cum aveam să aflu, a coborât în
canalul disperării tocmai pentru că
a înţeles, în felul lui, ce se întâmplă
la suprafaţă, la „lumină”. Ca şi cum
s-a săturat de „normalitatea” din
perioada mineriadelor, gazda mea a
ales să se sustragă ordinii sociale, responsabil, cum zicea el, într-un spaţiu
existenţial cu alte reguli, stabilite, de
data asta, de el, nu de alţii. Veţi spune, poate, că tânărul nu s-a adaptat
la austeritatea cotidiană, unde eşti
obligat să te supui unei ordini sociale, unor norme cu influenţe asupra
libertăţii individuale. O poziționare
ce lasă loc, însă, de interpretări. Fapt
pentru care evit acum să le expun.
Cert este că logica lui „Șipcă” poartă
sindromul „boschetarului” sedat și
trist, intrat în comunitatea oamenilor
fără căpătâi, aflată nu departe de noi.
Pe acest personaj nu l-am văzut ca pe
un om pierdut. L-am sințit că vrea
să trăiască, să meargă mai departe.
Judecata celui care a ales un stil de
viaţă particular nu este una strâmbă.
Dincolo de cauze şi întâmplări, „Șipcă” a ajuns la subtila înţelegere că,
acolo „sus”, în normalitatea de unde
a plecat și unde coexistă majoritatea,
se manifestă poate prea multe încăi-

@ Eliade BĂLAN
erări, controverse şi derapaje umane
când se decide trecerea prezentului
spre viitor. Are cineva dintre noi
certitudinea că acest om şi-a scăpat
din mână destinul numai datorită
lui, eliminând argumentul că societatea cere mult şi dă puţin? „Gazda”
mea din canal poseda principii care
mi s-au părut rele. Nu a spus răspicat că nu se supune ordinii sociale,
ci doar că a luat o decizie greșită la
un moment dat, dar pe care, însă,
nu regretă. A ales să se izoleze, fie
şi temporar, alegând o soluţie liber
consimţită, acceptând o supravieţuire aflată în liziera societăţii, pentru
mulți vătămătoare.
Există în activitatea fiecărui ziarist momente de o anumită convingere, care te duc mereu în situația
de a descoperi felii de realități ce pot
avea surpinzătoare beneficii în viața
de gazetar. Cu ceva ani în urmă, am
primit un telefon la redacție. Mă văd
obligat să recunosc, am rămas perplex când am ridicat receptorul și
am auzit: „Sunt Șipcă!”. Era locatarul
din subteran, „boschetarul”. Vorbea
de la Londra, unde lucra ca funcționar la o companie. De la ultima și
singura întâlnire avută cu el într-un
spațiu închis, mizerabil, în acel canal
de termoficare, trecuseră exact 20 de
ani. Se spune că „dacă treci prin iad,
continuă să m
 ergi”.Și „Șipcă” a mers...
NR.18 - 2020
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Presa românească,
sărbătorită la vârsta de

191 de ani

B

iblioteca Academiei comite un gest sărbătoresc de
toată frumusețea. Preț de
mai multe zile, la sediul
Bibliotecii din incinta Academiei
Române a fost organizată o expoziție de anvergură și de mare atracție
privind nașterea și manifestarea mijloacelor de comunicare de masă pe
durata a aproape două veacuri de istorie. Pot bănui că la atingerea cifrei
cu adevărat rotunde - două veacuri
de nesingurătate, ca să zic așa, în societatea românească - ne va aștepta
o expoziție bicentenară. Ceea ce nu
înseamnă că actuala ediție a acțiunii
ce omagiază scrisul la gazetă în spațiul
dunăreano-carpatic-pontic are mai
puțină strălucire. La urma urmei, de
ce nu ne-am bucura mai des, magnetizați de strălucirea acestui fenomen
voltaic reprezentat de apariția, dezvoltarea și maturizarea jurnalismului românesc de o parte și de alta a
Carpaților? Vreau să spun că, întărâtat
de căldura cu care oameni de meserie au purces la îndepărtarea colbului
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de pe cronici bătrâne ale clipei, cum
le definesc „pălmașii” gazetăriei de
la noi, aș risca chiar de la începutul
acestor rânduri o propunere: în așteptarea Expoziției PRESA - 200, de
ce n-am declina sârguincios în fiecare
an - în aprilie, de pildă, când izbucnea de sub tipar Curierul românesc
sub cravașa unui „zburător” plin de
talent și de inițiativă - vârste următoare:192,193,194 ș.a.m.d...? Până la
atingerea pragului de sus avut deja în
vedere, am exersa benefic pe un portativ instructiv-educativ de efect la scara
românismului în întregul său.
Expoziția de față a fost proiectată
să funcționeze tridimensional.
Tribuna principală s-a constituit,
cum era de așteptat, prin scoaterea la
vedere a zeci de obiecte de valoare,
echivalente bijuteriilor prezente public în orice incintă sacră –Tiffany,
Acropole, Capitoliu. Ce s-a putut vedea în generoasa sală de la parterul
Bibliotecii echivala cu nemaivăzutul.
Sigur, nu mă refer aici la cercetătorul
avizat, deprins a-și consacra timpul

@ Neagu UDROIU
studiului în bibliotecă. Am în vedere
pe cetățeanul obișnuit, care a tot auzit una, alta despre titluri de gazetă,
de numele celor care au performat în
jurnalism pe axa timpului. Am în vedere pe truditorii din felurite redacții
convocați să vadă cu ochii lor aceste
probe ale existenței gazetei de limbă
română, să descopere momente memorabile din strălucirea unei profesii
ilustrate de o categorie aparte a intelectualilor catalizați în demersurile lor
de pasiunea pentru informație și comunicare. Așadar, am fost îndemnați
să privim reviste și ziare care au făcut
epocă. Am fost stimulați să descifrăm
semnături-simbol ale jurnalismului
românesc. Ne-am bucurat de privilegiul de a ne considera cititori transfigurați și transportați la ora ieșirii din
tipografie, mezite de cerneală și mirosind a grija pentru omul din stradă.
Ce n-a încăput în vitrine și-a găsit loc
pe pereți, pe stative speciale, pagini de

publicații de altădată sunând la fel de
proaspete și astăzi.
O autostradă aparte în aducerea
spre noi a materialului documentar
din existența presei românești (ic așa
și nu altfel deoarece au existat Curierul românesc, Albina românească) ne-a
fost propusă sub forma unei tipărituri
elegante: catalogul expoziției. O publicație rară și ea prin conținut și înfățișare, prin perenizarea în bibliotecile
de acasă a tezaurului informațional cu
care am pleca împovărați. O carte de
o sută de pagini, un album atracțios,
gândit să ne lumineze interesul pentru
acest domeniu servit în vreme de cărturari care s-au amestecat printre noi cu
un scop deloc ascuns: să ne lumineze.
Avem și numele celor care au trudit
pentru scoaterea la lumină a expoziției
„Din lumea presei românești - 191 de
ani”: Serviciul Manuscrise-Carte Rară,
Serviciul Cataloage periodice. Curatori: Gabriela Dumitrescu și Daniela
Stanciu.
Un al treilea canal de comunicare cu
publicul prezent - doar pentru el - a fost
imaginat sub forma mai nouă, modernă a monitorului tv. Un fel inspirat de a
veni în sprijinul vizitatorului, captivat
de expoziție, să reparcurgă, stând pe
loc, anatomia acestei colecții de valori
și de valoare care s-a dovedit Expoziția
lucrată de Biblioteca Academiei.
O încântătoare excursie, la pas,
printre galbenele file ce șoptesc câte
în lună și în stele. Despre încuviințarea dată lui Potemkin de împărăteasa
Ecaterina a II-a să pună pe picioare la
Iași Courier de Moldavie, prima gazetă
scoasă - de alții - pe pământ românesc.
Despre devize de genul: „Luminează-te
și vei fi.Voiește și vei Putea!”. Sunt chemări adresate cititorului de a cultiva
limba română, de a-și păstra obiceiurile, de a-și iubi țara. Nu au trecut peste noi mari întâmplări fără ca presa să
nu dovedească trăire și simțire. După
fondatori - Eliade, Asachi, Barițiu - au
intrat în scenă scufundătorii în arhive
- Kogălniceanu, Bălcescu. Pașoptiștii
sunt prezenți prin inspirația unor Bolintineanu, C.A. Rosetti, Cezar Bolliac.
Va veni rândul unioniștilor, suținătorilor independenței, celor instalați pe ba-

ricadele modernizării țării unind între
ele cele două secole de existență românească. Va veni măcelul, cu toate ale lui.
Se va naște România Mare, dar providențial venind demult și de departe.
Vor scrie partizanii și susținătorii celui
de-Al Doilea Război Mondial. Va veni
epoca tristă a anilor când umbrelele de
la București se deschideau în funcție de
starea vremii sub Turnul Spaski. Din
1989, alt vânt macină la moara mea.
Expoziția croită de Biblioteca Academiei găsește timp să se oprească cu
evlavie și respect mai peste tot unde
s-a întâmplat ceva de ținut minte. Și să
caligrafieze cu respect nume de condeie
aflate în linia I. Și nume de publicații
ce și-au dobândit nemurirea. Amintim Timpul, publicația care îl aducea la
București pe Eminescu, într-o redacție
unde va fi coleg cu Slavici și Caragiale. Amintim Românul lui C.A. Rosetti.
Să consemnăm Universul, Adevărul,
Dimineața, Curentul, dar și Convorbiri literare, Familia, Contemporanul,
Viața Românească, Vieața, Semănătorul, Neamul Românesc, Luceafărul,
Sburătorul, Gândirea, Revista Fundațiilor regale. Numele protagoniștilor „poeți ce-au scris o limbă ca un fagure
de miere”... Dincolo de cei amintiți în
treacăt își revendică un loc sub soare în
publicistica românească B.P. Hașdeu,
Titu Maiorescu, Garabet Ibrăileanu,
C.Dobrogeanu-Gherea, George Coșbuc, Al.Vlahuță, B.Șt. Delavrancea,

Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, Liviu
Rebreanu, Cezar Petrescu, Constantin
Stere, Luigi Cazzavillan, Constantin
Mille, Stelian Popescu, Pamfil Șeicaru,
Nichifor Crainic, Mihail Sadoveanu,
George Călinescu.
O piesă emoțională din colecțiile expuse: revista Footbal național. Un prilej
să reîmprospătăm memoria cu nume
celebre - echipa națională a momentului (iunie 1933). Iată-i în formație, „în
ordinea numerelor de pe tricou”, pe :
Albu, Sepci, Vogl, Robe, Steinbach, Lakatos, Bindea, Vâlcov, Ciolac, Bodola,
Dobai. O, tempora...
Eu, unul, percep expoziția de la
Academie ca pe o demonstrație a prețuirii de care presa noastră merită să
se bucure la nivelul întregii societăți.
Deci și ca o valoroasă contribuție la
caligrafierea, în cunoștință de cauză,
a respirărilor ei în dunga timpului. O
lecție de istorie. Unde ar fi fost cazul să
se calce pe picioare, cu mic cu mare - de
la gazetarii botezați zi de zi în aburii
cernelei tipografice la învățăceii din
băncile școlilor de jurnalistică, or de
ce nu, elevi aspiranți la gloria viitoare
a publicisticii românești. Ca atare, miaș îngădui, de pe poziția de lacom în
materie de istorie a presei - fără falsă
modestie, cărțile mele mă argumentează - câteva rectificări în alcătuirea unor
viitoare experiențe similare.
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1. Cei ce stăpânesc bine această
„disciplină școlară” fixează borna zero
a presei pe plaiurile noastre Curierul
Românesc. Ce a fost până atunci sunt
încercări care au pregătit terenul, în
așteptarea aprobărilor de la COMENDUIRE. Sunt titluri de tot respectul,
actanți recunoscuți. Dar atât. Ceea ce
ne și îndeamnă să desenăm necesara
linie despărțitoare față de debutul oficial recunoscut. Nu orice almanah ori
calendar reprezintă o gazetă.
2. Merita scos de la naftalină și înfățișat privirii România, cel dintâi cotidian românesc ieșit de sub tipar sub
conducerea lui Aaron Florian, între
dec.1837-dec.1838. Merita!
3. Cred că puteau fi aduse la vedere, fie și demonstrativ, editorialele-program ale unor publicații, semn că porneau la drum animate de repere de luat
înseamă.
4. Când mergi la ziua de naștere a
cuiva, ești pregătit să rostești o brumă
de vorbe bune. Așa se face: or, felul în
care este supratitrat grupajul de presă
post-decembristă numai cu așa ceva
nu seamănă. Societatea românească în
întregul ei a făcut această mișcare din
mers, vădind receptivitate, mobilitate,
sensibilitate la nou, oricât de puternice
se puteau dovedi legăturile cu trecutul
unde imensa noastră majoritate ne vădisem „fără inimi, trist și rece”. Vreau să
spun că un subtitlu de genul „Presa, la
primii pași spre democrație” sau „Renașterea presei noastre a început”, „O
schimbare în bine pe care o aplaudăm!”.
Așa, nu știi cum să părăsești mai repede
aceste gazete de perete - alăturarea de
vechi și nou în presă - în care efectul
dominant este jignitor.
5. Meritau ilustrate prin câteva vorbe
bune meritele unor publicații chiar din
anii de tristă amintire. Cum ar fi: Scînteia anilor în care devenise românească
sută la sută (trecuseră în amintire paginile pline de editoriale din Pravda ori
de discursurile la ONU ale lui Andrei
Ianuarevici Vâșinski. Comanda aparținea unui foarte apreciat constructor de
gazetă din acei ani -Dumitru Popescu.
Era Contemporanul, condus de George Ivașcu, pe care ne băteam pentru
a-i citi, număr de număr, pe Arghezi,
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Consiliul Director,
un „executiv” la turație maximă

Călinescu, Vianu, Suchianu, Ecaterina
Oproiu. Era revista Magazin, pentru
care se făcea coadă la chioșc. Era revista Lumea, începută de același profesor
Ivașcu, continuat de Liviu Rodescu și
Ion Cârje, rămasă aproape jumătate
de secol foaia noastră pentru minte și
inimă, rampa de lansare a celor mai
înzestrați comentatori de politică externă din deceniile următoare - Radu
Pascal, Radu Budeanu, Corneliu Vlad,
Nelu Madoșa, Crăciun Ionescu, Ilie
Șerbănescu, Ilie Olteanu, Anca Voican
, Doina Topor, Rodica Georgescu, Rodica Dumitrescu, Mihai Matei, Ileana
Nichifor, George G.Potra ș.a. Era Magazin istoric, un magnet de mare efect
la cititori. Apărea Flacăra, mereu citită,
dar mai ales cea scoasă de Adrian Păunescu. Aveam ce spune și arăta!
6. Am înțeles: proiectul organizatorilor a fost dominat de dimensiunea
perioadei recunoscute în acte:191 de
ani de presă scrisă în limba română.
Dar cinematica fenomenului, a domeniului a suportat vizibile și de neignorat noutăți. S-au născut, și la noi, după
apariția telegrafului, agențiile de presă.
Mai întâi Agenția Havas a României,
apoi Roumagence, Rador, Agerpres,
Rompres, Mediafax, A.R.Press, AM
Press. Meritau indicate drept motoare,
adevărat, cu turații diferite, la galvanizarea comunicației de masă.
A apărut Radioul. A apărut ceva mai
încoace Televiziunea. Aveam și aici de

ales titluri de emisiuni și protagoniști.
Putem s-o facem de acum încolo.
Înfloresc în vârful peniței cu care
scriu cuvintele cuvenite, elogioase,
parfumate, sper rezistente, la Adresa
Academiei și Bibliotecii, a curatorilor
amintiți. Faptul că președintele Academiei Române, prof. univ. Ioan-Aurel Pop, vicepreședintele Răzvan Emil
Teodorescu, noul director al Bibliotecii, N. Noica au ținut să fie prezenți la
deschiderea oficială a Expoziției face
dovada că ne respectă ca breaslă, ca
forță de reprezentare în viața de toate
zilele, și nu de azi de ieri. Încă o dată,
MULȚUMIRI!
P.S. Catalogul ne prezintă pe coperta interioară o imagine de ținut
minte: un băiețandru ne invită să
cumpărăm ziarul abia ieșit din tipografie. O meserie uitată. Ce-ar
fi, mă întrebam, dacă noi cei de la
UZPR ne-am socoti de câte ori se
ivește prilejul difuzori voluntari
ai informației despre activitățile
demne de toată lauda ale Academiei și diviziunilor sale privind
viața presei de ieri, de azi și dintotdeauna? Promovarea unor astfel
de evenimente se cuvine privită
ca necesară. Eu am mers la expoziție temător că aglomerația mă
va stânjeni să savurez exponatele
scoase la lumină. Pot să fiu sincer
cu dvs.? În orele cât eu m-am aflat
acolo am fost singurul vizitator...
Și zic: nu-i păcat de Dumnezeu de
atâta muncă?

libru,
din jurnaliști de ca
Organism alcătuit
esă,
bilă activitate în pr
ca
ar
m
re
de
i
ni
ce
cu de
t să fie
al UZPR a continua
Consiliul Director
t la
ii un „executiv” tura
cț
ri
st
re
de
le
ni
lu
și în
nă de
tivitate intensă, dem
maximum, cu o ac
ă,
Ședință după ședinț
ii.
un
ni
U
a
ur
rg
ve
an
și, cel mai
discuție, a aprobat
Consiliul a luat în
a celor
punerea în practică
at
on
ei
cr
a
t,
an
rt
impo
enimente
mai importante ev
ndu-se la final
„Eminescu, jurnalistul”, deale UZPR, prezentâ
st.
fa
nț
la
bi
rulate
online, cu mii de vizuun
cu
t
de manda
alizări și care au izbutit, grație
tehnologiei, să aducă împreună la
fiecare ediție jurnaliști din toată țara
andemia de COVID-19, cu și din dispora. Publicațiile care apar
toată încărcătura de situație sub egida UZPR – „Cronica timpului”,
excepțională, nu s-a dovedit „Certitudinea”, Revista UZP – și-au
o piedică majoră în activi- continuat aparițiile așteptate parcă
tatea Consiliului Director al UZPR, mai mult ca niciodată de abonații și
care a continuat să lucreze intens, la publicul care au petrecut săptămâni
sediul central al Uniunii, prin inter- la rând în izolare, iar activitatea Edimediul întlnirilor organizate online. turii UZPR nu s-a oprit nicio clipă,
Ca întotdeauna, convocările preșe- numeroase volume, foarte diverse –
dintelui Doru Dinu Glăvan i-au reu- de la istoricul jurnalismului la lirică
nit pe membrii Consiliului - Mădălina – văzând lumina tiparului sub egida
Corina Diaconu, Nicolae Băciuț, editurii Uniunii.
Un alt reper relevant al activităMiron Manega, general Gheorghe
Văduva, Vasile Vancea, Răzvan Onesa, ții UZPR, marcat ca atare în cadrul
alături de vicepreședinții Daniela Gîfu ședințelor de Consiliu Director, este
și Mihai Milca, precum și de invitați. segmentul de reflectare a activității
Ședințele ținute în premieră în organizației pe pagina de internet, acaceastă manieră s-au dovedit a fel de tualizată în permenență, accesată cu
animate, de vizate și de inspirate ca re- regularitate de tot mai mulți cititori.
Membrii „executivului” UZPR au
uniunile față în față. Cu fiecare ocazie,
președintele UZPR a prezentat un bi- decis, la fiecare ședință, continuarea
lanț al activităților recente, cu accent întăririi legăturii dintre centru și filipe afluxul de ziariști care solicită în ale, acestea fiind un adevărat „sistem
continuare să devină membri UZPR circulator” prin care curge pulsul orși ale căror dosare sunt analizate cu ganizației. Alcătuite din cei mai buni
atenție în cadrul Comisiei de atestare ziariști din țară, conduse de personaprofesională, ai cărei membri au fost lități remarcabile ale presei, filialele
prezenți în permanență, individual UZPR sunt piloni ai jurnalismului
și separat, la sediu, în acest scop. De profesionist din România, iar extinun mare ecou s-au bucurat Seratele derea numărului acestor filiale cu încă
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nouă în ultima perioadă are o relevanță deosebită în contextul amplificării
vizibilității și importanței UZPR în
societatea românească.
În cadrul ședințelor de Consiliu
Director au existat, ca întotdeauna,
și racordări ale poziției organizației
la evoluțiile din societate, Uniunea
exprimându-se public referitor la
problemele stringente ale societății
românești.
O inițiativă deosebită a Uniunii,
decisă în cadrul ședințelor de Consiliu
Director, a fost realizarea, în perspectivă, a unui demers legislativ care să
vizeze identificarea unor surse de finanțare a presei profesioniste din bani
de la bugetul statului, o practică curentă în multe state dezvoltate ale lumii și
la care mass-media profesioniste din
România, care și-au demonstrat importanța în societate în nenumărate
rânduri și indiferent de provocările
vremurilor, sunt îndreptățite.
O altă temă de importanță majoră
la final de mandat a fost organizarea
unor evenimente de referință, cum au
fost Premiile UZPR pe anul 2019 sau
partea a doua a Adunării Generale.
Bilnțul Consiliului Director se
vădește astfel unul fast, cu activități
bogate și diverse, în concordanță cu
statutul și importanța Uniunii în societatea românească.

@ Teodora MARIN
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STANDARDELE PRESEI

Jurnalismul într-o parte
și reperele mărunte
În fiecare an, de Ziua
Internațională a Presei,
sunt marcate principiile
fundamentale ale libertăţii presei şi este adus
un omagiu jurnaliştilor
care şi-au pierdut viaţa
în timpul exercitării profesiei. Subiectul nesecat
numit pandemia de COVID-19 a dat ocazia acelor
jurnaliști români care au
rămas… de ocazie să cvasi-ignore tema și componenta ei profesională, așa
cum au învățat să ignore
regulile deontologice în
toate celelalte zile ale fiecărui an.
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eutralitatea presei este
pe cale de dispariție în
toată lumea, dar jurnalismul românesc, în multe
dintre componentele sale și oamenii care practică una dintre cele mai
grele meserii din lume nu par capabili nici măcar să copieze ca lumea
aparențele de neutralitate și echilibru
în care sunt îmbrăcate partizanatele
de peste granițe. Fără a avea proprietatea asupra termenilor în limba română, la limita calomniei și a
istericalelor ieftine, frumos aliniați
după partide, grupuri de interese
sau interese fără grupuri, după caz
și ambiție personală măruntă, prea
mulți ziariști, și din păcate o bună
parte dintre cei tineri, se jocă de-a
formatorii de opinie ca într-un film
de duzină. Practic, aproape nu mai
există site-uri, presă tipărită, presă

@ Doru Dinu GLĂVAN
audio-vizuală care să respecte principiul fundamental al criticării puterii,
tragerea la răspundere a celor care
conduc, indiferent care ar fi aceștia,
anchetele riguroase, adevărul reflectat deplin și, firește, difuzarea tuturor
fațetelor aceleiași relatări. Practic, organismele de presă, într-o majoritate
care devine alarmantă, de bunăvoie și
nesilite de nimeni au devenit birouri
de imagine publică ale guvernanților
sau ale celor care plătesc.
Parcă într-o competiție acerbă
cu rețelele de socializare, acel spațiu
unde nu există reguli ale profesiei
sau standarde morale și unde totul
este permis în numele libertății de
exprimare, subiectivitatea, partizanatul și lipsa de măsură au început
să caracterizeze și activitatea de informare PROFESIONISTĂ a publicului, care pare să fi rămas astfel doar
cu numele. În tot acest vacarm nu
se mai poate vorbi despre o breaslă
întreagă și calibrată, cu standarde, cu
puncte de dezbatere utilă și obiectivă
sau, Doamne ferește, cu sancționarea
publică a celor care încalcă legile sau
regulile.

Spectrul mass-media, în
mare parte, a devenit un soi
de bâlci al deșertăciunilor,
unde sunt promovate false
valori, sunt albite CV-uri, sunt
frumos vopsite cariere care ar
trebuie să dea de gândit date
fiind funcțiile publice pe care
le ocupă respectivii, sunt create
false oracole și sunt vânduți ca
salvatorii națiunii eroi de carton. Și, ca în orice maidan fără
reguli, renumele este generat
contra cost și este menținut
asemenea.
De partea lor, jurnaliștii care s-au
obișnuit să lucreze după ureche, luând ca reper al informației tocmai
rețelele de socializare, „no man`s
land”, nu se mai obosesc să verifice
nimic, doar trec pe burtiere sau în
interiorul textelor aceste surse cel puțin discutabile din perspectiva actului informării profesioniste și... cam
atât. Apoi adună câte voci pe aceeași
muzică pot să găsească, de regulă aceleași personaje rulate zi și noapte pe
canalele dedicate, și gata emisiunea,
gata polemica, gata plata!
Firește, celor care plătesc toate
acestea le convine că jurnaliștii nu
au avut niciun fel de sprijin sau de
organizare în ultimii 30 de ani, niciunul dintre „monumentele” presei
autohtone nebătându-și capul să se
pună cu guvernele pentru drepturile
gazetarilor. Au pozat o vreme în șefi
de fel de fel de entități cu nume bune

de cărți de vizită, și-au făcut sumele și acum dau lecții, turați zilnic în
emisiuni sau gazete, după orientare
și pretenții financiare.
Oare cât de grav este și va fi, din
perspectiva urmărilor, faptul că în
breasla jurnaliștilor din România se
găsesc absolvenți de tot felul de alte
meserii, care nu rămân să profeseze
pentru ce s-au pregătit, ci intră care
cum pot pe la ziare și posturi tv, fără
pregătire, fără cunoștințe, fără stăpânirea fără greș a regulilor care cer

jurnalistului furnizor de serviciu de
utilitate publică echidistanță, echilibru, neutralitate, documentare serioasă și mai ales acea neclintire specifică adevăratului gazetar, pe care le
înlocuiesc cu buzunare goale, limbaj
partizan și, dacă se poate, suburban,
și, bineînțeles, cu aere de vedete?...

În toată această mare de
partizanat al mass-media, care
se manifestă, de altfel, în toată
lumea civilizată, există și insule de profesionalism, locuri în
cale informația și informarea
sunt cu adevărat sigure.
Ele ar putea fi începutul refacerii
încrederii în presă, prin simplul apel
la reperele majore ale acestei profesii, prin stabilirea, la nivelul fiecărei
redacții, a unor standarde înalte și
riguroase, așa cum sunt cerute în
toate celelalte domenii. Jurnaliștii și
patronii de presă pot; opinia publică și interesul general așteaptă să și
dorească.
NR.18 - 2020
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HIMERE
@ Corina POPESCU

INFODEMIA –
TRATAMENT
FABULATORIU
Lector in fabula

Î

ntr-o proză distopică de la
mijlocul anilor 1980, Mircea
Nedelciu propunea, alcătuind
o poveste imaginară de viață
din deceniile 7-8, o frescă subversivă a regimului totalitar în care erau
închiși românii, fără putință parcă
de scăpare și fără niciun orizont eliberator. Personajul romanului cu titlu metaforă a iluziei și a iluzoriului
(„Tratament fabulatoriu”, Editura
Cartea Românească, 1986), strivit
de (o)presiunea negrei realității politice, își construia o suprarealitate
personală, în care putea gestiona,
din izolarea pe care și-o autoimpusese ca meteorolog pe un vârf de
munte, mersul propriului destin și
parcursul lumii. Detașarea de realul incontrolabil și inconvenabil se
realiza prin încadrarea ulterioară a
eroului în două bule sociale – o seră
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cu climă controlată (Fitotronul) și
un sat izolat de civilizația modernă,
urmând modelul Falansterului lui
Charles Fourier, totul dezvăluind
o conștiință aflată între realitate
și utopie, medii în care pătrunde
simultan ori alternativ, după principiul vaselor comunicante.
Ne-am regăsit atunci – noi, trăitorii acelei epoci – în scenariul
amar al romanului nedelcian, dar
ne regăsim și acum – cei trăitori ai
acestui an zbuciumat – în aceeași
halucinantă utopie, ca cititori deveniți personaje (lector in fabula)
ale unui scenariu de coșmar, provocat de o nouă tiranie, medicală
de această dată, generatoare de aberante forme totalitare: domnia fricii
de contaminare, a terorii de altul, a
fobiei de celălalt. Și pentru că realitatea nu ne mai e la îndemână, din
izolarea (auto)impusă a fiecăruia,
avem nevoie de o formă compen-

satorie a acestui gol, de unde și dependența de știri, clișeica „legătură
a noastră cu lumea”.
Sentimentul neputinței și certitudinea incontrolabilului, contrară
iluziei omului modern în atotputernicia științei, își caută compensația
în consumul de informație, un debușeu care dă senzația coparticipării
publicului, măcar cu un gând sau o
emoție, la concertul grav al pandemiei. Această nevoie de informație
generează însă, din partea mass-media, un răspuns adesea peste măsură, astfel că știrea (notizia, novella)
devine o telenovelă, o melodramă
care stoarce lacrimi („Atenție, urmează imagini cu impact emoțional!”) ori un hibrid românesc de
infotainement. După ce a depășit
penuria antedecembristă, haosul
nouăzecist și ambițiile douămiiste,
presa noastră satisface acum publicul prin exces, inflația informațională luând din ce în ce mai des dimensiuni pandemice – o infodemie, ca
„amestec între propagandă, zvonuri,
publicitate și jurnalism”, cum o definea C
 hristophe Deloire.
Eliberat prin rutină de teroarea
inițială a știrilor de la ora 13:00
(toate de tip braking news, de spargere a normalității ori, mai degrabă, de „capturare” a audienței) și
aflat în așteptarea febrilă a unui
vești de OK (niciun mort – zero
killed, cu sensul atribuit de englezi),
publicul se retrage uneori, ca eroul lui Mircea Nedelciu, în sera cu
plante crescute aberant a vreunui
site colportor de fake news ori în
falansterul vreunei organizații obscure, generatoare de confuzie și
promotoare a teoriilor conspirative
terifiante. Căci începutul de veac
XXI e al întoarcerii la mit, la poveste, după cum previzionau analiștii
literaturii, însă noile mituri capătă
dimensiuni aberante când prind
rădăcini în corpul social debilitat
de temeri, scoțând la suprafață angoase colective multiple, latente
până acum.

Alte măști,
aceeași piesă...

Cascada informațională ia, așadar, prizonier un public asaltat deja
cu diferite tipuri de discurs mediatic: genul alarmat ori alarmist
(„cazurile/decesele se înmulțesc”,
„se îmbolnăvesc sau dezertează din
misiune medici”, „avem răspândire
comunitară”, „cifre îngrijorătoare”,
„izolare și carantină” etc.), compensat cu videoclipuri „Totul va fi
bine!”, genul partinic (se decid lucruri bune versus se fac multe greșeli în strategiile medicale și politice) ori de fapt divers („amenzi”,
„altercații”, „năvala diasporei” etc.),
cu background-ul redării în buclă a
imaginilor cu ambulanțieri și izolete, dublate de interviuri prin Skype
cu medici infecționiști. Spectacolul
media e complet, atât imagistic, cât
și discursiv, încetățenind, prin repetiție, structuri precum „distanțare
socială” (sic!), „spitale COVID-19”,

„virus chinezesc”, „contacți”, „a
carantina” sau noi clișee verbale,
precum „medicii din linia întâi”,
„lupta cu coronavirusul”, „inamicul nevăzut” (emoționale), „stare de
urgență”, „declarație pe proprie răspundere”, „mesaj de interes public”
(administrtive).
Vedeta incontestabilă a jurnalelor de știri rămâne relatarea de
la fața (fațada?) locului – porți de
spitale, intrarea în localități carantinate – urmată de reportaj și interviu
(via Skype), toate vizând o „radiografie pulmonară” a momentului.
Recuperat dinainte de primejdie e
comentariul la imagini violente, cu
altercații și ciocniri între clanuri,
la care se adaugă știrea devenită
constantă a numărului de amenzi
pentru încălcări individuale și colective de ordine militare, puse mai
ales pe seama efectelor psihologice
ale izolării, căci distanțarea impusă
activează în noi instinctul rebeliunii, sfidarea interdicțiilor devenind
o formă absurdă de insurgență,
aplaudată – cu sau fără
măști pe față – doar de
rebelii fără cauze. Și
atunci...

...unde
fugim de
acasă?

...vorba lui Marin
Sorescu, în cartea lui
cu același titlu. La televizor, pe paginile de
socializare și în marea
grădină internetică, în
care înfloresc acum flori
carnivore ale zvonurilor și conspirațiilor...
Lipsa răspunsurilor la
întrebări, nesiguranța,
neliniștile individuale
și colective și-au găsit
răspunsul în imaginar,
în noile mituri urbane și
mondiale (globalizarea,
microciparea, vaccinarea, Bill Gates, rețelele

5G cu efecte malefice etc.), care prevăd, mai toate, un sfârșit moral al
lumii, dublând pandemia, devenită
boală a corpului nostru social. Acest
„punct de fugă” ne-a oferit un refugiu în calea plictisului casnic sau
al monotoniei peisajului mediatic
acaparat de alarme, propunând câte
o „fugă de acasă” iluzorie („Stai acasă!”), atunci când fuga din casă n-a
mai fost cu putință. Apetența multora pentru consumul de fake news
a determinat, în aceste condiții,
unele compromisuri pe măsură ale
mass-media, în goana după audiență, propunând „subiecte” precum
fugărirea presupusului infectat cu
COVID de către presupuși sanitari,
de pildă, sau realityfakenews-ul,
după expresia Margaretei Nistor,
încătușării falșilor protestatari împotriva măsurării temperaturii, de
exemplu – amestec de ridicol și senzațional adunate în produse de presă hibrid, care livrează tragicul ca
entertainment. Sunt, și ele, pilule pe
care și le-a administrat omenirea, ca
eroul lui Nedelciu, fără prescripție
medicală, fără să-i pese „dacă apar
manifestări neplăcute” și fără să se
adreseze, în vremuri de primejdie
trupească și mentală, „medicului
sau farmacistului”, într-un amplu și
îndelungat „tratament fabulatoriu”.
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ACCENTE

Despre o „privire
tainică” și urmările ei

A

nul acesta, unul dintre premiile Eminescu
ziaristul, laolaltă cu
trofeul Izvorul traversând pădurea, va poposi, cu siguranță, pe biroul de la Institutul de
Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, al Academiei Române, al gânditorului, eseistului și al
dascălului iubit al întregii generații
ce a studiat după 1990 la Facultatea
de Filosofie de la București, și care,
din respect pentru tradițiile românești, a ales să ducă mai departe
năzuințele milenare ale latinității
orientale, academicianul
Alexandru Surdu.
Se spune că marile întâmplări
ale vieții țin de destin. Profesorul
Alexandru Surdu, însuși, afirma
cândva că „e bine” că marele nostru poet și gazetar Mihai Eminescu,
pe care breasla jurnaliștilor îl celebrează la 28 iunie, dată cu rezonanțe dureroase pentru destinele
culturii române, nu și-a continuat
îndeletnicirile filosofice, așa cum
și-ar fi dorit, poate, Titu Maiorescu,
preferând să-și valorifice talentul în
poezie și publicistică. E adevărat, în
acest fel, tagma filosofilor a pierdut
cu siguranță un potențial filosof de
„formula unu”, cum obișnuiește profesorul Alexandru Surdu să spună, dar literatura a câștigat, cu siguranță, un poet unic.
Această pildă rămâne valabilă, deopotrivă,
și în cazul profesorului Alexandru Surdu
care, fără să zăbovească prea stăruitor în
câmpul eseisticii și al publicisticii, unde,
judecând despre câte a scris și a publicat
de-a lungul unei vieți, a avut rezultate
remarcabile, a preferat să urmeze calea
spinoasă a filosofiei, studiind în special
artileria grea a acesteia, logica. Dacă în cazul lui Eminescu, tocmai enciclopedismul
său filosofic i-a deschis calea spre marea
poezie, cu atât mai stăruitor și pilduitor
rămâne efortul profesorului Alexandru
Surdu de a înțelege literatura, cu deosebire
32
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creația eminesciană, prin prisma filosofiei.
Și cum orice drum pornește de la primul pas, Calea cunoașterii eminesciene
a plecat, în cazul profesorul Alexandru
Surdu de la întâlnirea, din 1965, cu Constantin Noica, proaspăt ieșit din pușcărie
și „ajutat” să se angajeze la Centrul de
Logică al Academiei Române, unde lucra
și „tânărul”, pe atunci, Alexandru Surdu.
Povestită de mai multe ori, cu prilejuri
și în împrejurări diferite, întâmplarea a
căpătat cu timpul, contururi de-a dreptul
mitice: „Nu-mi aduc bine aminte dacă
era primăvară sau toamnă, dar știu că în
fața Centrului condus de academicianul
Athanase Joja s-a oprit, într-o zi, o mașină
neagră - E de la Securitate, rostise con-

spirativ (s.M.N.), unul dintre
cercetători. Din mașină coborî
un omuleț zgribulit, îmbrăcat
într-un loden, cum se purta pe
atunci, cam lung și foarte șifonat, care și-a scos din buzunar
o bască albastră, și ea șifonată,
rezemându-se, apoi, de gard.
Era slab, cu obraji căzuți, palid
și întunecat la față și se vedea că
nu are dinți - Ăsta e Constantin
Noica! rosti mirat Anton Dumitriu. Toți am rămas înmărmuriți. În încăpere se lăsase o
tăcere apăsătoare și parcă era
mai cald - Deschide-ți fereastra, rosti cineva. Fiind mai
aproape, am deschis-o eu. În
curte, ridicându-și gulerul de
la loden, Noica parcă se ferea
de ceva. Atunci, omulețul a întors privirea către mine. Mirat,
speriat, nu știu. Dar am simțit
că privirea lui mi-a pătruns în
suflet și că va rămâne acolo
pentru totdeauna” (fragment
din volumul, în curs de apariție,
Eminescu și filosofia).
Dând timpul înapoi, constatăm că, în 1965, la momentul
acela magic, Alexandru Surdu
avea 27 de ani. Se născuse la 24
februarie 1938, în familia lui Alexandru
Ioan Surdu, fost maistru tâmplar la un atelier de mobilă - justificînd astfel, poate, și
etimologia numelui, ce vine de la profesia
de surducar, tăietor de lemne - și al Elenei,
născută Ghimbășan, mama iubită căreia,
peste ani, fiul recunoscător îi va dedica
eseul Dragobetele, povestea iubirii la români, cea mai aleasă tâlcuire scrisă vreodată despre forțele neștiute, bune și rele,
„psihice și parapsihice”, ce ne-au condus
și poate ne mai duc în continuare, cu sau
voia noastră, destinul.
Dacă despre copilărie, la fel ca și în
cazul lui Eminescu, nu putem decât să
bănuim câte ceva: „Era un tânăr care trebuie să fi știut multe din cărți, dar și ceva

„Nu noi suntem stăpânii limbei,
ci limba e stăpâna noastră!”

@ Marian NENCESCU
pe deasupra învățăturii cărților. Înainte
de a cunoaște gândirea lui Kant și înțelepciunea lumii, întâlnise alte câteva lucruri
esențiale. Cunoscuse, în anii copilăriei și
adolescenței, pădurea și apele, afecțiunea
maternă, binefacerile și îngrădirile școlii,
cunoscuse prietenia, dragostea dar și prețul singurătății în sânul firii și al cărților,
cutreierase adesea pe jos, în intimitatea
aceea totală cu locurile și așezările, o parte
a țării, întâlnise omul de aici, plătise cu
dezamăgiri și lipsuri răzvrătirile sale”, ne
spune C. Noica despre Eminescu adolescentul și, cu siguranță, același destin
i-a fost hărăzit și lui Alexandru Surdu.
Absolvent de zece al Facultății de Filosofie, cu o teză despre Dialectica abstracției,
susținută cu profesorul „iubit”, Radu Stoichiță, primul gânditor de la noi preocupat
de stabilirea unei terminologii filosofice
în acord cu limbajul contemporan, Alexandru Surdu și-a continuat parcursul
profesional la Centrul de Logică, unde a
lucrat sub îndrumarea academicianului
Dan Bădărău, primul cercetător, la noi,
al Filosofiei lui Dimitrie Cantemir.
Atunci, în condiții niciodată descifrate pe deplin, căci țin de destin, de acea
chimie secretă între oameni s-a produs,
iremediabil, apropierea de Constantin
Noica și de Eminescu, implicit: „Am fost
„colegi” la Centrul de logică, și am fost
poate cel mai apropiat colaborator al lui
din vremea aceea. Când m-a întrebat dacă
vreau să-l ajut la transcrierea manuscriselor lui Eminescu de la Biblioteca Academiei, am fost firește de acord, și m-am
prezentat la Bibliotecă. Numai că șeful
de la Manuscrise Gabriel/Gavril Ștrempel nu ne-a permis accesul. Tot Noica a

obținut recomandarea, de la un general
de Securitate”.
Începând, așadar, din 1964, când a
debutat în publicistică cu o serie de texte
filosofice, în limba germană, publicate
în Analele Universității București, Seria
„Acta logica”, și până în zilele noastre,
numărul textelor publicate de Alexandru
Surdu se apropie de 500, sporind permanent. La fel și numărul cărților a crescut
an de an, 2020 fiind chiar un an „bun”,
profesorul trimițând deja la tipar trei
volume, și având alte câteva proiecte în
curs de finalizare. Desigur, în acest context, studiile eminesciene ocupă un loc
aparte, majoritatea datând din in tervalul
1988-1989, când profesorul Alexandru
Surdu a elaborat un adevărat compendiu
eminescian, un corpus de texte unitar
constituite, rod al cercetărilor de la Biblioteca Academiei, dar și al contactului
nemijlocit cu gândirea, dar și cu exemplul
personal al lui Constantin Noica.
Desigur, în acest context, cheia de
boltă a cercetărilor rămâne volumul
Lecturi kantiene, îngrijit împreună cu C.
Noica, și tipărit în 1975, la Ed. Univers,
cuprinzând traducerile poetului din Critica rațiunii pure, efectuate în perioada
studiilor berlineze, înainte, în vara anului
1874, și poate puțin după acest interval,
după cum rezultă din Scrisorile către și
de la Titu Maiorescu, coroborate cu Însemnările zilnice ale criticului. Cum Mihai Eminescu a efectuat în acest interval
două traduceri/lecturi le numea el, diferite, titlul generic, ales chiar de Alexandru
Surdu, spre bucuria lui C. Noica, trimitea
spre ambele variante: - „Am, găsit titlul
lucrării, i-am spus. - Cum ? și s-a uitat
la mine cu puțină milă. L-am lăsat puțin și i-am zis rar: - Lecturi kantiene. Nu
l-am mai văzut niciodată atât de bucu-

ros. M-ar fi îmbrățișat, dar nu obișnuia
astfel de gesturi. S-a uitat însă la mine,
într-un fel deosebit. Ca atunci, cu ani în
urmă, când m-a văzut pentru prima dată
la fereastra Centrului de Logică... Apoi
s-a întors cu spatele la mine și a plecat
repetând titlul cărții pe care o visase din
închisoare, și care avea, într-adevăr, cel
mai frumos nume de carte...”).
O altă contribuție fundamentală a
profesorului Alexandru Surdu la cercetarea și „ordonarea” mulțimii de însemnări
manuscrise ale poetului, rămase în forme
„haotice” în Caiete, o reprezintă colaborarea la editarea discutatului volum XV, al
Operelor (ediția Perpessicius) subintitulat
Fragmentarium. Lucrând independent de
această dată, fără participarea lui lui Noica, acesta considerând, afirmă Alexandru
Surdu, că tocmai „ordonarea” artistică,
într-un fel, a „cosmosului original din
care s-a născut universul poetului” - filosoful, de această dată, Alexandru Surdu,
ajunge să constate că Eminescu „în felul
său miraculos”, ne-a lăsat drept moștenire
„impresia putinței de a trăi în universuri
paralele”, nedublată însă și de descrierea/
transcrierea simultaneității tăirilor pe
care le-a avut.
Vorbind despre Fragmentarium, văzut
ca „răsfirarea unui ghem simultan”, Alexandru Surdu, observă că la Eminescu
„atât torsul cât și fuiorul țin într-una”, cu
alte cuvinte poetul, odată cu fiecare cititor
în parte „doar toarce firul timpului”, urmând ca fiecare să constate propriul adevăr. A vorbi despre caer, și implicit despre
Kaios și Kronos, cei doi fii ai Eternității,
înseamnă a accepta observația lui Titu
Maiorescu după care poezia eminesciană,
mai mult decât a contemporanilor săi, are
o încărcătura filosofică. „Urme” ale acestei
filosofii sunt decelate de Alexandru Surdu
deopotrivă în poezie, ca și în publicistică
semn că poetul a trăit starea de „întoarcere” spre muntele „tată”, spre izvoare și spre
obârșii, în chip firesc. Istorie? se întreabă
Alexandru Surdu. Desigur, dar istoria cui,
căci istoria e voință, nu e teorie, ne amintește și Mihai Eminescu.
Filosof de formație sistemică, poate
ultimul maiorescian dintr-o serie ce a
dat culturii românești atâta strălucire,
Alexandru Surdu rămâne pentru contemporani un „semădău”, ce dă semne
despre ce e mai bun și mai frumos în caierul timpului nostru, opera lui Eminescu,
acum și un eternitate.
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PROFIL JURNALISTIC

Publicistica excepțională
a istoricului

Î

VASILE NETEA

n primul rând, trebuie spus faptul
că sectorul publicistic al activităţii
lui Vasile Netea este unul foarte
bogat. Vasile Netea a întreprins
şi în acest domeniu o activitate titanică, scriind un număr impresionant de
articole de revistă. Stilul său este unul
propriu, original. Opera aceasta de
publicist a lui Vasile Netea se întinde
pe o perioadă foarte îndelungată, începând din anul 1933 şi mergând până
în momentul în care firul vieţii sale s-a

34

întrerupt. Vasile Netea dă dovadă în
publicistică de clarviziune şi precizie.
Este foarte documentat de fiecare dată.
Trebuie să vedem publicaţiile cu
care a colaborat Vasile Netea. Acestea
sunt foarte multe: Progres şi cultură,
Neamul românesc pentru popor, Românul, Universul, Revue Roumaine
d’Histoire, Viaţa românească, Studii
– revistă de istorie, Viaţa studenţească, Luceafărul, Arta plastică, Lumea,
Revista bibliotecilor, Revista muzeelor,

@ Florin BENGEAN

Limbă şi literatură, Studii de literatură universală, Manuscriptum, Tribuna
României, Studii şi articole de istorie,
Almanahul literar, Transilvania, Presa
noastră, Revista română de studii internaţionale, Lumea, Revista arhivelor,
Săptămâna, Revista de pedagogie, Mitropolia Ardealului, Buletin. Comisia
Naţională Română pentru UNESCO,

Vasile Netea
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Jar şi slovă, Unirea, Vatra, Ţara Nouă,
Vremea, Dacia Rediviva etc.
Aşadar, după cum se observă, numărul publicaţiilor cu care a colaborat
Vasile Netea este unul foarte mare, ceea
ce scoate în evidenţă faptul că subiectele
abordate în aceste publicaţii sunt foarte
multe şi din cele mai variate domenii.
În primul rând, trebuie spus faptul
că Vasile Netea evocă meleagurile sale
natale, zona sa de origine. Prezintă într-un mod nostalgic zona Mureşului,
care i-a fost atât de dragă sufletului său.
Prin articolele publicate în legătură cu
Valea Mureşului ne putem da seama de
faptul că Vasile Netea nu şi-a uitat niciodată locul său de origine, consătenii
săi, fiind extrem de bucuros că s-a născut pe aceste meleaguri binecuvântate
de Dumnezeu. Într-un articol publicat
în „Universul”, Vasile Netea prezintă
sistematic această zonă a Văii Mureşului, cu localităţile şi cu caracteristicile
specifice fiecăreia, mergând pe Mureş
în sus, bineînţeles referindu-se cu precădere şi la localitatea sa natală Deda.
Referindu-se tot la Valea Mureşului
superior, Vasile Netea remarcă, în paginile publicaţiilor cu care colaborează,
măreţia şi frumuseţea folclorului caracteristic zonei. Din toate acestea, Vasile
Netea îşi aminteşte cu deosebită plăcere
şi nostalgie de anii tinereţii sale, în care
a participat şi el în mod activ la toate
datinile şi tradiţiile zonei sale natale,

fiind unul dintre cei care a gustat din
plin frumuseţea al Văii Mureşului.
În unele publicaţii, Vasile Netea scoate în evidenţă valoarea unor mari personalităţi ale culturii, istoriei şi literaturii
noastre. Numărul celor evocaţi este unul
impresionant: Petru Maior, Gheorghe
Şincai, Alexandru Papiu Ilarian, Constantin Romanu-Vivu, Virgil Oniţiu, Pop
Vasile, Nicolae Petra-Petrescu, Ion Pop
Reteganul, C. Rădulescu Codin, Mihai
Lupescu, Octavian Goga, Mitropolitul
Sava Brancovici, Patriarhul Miron Cristea (Vasile Netea vorbind despre realizarea acestuia de la Topliţa, mănăstirea cu
hramul Sfântul Ilie), Gheorghe Bogdan
Duică, Badea Cârţan, Ilarie Chendi, Visarion Roman, Ioan Petrovici, Gustav
Augustini, George Coşbuc, George Bariţiu, cu Timotei Cipariu, Petre Ispirescu,
Simion Bărnuţiu , Papiu Ilarian, Nicolae
Iorga, Simion Mihali-Mihalescu, George
Coşbuc, Mihai Eminescu. Ilarie Chendi,
Tudor Arghezi, C. A. Rosetti, Alexandru
Vlahuţă, Miron Pompiliu, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Vasile Pop, Ion
Budai-Deleanu etc.
Activitatea publicistică a lui Vasile
Netea cuprinde referinţe şi la marile
evenimente ale istoriei, cu precădere la
Revoluţia de la 1848, Războiul de independenţă din 1877, Unirea din 1918,
dar există referinţe şi la unele elemente
literare. Menţionăm aici câteva din cele

mai importante articole ale lui Vasile
Netea în această privinţă: Caracterul
primelor poezii ale lui Octavian Goga;
Adevărurile şi aleşii Transilvaniei; Transilvania, autonomism, românism; Semnificaţia românească a Ardealului de
Nord; Ardealul, ţară de jale şi de luptă;
Istoriografia modernă a României; Cu
privire la poezia democraţilor burghezi
şi a democraţilor revoluţionari români
din Transilvania din 1848; Antecedentele
şi lupta „Ligii culturale” pentru Unitatea
naţională; Războiul de independenţă din
1877 – expresie a solidarităţii poporului
român; Românii din Transilvania şi actul
unirii Principatelor; unitatea naţională în
preocupările Academiei Române; Scriitori
şi artişti în conştiinţa poporului; Studenţii
români şi răscoala de la 1907; Transilvania şi războiul de independenţă; Independenţă şi cultură; Cauzele şi importanţa
istorică a mişcării memorandiste din
Transilvania; Înfiinţarea agenţiei diplomatice române de la Viena şi recunoaşterea independenţei României de către
Austro-Ungaria; Descriptio Moldaviae;
Ideea unităţii naţionale şi actul de la 24
ianuarie; Contribuţia societăţilor culturale, politice româneşti la realizarea unităţii
naţionale și multe altele.
Activitatea publicistică a lui Vasile
Netea este de dimensiuni impresionante, dar şi de o calitate deosebită, acoperind foarte multe domenii de activitate.
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REVISTA REVISTELOR

Presa culturală mureșeană scrisă,
de la „Progres şi cultură” (1933 – 1938)
la „Cadran” (2019-)
@ Nicolae BĂCIUȚ

Repere

I

storia presei culturale mureşene nu
are un trecut nici foarte bogat, nici
foarte îndepărtat, cauzele acestei
stări trebuie căutate în circumstanţele istorice, deloc confortabile pentru
populaţia românească şi, implicit, pentru
presa culturală de expresie română.
Fenomenul presei culturale mureşene nu a fost cercetat în complexitatea sa,
fiind abordat fragmentar ori tangenţial
analize ale acestuia, istoria presei culturale româneşti nefiind de niciun veac.
În ciuda prezenţei unor ilustre nume
de intelectuali, „lipsiţi de libertăţi sociale,
politice şi naţionale, mureşeni, între care
Vasile Popp, Ioan Russu, Al. Papiu Ilarian, Nicolae Petra-Petrescu, Iosif Hodoş,
Zaharia Boiu, Simion C. Mândrescu,
Virgil Oniţiu, intelectuali de marcă, în
lipsa presei locale, nu încetează niciun
moment să se manifeste publicistic, colaborând la publicaţiile româneşti ardelene
ori de peste munţi, între care Zorile, Gazeta de Transilvania, Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Telegraful Român,
Transilvania ş.a”1.
36
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De-abia după 1 decembrie 1918, după
momentul Marii Uniri, se ivesc şi zorii
presei mureşene, pe fondul schimbărilor
radicale survenite în structura populaţiei,
dar şi în configurarea instituţiilor de învăţământ şi cultură. Şcolile sunt mediul
cel mai propice de antrenare a unor preocupări jurnalistice şi culturale, iar primele publicaţii apar chiar sub egida unor
instituţii de învăţământ: Îndemnul (1924
– 1927), Şoimul (1925 – 1929), ele găzduind şi pagini de literatură. Literatură
găzduiesc şi alte publicaţii, de informaţie,
politice, culturale, apariţii efemere – Ogorul (1920 -1922), Gazeta Mureşului (1935
– 1938), Foaie săptămânală pentru răspândirea culturii în popor, redactor Mihai
Demetrescu, Astra, (1926 – 1929), organ
săptămânal al Despărţământului Mureş,
director şi redactor responsabil Vasile
Al. George, apoi Ion Bozdog, Reînvierea,
(1937), director Gh. Târnăveanul, ori
mai longevive – Mureşul (1922 – 1938),
Glasul Mureşului (1934 – 1940), organ
al PNL din judeţul Mureş, redactor M.
Costin, apoi Emil Dandea. Mai propice
manifestărilor literare, culturale au fost
însă Progres şi cultură (1933 – 1938),
Clipa (1936 - 1937), Jar şi slovă (1937),
Scânteieri (1938 – 1940). Între cei care
au câştigat notorietate în timp, având ca
punct de plecare publicaţiile mureşene,
se numără Ion Chinezu, N. Sulică, Mihai Demetrescu, Traian Popa, Vasile Al.
George, Nicolae Albu, Maximilian Costin, Ovidiu Papadima, V.B. Muntenescu,
Vasile Netea, Eugen Nicoară, Alexandu
Ceuşian ş.a.2
Fără istorie jurnalistică a rămas perioada Diktatului de la Viena, iar refacerea
cadrului publicistic, după 1944, a stat sub
semnul constrângerilor ideologice ale perioadei staliniste. Câţiva tineri creatori,

între care Ioanichie Olteanu (1923 –
1997), mai târziu redactor-şef al revistei
Viaţa Românească (1974 – 1990), Francisc Păcuraru (1920 – 1997), Aurel Holircă (1911 – 1982), Traian Dragoş (1924
– 1963), Ion Horea (1929 – 2019), redactor la Gazeta literară/România literară
(1968 – 1990), Aurel Gurghianu (1924
– 1987), redactor la Almanahul literar
(1950 – 1953), Steaua (1954 – 1987), s-au
manifestat şi publicistic şi literar, grupaţi
fiind în cercul literar Mureşul. Viaţa literară şi publicistică se reconfigurează
abia din 1957, odată cu înfiinţarea Cenaclului „Liviu Rebreanu”, cu o activitate
care a depăşit trei decenii, perioadă în
care a coagulat energiile creatoare care
au alimentat presa literară mureşeană şi
naţională. În plus, acesta a creat cadrul
favorabil aspiraţiilor autorilor mureşeni
de a avea o publicaţie proprie.
Multă vreme, în spaţiul mureşean,
publicistica culturală a găsit teren de manifestare în paginile cotidianului Steaua
roşie, organ al Comitetului Judeţean de
Partid Mureş, care a găzduit, de-a lungul anilor, pe cei mai importanţi autori
mureşeni, cei care, în cele din urmă, vor

reuşi să editeze revista de cultură Vatra,
apărută în aprilie 1971, redactor-şef fiind
Romulus Guga. Exerciţiile de publicistică culturală care au favorizat apariţia
revistei Vatra au fost găzduite de Cadran
mureşean (1969-1970), publicaţie efemeră, apărută ca supliment al cotidianului
Steaua roşie, dar care a demonstrat că
există suficiente forţe locale care să justifice apariţia unei publicaţii culturale
la Târgu-Mureş. Nevoia unei publicaţii culturale româneşti la Târgu-Mureş,
dincolo de conotaţiile etnice, („Concurenţa etnică impunea spaţiu de manifestare şi oamenilor de cultură români”3), era pe deplin justificată şi ea
pornea de la autorii care se stabiliseră
în Târgu-Mureş, prin repartiţii guvernamentale, ca absolvenţi de facultăţi,
şi mai puţin de la autorităţi: „Dacă ar
fi fost o directivă de la nivel central –
spunea Mihai Sin -, chinurile facerii
ar fi durat mai puţin”4.
Contextul era însă favorabil, mai
apăruseră şi alte noi publicaţii culturale: Ramuri, la Craiova, (1964),
Tomis, la Constanţa (1966), Argeş,
la Piteşti, (1968). Pe de altă parte,
la Târgu-Mureş apărea o revistă de
cultură în limba maghiară, Igaz Szò
(1953).
Vatra, publicaţie cu un program
ambiţios, şi-a asumat condiţia de continuatoare a prestigioasei reviste Vatra,
foaie ilustrată pentru familie, editată de
I.L. Caragiale, I. Slavici, G. Coşbuc, în
perioada 1894 -1896.
Revista Vatra, serie nouă, cum apare
pe frontispiciul ei, este cea mai longevivă
publicaţie „social-culturală” din istoria
presei mureşene.
Ea s-a impus în peisajul publicistic
românesc de la bun început, distincţia
ei fiind dată în parte de cei care au condus-o până azi: Romulus Guga (1971
– 1983), Cornel Moraru (1983 – 2007),
urmând Virgil Podoabă, Alex Cistelecan,
Iulian Boldea fiind actualul redactor-șef.
Indiscutabil, perioada de glorie a re-

vistei a fost cea de sub conducerea lui
Romulus Guga, scriitor care a reuşit să
situeze revista în elita publicaţiilor culturale româneşti. Personalitatea sa puternică a fost determinantă în creşterea
prestigiului, credibilităţii, autorităţii, în
atragerea unor valoroase colaborări din
lumea literară, culturală, artistică.

După decembrie 1989, elanurile publicistice au înregistrat mai multe publicaţii culturale. Prima, revista social-culturală Alpha, sub direcţia lui Nicolae Băciuţ, a apărut la începutul lui 1990, având
o viaţă scurtă, doar de un an. Revista a
apărut iniţial ca supliment al revistei Vatra, apoi ca publicaţie a primei Case de
Editură „Alpha”, apărută după 1990 la
Târgu-Mureş.
În 1990, şi Anton Cosma editează
Foaia interesantă, cu suplimentul literar Dracula.
Între alte publicaţii culturale apărute
în efervescenţa editorială a anului 1990,
se numără şi Carul mic, supliment lunar
al revistei Vatra, coordonat de Dumitru

Mureşan, din care au apărut trei numere.
Din redacţie făceau parte Soril Miavoe,
Teodor Borz, Mircea Răchită şi Ioan Suciu Moişa.
Ca suplimnet al revistei Vatra, apare
şi Vatra copiilor (1990 – 1992), sub coordonarea Ana-Mariei Crişan.
O altă publicaţie, Şcoala Ardeleană, apărută sub direcţia lui Serafim
Duicu, a avut şi ea o viaţa scurtă
(1991-1993), ca organ al Societăţii
Culturale şi Fundaţiei „Şcoala Ardeleană”.
În 1991-1992, la Târnăveni,
apare seria nouă a publicaţiei periodice Târnava, redactor-şef Răzvan
Ducan, redactor-şef adjunct Aurel
Hancu, ca apoi revista să continue să
apară la Târgu-Mureş, sub direcţia lui
Eugeniu Nistor, ca revistă de filosofie
şi literatură (apare până în 2005).
O publicaţia culturală, începând cu
1994, Aurora, a apărut la Târgu-Mureş,
sub conducerea lui Corneliu Anca. Revista a avut apariţii sporadice.
În 1995, şi Liga Pro Europa, condusă de Smaranda Enache, editează
publicaţia Altera.
Între 1993-1996, cu Kocsis Francisco
redactor-şef, apar revistele de integrame
Cameleonul, Flux, Cameleonul de buzunar şi revista de rebograme Contact,
toate editate de Edipres Tipo Tg. Mureş.
Între anii 1995 – 1997, Alina Nelega (Cadariu) editează cinci numere din
Postscenium, supliment de artă teatrală
al revistei Vatra.
pag 42
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1 Dimitrie Poptămaş, în Cosma, Ana, Scriitori români mureşeni, Dicţionar
biobibliografic, Târgu-Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, 2000, p. 5
2 Op. cit., p. 6.
3 Gorczyka, Mariana, Să facem totul... Reviste literare şi ideologie comunistă, Studii de
caz: Vatra, Steaua, Echinox, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, p.89
4 Op. cit., idem
NR.18 - 2020

UZP

37

REVISTA REVISTELOR
F

Kocsis Francisko, între 19961998, ca redactor-şef, conduce revistele
de integrame Dragonul mic, Dragonul
mare, Roşu şi negru, Super integrame,
editate de Tavis Tg. Mureş.
Timp de un an, în 1998, ca publicaţie
trimestrială, apare revista de haiku Orpheu, redactor-şef fiind Ioan Găbudean.
Gazeta Reghinului, a apărut ca supliment cultural al revistei Vatra, sub coordonarea lui Nicolae Băciuţ, şi având ca
redactor-şef pe Marin Şara, director al
Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din
Reghin. Revista apare lunar din 1990,
până în 2010, fiind, practic, cea mai longevivă publicaţie culturală postdecembristă, chiar dacă aria ei de cuprindere
a fost restrânsă, având viaţa culturală
reghineană ca principal obiectiv de
ilustrare. Din 2010, după pensionarea
lui Marin Șara, revista devine periodic,
cu apariții sporadice, ca apoi în 2014,
încercarea de schimbare la față să nu
mai poată susține dispariția ei.
În schimb, din 2019, Florin Bengean, noul manager al Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin,
începe să editeze publicația „Astra
Reghineană”, cu apariție trimestrială,
fiind totodată redactorul-șef al acesteia.
Un entuziast al publicisticii culturale mureşene s-a dovedit a fi Nicolae
Băciuţ, care, rămânând redactor al
revistei Vatra, fondator şi director
al revistei social-culturale Alpha,
coordonator al Gazetei Reghinului, şi-a
mai antrenat energiile şi în coordonarea
altor publicaţii, în care fenomenul cultural-artistic, literar mureşean şi-a găsit
teren bun de afirmare.
În 1990, pe perioada stagiului de bursier al Magazin Publisher’s of America,
a editat un singur un număr, în SUA,
în limba română, din publicaţia Noul
pământ, apărută sub egida trustului de
presă din Emmaus, Pennsylvania, Rodale Press.
După întoarcerea în ţară, la Târgu-Mureş, cu experienţa ca redactor,
apoi secretar general de redacţie la revista studenţească de cultură Echinox,
editată de Universitatea Babeş-Bolyai,
din Cluj-Napoca, cu experienţa Vetrei, a
revistei Alpha, a Noului pământ, a Gazetei Reghinului, a preluat coordonarea re-
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vistelor Codrul Cosminului, Făgurel, publicaţii culturale editate la Târgu-Mureş
pentru românii din Nordul Bucovinei,
cu materiale ale unor autori din Cernăuţi
şi din localităţi româneşti din Ucraina.
A mai coordonat publicaţia Informaţia mureşeană (1991 – 1993), cu pagini
de cultură, a făcut parte din redacţia
(secretar de redacţie) revistei Societatea încotro?, din redacţia revistei lunare
Mondo-business, redactor-şef, Ambasador, ca redactor-şef, (director Romeo

Soare), din redacţia Universul Scriitorilor, (redactor-şef, 2008 – 2009), director
Romeo Soare), din redacţia revistei Gura
lumii (1997 – 1999) ca director.
În acelaşi timp, între 1990-2018, cotidianul Cuvântul liber a găzduit săptămânal câte două pagini de cultură (coordonatori Mariana Cristescu, respectiv
Nicolae Băciuţ).
Din 2019, ca reacție la cenzurarea
unor materiale trimise spre publicare,
Nicolae Băciuț întrerupe orice colaborare cu această publicație, fiind urmat
și de alți jurnaliști și scriitori, care erau
vizați în articolele cenzurate: Gheorghe
Nicolae Șincan și Răzvan Ducan.
Au apărut trei numere şi din revista
Teatru-n teatru, (1997 – 1998), realizată
de studenţi de la Universitatea de Artă

Teatrală Târgu-Mureş secţia teatrologie,
coordonator Nicolae Băciuţ.
Între 1999-2001, Alina Nelega este
redactor-şef al revistei ultimaT – alternative în cultura teatrală.
În anul 2007, apare lunarul de cultură
„Târnăveniul cultural”, redactor-şef Răzvan Ducan, editat de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Cultural Naţional Mureş (cu sprijinul
financiar al lui Nicolae Băciuţ) şi Casa
Municipală de Cultură “Mihai Eminescu” Târnăveni.
Din 2009, martie, apare revista Vatra veche, lunar de cultură,
„Serie veche nouă”, (88 p.) fondator şi redactor-şef Nicolae Băciuţ,
director de onoare Mihai Sin, ca o
reacţie la abandonarea vieţii culturale mureşene, după 1990, de către
direcţiile succesive ale Vetrei, Cornel
Moraru şi Virgil Podoabă.
Revista, urmând programul publicației „Vatra, foaie ilustrată pentru
familie”, are pe frontispiciu sloganul
„Români din toate țările, uniți-vă!”
Revista Vatra veche publică și suplimente, dedicate unor personalități
atât de anvergură națională cât și locală: N. Steinhardt, Nichita Stănescu,
Ana Blandiana, Ion Brad, Lazăr Lădariu, Răzvan Ducan ș.a.
Din 2010, apare şi „LitArt”, publicaţie lunară de cultură (8 p.), editată de
PFA Giurgea Adrian Armand, redactor-şef Adrian Giurgea.
Ar putea fi adăugate şi reviste studenţeşti, precum „Gânduri studenţeşti”,
editată de studenţii universităţilor târgumureşene, publicaţiile şcolare şi, nu în
ultimul rând, reviste care apar în mediul
rural („Comlodul”, la Râciu), care găzduiesc pagini de cultură.
Și cotidienele „24 ore mureșene”(1993-2017), „Zi de zi”, săptămânalul
„Punctul” includ în sumarele lor materiale de cultură.
Unele dintre aceste publicații sunt
postate și on-line.
Din 2019, din dorința de a acoperi
nevoile de informația culturală, Nicolae
Băciuț începe să publice lunarul de cultură și informație „Cadran, jurnal mureșean”, publicație „Pentru minte, inimă
și literatură”, care, din 2020, apare sub
egida UZPR.

„ARDEALUL LITERAR”,

I

storia acestei publicaţii a început
în primăvara anului 1994, când la
iniţiativa scriitorilor şi jurnaliştilor Valeriu Bârgău şi Mariana
Pândaru s-a înfiinţat revista de literatură „Constelaţia Dragonului“,
care un an mai târziu şi-a schimbat numele în „Ardealul literar şi artistic“, devenind apoi „Ardealul literar”, denumire
sub care apare şi astăzi.
De ce o revistă literară în inima Ardealului, la Deva? Pentru că atât eu, cât şi
Valeriu, încă de prin 1974 făcusem parte
din cenaclul literar „Flacăra” – Hunedoara, unde exista o puternică grupare
literară, cu scriitori consacraţi (Iv Martinovici, Dan Constantinescu, Victor
Isac, Neculai Chirica, Eugen Evu), dar
şi mulţi tineri debutanţi. Iată de ce, pentru că în județul Hunedoara nu exista
nicio publicaţie de acest gen, după ’89
se simţea tot mai pregmant nevoia unei
reviste literare care să menţină vie activitatea literară din această parte de
ţară. Iar noi, cunoscând potenţialul
scriitoricesc din zonă, ştiam pe ce
mizăm. Cu această idee am pornit la
drum, mai întâi făcând apel la colegii
hunedoreni, care au primit cu entuziasm apariţia unei reviste literare,
majoritatea dintre ei devenind primii
colaboratori ai publicaţiei.
Dar noi, încă de la început nu
ne-am dorit o revistă zonală, care
să se ocupe numai de viaţa literară
şi culturală hunedoreană, ci – fără
prejudecăţi provinciale – paginile ei să
fie deschise către toţi scriitori români,
oriunde ar trăi ei. Astfel că, în scurt timp
„Ardealul literar” a devenit o publicaţie
la care au aderat colaboratori atât din
ţară, cât şi din străinătate, fiind apreciată
pentru seriozitatea şi calitatea articolelor şi a rubricilor de poezie pe care le
propunea iubitorilor de literatură. Astfel
că în peisajul revuisticii româneşti, ea
devenea din ce mai cunoscută şi mai
atractivă.
Din păcate, însă, în 2006, Valeriu
Bârgău, în urma unui accident vascular cerebral, a plecat din această lume şi

la 25 de ani

aici numele, cu onoare: Gheorghe Grigurcu, Liviu Ioan Stoiciu, Daniel Corbu, Ioan P. Iacob, Anca Sîrghie, Passionaria Stoicescu, Miron Ţic, Mircea
Mariana PÂNDARU BÂRGĂU
Moţ, Marin Iancu. Toţi aceştia sunt
membri ai Uniunii Scriitorilor din
pentru că, „Ardealul literar” era – după
România, dar şi în mare parte membri
propria-i mărturisire – sufletul său,
ai UZPR. Şi pentru că revista circulă şi
aflându-se pe patul de spital, mi-a cerut în diaspora, publicând materiale şi de
să continuu şi să duc mai departe ceea ce la colegii scriitori de peste hotare, avem
începusem împreună, eu promițându-i şi colaboratori externi: Theodor Damică aşa voi face.
an (SUA), Mariana Zavati Gardner
(Anglia), Dumitru Ichim (Canada). Dar semnează materiale şi scriitori din Franţa, Germania, Spania,
Turcia, R. Moldova etc. Toţi aceştia
au contribuit şi contribuie la ceea ce
este astăzi „Ardealul literar”..
Însă vreau să subliniez faptul
că, deşi Valeriu Bârgău nu mai este
printre noi, el şi-a lăsat o amprentă
foarte puternică asupra acestei reviste. Şi pentru că pe frontispiciul ei
am ţinut să rămână: „Director fondator Valeriu Bârgău“, acest lucru
ne obligă să menţinem ştacheta cel
puţin la acelaşi nivel la care a lăsat-o,
aplicând exigenţa la care ţinea foarte
mult el în ceea ce priveşte criteriul valoric la alegerea materialelor. De fapt,
spiritul său se află mereu printre noi,
pentru că de la primul număr apărut
în 2006, după plecarea sa în veşnicie,
este mereu prezent în paginile revistei cu materiale din manuscrisele sale,
uneori chiar inedite. Asta fac, de fapt
Aşadar, m-am trezit dintr-o dată eu de ani de zile: îi public postum opepe un drum pe care nu mai eram doi, ra rămasă în manuscrise, prin Editura
ci doar unul. N-a fost deloc uşor, dar, „Călăuza v.b.” editură înfiinţată tot de
cunoscând mulţi colegi din lumea li- el în 1992, ea fiind şi editura care, de
terară, unii mi-au venit aproape, m-au ani buni, suportă şi partea financiară în
sprijinit, mi-au dat încredere în mine şi ceea ce priveşte cheltuielile de editare
m-au încurajat să merg mai departe. De ale revistei.
aceea spun că numai datorită lor această
Şi merită să mai adaug ceva: să nu
revistă a dat proba timpului şi am ajuns uităm că ne aflăm la poalele Cetăţii
la cei 25 de ani de apariţie neîntreruptă. Deva, şi nu departe de Cetăţile DaciSingură n-aş fi putut face mare lucru. ce şi de Sarmizegetusa Regia. În inima
Pentru asta ţin să le mulţumesc tuturor, Daciei, deci! Cum să nu ne influenţeze
din inimă. Ei sunt astăzi colaboratori atâtea spirite bune şi nobile ale neamului
permanenţi ai noştri, fac parte din colec- nostru românesc? Faptele şi viaţa stau
tivul de redacţie şi permiteţi-mi să le trec mărturie…

@
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Casa Memorială „Avram Iancu”
din Târgu Mureș

e
t
n
e
m
u
n
o
m
,
e
l
a
i
r
Casele memo
i
t
ș
e
n
â
m
o
r
i
i
ț
ă
t
i
ale spiritual
Casa Memorială
„Alexandru Vlahuță”

Casa Memorială
„ Iuliu Maniu” din Bădăcin
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Casa memorială
„Cezar Petrescu”

Casa memorială
„Ciprian Porumbescu”

Casa Memorială
„Liviu Rebreanu”

Casa Memorială
„George Pop de Băsești”

Casa Memorială
„Mihail Sadoveanu”

Casa Memorială
„George Topârceanu”

Casa Memorială
„Nicolae Labiș”

Casa memorială
„George Coșbuc”

Casa Memorială
„Ion Creangă”

Casa Memorială
„Mihai Eminescu” din Ipotești
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EVOLUȚII

Jurnalismul post-COVID-19
devine... civic
Mult timp s-a vorbit mult și s-a obținut relativ puțin
pe direcția clamatei „reinventări” a presei în condițiile falimentelor în lanț ale brandurilor și ale declinului redacțiilor. Criza mondială generată de COVID-19
dă o șansă mare, poate unică, acestei reinventări.
Jurnalismul profesionist are ocazia să reintre „pe cai
mari” în colectivitățile marcate de zgomotul enorm
al dezinformărilor de tot felul.

T

impurile revoluționare, așa
cum poate fi considerată și
pandemia începutului de
an 2020, sunt ocazii pentru
idei revoluționare. Lumea fragmentată a presei are oportunitatea de a se
dovedi unitară, vorbind pe o singură
voce în numele cetăeanului și (re)devenind o componentă civică cu greutate. Reinventarea jurnalismului ține,
potrivit specialiștilor care urmăresc
evoluția domeniului, de reîntoarcerea
breslei dinspre decidenți și „vedete”
spre oameni. Organizația American
Society of News Editors a derulat o
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cercetare de anvergură, din care a reieșit că, dacă în 1978, 96% dintre jurnaliști erau albi, între timp procentul a
scăzut cu doar… 23%. Asta în timp ce
populația de culoare de peste Ocean
este de peste 37 de procente. În aceste condiții, în ce măsură pot reflecta
cu adevărat jurnaliștii din redacții
fenomenul comunităților alcătuite
prepondent din persoane de culoare?
Este doar un exemplu concret al unei
necesare schimbări nu doar pe acest
segment, ci și pe altele care implică
minorități compacte și care se regăsesc în toată lumea.

Un alt pilon al presei din lumea
post-COVID-19 poate fi jurnalismul
relațional, care aduce în prim-plan
ascultarea comunităților înainte de
furnizarea standard de informație
și eventual de analiză cu accente de
predică. În numele refacerii încrederii
publicului în actul jurnalistic, profesioniștii din domeniu pot, înainte de
orice, să combat, prin ascultarea publicului pe care îl servesc, discursrile
urii și, de asemenea, să ofere platforme de dialog, în căutare de soluții, nu
de „vinovați”. De altfel, acesta poate fi
un drum larg, cu sens dublu: jurna-

liștii pot fi și catalizatorii informării
corecte a publicului, și cei care facilitează cel mai mult într-o societate
intrarea comunității în spațiul public
de pe bazele corecte, ale adevărului
netrunchiat, neinterpretat, nedisimulat. Într-o mare de voci de toate
felurile și de știri disecate de dincolo
de ecrane de experți „agreați” care
nu o dată spun ce vor să audă patronii publicațiilor, făcând propagandă
electorală mascată, se poate face loc
unei comuniuni cu comunitatea care
să ridice presa - și renumele ei, aflat
în cădere liberă – peste politic, peste
partizanate și peste această cale cu
sens unic pe care evoluează în prezent
câte o parte a presei sau alta. Cel puțin
interesant, în context, este proiectul
derulat de laboratorul de jurnalism
Cuty Bureau, din Chicago, care recrutează, antrenează și plătește cetățeni
care pot deveni reporteri în timpul
liber, „ochii și urechile” organizației
non-profit într-o comunitate din care,
în acest fel, nu-i scapă nimic. Modelul a fost premiat în SUA și, prin intermediul acestor jurnaliști-cetățeni,
autorităților locale li se cere scoteală
la fiecare pas.
Lumea post-COVID-19 le-ar putea arăta jurnaliștilor din toată lumea

că, în ciuda unei tradiții care îi pune
deseori în postura de a lucra singuri,
aidoma unor detectivi particulari, devoalarea Dosarelor Panama, de pildă,
a fost un succes uriaș generat de o colaborare între profesioniști din toate
colțurile lumii. În acest fel, jurnaliștii
se pot „globaliza”, la rândul lor, creând
o rețea imensă, dedicată publicului, pe
profesia îl are pe frontispiciu, și mai
ales democrației, puterii oamenilor
de a cere socoteală celor care îi guvernează. Această evoluție este deja
în curs în SUA și presa europeană nu
are motive de a rămâne în urmă; organizațiile media fac parteneriate cu
librăriile, cu organizațiile civice și alte
organisme implicate în viața publică și
„atacă” probleme de larg interes și cu

adevărat aproape de viața oamenilor
de fiecare zi. De pildă, organizațiile
Journalism That Matters, Impact Hub,
The Evergrey și ziarul stradal „Real
Change”, din Seattle, derulează împreună o acțiune destinată ajutorării
persoanelor fără adăpost.
Chiar dacă aceste parteneriate și
exemple sunt în stadiu de experiment
și chiar deocamdată nu și-au arătat
forța deplină, acesta este doar un
detaliu, întrucât ceea ce contează cu
adevărat s-a confirmat: oamenii, opinia publică au răspuns imediat acestor
programe, iar rețeaua ONG-uri-presă-comunitate nu are nevoie decât de
inițiativă. Iar din partea presei, de viziune și acțiune, două calități de care
nu a dus lipsă niciodată.
NR.18 - 2020
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Jurnalismul de știință,
reevaluat și necesar
Pus în fața necesității de a relata despre o temă
de specialitate, medicală, jurnalismul a vădit
nenumărate „fațete”, de la redarea fără prea
multe comentarii a comunicatelor autorităților la a pune întrebări despre transparența
acestora sau despre adevăratele dimensiuni
ale subiectului ori chiar, în unele cazuri nefericite, la propagarea de informații trunchiate,
chiar false. Peste toate acestea, pandemia a
relevat necesitatea de a se reevalua jurnalismul de știință, absolut necesar în timpuri de
provocări sanitare planetare.

R

eporterii specializați pe
teme de știință au intrat
brusc în atenția opiniei
publice și a patronilor
de presă, iar penuria acestora (în
Australia, de pildă, se estimează că
mai sunt doar câțiva astfel de profesioniști...) i-a făcut cu atât mai
prețioși. Dar principiul cererii și
ofertei a început să se manifeste și
aici. Practic peste noapte, oamenii
de știință, specialiștii în medicină,
autoritățile și mass-media au descoperit că interlocutorii avizați în
domeniu sunt cheia comunicării
eficiente a unei situații fără precedent către publicul larg. „S-a înregistrat o creștere de cel puțin zece ori
a numărului jurnaliștilor interesați
de domeniul sănătății și de știință în
general”, arată Rodrigo Medellin,
cercetător în cadrul Institutului de
Ecologie din cadrul Universității
Autonome din Mexic.
Dar întrebarea de ce nu i-a ascultat nimeni până acum pe cei care
au tras semnale de alarmă, cu atât
mai puțin să fie luate măsuri, rămâne… Luni la rând, chiar ani, acești
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jurnaliști au tras semnale de alarmă
vizavi de pericolul unei pandemii.
„Ziariștii din afara Chinei au devenit de-a dreptul îngrijorați de faptul
că numărul cazurilor de infectare cu
COVID-19 creștea spectaculos, de la
o zi la alta. Dar dacă privești astfel de

evoluții în perspectivă, această explozie de boală a avut semnale de alarmă de ceva vreme”, detaliază Helen
Branswell, redactor la „STAT News”.
Într-adevăr, încă din anul 2013,
corespondentul „Science magazine”, Kai Kupferschmidt, scria un
articol în care „punea degetul pe
rană”, vorbind despre riscul declanșării unei pandemii globale. „Iar și
iar, în ultimii zece ani, în timp ce-mi
realizam reportajele, diverși experți
vorbeau despre un astfel de risc. Îmi
spuneau că nu există dubii că o pandemie va avea loc, singura întrebare
era când”, punctează jurnalistul.

Profesioniști atacați
și marginalizați
de politic
Dacă atâta vreme cât au rămas
doar alarme, aceste informații au

fost în cea mai mare parte ignorate,
odată cu necesitatea ca autoritățile să
reacționeze au apărut și problemele
pentru reporteri, în special pentru cei
care cereau date detaliate, statistici
oficiale regulate, puneau întrebări
considerate incomode despre testări
sau achiziția de aparatură și materiale
sanitare. „Guvernele vor ca presa să
relateze în linie cu autoritățile, ca să
nu facă țara să arate rău în statistici.
În clipa în care articolul apare online,
guvernul intră pe fir, politicienii încep să atace redactorii și să pună la
îndoială integritatea profesională a
acestor profesioniști și afirmă că nu
este adevărat ce scriem, fără, însă, să
demonstreze unde se presupune că ne
înșelăm”, argumentează Vidya Krishnan, jurnalist specializat în articole
din domeniul medical din India.
Odată cu avansul infectărilor,
pandemia a început, de la un moment dat, să țină mai mult de politică decât de sănătate, încet, încet
jurnaliștii de știință fiind excluși de la
briefingurile de presă, aspect pe care
profesioniștii din domeniu îl consideră cel puțin ciudat, din moment ce
tocmai de acest tip de relatare specializată era nevoie pentru o informare
corectă și la obiect. „Nu este vorba ca
jurnaliștii de știință să intre în prim-

plan, dar cu siguranță ei trebuie să
fie prezenți la astfel de comunicări.
Sunt întrebări foarte importante, pe
care numai ei le pot pune și pe care
jurnaliștii specializați pe politică nu
le pot adresa”, explică Kupferschmidt.

„Trebuie să fim
riguroși, nu neapărat
primii care dau știrea”
Pe măsură ce pandemia se diminuează, iar lumea pare să înceapă să
se întoarcă la o viață cvasi-normală,
specialiștii consideră că acest episod
sanitar va genera o nouă abordare
pe direcția jurnalismului de știință.
Pe de o parte, acest tip de jurnalism
va deveni mult mai bine aspectat. Pe
de altă parte, vor interveni schimbări și pe segmentul alegerii surselor și al tratării subiectelor de știință
în general și de medicină în special.
„Ca jurnaliști specializați, noi avem
datoria să ne câștigăm legitimitatea
prin profesionalism. Publicul trebuie să fie încrezător că informația pe
care i-o oferim este corectă. Trebuie să
fim riguroși, nu neapărat primii care
dau știrea”, afirmă Carlos Francisco
Fernández, jurnalist la cotidianul columbian „El Tiempo”.

În paralel, organismele independente din mass-media atrag atenția asupra
faptului că politicul va continua să interfereze cu munca acestor oameni, iar
o parte din mass-media ajung să pericliteze ceea ce se numește informarea
din sănătate publică, prin popularizarea
unor terapii „după ureche”, crearea unor
așteptări nerealiste, identificarea unor
„vinovați” fabricați sau oferind sentințe
„fără echivoc” la probleme complexe,
care nu și-au găsit încă răspunsul verificat științific. „Unii reprezentanți ai
mass-media continuă să facă știri din…
opinii, cu certe influențe politice și fără
niciun fel de autocritică. Speranța este ca
opinia publică să considere jurnalismul
specializat tot mai necesar, chiar fundamental, și să ceară tot mai mult doar astfel de informare”, declară Aleida Rueda,
președinte al Grupului de Jurnaliști de
Știință din Mexic.
Pandemia de COVID-19 a demonstrat faptul că presa are în jurnalismul
de ştiinţă, care are în spate aproape
un secol de profesionalism și repere
majore, un pilon care capătă tot mai
multă importanță, nu doar în condiții
de criză sanitară, ci într-o epocă în
care știința ar putea să descopere leacul pentru bolile secolului sau să facă
posibilă colonizarea de către oameni
a spațiului cosmic.
NR.18 - 2020
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OPINII
@ Roxana ISTUDOR

te? Abia acum se văd efectele trecerii
publicității în zona social media și ale
gratuității unui conținut: știri false, teorii ale conspirației, deturnarea atenției
publicului de la marile probleme care îl
vizează și ale căror consecințe îi vor afecta viitorul. Peste urmarea ridicării până
la cer a averilor câtorva deținători de rețele de socializare se vădește scăderea
masivă a calității informației, în detrimental cantității și vitezei de propagare
care să asigure supraviețuirea. Așadar,
prăbușirea presei a fost în folosul unor
politicieni care au (prea) multe lucruri
de ascuns (din America în Australia,

tocmai beneficiarii actului jurnalistic –
cetățenii, expuși unui risc major de a fi
dezinformați și implicit manipulați. În
acest tablou, cutremurele sanitare, sociale și politice care se suprapun în această
perioadă pot reprezenta un semnal de
alarmă și mai ales de reașezare a presei
pe soclul firesc, de bun social.
Este bine de reamintit publicului
consumator de informație, acum parcă
mai mult ca niciodată, că jurnaliștii
informează cetățenii, trag la răspundere autoritățile atunci când
este cazul și sunt promotori ai valorilor culturale, al ideilor și idealurilor. Nu fac parte din elitele bogaților
sau influenților lumii, nu sunt celebri sau
puternici, sunt pur și simplu acei oameni
care vor să ajungă la adevărul care este
corect și moral să fie împărtășit cu un public care suportă costurile și consecințele
tuturor realităților din societate.
Nu a trecut chiar atât de mult timp,
la scara istoriei, de când în estul Europei presa era cvasi-inexistentă, o masă
amorfă de clișee agreate în care nu se

jurnaliștii sunt numiți „inamici ai poporului”, sunt amenințați, agresați, chiar
reținuți pentru că vor să-și facă meseria), unor giganți ai internetului care au
ajuns departe de a servi, prin ceea ce au
creat, înaltele principii ale democrației
(a se vedea vânzările de baze de date
personale…), unor aspiranți la funcții
publice, unor oameni de afaceri etc.
Printre entitățile avantajate de prăbușirea presei profesioniste nu se regăsesc

regăseau nici opinia, nici informarea și
cu atât mai puțin adevărul. Din fericire,
acele vremuri au apus în această parte a
lumii, dar cei care cred că se poate fără
presă și fac tot ce se poate pentru a o
anihila, a o anatemiza, a o decredibiliza
și a o falimenta pentru a o supune au în
față un război pe care nu-l pot câștiga.
Întotdeauna se va opune opinia publică, cea care își apără un bun social de
preț: presa.

mai mult ca oricând
un bun social
Anul 2020, cu provocările sale
majore de până la acest moment
– pandemia de COVID-19 și explozia antirasistă din SUA fiind doar
două exemple – cristalizează cererea abrupt crescută de știri de
calitate și implicit de profesioniști care să le furnizeze, precum
și pericolul permanent și extrem
în care se află jurnaliștii care
abordează temele fierbinți ale
momentului istoric pe care îl parcurge societatea omenească.

C

riza sanitară mondială și mișcările de masă generate de uciderea americanului de culoare
George Floyd - pentru o țară
care este concomitent și cea mai mare putere a lumii și o economie cu estimări de
declin teribil în perioada următoare - pot
fi considerate știri uriașe. Opinia publică
internațională și jurnaliștii, ca „istorici ai
clipei”, știu că trăim timpuri epocale, care
vor genera un viitor cu tușe inedite, de la
schimbările climatice la impactul giganților internetului asupra balanței de putere
sau de la ridicarea militară a estului la
crizele migrației. Toate aceste frământări globale evidențiază nevoia acută de
informație precisă, de jurnaliști nu doar
calificați și avizați, ci și onești, cu principiile deontologiei în ierarhie corectă. Pare
că rareori în istoria recentă a fost o mai
mare nevoie de capacitatea jurnalistului
de a obține informația, de a o prelucra,
a o pune în context, a o „traduce” și a o
transmite publicului.
Cum pot fi realizate elementele constitutive ale acestei misiuni în condiții de
lipsuri financiare care au generat închiderea redacțiilor și trecerea jurnaliștilor
profesioniști spre alte sfere de activita46
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@ Dan CONSTANTIN

Libertatea presei și
,,libertatea” statisticii

O

statistică difuzată de EUROSTAT cu ocazia Zilei
Mondiale a Libertății Presei,
marcată în 3 mai, menționează că în 2019 erau aproape 400.000
de ziariști, reprezentând 0,2 % din totalul
angajaților din UE. În servicii economice
asociate cu jurnalismul, în cele 27 de țări
membre UE, sunt 1,1 milioane de angajați în activități de publishing-publicații
de cărți, ziare, magazine, reviste, ceea ce
echivlează cu 0,5% din totalul angajaților din UE. O statistică difuzată tot de
EUROSTAT în anul anterior, cu același
prilej, are date asemănătoare, cu mențiunea că unele au ,,grad de fiabilitate redus”.
Chiar luate cu rezerva necesară, ele oferă
o orientare privind ponderea profesiei în
structura de ansamblu a forței de muncă.
În Germania, 1,3 % din forța de muncă lucrează în activități de publishing,
ponderi peste media europeană fiind
în Norvegia (0,8%), Finlanda și Suedia
(0,7%), Danemarca, Islanda și Marea
Britanie (0,6%). România și Slovacia, cu
doar 0,1%, au cele mai mici proporții de
angajări în acest sector în totalul forței
de muncă. În 2017, baza de date pentru

România arată 12.900 de angajați în activități de ,,publishing” și 32.100 în ,,Information services” (să nu confundăm cu
serviciile de informații din Intelligence,
cu efective discrete în statistici publice).
Gradul ridicat de aproximare al statisticii
respective are, cred, rădăcina în termenii
relativi de colectare a datelor, capacitatea
relativă de a ,,detecta” profesionalismul
ca unică bază a contractului de muncă,
la care se adaugă diversitatea formelor
de difuzare a informației. Faptul că numărul de angajați în ,,publishing” este
în România de 41,6 ori mai mic decât
în Germania (542.000 de angajați) arată
mai degrabă erori de raportare și poate o evaziune în declararea câștigurilor
din această profesie. La fel de ,,suspecte”
sunt și datele folosite de EUROSTAT la
capitolul ,,information services”, în care
diferența față de ,,campioana Europei”
este incredibil de mică: 32.100 în România și 78.400 în Germania. Situația pare
desprinsă din butada lui Grigore Moisil,
care compara calculatorul cu o fabrică
de cârnați: ,,Bagi porcul pe o ușă și pe o
altă ușă ies cârnați”. Diferența este că în
statistica prezentată, ,,porcul” este o stru-

țo-cămilă, greu de transformat într-un
produs comestibil.
Așa cum este imposibil pentru administrație să precizeze cu exactitate numărul cetățenilor din listele electorale sau al
românilor din diaspora, nu trebuie să ne
mirăm că nu putem stabili dimensiunea
breslei. Jurnalismul devine o profesie deschisă și amatorilor, cum la fel, amatorismul
bântuie prin meseria scrisului. Meteahna
nu este de dată recentă, ea se plimbă prin
secoli, străpungând epocile și renăscând
cu adaosurile tehnologice ale vremii. Eminescu scria cu mare amărăciune despre
instituțiile umplute cu oameni nepregătiți
puși să facă reformele gândite de Bălcescu:
,,El s-ar spăimânta văzând cum a fost să se
realizeze pe pământul nostru libertate și lumină. El ar vedea parlamente de păpușari
neroade, universități la care unii profesori
nu știu nici a scrie o frază corect, gazetari
cu patru clase primare, c-un cuvânt oameni
care, văzând că n-au încotro de lipsa lor de
idei, fabrică vorbe nouă, risipind vechea
zidire a limbii românești, pentru a părea
că tot zic ceva, pentru a simula o cultură
care n-o au și o pricepere pe care natura
n-a voit să le-o deie”.
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Criza sanitară
provocată de pandemia
de coronavirus a
influenţat major
activitatea agenţiilor
de presă din Europa
în ceea ce priveşte
procedurile de lucru.
Pe de altă parte, a fost
relevat, o dată în plus,
rolul major pe direcția
informării, pe care îl au
agențiile profesioniste,
care s-au dovedit din
nou surse principale,
cruciale chiar, de
informație corectă și
reală.
„Fake news”
periclitează vieți

C

u mult timp înainte ca virusul care a generat pandemia
globală să se răspândească
în toate colțurile lumii,
UNESCO atrăgea numeroase semnale de alarmă vizavi de impactul pe care
tehnologia și transformările politice,
economice și sociale derivate îl au
asupra calității informației care ajunge la publicul larg. „Campaniile de
dezinformare și știrile false au ajuns o
practică curentă, contaminează societatea și sunt o reală amenințare deopotrivă pentru jurnalismul profesio-
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Agențiile de presă
și provocările pandemiei
nist, iar în condițiile actualei pandemii
și pentru viața oamenilor”, punctează
Guy Berger, director de Politici și Strategii referitoare la Comunicare și Informare din cadrul UNESCO.
Toate segmentele legate de evoluția pandemiei au căzut victime ale
dezinformării. „Nu a rămas nicio arie
neafectată, începând de la originea coronavirusului până la tot felul de metode empirice de așa-numită vindecare
sau măsuri nepotrivite de prevenție. În
perioade de temere și de incertitudine,
știrile și informațiile fabricate înfloresc.
Riscul major este acela că orice informație falsă care atrage publicul poate
diminua importanța dovezilor științifice
și a faptelor concrete. În aceste condiții,
atunci când dezinformarea este repetată, adevărul poate ajunge să aibă un
impact marginal”, adaugă Berger.
UNESCO face un apel la guverne să
contracareze dezinformările și valurile
de „fake news” prin amplificarea fluxului, calității și transparenței informărilor
oficiale, cu bază științifică, susținute de
surse avizate. „Autoritățile trebuie să
permită accesul la informație densă și
să aibă o atitudine proactivă, acest aspect
fiind foarte important pentru menținerea
credibilității în timp de criză”, arată organizația internațională. În acest context,
UNESCO subliniază importanța informației furnizate prin intermediul agențiilor de presă, care trebuie percepute de
guvernanți ca aliați profesioniști în lupta
împotriva dezinformării. „Agențiile de
știri operează liber în sfera publică, în
care știrile false lucrează sub radar, prin
intermediul rețelelor de socializare sau al
aplicațiilor de tot felul, sursele profesioniste devenind, în acest fel, instrumente
eficiente de combatere a dezinformării”,
accentuează Berger.

enţa mass-media
este crucială în
modelarea opiniei publice şi, ca
urmare a acestei
crize sanitare, viitorul presei albaneze se va schimba
mult, crede Krasniqi.
Şi directorul general al agenţiei
bulgare de presă BTA, Maxim Minchev, se aşteaptă la schimbări ale
pieţelor şi, de asemenea, ale statelor,
din cauza crizei coronavirusului. În
opinia sa, agenţiile de ştiri au devenit
şi mai relevante în timpul pandemiei.
El a admis că, de-a lungul celor 123
de ani de existenţă a BTA, excluzând
cele două războaie mondiale, aceasta
a fost cea mai mare provocare pentru
agenţie.

În fruntea clasamentului
surselor considerate
credibile și relevante

Piloni pentru publicațiile
în dificultate
În această perioadă, Agenţia de
presă din Cipru (CNA) a crescut numărul clienţilor, majorând astfel veniturile şi, în acelaşi timp, reducând
cheltuielile de funcţionare, a declarat
directorul său, George Penintaex. Tot
personalul agenţiei (jurnalişti şi secretariat) a lucrat de acasă, iar telemunca s-a dovedit a fi reuşită - a crescut
producţia de ştiri şi au fost mai multe
iniţiative ale jurnaliştilor pentru relatări exclusive. Rolul CNA în mass-media locale a crescut, pentru că toate

mass-media care s-au confruntat cu
probleme economice grave s-au bazat
pe agenţia publică de ştiri.
Directorul general al Agenţiei naţionale de ştiri din Albania (ATA), Armela Krasniqi, consideră că agenţiile
de presă au arătat că sunt, poate, singura sursă de informaţie de încredere
în timpul pandemiei. ATA a devenit
sursa principală de informaţii despre
coronavirus din ţară, potrivit directorului său general, fapt dovedit de o
creştere semnificativă a numărului de
vizitatori ai serviciilor sale de ştiri în
limbile albaneză, engleză şi franceză.
Această pandemie a arătat că influ-

Agenţia turcă Anadolu a jucat un
rol important în combaterea dezinformării şi reducerea răspândirii știrilor false, potrivit lui Senol Kazanci,
preşedintele Comitetului executiv
şi director general. Acesta consideră că pandemia a accelerat procesul
de transformare digitală în industria
media şi anunţă creşterea producţiei
media.
În perioada de criză sanitară,
agenţia austriacă de presă APA a urmat un plan în trei etape, în funcţie
de priorităţi. Primul nivel s-a ocupat
de protecţia angajaţilor - cu excepţia
unui serviciu de urgenţă minim, aproximativ 500 de angajaţi au fost mutaţi
la domiciliu în câteva zile. Deoarece
APA face parte din „infrastructura critică” relevantă pentru Austria,

„suntem pregătiţi pentru astfel de
scenarii. Faptul că APA nu este doar
un furnizor de ştiri profesionale, ci şi
un important furnizor de tehnologie
ne-a ajutat să transferăm echipamente
şi procese pentru a lucra de la distanţă
foarte rapid” - a explicat preşedintele
şi directorul Clemens Pig, citat de Alianţa Europeană a Agenţiilor de Presă
(EANA). Etapa a doua a avut ca scop
menţinerea funcţionării şi producţiei
continue, informaţiile despre coronavirus fiind oferite în 11 limbi, iar a
treia etapă s-a concentrat pe protecţia
economică a companiei.
Aslan Aslanov, preşedintele consiliului de administraţie al Agenţiei
azere de presă AZERTAC, este de părere că mass-media de stat ar trebui
să utilizeze în mod activ instrumente
de afaceri şi să-şi diversifice activităţile, deoarece fluctuaţiile sistemelor
economice necesită pregătire pentru
schimbări.
În ce privește România, cea mai recentă cercetare pe direcția încrederii
în mass-media, realizată de Institutul Reuters pentru Studierea Jurnalismului de la Universitatea Oxford,
reflectă, pe de o parte, că două agenții
de top de știri se află în fruntea clasamentului surselor de informație considerate credibile și relevante, iar pe
de altă parte, că populația României
este din ce în ce mai atentă la pericolul pe care îl reprezintă știrile false,
în paralel cu o creștere a încrederii în
sursele avizate de informare, în care
agențiile de știri ocupă un loc central.
NR.18 - 2020
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relevant, se constată că în ultimii ani
redacțiile non-profit au avut un ritm
de lansare de una-două pe lună, dublându-și personalul și manifestând
o mai mare libertate, întrucât noul
model nu depinde deloc de venituri
din publicitate. „Obținând finanțare
dintr-o mare varietate de surse – fundații, persoane private, evenimente
etc. – aceste redacții și entități media
sunt mai bine poziționate din perspectiva sustenabilității pe termen lung”,
explică Sue Cross, CEO al Institutului de Știri Non-profit.

Jurnalism necondiționat
de publicitate

Redacțiile non-profit
și reinventarea presei
Jurnaliștii din toată
lumea sunt, practic,
inepuizabili atunci
când vine vorba
despre a disemina
informație și a-și face
meseria la cele mai
înalte standarde. Așa
au apărut, la început
timid, apoi crescând
ca un fluviu,
entitățile care
reflectă reinventarea
presei: redacții nonprofit, dedicate în
exclusivitate
informării avizate.
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VL Watchdog, din North
Asheville, Carolina de
Nord, a fost la început o
idee a câtorva jurnaliști
care au dorit mai mult de la ei înșiși
și de la profesia lor. Apoi, reporterul
Bob Gremillion a trecut la fapte și,
ajutat de Steve Keeble, fost director
la Thomson Reuters, precum și de
alți câțiva prieteni din presă dispuși
să facă eforturi în plus pentru informarea de calitate, a luat ființă o prezență în mediul online care a devenit
sinonimă cu o publicație, o sursă de
știri corecte și concrete, de o mare
diversitate. În timp, întâlnirile cu
unii dintre directorii presei locale au
generat sesiuni de voluntariat prin
care tinerii jurnaliști care doreau să
profeseze în această nobilă meserie
„își făceau mâna” pe site-ul non-profit. La un moment dat, inițiatorii
proiectului au constatat că izbutiseră să creeze o adevărată rețea de vo-

luntariat de presă, în care jurnaliștii
în devenire îmbogățeau și amplificau
peisajul media existent. „Întotdeauna
susținem că nu dorim altceva decât
să aducem mai multă știre, mai mult
jurnalism profesionist în Asheville”,
explică Gremillion.
AVL Watchdog completează, prin
recenta sa înființare, o listă de sute
de astfel de entități care funcționează
pe întreg teritoriul SUA și reprezintă
un „răspuns” la declinul mass-media
tradiționale, marcate de dificultăți
financiare care nu par să aibă „leac”
de multă vreme. Doar pe teritoriul
american, din anul 2004 încoace,
s-au închis peste 60 de cotidiane și
1.700 de săptămânale, circulația publicațiilor print scăzând cu aproape
40%, după cum arată datele unei cercetări a Pew Research Center, care
notează și faptul că doar 14% dintre
adulții de peste Ocean plătesc pentru
conținut media. Printr-un contrast

Această nouă abordare a informării are o mai largă acoperire geografică, beneficiază din plin de avantajele
conferite presei de tehnologie, asigură
o mare varietate de teme, abordează
orice subiecte de interes pentru public
și nu este condiționată de fonduri de
la patroni sau de la reclame, ceea ce le
asigură și un plus de credibilitate. De
regulă, aceste site-uri relatează despre
temele majore ale comunităților, dar
își pot extinde aria de căutare jurnalistică în orice direcție considerată relevantă pentru cititori. „Atunci când
o organizație se bazează pe susținerea
comunității și pe donații, centrarea pe
țelul specializat, local, este crucial, indiferent că este vorba despre a veghea

la acțiunile politicienilor locali sau la
tragerea la răspundere a decidenților”,
adaugă Cross.
Aceste tendințe de coagulare a
mesajelor spre comunitate s-a remarcat mai pregnant ca niciodată în
pandemie, perioadă în care postul
de radio Asheville FM a schimbat
imediat abordarea, trecând de la
programe preponderent muzicale
la atingerea unor teme importante
pentru oraș și locuitorii săi. Astfel,
alături de site-uri, și celelalte entități
media se alătură acestui model de
reinventare a presei standard, „su-

focată” în unele cazuri până la dispariție de trecerea veniturilor din
publicitate spre giganții internetului.
„Foarte multe entități media clasice
funcționează cu personal redus și
nu pot furniza o cantitate adecvată,
necesară, de informație, dar noi nu
am pierdut nimic atunci când am
început să creștem exponențial prezența informațiilor relevante pentru
comunitate în programele noastre”,
detaliază K.P. Whaley, directorul general al postului de radio care are în
prezent în rândurile sale peste 100 de
jurnaliști voluntari.
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EROI AI PRESEI LIBERE

„Puterea fără putere”
și uriașii săi
Organizația „Reporteri fără frontiere” anunța, în luna iunie, moartea la datorie
a 14 jurnaliști și a doi asistenți media doar de la începutul acestui an

Despre o profesiune
de credință, vocație,
pasiune și curaj
Zi de zi și noapte de noapte, jurnaliștii se află în prima
linie a tuturor evenimentelor, indiferent ce încărcătură
de pericol au acestea, de la
pandemie la manifestațiile
antirasiale din SUA. Dedicați,
pasionați, curajoși, acești
profesioniști își riscă viața
și integritatea fizică pentru a
relata și a informa.

C

a martori imparțiali care încearcă să propage informația,
jurnaliștii sunt deseori agresați, loviți, arestați, împroșcați cu gaze lacrimogene sau, de partea
cealaltă, îmbrânciți de protestatari sau
trântiți la pământ de bandele de huligani puși pe jaf și distrugere. Dacă
despre motivele pentru care jurnaliștii
au ajuns ținta agresiunilor de tot felul
se cunosc multe – politica etichetării
ca „inamici publici” sau clasificarea
ca „atentatori la securitatea națională”
pentru că fac dezvăluiri, printre multe
altele – atitudinea unei părți a opiniei
publice este în mod cert generată de necunoașterea în profunzime a menirii
jurnalistului.
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Dincolo de opinie și statuarea ca
„personalitate a presei”, profesionistul
contemporan cel mai expus al mass-media este reporterul care face această meserie din vocație, pasiune, fără să ia în
calcul riscurile și aruncându-se cu un
curaj care în cazul militarilor necesită
ani de pregătire în vâltoarea unor evenimente care îl pot costa enorm. Toate
acestea pentru a nu fi simplă „portavoce”
a guvernanților și organismelor de forță,
ci sursă de alimentare a societății civile
cu puterea pe care o dă informația. „A
face jurnalism înseamnă a căuta informația care este cel mai aproape de adevăr și
care poate fi susținută de date și fapte, nu
versiunea agreată a acesteia”, punctează
Jacob H. Fries, redactor la „Inlander”.
În lipsa unei informări profesioniste, opinia publică poate fi foarte ușor
indusă în eroare, iar cea mai bună dovadă este contagiunea pe rețelele de
socializare a câte unei știri false sau
nesusținute de date concrete. Și mai
relevante sunt reacțiile la contracararea
de către jurnaliști a acestor informații
neverificate; brandul media este imediat
catalogat cu clișee, jurnaliștii sunt anatemizați, atitudini de intimidare care nu
doar că nu-și ating scopul, ci nu folosesc nicicum opiniei publice.

Potrivit statisticilor Press
Freedom Tracker, din SUA,
peste 80% din agresiunile la
adresa jurnaliștilor prezenți
la manifestațiile antirasiale
din SUA au venit din partea
forțelor de ordine, cu unii
dintre reporteri luați în
vizor personal…
De partea cealaltă, reporterii sunt
chemați să-și recunoască și să-și rectifice greșelile inerente unei lumi „nebune” a informării, cu reguli dure și
cu o viteză de propagare amețitoare.
„Scopul unei demonstrații este propagarea mesajului, care nu poate fi văzut
și auzit decât prin intermediul presei.
Dacă presa este eliminată din ecuație și
nu documentează mișcarea, nici mesajul nu se propagă, nici jurnaliștii nu-și
fac meseria”, punctează Al Tompkins,
de la Institutul Poynter pentru Studii
Media. Doar că „a face meseria” de jurnalist implică, în multe cazuri, a deveni
o țintă, indiferent că este vorba despre
Poliție, despre protestatari violenți sau
despre huligani extremiști.

Știrea că jurnaliștii din întreaga
lume sunt agresați în toate felurile a ajuns, din nefericire,
una la ordinea zilei, iar eforturile organizațiilor internaționale nu par să întoarcă acest
trend în favoarea acestei meserii și a celor care o practică.
Asta nu înseamnă că jurnaliștii
nu continuă să facă una dintre
cele mai periculoase și mai solicitante profesii din lume.

D

oar câțiva dintre jurnaliștii contemporani care și-au
pierdut viața pe frontul nerecunoscut oficial ca atare al
informării publicului au o oarecare notorietate; în marea lor majoritate, acești
profesioniști ai „puterii fără putere”, așa
cum este numită uneori presa, sunt anonimi cu vieți obișnuite, sunt vecinii noștri,
rudele noastre, cunoscuții noștri sau pur
și simplu trecători. Diferența este că ei își
pun viața, integritatea fizică, libertatea sau
reputația în procesul informării corecte a
publicului.
Pentru că a dorit să afle adevăruri incomode pentru lideri influenți, Jamal
Khashoggi a fost ucis într-un mod
cumplit, asasinat și mutilat, pentru îndrăzneala de a fi „atentat” la imaginea
clasei conducătoare a Arabiei Saudite.
Deși multă lume a împins în spatele memoriei cazul Anna Politkovskaya,
nu va putea fi uitat niciodată prețul suprem pe care l-a plătit jurnalista pentru
curajul de a fi încercat să descâlcească
ițele din culisele „operațiunilor” statului rus în Cecenia. Recent, doi ziariști
de la Reuters erau agresați cu gloanțe
de cauciuc pentru că se aflau în Minneapolis, unul dintre locurile unde au
avut loc manifestații împotriva uciderii

Jamal Khashoggi, Anna Politkovskaya, Ján Kuciak, José Luis López de Lacalle Arnal

americanului de culoare George Floyd
de către Poliție. „Un ofițer s-a îndreptat
spre mine și m-a țintit cu arma”, își amintește cameramanul Julio-Cesar Chavez.
Alături de el, reporterul de radio Adolfo
Guzman-Lopez a primit un glonte de
cauciuc în gât. Iar cameramanul BBC
Pete Murtaugh a fost trântit la pământ și
agresat de polițiști în imediata apropiere
a Casei Albe. „Se vedea limpede că era un
reprezentant al presei, camera de luat vederi este un indicator foarte vizibil. Echipa
a urmat toate instrucțiunile autorităților,
dar asaltul a venit înainte de impunerea
unor restricții, fără avertisment și fără
provocare”, a detaliat Paul Danahar, de
la BBC News America.
Toți acești profesioniști, ca mulți alții, sunt oameni ca oricare alții, pasionați
pentru o meserie ca nicio alta. Pete Murtaugh, de pildă, care este considerat în
breaslă unul dintre cei mai buni cameramani ai BBC, trăiește modest la periferia
Capitalei SUA, are trei copii și duce o viață
liniștită. La rândul său, Anna Politkovskaya a trăit o existență fără extreme, avea
doi copii și nu a părăsit niciodată Rusia,
deși avea pașaport american. Din momentul în care a început să deranjeze, a
fost arestată, otrăvită, inculpată, ba chiar
i s-a organizat un simulacru de execuție.
A refuzat, totuși, timp de șapte ani, să
oprească investigațiile despre relația Rusia-Cecenia, ceea ce i-a adus sfârșitul. Cât

despre Jamal Khashoggi, deși era nepot
al unui traficant de arme miliardar și văr
cu Dodi Fayed, a ales o viață obișnuită
de reporter, abia după două decenii de
activitate susținută devenind redactor șef
adjunct. După moartea sa, survenită în
urma unor serii de articole critice la adresa unor lideri ai Arabiei Saudite, CNN s-a
referit la Khashoggi ca la un „ziarist care
nu dorea altceva decât să-și facă meseria”.
Cu un an în urmă, Raportul final al ONU
punea în seama statului saudit asasinarea
lui Khashoggi. Ca și cum ce a pățit jurnalistul nu era suficient, cei patru copii ai
acestuia au interdicție de a părăsi teritoriul Arabiei Saudite…
Exemplele ar putea continua cu zecile de reporteri, redactori și cameramani
uciși în Croația în timpul războiului din
fosta Iugoslavie, cu jurnalistul francez
Guillaume B. Decherf, ucis în timpul
atacului terorist din anul 2015, un pasionat de fenomenul muzicii rock, cu tânărul reporter slovac Ján Kuciak, executat pentru că se apropiase prea mult de
tentaculele mafiote ale guvernului de la
acel moment, cu José Luis López de
Lacalle Arnal, în cazul căruia organizația separatistă ETA, care teroriza zeci de
jurnaliști în anii 2000, a trecut de la amenințări la asasinat, alți, prea mulți, dedicați
ai meseriei care au plătit prețul suprem
pentru că și-au făcut meseria și care sunt
adevărați eroi anonimi ai informării.
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MAGAZIN
Se spune deseori despre jurnaliști că sunt acei oameni
capabili de orice pentru a afla adevărul, iar istoria
consemnează cazuri în care acest lucru a fost adeverit
prin experiențe profesionale ieșite din comun. Unii dintre
ziariști au intrat, eroic, sub acoperire în locuri periculoase
și au îndurat situații extreme, ca niște investigatori de
calibru, pentru a dezvălui publicului nelegiuiri, rețele
criminale, tratamente inumane. Multe dintre aceste
operațiuni de infiltrare au schimbat mentalități și legi.

JURNALIȘTI

sub acoperire în situații de

PERICOL EXTREM

U

na dintre cele mai faimoase povești de infiltrare sub
acoperire în numele dezvăluirii de presă este cea a
jurnalistei Nellie Bly, care s-a „internat” la Women’s Lunatic Asylum, de
pe Insula Blackwell, pentru a releva
situația înfiorătoare în care se găseau
femeile cu afecțiuni mintale din acel
stabiliment. Ziarista s-a expus, astfel,
unui pericol major pentru a spune
lumii un crunt adevăr. Într-un spital
similar, de data aceasta pentru bărbați, s-a infiltrat și Frank Smith, de
la „Chicago Daily Times”, care s-a dat
drept bolnav mintal pentru a dezvălui ce se petrecea în Kankakee State
Hospital. Cele zece episoade publicate ulterior în presa vremii au relatat
„de la fața locului” tratamente inumane, cum erau scufundările timp de
15 ore, legat, în apă murdară sau firele
electrice de pe holuri, care uciseseră
17 pacienți.
Un alt jurnalist de calibru și de
curaj, Walter Francis White, născut

Nellie Bly
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cu un ten deschis într-o familie de
persoane de culoare, a documentat
pentru opinia publică zeci de linșaje
suportate de minoritatea de culoare
din SUA și s-a putut infiltra, trecând
drept jurnalist alb, printre manifestanți. Reportajele sale au făcut istorie
în ziarele de peste Ocean, relevând
din interior teroarea în care trăiau
persoanele de culoare în sudul SUA
la începutul secolului trecut. Deși

Walter Francis White

experiențele violente l-ar fi putut determina să se retragă, White a transmis activ și de pe frontul celui de-Al
Doilea Război Mondial. Cât despre
William Mueller, James Metcalfe și
John Metcalfe, de la același „Chicago
Daily Times”, aceștia au rămas în istoria eroilor jurnalismului prin infiltrarea în rândurile periculoasei organizații pro-fasciste German American
Bund, care își întinsese tentaculele în
mare parte din țară, în anii 1930.
„Anna Erelle” este numele sub
care a intrat în temuta organizație
teroristă ISIS o jurnalistă din Franța, care, din motive evidente, a dorit
să-și păstreze un anonimat complet.
Jurnalista s-a folosit de rețelele de socializare pentru a se infiltra într-un
grup care ucide cu cruzime într-o clipă, în dorința de a desluși care sunt
motivele pentru care ISIS rămâne o
organizație atractivă pentru tineri.
Odată ieșită din riscantul anturaj,
„Erelle” a rămas o fugară pe viață,
întrucât amenințările din partea
membrilor ISIS o obligă să nu stea
niciodată prea mult într-un loc și să
se uite mereu peste umăr.
„Antonio Salas” este tot un pseudonim și tot al unui jurnalist de investigație prin excelență, care a intrat sub
acoperire pentru a devoala tentaculele
traficului de ființe umane în interiorul
unei organizații de suporteri ai echi-

George Morrison

pei Real Madrid. Ulterior, gazetarul
și-a asumat infiltrarea într-o organizație de teroriști islamiști, după atacurile
din Madrid, din anul 2004. Jurnalistul
a mers la extreme greu de imaginat
pentru a obține prețioasele informații
– a învățat limba arabă, s-a circumcis, și-a scris de mână propria copie
a „Coranului”, apoi a devenit un aliat
și un confident al lui Carlos „Șacalul”,
unul dintre cei mai căutați teroriști
ai lumii moderne. A înregistrat convorbirile cu acesta și a rămas, în mod
uluitor, în „grațiile” „Șacalului” chiar
și când acesta era închis. „Salas” nu a
fost ajutat în tot acest demers jurnalistic excepțional de nicio agenție guvernamentală, de nicio forță a statului…
„Chiar dacă voi fi prins vreodată, voi
trece în lumea cealaltă fiind sigur că
mi-am trăit viața la maximum, am
învățat tot ce am putut și am încercat
să fac ceva folositor”, spune „Salas”,
despre care doar familia, aflată sub
protecția permanentă a Poliției, știe
cine este cu adevărat.
Traficul de copile pentru prostituție are o istorie veche de când lumea,
dar unele dintre primele transcrieri
ale fenomenului în presă au apărut
aproape concomitent cu presa însăși.
În anii 1880, W.T. Stead a intrat, ca
jurnalist, într-o operațiune comună cu
Armata Salvării, pentru a dezvălui rețeaua de prostituție juvenilă din Lon-

W.T. Stead
dra. Pozând într-un gentleman avut
care se plimba în căutare de copile
„pentru uz propriu”, jurnalistul a fost
îndrumat de un membru a Parlamentului spre un bordel unde „patroana”
i-a spus că există o fetiță pe care părinții sunt dispuși să o… vândă. Stead
a „cumpărat” micuța în vârstă de 13
ani, pe care a plătit cinci lire sterline.
Mama a oprit trei lire, iar medicul care
a dat certificatul prin care se confirma
virginitatea copilei, diferența. Odată
devoalată în presă groaznica poveste, Stead a intrat la închisoare, dar nu
pentru că ar fi cumpărat fetița ca la
piață, ci pentru că… nu ar fi avut și
permisiunea tatălui. Jurnalistul a continuat să scoată ziarul pe care îl deținea și de după gratii, reacția publică
de proporții generând, în final, legi
împotriva prostituției infantile.
Programul „Blackbirding” a fost
devoalat tot de un jurnalist. Dorind
să afle mai multe despre operațiunea
prin care anumite vase patrulau prin
insulele din Pacific în căutare de doritori de a deveni „servitori” de casă ai
familiilor australiene – la fața locului
fiind puși deseori la munci de sclavi
- George Morrison, care era student
la medicină în 1882, a intrat pe un
astfel de vas, ca marinar. După ce a
dat alarma asupra fenonenului, descriind în detaliu tehnicile de intimidare
prin care erau siliți oamenii să semneze – uneori sub amenințarea armei
– violențele sexuale asupra femeilor și
groaznicele condiții sanitare de transport, Morrison a mai luptat o vreme,
ca ziarist, pentru încetarea sinistrei
practici, lucru pe care l-a izbutit.
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Jurnalist profesionist
angajat de… parohie
O biserică din Kent,
Marea Britanie, St.
Margaret, a publicat un
anunț prin care angajează
jurnalist profesionist,
răspunzând în acest fel
„nevoii comunității de
informare, de elaborare
de știri și de comunicare”.

P

otrivit cerințelor postului,
jurnalistul ar trebui să fie
calificat în mai multe domenii, să aibă cunoștințe
solide, principii profesionale bine
așezate și să contribuie semnificativ la „edificarea vieții comunității”,
notează „The Guardian”. „Timp de
mii de ani, reportajele și relatările au
ținut închegate comunitățile. Acum,
mai mult ca niciodată, avem nevoie
de cineva care să ne spună poveștile
așa cum trebuie, astfel încât să rămânem legați chiar dacă suntem distanțați fizic”, sună anunțul de angajare
pentru care jurnalistul primește un
salariu de 20.000 de lire sterline pe
an, cu câteva mii de lire sterline mai
puțin decât ceea ce câștigă un redactor care lucrează la Londra.

Jurnalistul este chemat să relateze
despre tot ce se întâmplă sau ce există în comunitate, „de la magazinul
cu produse pescărești la felul în care
supraviețuiește restaurantul din localitate sau istoria Oast House, obiectiv
istoric local. Jumătate dintre știri se
vor concentra pe comunitate, cealaltă
jumătate pe istoricul bisericii, pe oamenii care o slujesc și pe scopul său.
Considerăm că această angajare este
revoluționară și va face o mare dife-

O cercetare din anul
2019 a pus în evidență
faptul că între anii
2005 și 2018 au
dispărut 245 de titluri
de presă locală pe
întreg teritoriul Marii
Britanii.
rență în comunitate, prin intermediul
jurnalismului serios, profesionist”, se
mai arată în comunicatul parohiei.
Inedita angajare are drept argument prăbușirea presei locale,
fenomen care a atras atenția superiorilor bisricii din Kent, care consideră că lipsa presei poate avea efecte
dezstruoase pentru o comunitate.

„Dispariția ziarelor locale are deja
consecințe majore. Pe măsură ce publicațiile dispar, se pierd legăturile lor
ancestrale cu oamenii și comunitatea, iar mediul online, care abundă
de speculații și de bârfe, nu poate
substitui jurnalismul profesionist. De
asemenea, lipsa presei aduce cu sine
și un gol în supravegherea vieții publice”, explică Simon Burton Jones,
episcop de Tonbridge.
Potrivit datelor unei cercetări derulate în comunitate, oamenii resimt
acut lipsa informației corecte, mai
ales în timp de pandemie și restricții,
după dispariția anumitor publicații
locale. „Din păcate, în ultimii ani,
jurnalismul s-a aflat sub o presiune
constantă de a reduce conținutul local. Ca biserică, dorim să umplem
acest spațiu. Se întâmplă lucruri
extraordinare în Rainham, pe care
dorim să le evidențiem și, în același
timp, trebuie să-i informăm și să-i
îndrumăm pe oameni prin timpurile dificile, pline de provocări, pe care
le trăim”, punctează Nathan Ward,
vicarul bisericii St. Margaret.

