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EDITORIALDIN SUMAR

E
ste o vorbă din străbuni: 
stai strâmb și gândește 
drept! Doar că aceste cu-
vinte nu se mai potrivesc 

noului tip de „jurnalist” cu coloana 
strâmbă, un element din ce în ce mai 
prezent în presa din România. Și dau 
aici un simplu exemplu: cu câteva 
luni în urmă, acești talentați oameni 
de condei fără tuș șau cerneală au 
apărut precum ciupercile după ploa-
ie, ca rezultat al mega- campaniei de 
informare publică privind măsurile 
de prevenire și limitare a răspândirii 
coronavirusului. Pentru această cam-
panie de informare a fost alocat un 
buget de 200 de milioane de lei, din 
care 55% se alocă pentru serviciile de 
programe de televiziune, 23% pentru 
furnizori media online, 12% pentru 
serviciile de programe de radiodifuzi-
une, 1% pentru creația și producția 
materialelor care vor fi difuzate în 
cadrul campaniilor de informare pu-
blică. Pe o perioadă de patru luni, 
începând cu data de 15 mai 2020, 
Guvernul României a difuzat contra 
cost, prin intermediul serviciilor 
mass-media, campanii de informare 
publică privind măsurile de prevenire 
și limitare a răspândirii coronaviru-
sului, se arată în OUG pentru orga-
nizarea unor campanii de informare 
publică în contextul situației epidemi-

ologice determinate de răspândirea 
COVID-19. 

Zis și făcut. Totul s-a transformat 
într-o avalanșă de știri și informații 
dintre cele mai bizare, cu semnături 
ale unor anonimi  la capătul unor 
texte care nu reflectă nici măcar pa-
tru clase primare. Din păcate, popu-
lația copleșită de frica impusă pe plan 
mondial a „mușcat” (și „mușcă” și 
azi) din „plăcinta” oferită de „pre-
sa” prezentului sub perdeaua cam-
paniei mai sus amintite. Ce avem 
voie să spunem, ce nu avem voie să 
spunem… Ce avem voie să facem, ce 
nu avem voie să facem… Și tot așa. 
Doar că această campanile-perdea a 
permis ridicarea în slăvi și punerea în 
linia întâi a unor jurnaliști care lasă 
mult de dorit. Acest model de per-
sonaj de secol XXI este un adevărat 
soldat al războiului antiumanitar. El, 
„jurnalistul” cu coloana strâmbă, este 
de fapt un rătăcit profesional, un am-
biguu care dorește să-și facă un „adă-
post”, un nume și să mimeze o me-
serie. Absolvent sau nu al unei școli 
de specialiate, cu sau fără experiență 
jurnalistică, acest tip de „informa-
tory” vine și își impune prin gălăgie 
și senzaționalism ieftin metoda sa 
preferată, știrea trunchiată sau de-a 
dreptul fake (falsă). Totul se rosto-
golește în fața omului de rând, care 

este prins între ecranul televizorului 
sau al calculatorului și câte o bancă, 
dând citire unor ziare tipărite, câte 
mai sunt. Punct ochit, punct lovit! 
Presa profesionistă scade constant în 
credibilitate, jurnalistul strâmb bea 
din paharul înalt și subțire plin cu 
vin spumos și se bucură, în propriile 
umori, timp în care un întreg sistem 
este manipulat sub ochii noștri.  

Revenind la zicala de la începutul 
acestor rânduri, ca profesionist media, 
subliniez că în jurnalism se folosește o 
altă zicere atunci când vine vorba de 
cei care știu ce și cum trebuie relatat: 
„Are coloană omul!”. Punct. 

Trăim într-o societate în care din 
ce în ce mai mulți jurnaliști suferă de 
probleme cu coloana! Unii nu o mai 
au deloc, le-a fost cumpărată sau au 
dat-o la schimb, alții au intrat în ope-
rații capitale și nu mai dau doi bani pe 
recuperare și tot așa. Este, la prima 
vedere și numai pentru oportuniști, 
mult mai simplu să faci surfing decât 
să înfrunți valurile neîndurătoare ale 
adevărului pe care îl implică această 
profesie care nu este pentru oricine.

Ce va să fie? Greu de estimat. Dar 
un lucru este sigur: atât timp cât pre-
sa profesionistă rămâne unită în ade-
văr, „jurnaliștii” fără coloană se vor 
deosebi întotdeauna, ca fiind exact 
ceea ce sunt.

Cum evaluați parcursul Uniunii 
în ultimii 5 ani?

Această întrebare face parte dintr-un proiect prin care ne dorim să 
aflăm rolul și locul Uniunii în societatea românească și, de asemenea, 
direcția în care se îndreaptă jurnalismul profesionist din România. 
Cele mai relevante răspunsuri vor fi selectate și, ulterior, publicate 
în revistele și pe site-ul nostru. Răspunsurile membrilor UZPR pot fi 
transmise pe adresa comunicare@uzp.org.ro.
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@ Mădălina Corina DIACONU

Jurnalistul și verticalitatea. Jurnalistul și verticalitatea. 
Pledoarie pentru Pledoarie pentru 

profesionalismprofesionalism

UZPR, partener 
al revistelor 

„BD Historia”
„BD Historia” este o revistă de 

benzi desenate, inițiată de autorul 
Mihai I. Grăjdeanu. Colecția revistelor 
„BD Historia” își propune să aducă în 
atenția publicului lucrări de arhivă, dar 
și ale artiștilor de bandă desenată din 
noua generație. Ziarul „Certitudinea” 
i-a dedicat un serial B.D. intitulat 
„Momente din istoria comunismului 
în România”, urmat de numărul pilot al 
revistei apărut în noiembrie 2019, lansat 
la Facultatea de Istorie, Universitatea 
din București și Târgul de Carte 
Gaudeamus, București- 2019.

Numărul 2 al revistei este dedicat 
evenimentelor din decembrie 1989 și 
reunește lucrări ale artiștilor consacrați 
din domeniul benzilor desenate, dar și 
lucrări ale artiștilor la început de drum. 

Numărul 3 al revistei este o ediție 
de colecție, dedicată benzilor desenate 

realizate de maestrul Valentin Tănase, 
publicate inițial în revista „Șoimii 
Patriei” (1982-1989).

Numărul 4 al publicației este dedicat 
împlinirii a 75 de ani de la finalul 
celui de-Al Doilea Război Mondial în 
Europa, 30 de ani de la Mineriadă, 30 
de ani de la declarația de la Timișoara 
și a fost lansat la cea de-a 7-a ediție a 
Salonului „BD – Povești din București 
în benzi desenate” (iulie - august 2020).
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PULSUL ORGANIZAȚIEI

A
u trecut cinci ani de la ini-
țiativa legislativă propusă 
de Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România 

(UZPR) în Parlament, prezidată de 
președintele Doru Dinu Glăvan, aflat 
la al treilea mandat, pentru consacra-
rea legislativă a profesiei de jurnalist. 
Refuzăm să identificăm vreun motiv 
de a crede că autoritatea publică cu 
rol legislativ vede imaginea unui stat 
modern lipsită de recunoașterea sta-
tutului profesional al jurnalismului.

Elementele cheie ale dialogului 
dintre UZPR și Parlament rămân 
consensul și parteneriatul. Consensul 
vizează recunoașterea de către ambele 
tabere a zilei de 28 iunie drept Ziua 
Jurnalistului Român și angajarea aces-
tora în stimularea dinamicii interacți-
unii dialogale, axate pe două condiții 
de principiu: libertatea și toleranța. 
Parteneriatul se referă la interesele 
ambelor părți, fără de care cooperarea 
și coordonarea pozițiilor și acțiunilor 
acestora nu pot exista. 

Iată de ce oamenii de presă ro-
mâni, împrăștiați în toate colțurile 

lumii, celebrează unitatea și liber-
tatea presei și a jurnalistului, valori 
care merită cinstite într-o anume zi, 
ziua de 28 iunie. E drept, încă nu este 
adoptată oficial. 

De ce 28 iunie? Această zi mar-
chează, în primul rând, sărbătoarea 
jurnaliștilor români de pretutindeni, 
aduși laolaltă în cuget și simțiri. Pentru 
aceștia, această zi este și un prilej de 
a-l rememora și de a-l cinsti pe Mi-
hai Eminescu, care în anul 1883 avea 
să petreacă ultima zi la Timpul, unde 
era prim-redactor. Eminescu rămâne 
simbolul presei românești și prim con-
tribuitor la formarea ideii de libertate a 
jurnalistului. Iată de ce Ziua Jurnalis-
tului Român ne invită să reflectăm cu 
onestitate și deschidere la momentele 
pe care le traversăm împreună, indi-
ferent cât de tensionat este climatul în 
care trăim și profesăm.

Sub deviza Trecutul în oglinda vii-
torului!, desprinsă din complexitatea 
mediumnică eminesciană, urez jurna-
liștilor români La mulţi ani, putere de 
muncă, inspirație și curaj!

@ Daniela GÎFU

Consiliul Director al UZPR
            Un nou început

După bilanțul fast al precedentului 

mandat al conducerii UZPR, 

Adunarea Generală din luna iulie 

a votat un nou Consiliu Director, 

alcătuit din jurnaliști profesioniști, 

condus de președintele Doru Dinu 

Glăvan, desemnat să conducă 

Uniunea pentru un al 

treilea mandat. 

Î
n noul format - Nicolae Băciuţ, 
binecunoscută personalitate 
a presei ardelene și naţionale, 
Mădălina Corina Diaconu, pro-

fesionist dedicat, redactor de radio, 
Claudius Dociu, voce distinctă a tinerei 
generaţii de membri ai UZPR, Daniela 
Gîfu, cercetător și specialist cu o vastă 
experienţă de legătură cu presa scrisă, 
Iuliana Gorea Costin, membru mar-
cant al UZPR, reprezentant de primă 
linie al legăturilor dintre UZPR și zia-
riștii din Republica Moldova, Roxana 
Istudor, jurnalist cu experienţă de pes-
te două decenii în presa scrisă, Miron 
Manega, voce puternică, distinctă, a 
mass-media din România, Răzvan 
Onesa, reputat om de televiziune, Sorin 

Stanciu, jurnalist cu o veche și bogată 
activitate în media, Gheorghe Văduva, 
reprezentant de frunte al presei milita-
re, Cornel Cepariu, ziarist cu o reputa-
ţie consolidată de-a lungul unei cariere 
faste, Mihai Milca, jurnalist, profesor, 
specialist, Mircea Pospai, jurnalist cu 
o activitate de excepţie în slujba radi-
oului – noul Consiliu Director a trecut 
direct la acțiune.

Astfel, primele proiecte decise în 
cadrul ședințelor de Consiliu Direc-
tor au fost înfăptuite în scurt timp: 
membrii conducerii UZPR și-au pu-
blicat CV-urile pe site-ul instituției, 
iar general de brigadă (rtr) Gheorghe 
Văduva a realizat Codul deontologic al 
jurnalistului profesionist, în viziunea 
celei mai reprezentative organizații de 
breaslă, lucrare-document, completă și 
complexă, care abordează toate nuan-
țele, reperele și pilonii profesiei în era 
internetului și a inteligenței artificiale.

De asemenea, a prins formă și pro-
iectul unei mese rotunde la care să par-
ticipe Consiliul Consultativ al UZPR, 
alcătuit din toți șefii de filiale, în care 

să fie reflectate reperele jurnalismului 
prezent, provocările pe care i le pun 
în față vremurile și felul în care profe-
sioniștii mass-media răspund acestor 
provocări. A fost creat, de asemenea, 
segmentul „Pulsul Uniunii”, pe pagi-
na web a UZPR, prin care activitatea 
Uniunii este reflectată în publicațiile 
locale, pe site-urile cu profil jurnalistic 
și pe toate celelalte platforme media 
disponibile publicului în care activează 
membrii UZPR, activitatea filalelor fi-
ind transmisă pe larg, prin reciprocita-
te, pe site-ul UZPR, pe fluxurile agen-
țiilor de presă și în publicațiile online 
și print cu care Uniunea are acorduri 
de schimburi de informație.

Ulterior, acțiunile derulate sub 
egida noului format al Consiliului Di-
rector au inclus comemorarea marelui 
jurnalist și patriot, erou de război Pam-
fil Șeicaru, la Mănăstirea „Sfânta Ana”, 
din Orșova, pe care e edificat-o, mani-
festare de anvergură, care a avut loc la 
inițiativa mai multor șefi de filială și în 
prezența unui mare număr de ziariști. 
În același timp, au continuat extinde-

rea liniei de parteneriate ale UZPR cu 
prestigioase instituții de cultură, peri-
plul de lansare a volumului-eveniment 
„Cavalerii noilor Apocalipse. Nu vă fie 
frică!”, semnat de binecunoscutul ga-
zetar Corneliu Vlad, evenimentele de 
prezentare a noilor volume dedicate 
jurnalismului de către reputatul om 
de presă Neagu Udroiu, toate aceste 
lucrări, alături de numeroase altele, 
apărute la Editura UZP.

Vor continua, de asemenea, mani-
festările de tradiție ale UZPR - Sera-
tele „Eminescu, jurnalistul”, Premii-
le Eminescu și Premiile anuale ale 
UZPR, pentru care se va lansa public 
tema centrală în perioada următoare.

Toamna dificilului an 2020 se anun-
ță una plină de evenimente prin care 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România, chiar în condiții de restric-
ții și reguli impuse de autorități - pe 
care jurnaliștii profesioniști le respectă 
integral - își extinde și consolidează lo-
cul, renumele, imaginea și influența pe 
scena publică din România.

@ Teodora MARIN

Jurnalistul român 
în sărbătoare
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MASĂ ROTUNDĂ A CONSILIULUI  CONSULTATIV AL UZPR

Vasile Filip, 
Filiala „Ioan Slavici” Arad:
„Ca să ofere informația corectă, 
jurnaliștii noștri apelează 
la interviuri cu specialiști”

Presa profesionistă 
se regrupează
Liderii filialelor UZPR din România, și de peste hotare, 
reuniți în Consiliul Consultativ al Uniunii Ziariștilor Pro-
fesioniști din România, au răspuns la câteva teme majore 
legate de starea actuală a breslei, de activitatea Uniunii și 
a filialelor pe care le conduc, în cadrul unei Mese rotunde 
menite să reflecte preocupările și acțiunile unor impor-
tanți jurnaliști, membri aleși să conducă și să reprezinte 
la cele mai înalte standarde profesionale numeroasele 
și puternicele „ramuri” ale celei mai mari organizații de 
breaslă din România.

* Care sunt cele mai mari provocări pe care le-a depășit Fili-
ala în ultima perioadă, marcată de asaltul informației false 
și de apelul unei părți a publicului la informarea trunchiată, 
partizană sau inexactă de pe rețelele de socializare?

** Care sunt cele mai importante proiecte derulate de Filia-
lă, menite să întărească poziția presei profesioniste local și 
național?

*** Ce repere considerați că ar trebui să stea la baza acțiunilor 
viitoare ale UZPR, ca mare organizație de breaslă, pentru întă-
rirea legăturilor cu mass-media și jurnaliștii de peste hotare, în 
numele regrupării presei în fața noilor evoluții ale societății?

* Cea mai mare provocare pentru 
jurnaliștii arădeni a fost și este pan-
demia COVID 19. Redacțiile au fost 
obligate să se adapteze la noile con-
diții, ziariștii fiind nevoiți să lucreze 
de acasă. De exemplu, „Jurnal ară-
dean” (care domină piața presei din 
Arad) și-a schimbat total programul, 
din 16 martie a.c. Redactorii merg 
în documentare, la conferințe de 
presă și diferite evenimente respec-
tând toate măsurile de prevenție. În 
fiecare zi, la ora 15:00, se desfășoară 
ședința de machetă pe skype, stabi-
lindu-se articolele de prima pagină. 
Apoi, jurnaliștii își scriu articolele de 
acasă și le trimit la paginație. Chiar 
și paginatorii lucrează la domiciliu și 
dau forma finală pentru tipografie.

În aceste circumstanțe, provocate 
de epidemie, ei se văd și puși în fața 
unui asalt de știri false și comenta-
rii, apărute pe rețelele de socializare, 
chiar și în unele publicații, privind 
pandemia. Ca să ofere informația co-
rectă, cele mai multe publicații arăde-
ne apelează la interviuri cu specialiști 
și articole semnate de aceștia, care 
prezintă boala și situația din spitale 
(Arad și Timișoara).

De asemenea, cititorii sunt infor-
mați cu datele raportate de Centrul 
Județean de Coordonare și Condu-
cere a Intervenției: cazurile la zi de 
infecție cu noul coronavirus, dar și 
prezentarea, de ansamblu, la nivel 
de țară.

Din păcate, după cum mi-au spus 
mai mulți colegi, nu se face - pe ju-
deț - o precizare mai exactă despre 
cei îmbolnăviți. Dacă s-ar arăta câți 
sunt dintr-un sat sau altul, câți sunt 
testați pozitiv pe localități, oamenii 
din aceste comunități ar simți mai 
bine pericolul bolii și ar conștienti-
za că trebuie să respecte măsurile de 
prevenție.

** Anul trecut, la Centenarul Uni-
unii Ziariștilor Profesioniști din Ro-
mânia și împlinirea unui sfert de secol 
de existență a filialei noastre, am rea-
lizat cel mai important proiect: prima 
carte dedicată Filialei „Ioan Slavici” 

Arad, „Voci și vocații jurnalistice ară-
dene în UZPR”, carte coordonată de 
primul președinte al Filialei, scriitorul 
și publicistul Emil Șimăndan și actu-
alul președinte, ziaristul Vasile Filip. 
Cartea, tipărită cu sprijinul Bibliotecii 
Județene „A. D. Xenopol” (instituție cu 
care avem un fructuos partenteriat și 
unde ne desfășurăm activitățile), îi pre-
zintă cititorilor arădeni pe toți mem-
brii Filialei noastre (la acea dată) dar 
și activitățile mai importante pe care 
le-am desfășurat. Ea fost lansată pe 8 
noiembrie 2019, în sala „Sabin Drăgoi” 
a Bibliotecii Județene, eveniment ono-
rat de prezența președintelui UZPR, 
Doru Dinu Glăvan, și a unui numeros 
și elevat public.

Pentru anul acesta, ne-am propus 
să scoatem un nou volum, care să cu-
prindă creații ale ziariștilor arădeni 
(în Adunarea Generală de alegeri, pe 
care am avut-o în martie, am stabilit 
și tema) și să organizăm și o tabără 
națională de jurnalism în stațiunea 
Moneasa (despre care am discutat 
cu președintele UZPR, Doru Dinu 

Glăvan). Din păcate, din cauza ace-
leiași pandemii, proiectele au căzut, 
neavând finanțare și posibilitatea de a 
ne aduna. Sperăm că la anul va fi mai 

bine și le vom derula și pe acestea, dar 
și altele, la care ne vom gândi când 
vom putea să ne întâlnim.

*** Noi considerăm că la baza le-
găturilor cu redacții și jurnaliști de 

peste hotare trebuie să stea colabora-
rea și prietenia. Pe lângă schimbul de 
experiență pe care îl oferă aceste întâl-
niri, se dezvoltă și relația interumană 
și profesională. Aș da câteva exemple. 
Colegii noștri de la „Jurnal arădean” 
au avut, în primăvară, o întâlnire, la 
Arad, cu ziariști din Ungaria, pentru 
implementarea unui program de re-
alizare a ziarului computerizat. Afost 
o colaborare foarte frumoasă, cu des-
chideri spre viitor.

De asemenea, membri ai Filialei 
noastre au relații excelente cu publica-
ții și jurnaliști din Serbia: „Libertatea” 
din Pancevo (Mariana Stratulat), „Ti-
biscus” - Uzdin (Vasile Barbu), „Foaia 
codrenilor” - Vârșeț (Teodor Groza De-

lacodru), „Lumina” - Torak (Mircea Le-
lia), „Bucuria copiilor” - Pancevo (Iosa 
Bulic); și Austria: „Unirea” din Viena 
(Sifora Sava) și „Condeierul diasporei” 
- Salzburg (Daniela Gumann).

În încheiere, aș preciza că, perso-
nal, am avut o colaborare - desfășu-
rată pe parcursul mai multor ani – cu 
doi ziariști francezi: Dominique Jung, 
redactor șef la cotidianul „Dernieres 
Nouvelles d’Alsace”, din Strasbourg 
și Alain Kauff - fotoreporter, care ve-
neau, în fiecare toamnă, la Festivalul 
Internațional de Teatru Francofon de 
la Arad. Le-am luat și publicat intervi-
uri amândurora și, chiar insolit, Alain 
Kauff mi-a făcut fotografiile pentru 
articolele pe care le scriam pentru 
„Jurnal arădean”. 
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Elena M. Cîmpan, Filiala Bistrița-Năsăud:
„Înainte să devină universal, jurnalismul 
trebuie să rămână național”

Radu Levârdă, 
Filiala Sector 3, 
București: 
„Punem accentul 
pe depistarea 
știrilor false””

* Întâi așteptăm să înceapă, apoi să 
se termine. Și iar să înceapă, și iar să 
se termine, de la capăt.

Una din trăsăturile acestui neam 
este răbdarea, capacitatea de-a aștep-
ta lucrurile să se întâmple, trăsătură, 
poate, mai prezentă în mental, în co-
tidian, decât resemnarea, explicată pe 
marginea baladei „Miorița”. Și nu e 
greu să aștepți. Unii așteaptă o viață 
întreagă. Brâncuși a intuit momen-
tul, când a spuscă „lucrurile nu sunt 
greu de făcut, greu este să te pui în 
starea de a le face”. Iar Ion Barbu, în 
„Oul dogmatic”, ne face să zăbovim 
asupra timpului dinaintea timpului, 
„că vinovat e tot făcutul, și sfânt doar 
nunta, începutul.”

De când activitatea culturală, 
jurnalistică, artistică, literară, aflate 
într-un dinamism evident până în 
primăvară, s-au transformat și mu-
tat în casă și în on-line, devenind 
statice, dar deosebit de energofage, 
am fost confruntați cu noi provo-

cări, la care am încercat să le facem 
față, cu stăpânire de sine, cu răbdare, 
cu… așteptare/ așteptări. Cu gândul 
că trece și timpul le rezolvă pe toate.

Informațiile curg în cascade, ve-
nite mai mult pe calea televizorului. 
Ideea de vești contradictorii nu înce-
tează a fi o busolă defectă, din care nu 
mai știm ce să înțelegem. Una dintre 
informări este și cea referitoare la nu-
mărul de infectați cu virusul agresiv. 
Ce să mai înțelegem când de seara 
până dimineața, de dimineața până 
seara, cifrele o iau razna, într-un dans 
diabolic, pe seama naivității noastre, 
a credulității, a încrederii în ziua de 
mâine? Cifrele cu îmbolnăviri, cu 
înbolnăviți, care ne înspăimântă, care 
ne fac să ne gândim frecvent la absur-
dul literaturii, inspirat de cel al vieții, 
la Camus și „Ciuma” lui/ a noastră, 
cu precădere. Majoritatea zvonurilor 
veneau și vin pe calea televizorului, în 
continuare. Rubrici de știri, invadate 
de teamă, de parcă toate s-ar fi iden-
tificat cu citatele „știri de la ora cinci”. 
Despre școală, aflăm de la televizor, 
din telefon, din laptop, de pe „googăl”. 
Despre aniversări, despre evenimente, 

răzlețe, suntemținuți la curent 
de imagini cât mii de cuvinte. 
Adunări de oameni tot mai pu-
ține. Dispar ospitalitatea, orga-
nizările de top, ținutele, detalii 
de-acum. Ne întâlnim pe zoom, 
asistăm la conferințe on-line, la 
modul serios, cu diplome, cu re-
cunoaștere, cu tot tacâmul.

E bine, e rău? E, oricum, al-
tfel decât am fost învățați. Am 
crezut multă vreme că rețelele 
de socializare sunt ca o joacă, un 
joc acceptat, pentru petrecerea 
timpului liber și nicidecum că 
ele pot acapara, la modul serios 
și onest, ziua de muncă, depă-
șind-o.

** În toată această derivă, 
Filiala Bistrița-Năsăud a Uniu-
nii Ziariștilor Profesioniști din 
România a ținut legătura cu 
structurile de organizare de la 
București, a participat on-line 
la alegerile organizate pentru 
Președinte, Consiliu Director, 
Consiliu Consultativ, a primit 
numerele recente din Revista 
UZP și a urmărit îndeaproape 
activitatea acestei Uniuni, o ac-
tivitate deosebit de bogată, mai 
ales în ultima perioadă. O acti-
vitate pe care am așteptat-o și de 
care acum ne bucurăm din plin. 

Totodată, la nivelul Filialei 
noastre, am inițiat și desfășurat, 
în timpul din urmă, două mani-

festări, ce merită a fi semnalate 
și promovate în rândurile citi-
torilor noștri. Este vorba despre 
deschiderea unui „Salon româ-
nesc”, la Centrul de Artă Tradi-
țională „Casa cu Lei” și despre 
un Festival de poezie on-line, 
devenit mai apoi o Antologie 
de poezie în pandemie. La am-
bele manifestări, organizateși 
sub egida UZPR, au participat 
membri ai Filialei noastre și 
președintele Doru Dinu Glăvan, 
prin cuvinte frumoase, potrivite 
momentelor și care dau greutate 
evenimentelor publice.

Observăm că UZPR devine o 
organizație numeroasă, cu acți-
uni de anvergură, cu o prezență 
vizibilă în țară și în lume. Desi-
gur că departamentul social, de 
informare, de implicare asigură 
mersul înainte.

***  În ceea ce ne privește, con-
siderăm că un jurnalism cultural 
înnobilează breasla și atunci când 
jurnalismul este slujit de oameni 
de cultură, de scriitori, imaginea 
lui este una senină, deschisă, va-
loroasă. Ca repere pentru viitor, 
nominalizăm în continuare uni-
tatea, respectul față de valori, con-
solidarea legăturilor cu prietenii 
de peste hotare. 

Și, înainte să devină uni-
versal, să rămână jurnalismul 
națio nal, dar fără exagerări.

* S-a discutat cu membrii Filialei să fie 
atent verificate toate știrile și informațiile 
trimise sub diverse forme, precum și filtra-
rea celor primite. Experiența colegilor de 
breaslă și-a demonstrat eficiența în depis-
tarea fake news-urilor de pe unele rețele de 
socializare sau televiziuni.

** Am demarat un proiect care vizează 
îmbunătățirea calității și conținutului tex-
telor trimise, contribuind la întărirea pres-
ti giului publicațiilor sau mediului online în 
care activează aceștia.

*** Creșterea numărului schimburilor de 
experiență cu filiale din diaspora, cu partici-
parea mai multor jurnaliști de prestigiu, din 
diverse domenii, de la noi și de la ei. Finali-
zate cu valorificarea informațiilor culese la 
întâlnirile respective prin publicarea lor în 
revistele UZPR și din străinătate. 

Ar merita încercate și variantele unor ex-
cursii în țări nu prea îndepărtate, cu sau fără 
sponsorizări găsite de colegii care au legături 
cu factori de decizie din turism. Eventual 
legate de unele evenimente importante din 
calendarul internațional.
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Stan Brebenel, Filiala 
„Pamfil Şeicaru” Buzău:
„Este imperios necesar ca 
jurnalistul, în textele publicate, 
să prezinte numai adevărul”

Mircea Pospai, Filiala Craiova: 
„Milităm pentru consolidarea legăturilor cu 
presa de limbă română din afara granițelor”

* Cea mai mare provocare cu care 
s-a confruntat Filiala „Pamfil Șeica-
ru” Buzău a UZPR s-a referit la faptul 
că din momentul în care s-a declarat 
starea de urgenţă și până în prezent 
programul de activităţi a fost dat pes-
te cap, în sensul că activităţile colec-
tive au rămas în așteptare. În aceste 
condiţii, am fost nevoiţi să acţionăm 
individual și să purtăm discuţii cu 
majoritatea ziariștilor buzoieni care 
activează în presa locală sau sunt 
corespondenţi în presa centrală: ra-
dio, televiziune, presa scrisă. Temele 
discutate au fost legate de degringo-
lada în care se zbate presa locală, în 
special presa scrisă, făcând în acest 
sens, printre altele, intervenţii pen-
tru menţinerea punctelor de difu-
zare aflate în pericol de desfiinţare. 
De asemenea, una dintre problemele 
acute cu care se confruntă „presa re-
ală” este legată de afluenţa de nestăvi-
lit a unor publicaţii online deservite 
de „ziariști” fabricaţi peste noapte. 
Această problematică bănuim că este 
întâlnită în toate judeţele și apreciem 
că aici se impune intervenţia UZPR. 
Ca propunere, ar fi ca toate publi-
caţiile online să primească aviz de 
activare din partea UZPR, aviz acor-
dat în baza unor criterii bine definite. 
Problemele discutate au fost multe, 
urmând să fie abordate în plen atunci 
când condiţiile vor fi permisibile.

Pe de altă parte, unii membri 
ai Filialei au activat, tot individual, 
acolo unde au avut posibilităţi de 
exprimare. În acest sens menţionez 
următoarele:

- dl. Ștefan Iovan a realizat și 
moderat săptămânal la postul de 
televiziune „TV Sud – Est” emisiu-
nea „Cărţi care au schimbat lumea”, 
emisiuni care au fost difuzate și în 
reluare. În cadrul ei au fost abordate 
și aspecte ale rolului jurnalistului și 
a mass-media în transmiterea unor 
informaţii reale sau false;

- dl. Petre Titi, în calitate de rea-
lizator și moderator, a realizat săptă-
mânal la postul de televiziune „Cam-
pus TV” emisiunea „Clubul artelor” 
cu subtitlul „Arta ipocriziei”. Fiecare 
emisiune a avut câte un invitat din 
lumea presei sau a culturii, unde s-a 
discutat, printre altele, despre rolul 
ziaristului în epoca contemporană. 
La unele dintre aceste emisiuni am 
participat personal. Tot dl. Petre Titi, 
în ziarul online „Alarma buzoiană”, 
pe care îl administrează, a populari-
zat toate acţiunile organizate la nivel 

local și naţional, precum și comuni-
catele de presă ale Uniunii;

- subsemnatul, în afara rubricii 
săptămânale de cultură din cotidia-
nul „Opinia” Buzău, am redactat știri 
de presă, comunicate și informaţii 
pe care le-am transmis mijloacelor 
media buzoiene;

- dl. Ionel (Dan) Dinu a publicat 
periodic articole de fond în cotidia-
nul „Opinia”;

- dl. Nistor Tănăsescu adminis-
trează situl Filialei „Pamfil Șeicaru” 
Buzău a UZPR (https://uzpr-bz.
blogspot.com) în care sunt însera-
te știri și informaţii din activitatea 
filialei, dar și comunicatele UZPR, 
știri redactate de membrii Filialei 
din Buzău.

** Pentru întărirea poziţiei pre-
sei profesioniste considerăm că este 
imperios necesar ca jurnalistul, în 

textele scrise și publicate, să prezin-
te numai adevărul, să acţioneze cu 
simţ de răspundere împotriva știrilor 
false. Și o altă condiţie de bază este 
aceea ca jurnalistul să folosească co-
rect limba română.

*** Considerăm că organizarea 
unor întâlniri periodice cu jurnaliști 
de peste hotare în filialele UZPR ar 
duce la o mai strânsă colaborare și 
la întărirea legăturilor cu acestea. 
Schimburile de experienţă ar fi be-
nefice pentru toată lumea.

* În această perioadă putem vorbi 
despre o anume necesitate de acțiune 
continuă față de marile provocări cre-
ate de contextul ofensivei rețelelor de 
socializare asupra beneficiarilor clasici 
sau potențiali ai presei profesioniste. 
Depășirea totală a acestor provocări 
fiind greu de presupus, focalizarea 
atenției este pe menținerea unui anu-
mit echilibru și recucerirea treptată a 
atitudinii favorabile presei, pe măsură 
ce tot mai mulți oameni, după mirajul 
începutului, se conving de nivelul cali-
tativ scăzut, caracterul partizan și lipsa 
interesului general la informațiile de pe 
rețelele sociale.

La Filiala „Tudor Arghezi” se des-
fășoară, începând din 2018, o acțiune 
cu genericul „Fake news în era digitală”. 
Organizator este cotidianul regional 
„Cuvântul Libertăţii” din Craiova, iar 
inițiator și coordonator de proiect este 
redactorul șef Marga Bulugean, care 
este și secretarul Comitetului de con-
ducere al Filialei. 

O primă categorie de manifestări a 
fost prezența cu un panel în cadrul pre-
stigioasei sesiuni anuale de comunicări 
și dezbateri „Stat și societate în Euro-
pa”, a Bibliotecii „Alexandru și Aristia 
Aman”. Tema din 2018 a fost „Implica-
rea puterilor externe în dezinformarea 
europeană”, iar cea din 2019 „De la 
discursul anti-UE, la  fake-news”. Au 
participat personalități de prestigiu, la 
ultima ediție, de exemplu, intervențiile 
de bază fiind susținute de Iulian Fota – 
expert în securitate naţională, Marian 
Jean Marinescu – europarlamentar, 
Robert Lupiţu – redactor-șef la revista 
„Calea Europeană”, Cristina Guseth – 
directorul fundaţiei „Freedom House” 
România, Bogdan Valentin Mihăloiu – 
consilier în cadrul Baroului de avocați 
Dolj, Radu Carp – profesor la Faculta-
tea de științe politice a Universității Bu-

curești și Xenia Negrea – lector la secția 
Jurnalism a Universității din Craiova. 
La ambele evenimente au participat ca-
dre didactice și studenți de la mai mul-
te facultăți ale universității craiovene, 
elevi, ziariști de la televiziuni, radiouri 
și publicații locale, alte persoane inte-
resate de fenomenul fake news. 

 Cea de-a doua categorie de mani-
festări o reprezintă dezbaterile în școli, 
cu aceeași tematică. S-au bucurat de 
succes și de interesul elevilor întâlnirile 
de la Colegiul Național Militar „Tudor 
Vladimirescu”, Colegiul Național Pe-
dagogic „Ștefan Velovan” și Colegiul 
Național „Gheorghe Bibescu”. 

** Între proiectele mai importan-
te, derulate și în derulare, ale Filialei 
„Tudor Arghezi” Craiova, se află cele 
care vizează: creșterea vizibilității și 
notorietății Filialei; colaborarea cu alte 
instituții, pentru potențarea efectelor 
activității; atragerea de jurnaliști tineri 
și atragerea jurnaliștilor, în general, la 
viața Filialei. Enumerăm câteva acti-
vități: dezbateri organizate la Târgul 
de carte „Gaudeamus”, în organizarea 
Revistelor „Ramuri” și „Scrisul Ro-
mânesc”; lansarea unor cărți ale jur-
naliștilor, cu participare și mediatizare 
care au dat anvergură evenimentelor în 

viața culturală a orașului; prezența pe 
televiziuni locale, pentru a vorbi despre 
viața Filialei; realizarea unor activități 
comune cu Filiala Uniunii Scriitori-
lor, revistele „Mozaicul”, „Scrisul Ro-
mânesc” și „Antilethe”; prezența mai 
multor membri ai Filialei la conferințe 
și dezbateri organizate în școli (Semi-
narul Teologic, Colegiul „Nicolae Ti-
tulescu” și altele). 

*** O primă direcție considerăm că 
ar fi consolidarea legăturilor cu presa 
de limbă română din afara granițelor. 
Aceasta poate fi ajutată să cunoască 
și să prezinte cât mai obiectiv situația 
din țară, iar prezența unor probleme 
din Diaspora în presa din țară ar crea 
o imagine mai realistă și ar contribui 
la atenuarea unor înțelegeri distorsi-
onate. De asemenea, este necesară o 
mai puternică implicare a UZPR la 
manifestările internaționale inițiate 
de organizații de jurnaliști, mai ales 
cele din ramura audio-vizuală având 
o activitate destul de intensă. Nu ar 
fi lipsit de interes ca însăși UZPR să 
fie inițiatoarea și organizatoarea unor 
evenimente jurnalistice internaționale, 
de exemplu dezbateri, sesiuni de comu-
nicări etc., pe teme de interes general 
sau regional.
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Ioan Pamparău, Filiala Brașov:
„Punte spre viitor în jurnalistica brașoveană”

MASĂ ROTUNDĂ A CONSILIULUI  CONSULTATIV AL UZPR

* Tehnologia internetului a schim-
bat complet configuraţia presei și a 
tuturor mijloacelor de comunicare 
interumană; inclusiv condiţia jur-
nalistului a suferit transformări de 
necrezut altădată. Intr-un timp foar-
te scurt, informaţia s-a transformat 
într-o industrie gigantică, la scară 
planetară, într-o veritabilă „mașină 
de fabricat zei”, dacă ar fi să para-
frazăm pe cunoscutul sociolog con-
temporan Serge Moscovici. Pe de altă 
parte, într-un timp foarte scurt s-a 
produs fenomenul de globalizare a 
informaţiei, aceasta circulând în timp 
real, on-line, pe mediile de informa-
re electronice. Accesul individului la 
informaţie, la evenimentele de orice 
natură și din orice parte a globului 
este instantaneu și aproape gratuit; 
lumea, în toată splendoarea ei, este 
accesibilă tuturor și se află doar la o 
simplă apăsare de buton. Cu o viteză 
uluitoare, presa se deplasează ireme-
diabil din structurile sale clasice către 
mediul vitual, on-line, aruncând în is-
torie suporturile tradiţionale și timpii 
de transmitere a informaţiilor către 
beneficiari. În același timp, condiţia 
genurilor ziaristice și a jurnalistului 
înregistrează mutaţii semnificative; 
structurile clasice ale creaţiei publi-
cistice se diluează, se înterpătrund, 
se concentrează tot mai mult, întrucât 
oamenii au tot mai puţin timp și tot 
mai puţină răbdare. Pentru ziaristul 
prezentului, și mai ales al viitorului, 
uneltele și mediul de lucru, mediul 
social, economic, legislativ, psiho-
logic, deontologic și valoric au cu-
noscut și vor cunoaște transformări 
majore. Este greu de anticipat cum va 
arăta jurnalistica în următoarea sută 
de ani, cert este că aceasta va fi esen-
tial marcată de tehnologia societăţii 
informaţionale virtuale, de limitare 
a resurselor, modificarea radicală a 
regulilor privind ecologia globală și 
schimbarea valorilor sociale.

** Brasovul de astăzi, ca și cel 
dintotdeauna, a fost și a rămas un 
oraș multietnic și  multicultural, cu 
vechi tradiţii media. Presa scrisă și 
audiovizuală a cunoscut o expansiu-
ne semnificativă, în prezent existând 
trei publicaţii cotidiane care apar pe 
suport de hârtie și electronic, trei 
staţii TV locale, care transmit prin 
cablu și una care emite pe internet, 
șase posturi de radio și nu mai puţin 
de 12 publicaţii și site-uri electronice 
de știri, comentarii, reportaje, anchete 
și alte informaţii centrale și locale. La 
toate acestea se adăugă revista de pro-
movare turistică a Brasovului, „Insi-
de Brașov”, editată de echipa colegei 
noastre Ileana Gafton, revistă care 
apare în limbile română, engleză, ger-
mană și franceză, în condiţii grafice 
excepţionale și în care Filiala Brașov 
are rezervată o jumătate de pagină 
de publicitate. Din păcate, trebuie 
să consemnăm dispariţia din spaţiul 
public a două importante publicaţii, 
care au jucat un rol important în pre-
să brașoveană de-a lungul timpului; 
este vorba despre „Gazeta de Transil-
vania” și revista de cultură ASTRA. 

*** Filiala Brașov a UZPR a cunos-
cut o puternică revigorare începând cu 
anul 2016, când un grup restrâns de 
oameni de presă au decis că aceasta 
să se transforme, cu sprijinul direct al 
reputatului jurnalist Doru Dinu Gla-
van, președintele UZPR, într-o asoci-
aţie profesională dinamică, ancorată 
solid în viaţa comunităţii. Am pornit 
punând la bază principiul solidarităţii 
profesionale și respectului reciproc, 
unanim acceptate, dincolo de convin-
gerile particulare ale fiecărui gazetar în 
parte. De asemenea, am avut în vedere 
că există mult mai multe lucruri care 
ne unesc decât cele care ne separă, că 
interesul major al profesiei și viitorul 
creaţiei jurnalistice impun unitatea și 
solidaritatea de breaslă în contextual 
firesc al diversităţii de opinii și convin-
geri individuale sau de grup. În pre-
zent, Filiala reunește un număr de 54 
de membri și membri asociaţi, aflaţi 
în activitate, dar și pensionari, mulţi 
dintre ei încă activi în domeniul presei. 
O mare provocare și, în același timp 
o preocupare actuală constantă este 
pentru noi atragerea unui număr cât 
mai mare de tineri, în special din zona 

publicaţiilor electronice, a radioului 
și televiziunii, având în vedere ten-
dinţele evidente de evoluţie a jurna-
lismului către mediul virtual. Semnele 
sunt bune, mulţi aspiranţi la calitatea 
de membru participând ca invitaţi la 
acţiunile proprii și la ședinţele lunare 
ale Filialei. Estimăm că în prezent, în 
media brașoveană, inclusiv „Făgărașul”, 
lucrează peste 200 de persoane, ca an-
gajaţi permanenţi sau colaboratori, de 
la reporteri de teren și realizatori de 
emisiuni radio și TV până la IT-iști. 
Un mare accent am pus, în ultima pe-
rioadă, pe comunicarea între membrii 
Filialei și întărirea coeziunii și solida-
rităţii de breaslă. Astfel, avem întâl-
niri lunare, excepţie făcând perioada 
de pandemie, la sediul Filialei, pus la 
dispoziţie gratuit de colegul nostru, 
jurnalistul Cristea Ioniţă, la  tipografia 
„Ecran magazin”. Aici am organizat, în 
luna ianuarie, în prezenţa conducerii 
centrale a Uniunii, ședinţa festivă de 
aniversare a 101 ani de la înfiinţarea 
UZPR, prilej cu care domnul preșe-
dinte D.D. Glavan a înmânat Filialei 
placheta omagială și a acordat distincţii 
de merit colegilor nostri Ioan Popa și 
Anca Sigmirean. Cu același prilej am 
marcat și împlinirea a 170 de ani de 
la nașterea geniului tutelar al culturii 
române, Mihai Eminescu. Și tot aici, 
la sediu, avem organizată o expoziţie 
permanentă, dedicată presei brașovene 
libere a ultimilor 30 de ani. Prin decizia 
unanimă a membrilor noștri, începând 
cu acest an Filiala va purta numele lui 
Aurel Mureșianu (1847-1909), ziarist 
și director al „Gazetei de Transilvania”, 

considerat a fi primul jurnalist pro-
fesionist din Ardeal. În luna martie 
a acestui an am marcat împlinirea a 
182 de ani de la apariţia la Brașov, la 
12 martie 1838, a primului număr al 
„Gazetei de Transilvania”, sub conduce-
rea lui George Bariţiu, publicaţie care a 
încetat să apară în 1944, a fost reeditată 
cu același nume după 1990 și a fost sus-
pendată 10 ani mai târziu, din motive 
financiare. Suntem prezenţi la toate 
marile manifestări cultural-artistice ale 
Brașovului, precum Festivalul „Cerbul 
de Aur”, târgurile de carte ale librăriei 
„St. O. Iosif” și Editurii Libris, mani-
festările Bibliotecii Judeţene, Centrului 
Cultural „Reduta” și Casei Mureșieni-
lor, cu unele dintre aceste instituţii de 
cultură având încheiate parteneriate de 
colaborare permanentă. Cei mai activi 
membri ai Filialei, Ioan Popa, D.D. Ru-
jan, Ioniţă Cristea, Ileana Gafton, Anca 
Sigmirean, Felicia Popa, Dan și Dumi-

tru Manolăchescu, Dorin Dumitrele, 
Dumitru Bujdoiu, Toma Pirău, Gabriel 
Stan, Ștefan Toderaș, Horia Deliu, Ro-
xana Palade și mulţi alţii, pe care îi rog 
să nu se supere că nu i-am nominalizat, 
participă regulat și se implică direct la 
manifestările culturale importante ale 
orașului, respectiv lansări de carte, ex-
poziţii, festivaluri, evenimente muzi-
cale, artistice, sportive etc. Trebuie să 
remarc, în acest context, și activitatea 
dinamică a mai tinerilor noștri colegi 
Ciprian Schinteie si Alexandru Bucșă, 
primiţi în ultimul an în Filiala noastră. 
O altă importantă realizare este faptul 
că am reușit să existăm ca filială în me-
diul virtual; astfel, avem și este funcţio-
nal site-ul propriu, www,uzprbrasov.ro, 
care reflectă în mare măsură activitatea 
Filialei, iar pentru o comunicare ope-
rativă am constituit, pe internet, două 
grupuri profesionale,primul, UZPR 
Brașov, de comunicări între colegi, și 
celălalt, Clubul Presei, de discuţii di-
verse. Cele mai importante proiecte 
de viitor ale Filialei Brașov se referă 
la întărirea organizaţiei prin atragerea 
tinerilor jurnaliști și continuarea de-
mersurilor instituţionale cu privire la 
amplasarea în zona centrală a orașului 
a unui bust al marelui poet și publicist 
Mihai Eminescu, având în vedere că 
nu există niciun semn al trecerii sale 
pe aici, prin burgul medieval despre 
care el afirma că „nu există un oraș 
mai patriot ca Brașovul”. 
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Întrucât problemele puse în discuție 
sunt deosebit de complexe, dată fiind 
această situație de criză fără precedent 
în ultimii 100 de ani, mă refer la pande-
mie, pentru dezbaterea temei propuse 
de Consiliul de Conducere al UZPR, 
așa cum era și firesc, nu mi-am asumat 
doar propriile opinii, ci am solicitat și 
părerile unor jurnaliști, membri cu ve-
chime în creația publicistică, radio-TV, 
presă scrisă sau on-line. Voi încerca să 
exprim opiniile în această cheie.

Formația de militar și de istoric m-a 
convins chiar din primele momente ale 
declanșării pandemiei că ne aflăm în 
fața unui război. Da, un război atipic, 
cu un inamic invizibil. Și, cum istoria 
se repetă, nu am putut face abstracție 
de faptul că în secolul trecut au fost 
două Războaie Mondiale și o mare 
pandemie, care au făcut peste 150 de 
milioane de victime. Dacă în cele două 
Războaie Mondiale, în circa 10 ani, au 
murit aproximativ 70 de milioane de 
oameni – militari, aflați în prima linie 
și civili nevinovați, uciși în lagăre, ori 
sub bombe și dărâmături (în context, 
să amintim Holocaustul, bombele 
nucleare asupra orașelor Hiroshima 
și Nagasaki, distrugerea totală a mul-
tor orașe de pe teritoriile beligeranți-
lor etc.), a apărut, de niciunde, așa-zisa 
„gripă spaniolă”, care a mai adăugat, în 
doar trei - patru ani, cel puțin 80 de mi-
lioane la numărul victimelor de război 
din secolul trecut. Cu alte cuvinte, o 
pandemie care a durat trei-patru ani a 
depășit ca număr de victime 10 ani de 
război mondial. De aici și alerta ma-
ximă ce a cuprins întreg mapamondul 
de la începutul acestui an. Un calcul 
matematic simplu arată că războaiele 
au ucis, în medie, șapte milioane de 
oameni anual, în timp ce pandemia a 
ucis … peste 20 de milioane de oameni 
anual. Fără comentarii.   

Toți oamenii, la fel ca și jurnaliștii 
și autoritățile de la toate nivelurile, au 
fost surprinși și, incontestabil, dezo-
rientați. Nu toți au înțeles gravitatea 
fenomenului din statisticile prezen-
tate de autorități, care au creat des-
tule confuzii prin măsurile adoptate 
și, după cum s-a văzut la noi, unele 
au fost chiar neconstituționale. O 
provocare, cel puțin la fel de mare, a 
constituit-o comunicarea. Nu puține 
au fost cazurile când comunicarea 
autorităților în spațiul public apărea 
după ce în comunicarea pe rețelele de 
socializare apăreau informații într-o 
paletă halucinantă, abracadabrante 
chiar, de la apocalipsă până la negarea 
fenomenului. 

Am considerat utilă această scurtă 
introducere pentru a arăta faptul că 
pandemia reprezintă un fapt mult prea 
grav, mult prea serios, căruia trebuie 
să i se dea o atenție pe măsură și, în 
cele ce urmează, voi încerca să dau 
răspuns la cele trei întrebări supuse în 
dezbatere la Masa Rotundă organiza-
tă cu Consiliul Consultativ al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România.

* Principala provocare în aceste 
momente, în opinia noastră, o con-
stituie credibilitatea produsului jur-
nalistic, responsabilitatea jurnaliștilor 
și a instituțiilor mass-media legate de 
evoluția pandemiei Covid-19. Fără a 
avea pretenția că dăm lecții de jurna-
lism, din discuțiile avute cu membri 
UZPR marcanți din Filiala Constan-
ța, printre care Ion Tița Călin, Mircea 
Taiss, Eugen Tănăsescu, Mirela Stân-
gă, Laurențiu Despina ș.a., au rezultat 
câteva aspecte privind abordarea și 
veridicitatea produsului jurnalistic de 
care ar trebui să se țină cont: 

- combaterea teoriilor care încă mai 
neagă existența COVID-19 și prezen-
tarea cu acuratețe a statisticilor privind 
evoluția pandemiei;

- semnalarea situațiilor în care nu 
sunt luate, ori nu se respectă măsuri-
le de securitate sanitară recomandate 
sau obligatorii și pericolul provocat de 
aceste situații;

- evidențierea modului în care in-
stituțiile statului se implică în preven-
ția și controlul răspândirii virusului în 
rândul populației;

MASĂ ROTUNDĂ A CONSILIULUI  CONSULTATIV AL UZPR

Ioan Damaschin, Filiala Constanța:
„Este necesar ca profesioniștii media să acorde 
mare atenție redactării produsului jurnalistic”

- promovarea cu precădere a opini-
ilor specialiștilor, relația de cauzalitate 
dintre nerespectarea măsurilor de se-
curitate sanitară și răspândirea virusu-
lui, dintre aceasta din urmă și involuția 
economiei;

- prezentarea eforturilor persona-
lului medical, ale spitalelor, unități-
lor medicale și direcțiilor de sănătate 
publică, dificultățile întâmpinate de 
acestea, dar și a minusurilor din ac-
tivitatea lor;.

Deși nu mi-am propus, într-o pri-
mă fază, la această întrebare redau 
totuși aprecierea unui jurnalist pro-
fesionist, cu vechime îndelungată, 
atât în mass-media tipărite cât și în 
mass-media audio-vizuale, membru 
UZPR de dată recentă, referitor la ni-
velul actual de pregătire al unei mari 
părți dintre jurnaliști. „Nivelul de pre-
gătire profesională a multor persoane 
care «fac» presă este foarte scăzut. Aces-
te persoane se adresează unui public 
slab educat și superficial. În consecință, 
întreg publicul care accesează astfel de 
informaţii slab redactate, tinde să ge-
neralizeze breasla jurnaliștilor într-o 
grupare de indivizi mediocri, rătăciţi, 
care scriu mult pentru un volum mare 
și nu pentru calitate și adevăr”.

Personal, aș privi nuanțat aceste 
aprecieri, dar m-am hotărât să redau 
integral opinia jurnalistului, tocmai 
pentru faptul că văd, scris sau la tele-
vizor ori aud zilnic la radio cum jur-
naliști, nu numai dintre cei mai tineri, 
întocmesc produsul mediatic cu tipare 
proprii, greu de priceput, fac sumede-
nie de greșeli gramaticale, dezacorduri, 

confuzii semantice, pronunții greșite ale 
unor cuvinte, atât în media tipărite, cât 
și în media electronice. În context, mai 
adaug faptul că pe timpul când predam 
discipline jurnalistice la Universitate, 
îmi rezervam, la fiecare oră de seminar, 
timp pentru dezbateri pe această temă, 
cu exemple concrete, apreciate foarte 
bine de studenți. Îmi rezerv dreptul, în 
acest sens, să vin cu un material concret 
într-un articol viitor.   

Afluxul de turiști la malul mării în 
sezonul estival, în condiții de pande-
mie, a condus inevitabil la nerespecta-
rea regulilor impuse pentru a micșora 
la maximum contaminările. Din păca-
te, tiparul mental al turiștilor, obișnuiți 
cu „distracția la maxim”, după o expre-
sie deja consacrată aici pe litoral, a creat 
premisele infectării unor grupuri mari. 
Jurnaliștii au înțeles că a crescut res-
ponsabilitatea ce le revine față de pu-
blic, s-au mobilizat, făcând de-a dreptul 
risipă de efort în a surprinde cât mai 
multe aspecte de nerespectare a norme-
lor impuse de autorități și nu puține au 
fost cazurile când autoritățile de ordine 
publică sau sanitară, depășite la rândul 
lor, au acționat la sesizările presei.  

În context, trebuie luat în calcul și 
faptul că o bună parte din patronii clu-
burilor și saloanelor de distracții, dor-
nici să reducă din pierderi, nu numai 
că nu și-au luat măsuri de amenajare 
a spațiilor, dar au creat chiar ei con-
dițiile desfășurării fără restricții și în 
afara orelor admise a manifestărilor. 
Scuza că au fost depășiți de numărul 
solicitanților de distracții nocturne nu 
i-a impresionat prea mult pe reprezen-

tanții autorităților și au suportat con-
secințele.

Cum era de așteptat, izbucnirea 
pandemiei în plin an electoral a creat un 
„câmp de luptă” propice pentru tabere, 
fiecare dintre acestea atribuindu-și me-
rite, ori denigrându-și adversarii pentru 
„rotunjirea” capitalului electoral. 

La acest capitol a apărut o nouă pro-
vocare. Banul și-a spus cuvântul, deter-
minând ca o parte dintre jurnaliști sau 
chiar dintre instituțiile mass-media să 
„tragă perdeaua” pe ceea ce se numește 
deontologia profesională. 

Jurnaliștii, în marea lor majoritate, 
au făcut față acestei provocări, prin de-
celarea mesajelor electorale de celelalte 
mesaje de interes public, evitând astfel 
capcana întinsă de politicieni. Mulți, 
însă, nu au reușit.

** Majoritatea parteneriatelor pe 
care Filiala UZPR Constanța le avea 
încheiate cu alte organizații, din motive 
lesne de înțeles, cu mici excepții, nu au 
mai avut condițiile necesare pentru a 
fi derulate. Este vorba, în special, de 
activitățile culturale ce aveau în vedere 
concursuri, lansări de carte, expoziții, 
târguri de carte etc. În această privință, 
aș aminti parteneriate aflate în derula-
re cu instituțiile Liga Navală Română 
și Clubul Nautic Român privind con-
cursurile nautice pe lacurile Siutghiol 
și Techirghiol, cu Colegiul Național 
„Mihai Eminescu” privind inițierea 
liceenilor în jurnalism, cu Muzeul 
Național al Marinei Române, Muzeul 
Militar Național, filiala Constanța, Mu-
zeul de Arheologie, Muzeul de Artă, 
Cenaclul Literar „Mihail Sadoveanu”, 
Clubul Umoriștilor Constănțeni etc. 

Radio Constanța, instituție de presă 
fanion, cu o mare audiție, în special în 
spațiul dintre Dunăre și mare pentru 
dobrogeni, dar și în sezonul estival, și 
cu o tradiție ce depășește o jumătate 
de secol, având și cei mai mulți mem-
bri UZPR în Filială, nu a mai putut 
organiza tradiționalul târg de carte 
„Gaudeamus”, la Mamaia, în piațeta 
ce desparte clădirea postului de radio 
de Hotelul „Perla”, târg vizitat de zeci 
de mii de turiști și localnici. 

F pag 16



16       UZP     NR.19  -  2020 NR.19  -  2020     UZP       17

O excepție a fost lansarea unei 
cărți în parteneriat cu Asociația „Cul-
tul Eroilor” și Muzeul Militar Național, 
filiala Constanța, care a creat condițiile 
necesare pentru desfășurarea a două 
activități de lansare de carte, chiar în 
condițiile restricțiilor impuse.

Un proiect notabil în care s-a im-
plicat Filiala UZPR Constanța prin 
jurnalistul Ion Tița Călin este legat de 
soarta celor 24.000 de marinari care se 
află sub contract, ambarcați pe navele 
comerciale străine și cutreieră oceanul 
planetar. De regulă, contractele de îm-
barcare au o durată de patru-șase luni. 
În ultimele șase luni, circa 12.000 de 
marinari români s-au aflat în imposi-
bilitatea de a pleca de la navele situate 
în diverse porturi ale lumii, la încetarea 
contractului. În același timp, alți 12.000 
de navigatori erau împiedicați să ajun-
gă la nave, pentru efectuarea schim-
burilor. Greu de apreciat frustrările și 
suferințele unor profesioniști ai mării 
care sunt nevoiți să stea atât timp, în 
cart continuu, departe de familii și de 
cei dragi.  

Ziaristul a susținut, cu argumente 
de netăgăduit, alături de Sindicatul Li-
ber al Navigatorilor, Autoritatea Navală 
Română și Camera de Comerț a Româ-
niei, necesitatea ridicării restricțiilor de 
circulație în cazul navigatorilor. Măsu-
ra a fost finalizată prin adoptarea unei 
Ordonanțe militare, marinarii având 
astfel posibilitatea să revină la viața 
normală de familie.

O realizare notabilă în ceea ce pri-
vește Marina și marinarii îi aparține 
aceluiași jurnalist, Ion Tița Călin, 
membru marcant al Filialei Constanța, 
și premiat de Consiliul de Conducere al 
UZPR, care în ultimii 28 de ani și-a de-
dicat creația publicistică marinarilor, a 
scris o vastă cronică despre distrugerea 
flotei maritime comerciale a României, 
un proces unic în istoria omenirii, prin 
care flota unei națiuni a fost distrusă pe 
timp de pace, cronică, transpusă în zece 
volume (ultimul, în curs de apariție). 

Radio Constanța, instituția 
mass-media cu cei mai mulți membri 
UZPR, beneficiind și de aportul unor 
jurnaliști experimentați și buni profe-

sioniști, cum sunt Laurențiu Despina 
sau Mircea Taiss – proaspăt membri 
ai UZPR – au introdus în program noi 
emisiuni de mare interes. Spre exem-
plu, Mircea Taiss a inițiat și realizat ru-
brica „Progress”, în „Jurnal de Știință 
și Tehnologie”, care oferă ascultătorilor 
cu o pregătire peste cea a mediei de 
auditori accesul la un vast domeniu 
care lipsește din aproape toate progra-
mele de informare ale mass - media 
din România. 

Un alt exemplu definitoriu pentru 
un jurnalist profesionist îl dă Mirela 
Stângă, premiată, de altfel, în anul 
2019, de Consiliul Director al UZPR, 
pentru creație publicistică, și redau 
propriile-i cuvinte, relevante în con-
text: „Cel mai important proiect derulat 
de mine, ca membru al Filialei Constan-
ța a UZPR, menit să întărească poziția 
presei profesioniste, cel puțin la nivel lo-
cal este acela de a aduce, aproape zilnic, 
informații relevante, pertinente, care să 
reflecte viața culturală a Dobrogei, în 
general și a Constanței, în special. Prin 
creația publicistică pe care o promovez, 
mă refer nu numai la viața culturală 
acomunităților dobrogene, dar am re-
alizări notabile și pe plan național, con-
stând în reportaje publicate în cadrul 
proiectului «Diversitate și patrimoniu 
cultural prin prisma mass-media». 
Schimb de experiență și bune practici 
cu parteneri de proiecte din regiunea 
Dunării. «Turismul cultural – o șansă 
pentru dezvoltare locală», implementat 
de Departamentul pentru Relații Inte-
retnice din cadrul Guvernului Români-
ei, la care particip din anul 2019. Pen-
tru mine este un proiect și o provocare 
continuă de a-mi exercita profesia de 
jurnalist, după mulți ani pe care i-am 
dedicat presei scrise. Principalele mele 
satisfacții sunt cele spirituale, și nu nu-
mai. Proiectul editorial culturaconstan-
ta.ro, pe care l-am conceput și pe care îl 
promovez în mod regulat și continuu, 
având deja o însemnată audiență, este 
unul independent, realizat doar din 
dragostea pentru cultură și dorința de 
a aduce prin creația publicistică infor-
mații pentru cei interesați, în primul 
rând de spațiul cultural dobrogean”. 

*** Pentru a strânge rândurile 
breslei, adunând în jurul său ziariș-
tii din ţarăși de peste hotare, UZPR 
trebuie să promoveze cu asiduitate 
înaltele valori ale jurnalismului pro-
fesionist, prin intermediul propriilor 
publicaţii, prin organizarea de dezba-
teri pe diferite teme și concursuri de 
creaţie jurnalistică, prin editarea unor 
volume de editorialistică, deosebit de 
utile studenților jurnaliști. 

UZPR ar trebui să își facă simţită 
prezenţa printre studenţii facultăţi-
lor de Jurnalism, organizând sesiuni 
de informare despre activitatea sa, 
despre valorile și standardele jurna-
lismului profesionist, nu în ultimul 
rând cele legate de deontologia pro-
fesională, concursuri speciale pentru 
studenţi ș.a. 

În context, credem că ar putea fi 
luate în calcul trimiterea către biblio-
tecile facultăților de Jurnalism, cu ti-
tlu de donație, de publicații ale UZPR, 
promovând în paginile ei unu-două 
articole scrise de chiar de studenți ai 
acestor facultăți și, de ce nu, premie-
rea acestor producții jurnalistice. 

Spre finalul acestui succint materi-
al, aș dori să reamintesc jurnaliștilor 
profesioniști că este necesar să acor-
de mare atenție redactării produsului 
jurnalistic, nu numai pentru faptul că 
aduce la cunoștința publică informații 
de interes, dar și pentru că reprezintă 
un vector de cultură și limbă română 
corectă. 

Voi reaminti, de asemenea, opi-
nia a doi corifei ai literaturii și jur-
nalismului românești în legătură cu 
cerințele care stau în fața jurnaliștilor. 
Ceea ce se cere în primul rând de la 
jurnaliști sunt două lucruri: „cinste și 
gramatică”, afirma marele dramaturg 
I. L. Caragiale, iar marele poet Tudor 
Arghezi spunea, la rândul său, că jur-
naliștilor li se cere „să scrie cuvântul 
potrivit, nu cuvântul poruncit”.

În loc de încheiere, în final, pro-
pun adoptarea devizei jurnalistului 
profesionist: 

ADEVĂR, DEONTOLOGIE, 
ONOARE!

MASĂ ROTUNDĂ A CONSILIULUI  CONSULTATIV AL UZPR

F Valentin Uban, Filiala „Clubul MAI”: 
„UZPR se poate implica în combaterea 
practicilor manipulatoare în presă”

* Membrii Filialei au experiența, 
deprinderile și abilitățile necesare pen-
tru a evalua informațiile și a le disocia 
pe cele prezumtiv false sau inexacte de 
cele credibile, atât din mediul online, 
cât și din presa tipărită ori radio-tv. 
Mulți dintre noi am sesizat acest asalt 
repetat al informațiilor partizane, ma-
nipulatoare sau neadevărate, și prin 
mass-media, și credem că UZPR se 
poate implica în combaterea acestor 
practici manipulatoare în presă. Con-
cret, reiau propunerea de perspectivă 
a prezenței câte unui reprezentant cu 
experiență, credibilitate și notorietate 
al Uniunii în consiliile de administrație 
de la CNA, TVR și SRR, care să ur-
mărească și să semnaleze devierile pe 
care le constată în presa românească. 
Doar că pentru presa scrisă și on-line 
semnalarea este mai dificilă, din cau-
za volumului mare de informație și a 
frecvenței acesteia.

Și o mai poate face și prin statua-
rea și legiferarea domeniului, mai exact 
prin actualizarea Codului deontologic 
al profesiei de jurnalist și elaborarea 
și adoptarea unui Statut al ziaristu-
lui profesionist, care să cuprindă și 
elemente de semnalare și sesizare a 
organismelor media care utilizează 
asemenea practici.

** Majoritatea celor care lucrează 
sau au lucrat în redacții de presă ale 
MAI se implică în susținerea activi-
tăți redacțiilor respective și continu-
area editării și realizării publicațiilor. 
Aceasta pentru că presa instituțională 
și publicațiile profesionale au un pu-
blic limitat de domeniul de interes și 
înregistrează un regres, cu riscul de a 
închide reviste cu tradiție, a căror ve-
chime uneori depășește 100 de ani și 
care au o utilitate profesională sem-
nificativă.

Pe de altă parte, derulăm un proiect 
de participare a unor membri ai Filialei 
la programe de pregătire profesională 
dedicate tinerilor din domeniu, pri-
vind comunicarea și informarea publi-
că, editarea de presă tipărită și on-line.

În același timp, membrii Filialei 
continuă întâlnirile cu colegii din re-
dacții și cititorii și prezintă acestora 
activitatea Uniunii, proiectele și re-
zultatele obținute, iar o parte din ei 
contribuie în mod permanent la aceste 
activități ale Uniunii.

*** Cred că pentru dezvoltarea le-
găturilor cu mass-media și jurnaliștii 
de peste hotare este oportună adopta-
rea unui program de activități care să 
urmărească:

a) creșterea reprezentativității orga-
nizației și a statutului acesteia, prin ela-
borarea, adoptarea și legiferarea unor 
documente programatice, între care: 
Statutul ziaristului profesionist, Le-
gea presei și, corelat cu acestea, actu-
alizarea Clasificatorului Ocupațiilor 
din România, în secțiunea dedicată 
jurnalismului;

b) reactivarea Departamentului 
de Relații Internaționale și cooptarea 

unor membri competenți și cu expe-
riență în domeniu din cadrul Uniunii, 
care să elaboreze și pună în practică 
un Program de relații internaționale;

c) continuarea organizării de întâl-
niri cu jurnaliști din regiunile limitrofe 
României și dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu organizațiile profesio-
nale ale acestora;

d) realizarea de parteneriate de co-
laborare cu organizațiile similare din 
Europa și accesarea mecanismelor de 
cooperare la nivel european, inclusiv 
vizite de colaborare și schimburi de 
experiență;

e) identificarea și solicitarea de re-
surse bugetare, în calitate de organiza-
ție de utilitate publică, pentru finan-
țarea unor activități de cooperare cu 
organizațiile similare de peste hotare.

De altfel, unii membri ai Filialei 
participă activ și consecvent la activi-
tățile Uniunii, în diverse colective de 
lucru și proiecte, la realizarea publica-
țiilor și altor activități curente. Credem 
că și experiența noastră profesională 
poate fi utilă organizației și considerăm 
că este necesară implicarea directă și 
activă a fiecăruia pentru ca Uniunea 
să se dezvolte și să progreseze. 
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Dorina Sgaverdia, Filiala „Ștefan Naciu”, 
Caraș-Severin:
„Depinde de valorile profesionale 
pe care le avem cum răspundem provocărilor”

* Provocările fac parte din  ADN-ul 
ziaristului. El provoacă și primește 
provocări în funcție de vremurile pe 
care le trăiește. Sigur, una din cele mai 
mari provocări ale acestor vremuri – 
un adevărat fenomen - este chiar acest 
asalt al informațiilor false, partizane de 
pe rețelele de socializare. Cu senzați-
onalul ieftin. Cu limbajul lor colorat, 
ca să nu spun vulgar, care prinde în 
anumite medii, îndeosebi cele infla-
mate, fie că este vorba de politică sau 
COVID, și acționează cotidian asu-
pra receptorului mai puțin versat. 
Manipulându-l. De fapt, acesta este, 
de cele mai multe ori, și scopul, ma-
nipularea, nu informația reală. Adevă-
rul – suveranul ziaristului profesionist. 
Unii dintre colegii de breaslă vorbesc 
despre un război între presa profesio-
nistă și aceste rețele de socializare. Eu 
consider că este o provocare. Doar o 
provocare la care noi trebuie să facem 
față unei noutăți, unei schimbări, ei 
să facă față tradiției, care nu e ușor de 
învins. Dacă noi ziariștii profesioniști 
vom răspunde cu inteligență și pro-
fesionalism, contrapunând valorile și 
principiile breslei, devenim cu mult 
mai buni. Și unii, și alții. Da, vorbesc 
și despre ei, pentru că rețelele de soci-
alizare sunt o realitate. Nu poate fi nici 
negată, nici ignorată. Să recunoaștem, 
uneori este o realitate cu consecințe 
benefice. Gândiți-vă ce s-ar fi întâm-
plat cu dreptul românilor din Dias-
pora la vot dacă nu ar fi existat aceste 
rețele. Tocmai de aceea, ele se cer puse 
prin lege, prin atitudini, prin dezbateri 
profesioniste în slujba adevărului. Noi, 
la filiala din Caraș-Severin, am pus 
bazele unui club al presei. Între alte-
le, acest club va dezbate și fenomenul 

despre care vorbim. Deloc simplu, 
dimpotrivă complex, cu interferențe 
neprevăzute în care ziariști cu stagii 
respectabile, uneori membri ai filia-
lei, au migrat spre statutul de bloggeri. 
Fenomenul a luat amploare acum, în 
perioada campaniei electorale. În loc 
să se întărească presa, cresc rețelele so-
ciale. Cine este câștigătorul? Adevărul? 
Vom vedea – și vom discuta în filială 
- ce schimbare produce această mi-
grație. Problema, când mă gândesc la 
etica profesională, este ca ziariștii-blo-
ggeri să nu devină influenceri pentru 
un partid sau altul, pentru un candi-
dat sau altul. Ar fi multe de discutat în 
acest context care naște o sumedenie 
de întrebări. Întrebări deschise, cu 
răspuns la purtător. Depinde de noi 
de fiecare, de valorile profesionale pe 
care le avem cum răspundem provo-
cărilor. Ar fi naiv să rezumăm totul la 
slogane de genul: „luptăm zilnic îm-
potriva rețelelor sociale”, câtă vreme 

fiecare redacție – presă scrisă, online, 
radio, televiziune locală – are politica 
sa editorială, tactica de supraviețuire 
financiară, simpatiile și antipatiile re-
alizatorilor, care nu întotdeauna sunt 
membrii UZPR. Prevăd că vom mai 
vorbi despre aceste provocări. În ge-
neral, am combătut și combatem cu 
mult curaj informațiile false, explicând 
auditoriului, în cadrul activităților 
desfășurate cu ocazia implementării 
unor proiecte, greșeala unei părți a 
publicului de a-și însuși de pe rețelele 
de socializare informații trunchiate 
sau inexacte. Purtăm în acest sens și 
dialoguri individuale.

** În primul rând, am dinamizat 
activitatea filialei. Filiala nu este una 
mică. Are peste 80 de membri și alți 
câțiva cu dosarele în așteptare. Impor-
tant este că între aceștia sunt și lideri 
ai diverselor forme de mass-media, iar 
dacă nu sunt, vor deveni cât de cu-

rând, dar și persoane active, cei care fac 
azi această meserie. Ne-am întâlnit mai 
des, am fost mai prezenți ca filială a 
UZPR la televiziunea locală, la radio, în 
presa scrisă sau online. Am organizat 
acțiuni proprii, cum ar fi lansarea unor 
cărți apărute la Editura UZP, cu autori 
membri ai UZPR. Recent volumul 
„Jurnal de pandemie”(Victor Nafiru), 
sau în urmă cu ceva vreme „Jocuri în 
imperiul de cenușă” (Dorina Sgaver-
dia). În parteneriat cu Librăria Semn 
de carte din Reșița am organizat dez-
bateri despre: „Iia românescă și bârul 
bănățean”, întâlniri cu poeții prezenți la 
„Tabăra de poezie de la Secu” (o stațiu-
ne lângă Reșița). Sigur, ziua de mâine 
ne obligă la alte plusuri. Avem de mulți 
ani un site al filialei care merită să fie 
îmbunătățit. Ne vom implica într-un 
proiect foarte important: 250 de ani 
de industrie la Reșița. Cert este că în 
județul Caraș-Severin, în municipiul 
Reșița, se vorbește tot mai mult și cu 
respect despre Filiala „Ștefan Naciu” 
Caraș-Severin. Ne bucură acest lucru 
pentru că cel mai important proiect, 
pentru 2020, este să facem din breasla 
ziariștilor bănățeni o comunitate pro-
fesională puternică, respectată. O voce 
care are un cuvânt de spus în plan lo-
cal, județean. Acesta este și sensul pen-
tru care am pus bazele Clubului Presei 
din Banatul de Munte, care reunește, 
în primul rând membri filialei, dar și 
publiciști din presa culturală – Revista 
„REFLEX”, care anul acesta a împlinit 
20 de ani de existență, sau tânăra re-
vistă „Reșița literară” - ziariști cu stadii 
vechi, astăzi membri ai Uniunii Scri-
itorilor, realizatori de presă sătească, 
școlară, religioasă. Cu alte cuvinte, pe 

toți cei care, într-un fel sau altul, fie 
că profesează, fie că practică acest 
hobby, fac publicistica. De asemenea, 
la nivelul grupului Hunedoara al Fili-
alei, coordonat de Ioan Vlad și Geor-
geta-Ileana Cizmaș, pentru întărirea 
poziției presei profesioniste, colabo-
răm cu ziarele electronice ale Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România 
și ziarul județean „Accent Media”. Am 
implementat și implementăm proiecte 
educative pe teme ca sănătatea, me-
diul, implicarea în viața comunității 
etc., grupurile-țintă fiind tinerii și nu 
numai. Au fost reușite concursurile de 
jurnalism, sub egida Uniunii Ziariști-
lor Profesioniști din România, pe teme 
diferite, inclusiv religioase, desfășura-
te la nivel local, județean, național și 
internațional (acesta din urmă fiind 
în finalizare odată cu începutul anului 
școlar). Nu a lipsit tipărirea de plian-
te specifice proiectelor implementate. 
Totodată, la baza viitoarelor noastre 
activități va sta, printre altele, atragerea 

în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România a unor membri asociați, oa-
meni cu pregătire superioară, care au 
tangență cu domeniul publicisticii, fără 
a fi salariați ai unei echipe redacționa-
le. Vom organiza, prin implementarea 
de noi proiecte educative, activități de 
utilitate publică, culturale, educative 
etc. Vom atrage tineri, elevi din țară 
și de peste hotare pentru participarea 
la concursuri de jurnalism ce se vor 
desfășura sub egida Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. Vom con-
tinua activitatea cercului de jurnalism 
„Valeriu Bârgău”, cu participarea ele-
vilor și nu numai, și vom înființa unul 
rezervat seniorilor și sub egida Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România.

*** Spațiul consacrat acestei mese 
rotunde mă obligă la un răspuns con-
centrat: reluarea legăturilor transfron-
taliere, noi fiind un județ de graniță, 
cu mass-media din  Serbia și Ungaria. 
Legături din perioada când Filiala i-a 
avut drept președinți pe Doru Dinu 
Glăvan și Oana Cenan Glăvan. Atunci 
erau accesate proiecte europene, zia-
riștii din afara graniței făceau emisi-
uni la radio, aveau loc vizite reciproce 
care ne îmbogățeau. În primul rând, 
ar trebui reluată legătura cu Casa de 
Presă Libertatea, din Serbia, dar și cu 
jurnaliștii din Ungaria. Fără să negli-
jăm membrii Filialei noastre care tră-
iesc în Gratz, Austria, în Grecia. Sunt 
bune schimburile la nivel înalt, dar 
construcțiile încep de la bază. 
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Maria Stanciu, Filiala Galați:
„«Regruparea» ziariștilor după modelul 
înaintașilor”

MASĂ ROTUNDĂ A CONSILIULUI  CONSULTATIV AL UZPR

* Membrii Filialei UZPR-Galați 
consideră că marile provocări ale 
presei locale, naționale și interna-
ționale au legătură cu ritmul vieții 
globalizate, cu modul cum ne (mai) 
raportăm la aspectele care țin de 
identitatea noastră cultural-spiritu-
ală, la educația noastră, mai ales, a 
copiilor și tinerilor  noștri, în această 
perioadă plină de provocări pe toate 
planurile  social-economic și cultu-
ral-spiritual.

Într-un astfel de context, firește, 
ziaristul, indiferent de canalul de in-
formare la care lucrează, are datoria 
morală și profesională să încerce să 
depășească crizele din societate, iar 
printr-un exercițiu de empatie să 
slujească, întâi de toate, adevărul, 
cuvântul, cetățeanul și comunitatea, 
nu din interese meschine de grup - 
politic, economic, infracțional.

Este o perioadă delicată și dificilă 
pentru toți, motiv pentru care ziariș-
tii gălățeni, asemenea cologilor lor 
din țară și din lume, au fost în linia 
întâi. Ne-am îndreptat atenția spre  
imperativele momentului, legate de 
prevenirea pandemiei globale, rela-
tarea stării de spirit a unor comuni-
tăți care au avut de suferit, printr-o 
bună și echidistantă  informare a 
semenilor, în primă fază, din surse 
autorizate, apoi, prin sprijinirea unor 
campanii de utilitate publică.

Ne place să credem că imparția-
litatea, echidistanța și discernămân-
tul au fost imperativele prin care am 
încercat, cu toții, să depășim unele  
situații limită, de manipulare, comu-
nicând  „versiunile” oficiale privind 
măsurile cerute de guvernanții „de 
serviciu”, în timpul pandemiei, tot-
odată, verificând modul cum au fost 
aplicate în comunitatea gălățeană. 
Unde a fost necesar, ziariștii au in-

vestigat situațiile aflate la extreme, 
care nu erau în concordanță cu reali-
tatea pretinsă de unele surse, oficiale 
sau nu. Astfel, „asaltul informației 
false” a fost asanat prin verificarea 
informației din mai multe surse, iar 
îndemnurile agasante privind păs-
trarea igienii mâinilor și a trupului 
le-am îmbunătățit cu recomandări 
necesare unei bune curății a minții 
și a sufletului, prin recomandarea 
unei cărți, a unei  rugăciuni, prin as-
cultarea muzicii de calitate sau prin 
îndemnul la o faptă bună față de un 
apropiat ținut la distanță...

În general, ziariștii antrenați în 
campaniile ultimelor luni au fost „pe 
frontul” de lucru, în linia întâi; au re-
latat situațiile care ieșeau din cadre-
le legale, au strigat după „ajutor!”, în 
numele unor cetățeni aflați în situații 
critice, au susținut prin condeiul sau 
vocea lor organizarea  unor campanii 
social-filantropice, pentru sprijini-
rea semenilor neajutorați, bolnavi, 
abuzați de unii reprezentanți ai au-
torităților, în ultima jumătate de an... 
pandemic.

**Activitatea profesională a zia-
riștilor din cadrul Filialei Galați s-a 
împletit cu organizarea unor dez-
bateri care au avut ca punct de ple-
care Centenarul UZPR, respectarea 
deontologiei profesionale și apelul la 
discernământului și profesionalism, 
în situațiile de criză. 

„100 de ani de presă, responsa-
bilitate, respect și asumare” a fost 
genericul dezbaterii, desfășurată în 
17 ianuarie 2020, la Biblioteca „V. 
A. Urechia” - Galați, sala „Mihai 
Eminescu”, când invitat de onoare 
a fost Dinu Doru Glăvan, președin-
tele UZPR, zeci de ani, una dintre 
vocile de aur ale Radio România. 
Partener al acestei manifestări ne-a 
fost Biblioteca Județeană „V.A. Ure-
chia” - Galați, căreia îi mulțumim. 
Au fost prezenți fondatori ai UZPR și 
ai Filialei UZPR - Galați, colegi care 
slujesc cuvântul în presa scrisă, ra-
dio, televiziune și agențiile de presă 
și on-line.

Un alt proiect în care partener ne 
este Biblioteca Județeană Gălățeană 
este colecta „O carte pentru bibliote-

ca satului!”, inițiativă aflată în acest 
moment în „stand-by”...

„Să rescriem povești identitare la 
Dunărea de Jos” este un alt proiect 
prin care urmărim antrenarea ele-
vilor de la Liceul de Arte „Dimitri 
Cuclin” din Galați, și de la alte in-
stituții de educație și învățământ, să 
exerseze arta cuvântului, să învețe 
să comunice. Înainte de instituirea 
stării de urgență, activitatea se des-
fășura săptămânal, în cadrul unor 
șezători. În acest cadru, elevii noș-
tri au învățat, pe lângă arta rostirii, 
și arta de a coase punctul românesc. 
Această  activitate se concretizează, 
anual, printr-o expoziție cu ocazia 
zilei de 21 noiembrie, când sărbă-
torim „Intrarea în biserică a Maicii 
Domnului”, hramul Bisericii „Vovi-
denia”  din Galați, partenera noastră 
în acest proiect. 

Locașul de rugăciune este locul 
unde familia domnitorului Alexan-
dru Ioan Cuza, inclusiv, Domnitorul, 
se rugau. În ultima jumătate de an, 
comunicăm on-line și ne continuăm 
lucrul individual. Copii au confecțio-
nat semne de carte, trăistuțe și măr-
țișoare, iar cele cinci voluntare și-au 
finalizat iile începute în vara trecută.

În curs de desfășurare este Con-
cursul de eseuri, ediția a IV-a, pe care 
datorită stării de alertă l-am amânat 
pentru această toamnă. De regulă, 
concursul era organizat în lunile 
aprilie-mai și se adresa școlarilor și 
liceenilor, iar în preajma  zilei de 15 
iunie, când îl comemorăm pe Mihai 

Eminescu, desfășuram festivitatea de 
premiere.

La acestă ediție, tema concursului 
de eseuri va fi legată de contextul glo-
bal, de vacanța de vară, petrecută sub 
„asaltul” pandemiei! Concursul va fi 
desfășurat on-line, în această toamnă, 
cu sprijinul presei locale și a mijloace-
lor proprii de informare (site-ul UZPR, 
pagina de facebook a Filialei noastre). 

*** Ca repere ale acțiunilor viitoa-
re ale UZPR menite să urmărească 
întărirea legăturilor cu mass-media 
și jurnaliștii de peste hotare, consi-
derăm că primul pas în demersurile 
Uniunii este cel de continuare a pro-
iectelor existente, dar și de cunoaște-
re a „terenului” în proiecte viitoare. 

Considerăm că  „regruparea” zia-
riștilor, indiferent în ce loc își slujesc 
semenii, trebuie să fie făcută pentru 
menținerea și împlinirea marilor ide-
aluri care i-au animat și i-au preocu-
pat pe înaintașii noștri, marii gaze-
tari ai națiunii, pentru manifestarea 
libertății de spirit și de exprimare a 
românului creștin. Credem că su-
premul crez în jurul căruia trebuie 
să ne regăsim noi, ziariștii, este cel 
de punere în valoare a specificului 
identitar românesc și creștinesc, în 
context europen și internațional.

Astfel spus, marii gazetari au 
rămas mari în memoria noastră, 
pentru că nu s-au raportat la „inte-
rese” mici, imediate, personale sau 
de conjunctură. Dimpotrivă, înain-
tașii noștri au privit în perspectivă, 
la viitorul suveran și independent al 
„Patriei Române”, ideal care a fost 
mai mult decât o „frază”. Unii din-
tre ei, au slujit cu prețul vieții, mă 
gândesc la Eminescu, la Caragiale, la 
Slavici și Alecsandri, dar mă gândesc 
și la mărturisitorii din închisorile ve-
chiului regim, între aceștia Nichifor 
Crainic, Mircea Vulcănescu și mulți 
alți înaintași care au statornicit, cu 
puterea cuvântului, „dimensiunea 
românească a existenței” și hotarele 
dreptății, adevărului și solidarității 
sociale.
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Grigore Radoslavescu, Filiala Iași: 
„Susținem inițiativele și proiectele 
comunitare de educație a tineretului ieșean”

MASĂ ROTUNDĂ A CONSILIULUI  CONSULTATIV AL UZPR

* Imediat după ce am preluat ac-
tivitatea de coordonare a UZPR Iași, 
am procedat la identificarea vulne-
rabilităților Filialei în comunitatea 
ieșeană, divizată din toate punctele 
de vedere: politic, social, cultural, 
jurnalistic, scriitoricesc etc.

** Date fiind dificultățile și ob-
stacolele momentului, am procedat 
de urgență la remedierea acestora, 
punând în practică proiecte impor-
tante, precum:

a) identificarea pe teren a mem-
brilor înscriși în UZPR și cooperarea 
cu structura centrală pentru actuali-
zarea Bazei unice de date a Filialei, în 
final realizând o evidență completă a 
Filialei care corespunde cu evidență 
de la structura centrală;

b) implementarea Programului 
,,UZPR IAȘI – 100 membri”, în sco-
pul măririi Filialei de la 28 de mem-
bri la 100 de membri, proiect îndepli-
nit în totalitate, prin înscrierea între 
timp de noi jurnaliști de toate catego-
riile (radio, tv, presă religioasă, presă 
militară, mass-media universitară), 
de diferite vârste (de la 25 de ani la 
92, câți are seniorul Vasile Filip), de 
la publicații private și bugetare. De al-

tfel, reușisem, la un moment dat, să 
depășim numărul de 100 de membri, 
dar între timp, doi membri au plecat 
din Filială, iar unul a decedat.

În prezent, la numărul de mem-
bri din municipiul Iași avem jurna-
liști care activează în locații diverse, 
unele îndepărtate  - TV Chișinău, 
Copenhaga - Danemarca, Vama 
– Suceava, Caransebeș - jud. Ca-

raș-Severin, București  
-  Trustul de Presă al 
Armatei, Tel Aviv-Is-
rael etc.

În context, aș 
dori să aduc mul-
țumiri domnului 
președinte Glăvan, 
domnilor Stanciu, 
Zanfir și Benescu, 
doamnelor Gîfu, 
Diaconu, Istudor, 
Cosmescu, de fapt 
întregii conduceri, 
pentru sprijinul ce 

mi-a fost dat în rezolvarea cu promp-
titudine a tuturor dosarelor de în-
scriere pe care le-am trimis la UZPR.

c) organizarea de întâlniri cu con-
ducerea UZPR având ca scop întări-
rea organizațională a Filialei, îndru-
marea pe line profesională, informa-
rea curentă cu problematica centrală 
și politica UZPR de întărire a rolului 
acesteia în societatea românească;

d) stabilirea de Parteneriate cu 
Cercul Militar Iași, cu Redacția ,,Re-
zervistul” - publicație a cadrelor mi-
litare în rezervă și veterani din Iași și 
din Chișinău, cu Redacția ,,Curierul 
de Iași” - publicație a Primăriei Iași, 
cu Arhiepiscopia Iașilor, cu Universi-
tatea ,,Apollonia” și cu Liga scriitori-
lor filiala Iași Nord-Est, cu redacțiile 
parohiale ,,Lumina Ortodoxiei” și 
,,Glasul Bisericii Banu”, pentru sus-
ținerea, pe bază de reciprocitate, a 
inițiativelor și proiectelor comunitare 
de educație patriotică și religioasă a 
tineretului ieșean;

 e) organizarea de vizite de do-
cumentare și de schimb de experi-
ență jurnalistică și scriitoricească cu 
ziariștii, poeții și scriitorii de limbă 
română din Cernăuți și din Odessa;

f) participarea membrilor Filialei 
ca invitați și ca realizatori de presă la 
evenimentele cu caracter patriotic, 
militar și religios din localitățile și 
garnizoanele moldave - activități cu 
specific ostășesc, sărbători naționa-
le importante, hramuri de biserici, 
activități ale ,,Cultului eroilor”, zile 
ale localităților, slujbe de comemo-
rare a eroilor, simpozioane, lansări 
de carte etc.

*** Cel mai important: Dobân-
direa unui sediu pentru Filială, do-
tat cu mobilier, spațiu de întruniri, 
computer, telefon, fax, pentru care 
este necesară intervenția și ajutorul 
Conducerii centrale pentru stabilirea 
condițiilor de alocare.

Menționez că am intervenit la mai 
multe structuri - universități particu-
lare, Primărie, Garnizoana militară, 
ONG-uri cu spații - unele fiind des-
chise unei asemenea solicitări. Dar se 
punea condiția stabilirii colaborării/
cooperării numai cu structura cen-
trală, care are personalitate juridică. 
Filiala nefiind înscrisă în Registrul 
asociațiilor și neavând personalita-
te în fața legii, nu poate primi nici 
spațiu, nici ajutoare sau sponsori-
zări materiale și financiare. Or, fără 
spațiu, fără mijloace tehnice de co-

municare, fără ședințe lunare și 
întruniri măcar trimestriale nu se 
poate desfășura o activitate optimă 
cu peste 100 de membri, mai ales că 
numărul acestora urmează să crească 
mai mult. 

Am speranța că poate în viitor se 
va putea rezolva această problemă, 
Filiala fiind de-acum cunoscută și 
apreciată. Prezența unui ziarist re-
zervist la coordonarea acesteia con-
stituie un atu privind neimplicarea în 
jocuri ale partidelor, ale altor struc-
turi cu interese personale, altele decât 
binele patriei și al comunității locale.

De asemenea, atragerea în Filială 
a unor ziariști/ responsabili de presă 

de la posturile de radio și Tv și de la 
redacțiile scrise, oameni de afaceri, 
ONG-uri; informarea ziariștilor aflați 
spre finalul carierei pentru înscrierea 
în UZPR cu motivarea primirii de In-
demnizație după pensionare în anii 
următori; extinderea și permanenti-
zarea colaborări cu ziariștii de limbă 
română sau de la publicații cu profil 
românesc din Ucraina (Cernăuți și 
Odessa), R. Moldova (Chișinău, Bălți 
și Cahul), Israel (Tel Aviv și Ierusa-
lim), Grecia (Muntele Athos) și din 
Serbia, între aceasta și orașul Iași exis-
tând niște legături spirituale și, cul-
turale foarte vechi, legate de Centrul 
istoric, de regele Serbiei și de Ulița 
sârbească din Iași; atragerea ca mem-
bri de onoare a cât mai mulți oameni 
de cultură (istorici, scriitori, profesori 
universitari, medici, militari, artiști, 
cercetători), numărul acestora fiind 
extrem de mare în Capitala Moldovei; 
înscrierea în Filială a unui număr cât 
mai mare de IT-iști și operaționali-
zarea web-site-ului Filialei: IassyU-
zprPost/ Moldova, s Global View; 
susținerea necondiționată a tuturor 
proiectelor și inițiativelor Conducerii 
centrale a UZPR, dată fiind impor-
tanța lor pentru creșterea prestigiului 
Filialei Iași în zona Moldovei situată 
de-o  parte și de alta a Prutului.
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Theodor Damian, 
Filiala New York, SUA:
„Consider că UZPR trebuie 
să-şi extindă prezența 
în toate țările cu emigrație 
română substanțială”

Paulian Buicescu, Filiala Olt: 
„Suntem adepții unui jurnalism de influență, op inie şi impact”

* Universul și mediul online, în 
general, deschid noi orizonturi de 
exprimare, mai ales în social media, 
prin website-uri personale sau gru-
puri publice de socializare. Jurnalis-
mul freelancer în social media poate 
însemna și liberalism de opinie, prin 
livrarea către consumatori a unor su-
biecte și tematici de interes. Susţinem, 
totuși că, jurnalismul de influencing 
în social media este de preferat jurna-
lismului freelancer sau jurnalismului 
clasic, în relaţia cu o instituţie media. 
De ce? Pentru că sub colaborare finan-
ţată de o instituţie media trebuie să 
accepţi politicile editoriale și să livrezi 
cu regularitate subiecte și articole con-
venite, pe când în social media nu o 
faci întotdeauna pentru bani și ai mai 
multe grade de libertate. Totuși, în ac-
tivitatea de freelancer în social media, 
puţini realizează că se și expun unor 
etichetări de fake news sau se con-
fruntă cu recursul fiinţelor medii și 
submedii la o informare trunchiată, 
partizană sau inexactă. Astfel, asaltul 
falselor informaţii în diverse postări 
se face resimţit din ce în ce mai mult 
și este necesar a-l contracara.

Un influencer politic independent, 
în acţiunile sale publice conștientizea-
ză cetăţenii cu privire la respectarea 
obligaţiilor, drepturilor și libertăţilor 
cetăţenești constituţionale.

A fi un influencer politic în reţelele 
de socializare înseamnă a te implica și 
a interacţiona cu diverși opinenţi, care 
își exprimă o multitudine de poziţii 
politice, fundamentate sau nu, simpa-
tia sau apartenenţa la diverse curente, 
platforme politic-electorale sau partide 
politice. Având în vedere că nu exis-
tă o legiferare a libertăţii de opinie în 
mediul on-line, un influencer politic 
independent se ciocnește cu poziţiile 
politic-partizane și exprimările unor 
indivizi, la limita legală și adeseori din-
colo de lege. Se poate spune, totuși, că 
un influencer politic independent, prin 
activitatea sa persuasivă, contribuie la 
formarea unor opinii politice individu-
ale, de grup sau comunitare, în general 

sănătoase pentru soci-
etate. Din perspectiva 
agresivităţii opiniilor 
politice pentru secu-
ritatea naţională, reţe-
lele social-media, prin 
multitudinea de opinii 
politice exprimate, 
pot fi un aliat pentru 
securitatea statului 
sau o ameninţare. 
Un influencer politic 
independent poate 
contracara opiniile 
politice anticonstitu-

ţionale și, prin activitatea sa în social 
media, poate contribui la consolidarea 
conștiinţei naţionale și a încrederii na-
ţiunii în forţele proprii, pentru a depăși 
diverse momente istorice critice.

** Este cunoscut că, de prin anii 
2008-2009 a început declinul presei 
scrise. În acest sens și în spaţiul de pre-
să al Oltului s-a înregistrat un declin 
al numărului de abonamente la presa 
scrisă. Motivul îl constituie noul volum 
de informaţii difuzat prin presa com-
puterizată, social-media și televiziuni. 
Consumatorul de presă face recurs la 
acest nou tip de acces la informaţie și 
renunţă la clasicul tip de presă, consa-
crat prin activitatea ziaristică. Apre-
ciem că din această cauză, numărul de 
abonamente la ziare și reviste a scăzut 
drastic, în fapt ca și piaţa de carte. Prin-
cipalele ziare ce apar în judeţul Olt sunt 
,,Gazeta Oltului”, ,,Ziarul de Olt” - coti-
dian judeţean de analiză și atitudine ci-
vică, ,,Linia întâi” - săptămânal pentru 
judeţul Olt, ,,Olt alert” și ,,Lupta”. To-
tuși, un apreciabil număr de ziare sunt 
tipărite în anii cu campanii electorale, 
când candidaţii își expun platformele 
și programele. Dintre revistele publi-
cate în judeţul Olt, amintim: ,,Popas 
journalistic și literar-artistic”, ,,Bastion”, 
,,OltArt”, ,,Semnalul Oltului, Râmni-
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cului și Argeșului” - săptămânal regional și 
independent, ,,Revista profesorilor de limbi 
moderne din județul Olt”. Concluzionând 
asupra evoluţiei presei profesioniste scrise 
și online, putem spune că declinul presei 
scrise înseamnă o evoluţie a presei profesi-
oniste online, a jurnalismului freelancer și 
influencingului în social-media, precum și 
a televiziunii locale ,,Olt TV.”

*** Activitatea UZPR Filiala Olt în me-
diul online este cu permanenţă și mereu în 
creștere. Cei mai mulţi membri au site-uri 
personale și, prin apartenenţa lor la diverse 
grupuri publice de socializare, video-uri, 
canale YouTube își exprimă opiniile faţă de 
diverse evenimente politico-economice sau 
culturale, interacţionând unii cu ceilalţi sau 
cu alţi opinenţi. De asemenea, ei publică 
diverse creaţii literar-artistice, cronici lite-
rare sau articole de presă în revistele ,,Po-
pas jurnalistic și literar-artistic”, un proiect 
remarcabil, realizat cu profesionalism și 
dăruire, în integralitate, de jurnalista av. 
Anca Popescu, directorul revistei, ,,Con-
fluențe literare” sau în ziarele locale: ,,Ga-
zeta Oltului”, ,,Ziarul de Olt”, precum și în 
săptămânalele ,,Linia întâi” și ,,Semnalul 
Oltului, Râmnicului și Argeșului” și în alte 
reviste din judeţul Vâlcea. Prin activitatea 
lor jurnalistic-literară, membrii Filialei se 
integrează și caută să răspundă noilor pro-
vocări societale, deschise viitorului tehno-
logiilor informatice.

Cei mai mulţi membri ai Filialei Olt sunt 
adepţii unui jurnalism de influenţă, opinie 
și impact și activează în grupuri publice 
online – Cenaclul jurnalistic și literar-ar-
tistic „Memoria Oltului și Oltețului”, „Popas 
jurnalistic și literar-artistic”, asociat revistei 
cu același nume, „Popasul oamenilor inte-
ligenți”, „Grupul de uniune pentru dialog și 
comunicare inter-organizații cultural”, Soci-
etatea culturală „Gala Galaction”, Mișcarea 
Euther-Ortodoxă „Calea, Adevărul și Viața”, 
„Gazeta publică”, precum și în paginile Uni-
unii Ziariștilor Profesioniști din România, 
Filiala Olt, Liga Scriitorilor Români, Filiala 
Olt și Mișcarea Euther-Ortodoxă.

* Cred că cea mai mare provo-
care depășită de Filială este legată 
de conducerea UZPR. Informaţiile 
contradictorii sau false ori trans-
mise în formule răstălmăcite au 
semănat confuzie în multe locuri 
și aspecte. Toate acestea, însă, s-au 
evaporat prin realitatea și concre-
tul ultimelor alegeri pentru con-
ducerea UZPR.

** Cu toate că de la mijlocul 
lunii martie 2020 orașul New 
York a fost închis, ca fiind centrul 
pandemiei COVID-19 pe Ame-
rica, până în present am avut ur-
mătoarele activităţi: am editat și 
publicat revista „Lumină Lină”, 
nr. 1, ianuarie – martie 2020 (142 
p.), nr. 2, aprilie – iunie 2020 (140 
p.) și nr. 3, iulie-septembrie 2020 
(132 p.). În privința prezenței în 
spțiul public menționez interviul 
cu Gabriel Basarabescu, la Radio 

România Actualităţi, din 13 apri-
lie, interviul cu Florinela Josip, 
pentru ziarul „Libertatea”, în 17 
aprilie, participarea online la Se-
ratele „Eminescu, jurnalistul”, pe 
11 mai, la Gala Premiilor UZPR 
pe anul 2019, în 28 iunie, precum 
și la programul „Dialog diaspora”, 
organizat online de Ministerul 
Românilor de Pretutindeni, pe 25 
iulie. 

*** Cred că UZPR lucrează ac-
tiv deja pentru întărirea relaţiilor 
cu Diaspora română și aici este 
suficient să menţionez legăturile 
directe cu reprezentaţii UZPR din 
SUA, Austria, Belgia, Italia, pen-
tru a enumera doar câteva ţări din 
Diaspora română. Și consider că 
UZPR trebuie să-și extindă pre-
zenţa, prin formare de filiale sau 
atragere de membri din toate ţările 
cu emigraţie română substanţială.
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Claudius Dociu, Filiala Prahova: 
„În spațiul online putem promova valorile 
pe care ni le asumăm, ca membri ai UZPR”
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* Ca orice invenție, rețelele de soci-
alizare pot fi un instrument util și bi-
nevenit de transmitere a informației 
corecte, dar și o armă de propagandă 
ori de-a dreptul de dezinformare de 
care se pot folosi grupurile interesate 
să promoveze anumite mesaje. 

Conștienți de acest lucru, ca și de 
faptul că un segment important al 
publicului se informează din sursele 
online, am decis că e important să fim 
prezenți în acest spațiu, unde putem 
promova valorile pe care ni le asumăm, 
ca membri UZPR, dar avem și ocazia 
să combatem informațiile false lansate 
de diverse entități. 

Ca atare, avem un grup al Filialei 
Prahova a UZPR unde, pe lângă pro-
movarea activității noastre, populari-
zăm și alte articole interesante ale co-
legilor noștri, găzduim comunicate ale 

Departamentului de profil al UZPR și 
avem ocazia să ne exprimăm punctele 
de vedere asupra subiectelor de interes 
pentru comunitate. 

Strict în ce privește combaterea in-
formațiilor false, apreciem că acestea 
pot fi combătute mai ales prin alimen-

tarea publicului cu informații verifica-
te, complete și din surse de încredere, 
care să nu lase loc interpretărilor ten-
dențioase. 

Este adevărat că uneori întâmpi-
năm piedici inclusiv din partea auto-
rităților în a obține informații care să 

Dumitru Țimerman, Filiala 
„Anton Davidescu” Satu Mare-Sălaj:
„Membrii noștri consiliază periodic, 
din perspectivă profesională, tinerii ziariști”

*Filiala UZPR „Anton Davidescu”, 
Satu Mare-Sălaj se află la început de 
drum, având în vedere că aceasta a fost 
constituită în 13 februarie 2020. Până 
în prezent, membrii Filialei au militat 
pentru verificarea informațiilor din cel 
puțin trei surse, în vederea contraca-
rării apariției pe rețelele de socializare, 
dar și în presa locală, a unor articole, 
știri, informații insuficient documen-
tate. Ziariștii profesioniști, membri ai 
Filialei UZPR Satu Mare-Sălaj, au con-

siliat periodic tinerii ziariștii din acest 
punct de vedere, dar mai cu seamă au 
luat atitudine împotriva celor care au 
publicat informații care s-au dovedit 
ulterior a fi inexacte, numai de dragul 
senzaționalului. 

**Principalul obiectiv al Filialei 
UZPR Satu Mare-Sălaj a fost acela de 
a face cunoscută înființarea ei, prin 
intermediul presei locale, dar și con-
dițiile necesare pentru înscrierea de 

noi membri în UZPR. Un alt deziderat 
permanent este acela destinat mediati-
zării principalelor acțiuni întreprinse la 
nivelul UZPR, în presa locală scrisă, de 
radio și televiziune. Pe masa de lucru a 
Filialei avem o serie de proiecte la care 
lucrăm, legate de: înființarea unei revis-
te a ziariștilor profesioniști sătmăreni; 
accesarea unor fonduri europene, sub 
tutela UZPR; amenajarea unui sediu al 
FIlialei cu sprijinul administrației pu-
blice locale; întâlniri lunare cu membrii 

aibă girul oficialităților din domeniu, 
dar sperăm că printr-un dialog con-
stant între membrii UZPR și repre-
zentanții diverselor instituții vom găsi 
punți de comunicare eficiente și care să 
funcționeze pe termen lung. 

 
** Având în vedere rolul nostru de 

organizație de utilitate publică, precum 
și dorința noastră de a promova Uniu-
nea în rândul unui public cât mai larg, 
am optat încă de la înființare pentru 
parteneriate cu instituții prestigioase, 
în baza cărora am realizat sau urmează 
să realizăm proiecte de interes pentru 
comunitate. 

Astfel, în baza parteneriatului cu Bi-
blioteca Județeană „Nicolae Iorga” Pra-
hova, UPZR a fost partenera mai mul-
tor evenimente culturale importante, 
precum conferința „Memoria exilului 
românesc” a Marilenei Rotaru, lansa-
rea volumului  „Dulci. Jurnalul unui 
câine scris de Puric Dan”, în prezența 
autorului, dar și lansarea în premieră a 
volumului „Cavalerii noilor apocalipse”  
al colegului nostru, Corneliu Vlad. 

În baza aceluiași parteneriat, am 
organizat, de altfel, și Festivalul Cul-

tural Internațional „Libertate și jurna-
lism”, inițiat de Filiala noastră pentru 
a marca Ziua Mondială a Libertății 
Presei, un eveniment care a cuprins 
conferințe, expoziții și lansari de carte 
pe parcursul mai multor zile, la Plo-
iesti și la Câmpina. 

Parteneriatul cu Centrul Cultural 
Vălenii de Munte s-a materializat, la 
rându-i, printr-o expoziție remarcabi-
lă, „Nicolae Iorga în presa de acum 100 
ani”, organizată cu sprijinul necondi-
ționat al colegului nostru, graficianul 
Nicolae Ioniță - membru fondator al 
UZPR Prahova - și găzduită cu gene-
rozitate de către partenerii noștri din 
Vălenii de Munte.   

Direcția Județeană Prahova a Arhi-
velor Naționale – devenită și ea partene-
ră oficială a UZPR Prahova – ne-a pus 
la dispoziție o colecție spectaculoasă cu 
peste 1.500 de fotografii ale prahove-
nilor de altădată, disponibilă online ca 
expoziție virtuală organizată sub egida 
UZPR și Arhivele Naționale.  

Pe lista viitorilor parteneri ai Filialei 
figurează deja Hipodromul din Ploiești, 
la reuniunile căruia UZPR este mențio-
nată de acum drept partener oficial, dar 

și Filarmonica „Paul Constantinescu” 
din Ploiești, la concertele căreia sperăm 
ca în curând membrii UZPR să aibă ac-
ces liber, pe bază de legitimație, în limita 
locurilor disponibile.  

Iată, așadar, doar câteva dintre pro-
iectele în care Filiala Prahova s-a impli-
cat și care au făcut cunoscută Uniunea și 
obiectivele ei nu doar în rândul colegilor 
de breaslă, ci și pentru publicul larg. 

*** În opinia noastră, într-o lume în 
care informația nu mai trebuie să circu-
le pe la punctele de frontieră, putând 
ajunge practic instantaneu în (aproape) 
orice punct de pe Terra, organizațiile 
profesionale ale jurnaliștilor ar trebui să 
colaboreze strâns, cu atât mai mult cu 
cât se confruntă cu aceleași provocări, 
fie că e vorba de asaltul noilor tehno-
logii, de fenomenul fake news sau de 
tendința guvernanților și marilor cor-
porații de a împiedica liberul acces al 
presei la informații. 

În aceste condiții, credem că UZPR 
trebuie să fie, alături de organizațiile si-
milare din alte țări, un participant activ 
la elaborarea unor strategii de sprijinire 
a presei și protejarea a libertății acesteia.

Filialei, în vederea dezbaterii unor teme 
legate de statutul ziaristului profesionist; 
lansarea unor idei noi pentru îmbună-
tățiea activității Filialei, dar și a UZPR; 
cunoașterea și diseminarea ultimelor 
noutăți existente la nivelul UZPR; lansa-
rea unor cărți scrise de ziariștii profesio-
niști, membri ai Filialei; colaborarea cu 
alte Filiale UZPR din țară și organizarea 

unor întâlniri ale ziariștilor profesioniști 
cu ziariștii care lucrează în presa locală, 
pentru a cunoaște mai bine problemele 
lor, dar și care ar fi perspectivele exis-
tente în vederea înscrierii lor în UZPR.

***Comunicarea periodică sau ori 
de câte ori este necesară cu reprezentan-
ții UZPR și organizarea unor astfel de 

mese rotunde, prin intermediul cărora 
va putea fi luat „pulsul” vieții Fialialelor 
din țară și străinătate. Organizarea unor 
întâlniri periodice, pe anumite teme cu 
caracter profesional, cu șefii Filialelor 
din țară și străinătate, dacă e posibil, și 
reprezentanții UZPR, în diferite orașe 
din țară unde există Filiale. Cred că ar 
fi foarte bine primite aceste reuniuni ale 
ziariștilor profesioniști, pentru a putea 
socializa și conversa pe anumite teme 
majore, specifice mediului jurnalistic. 
Consolidarea legăturilor cu mass-media 
și jurnaliștii de peste hotare s-ar putea 
realiza și prin intermediul comunicării 
pe Facebook, Instagram etc., pentru a 
se putea lega prietenii colegiale pe teme 
profesionale. De asemenea, prin inter-
mediul adreselor de e-mail ar putea fi 
dezbătute anumite probleme, teme, 
provocări în ceea ce privește evoluția 
societății, dar și a rolului ziaristului pro-
fesionist din țară și străinătate. 
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Mircea Bițu, Filiala Sibiu:  
„Presa scrisă nu poate funcționa fără 
un sistem de distribuție bine pus la punct”

Ioan David, Filiala 
„Valeriu Braniște” Timiș: 
„Hemoragia de știri false poate fi oprită 
cu ajutorul unui CNA al presei online” *Cea mai mare problemă cu 

care se confruntă Filiala Sibiu 
este legată de dificultățile pe care 
le ridică distribuirea presei scrise. 
Presa scrisă nu poate funcționa 
fără un sistem de distribuție bine 
pus la punct, iar în această privin-
ță, Poșta Română creează dificultăți 
insurmontabile. Cotidianele tipărite, 
cum este cazul ziarului „Tribuna”, au 
abonați care plătesc abonamentele 
și care trebuie să primească zilnic 
ziarele prin intermediul poștei, iar 
acest lucru nu este posibil în multe 
situații. Urmarea acestei situații este 
faptul că cititorii de presă scrisă, și 
așa tot mai puțini, sunt nevoiți să re-
nunțe la abonamente. În ceea ce pri-
vește apelul unei părți a publicului 
la informarea trunchiată, partizană 
sau inexactă de pe rețelele de soci-
alizare, există în rândul cititorilor 
percepția că informația de pe rețe-
lele de socializare este una demnă 
de încredere. În rândul unei părți 
a publicului nu există diferențierea 
între presă și informațiile de pe re-
țelele de socializare. Din acest motiv, 
trebuie promovată ideea și educat 
publicul în sensul informării doar 
din surse de încredere, din paginile 
publicațiilor și nu din alte surse de 
pe rețelele de socializare.

**Filiala Sibiu a UZPR a derulat 
în ultima perioadă o serie de proiec-
te culturale care să întărească poziția 
presei la nivel local și național. Deși 
în ultima perioadă derularea acțiu-
nilor culturale a fost afectată de pan-
demie și de restricțiile impuse, filia-
la a fost prezentă, prin intermediul 
cotidianului „Tribuna”, în calitate de 
partener, la proiectul „Asociațiunea 
ASTRA – recuperarea unei Memo-
rii culturale”, care a pus în valoare, 
prin intermediul unei expoziții de 
fotografie și documente și al unui 
volum tipărit, una dintre cele mai 
importante construcții culturale 
din trecutul Sibiului, Asociațiunea 

Transilvană pentru Literatura Ro-
mână și Cultura Poporului Român 
– ASTRA și personalitățile implica-
te în înființarea ei. Proiectul a reușit 
să readucă în actualitate contribuția 
personalităților care au marcat viața 
culturală a Sibiului și a Transilvaniei 
în cea de-a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, având în vedere faptul că 
Asociațiunea ASTRA a coagulat în 
jurul său cea mai mare parte a in-
telectualilor români din provincie, 
cu o activitate culturală vastă, de di-
mensiuni semnificative și de o im-
portanță covârșitoare pentru viața 
culturală a Sibiului și a țării. 

***Uniunea Ziariștilor Profesio-
niști din România ar trebui să con-
tinue activitatea de susținere a presei 
de peste hotare și întărirea legăturilor 
cu mass-media și jurnaliștii de peste 
hotare, în numele regrupării presei în 
fața noilor evoluții ale societății prin 
crearea unor legături concrete între 
presa din țară și cea din Diaspora. 
Una dintre variante ar putea fi cre-
area unor parteneriate și publicarea 
în presa din țară a unor materiale ale 
jurnaliștilor de peste hotare.

*Cât mai valorează, astăzi, deon-
tologia presei? Fix cât o „frecție la un 
picior de lemn”. Expresia este valabilă 
pentru categoria de așa-ziși ziariști 
„profesioniști” (de) formatori de opi-
nie, dar mai cu seamă pentru „lucră-
torii” rețelelor de socializare, care joa-
că „rumba” cu informația în funcție 
de interese private sau de grup, politi-
ce ori financiare. Pentru membrii fili-
alei noastre, cea mai mare provocare 
a fost legată de comunicatele false ori 
„scoase din context” ale grupului de 
presiune ostil UZPR. În acest context, 
ca să evităm posibila „contaminare”, 
am organizat întruniri lunare, adu-
când la cunoștința colegilor comuni-
catele oficiale ale Uniunii. Dacă mă 
întrebați cum putem reduce aceste 
„emoragii” de știri false, răspunsul 
meu este simplu și destul de dur: 
identificarea și înregistrarea tuturor 
site-urilor și înființarea, să-i zicem, 
a unei „poliții a presei online”, un fel 
de CNA al presei virtuale.

** Cel mai important proiect al 
Filialei noastre vizează tărâmul ști-
ințific al presei. În acest context, avem 

încheiat un parteneriat cu Institutul 
de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, 
al Academiei Române, Filiala Timi-
șoara, pentru realizarea unor cerce-
tări sistematice în domeniul istoriei 
literare și a presei. Astfel, rezultatele 
acestor preocupări s-au materializat 
în organizarea unor manifestări ști-
ințifice de amploare. Evidențiez doar 
trei dintre acestea: Congresul Inter-
național de Istorie a Presei, ediția a 
IX-a (2016), cu tema „Tradiții ale 
presei științifice”, Congresul Interna-

țional al Culturii Române, cu tema 
„Unitatea limbii și culturii române” 
(2018) și Simpozionul Internațional 
„Centenarul Banatului 1919-2019”. 
La aceste manifestări, membrii Fili-
alei noastre s-au implicat nu numai 
în organizare, ci și în procesul de cer-
cetare, comunicările lor ridicându-se 
la un înalt nivel științific.De aseme-
nea, membrii Filialei UZPR „Vale-
riu Braniște” Timiș participă activ la 
conceperea și elaborarea volumului 
„Presa”, din cadrul „Enciclopediei 
Banatului”, o lucrare inedită pentru 
spațiul nostru de cultură și care va 
număra peste 1.500 de pagini.

*** În acest cadru, vin cu o pro-
punere concretă: organizarea de 
către UZPR, în anii pari (deci din 
doi în doi ani) a unui Congres al 
jurnaliștilor de pretutindeni, în 
plen și pe secțiuni, cu tematici 
diverse, în funcție de evoluția 
societăților. Este un mod sigur 
de consolidare a legăturilor cu 
jurnaliștii de peste hotare.
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Teodora Smolean, 
Filiala „Libertatea”, 
Pancevo, Serbia:
„Am reușit să ne opunem 
acelor influențe, presiuni și 
încercări de dirijare a 
conceptului de presă liberă”

Petrică Butuc, Filiala Vrancea:  
„Jurnaliștii vrânceni își onorează statutul 
profesionist respectând codurile deontologice”

* Înființată recent, Filiala din 
Serbia a UZPR nu a avut parte de 
mari provocări. Consecvenți eticii 
jurnalistice, am reușit să ne opunem 
acelor influențe, presiuni, încercări 
de dirijare a conceptului de presă 
liberă. Totuși, libertatea presei, re-
spectiv presa liberă, rămâne acea 
parte mai vulnerabilă a societății în 
care trăim. Acțiunile Filialei noastre 
au fost îndreptate în vederea pro-
movării UZPR, a acțiunilor între-
prinse, am avut mai multe contac-
te și am răspuns solicitărilor celor 
interesați de a deveni membri ai 
UZPR, respectiv ai Filialei noastre.

** Avem în vedere câteva ac-
țiuni și proiecte de cercetare a 
poziției jurnalistului și presei, în 
urma cărora vom oferi o analiză, 

sperăm, mai completă, referitoare 
la locul, poziția și problemele cu 
care se confruntă presa profesio-
nistă în spațiul nostru.

*** Acele activități prin care să 
se promoveze principiile de bază 
ale UZPR; implicarea în viața pu-
blică prin dezbaterea/elaborarea 
acelor probleme care reprezintă 
interesele membrilor, dar și ale 
societății ca întreg. Colaborarea 
dintre Filiale pe anumite acțiuni și 
proiecte comune; elaborarea unei 
strategii de lungă durată a UZPR, 
axată pe câteva puncte prin care 
să se asigure vizibilitatea UZPR 
într-un cadru național și interna-
țional, respectiv o penetrare mai 
ponunțată în toate sferele vitale 
ale societății.

* Informațiile false au alimentat 
presa de pe vremea când era doar 
scrisă, au continuat să o alimenteze 
și odată cu apariția radioului, a tele-
viziunii, a internetului cu multele sale 
forme de exprimare. Există o categorie 
de informații false de tipul Caracudi 
de la „Revolta Națională” - ne-o po-
vestește Nenea Iancu – a existat și va 
exista, dar este vorba despre informa-
ții benigne care nu fac rău nimănui. 
Pot crește doar tirajul sau audiența cu 
gradul lor de senzațional lucrat pentru 
gustul unui public avid de senzațional. 
Și pentru care nu contează adevărul. 
Ceva în genul găina care naște pui 
vii. Cine-a stat să caute găina eroină? 
Există, însă, categoria informațiilor 
false ca mijloc de manipulare. În acest 
caz, asistăm la ieșirea din informarea 
corectă a publicului - ca menire a pre-
sei de la începuturile sale - și la intra-
rea pe terenul propagandei. Asta pare 
a fi esența scopului informațiilor false 
din presa, să o numim, clasică, dar și 
a informării trunchiate, partizane sau 
inexacte, de pe rețelele de socializare și 
nu numai. Sprinteneala cu care lucrea-
ză online-ul, capacitatea de a produce 
false evenimente de presă extrem de 
dense și în mod aproape instantaneu, 

comoditatea publicului care își refuză 
verificarea corectitudinii informației 
–cum să nu fie așa dacă scrie la gazetă, 
le-a permis informațiilor false, trun-
chiate etc. să capete drept de cetățenie 
și să devină aproape infailibile. Pentru 
un anumit public. Foarte numeros și 
foarte greu de dislocat spre căutarea 
adevărului din scriitura de ziar - print 
sau electronic, ori de pe paginile de 
Facebook, Twitter etc. Ce putem face 

ca presă profesionistă, 
de fapt ca profesioniști 
ai presei? Mă refer la zi-
ariștii acreditați ca atare 
de UZPR, care este un 
corp de elită al presei 
românești. Înainte de 
asta, să pecizez că nu 
cred că este vorba des-
pre provocari depă-
șite. Cel mult despre 
un proces în care se 
încearcă depășirea. În 
mod realist vorbind, 
nu ai cum să oprești 

revărsările de informații false, trun-
chiate, partizane. E ceva ce se asea-
mănă cu a te feri de Covid. Și nici de 
efectele greu de evaluat în timp ale nu-
mitelor informări. Revenind, vă spun 
ce au făcut colegii mei din Vrancea, 
membri ai Uniunii: și-au onorat statu-
tul de ziariști profesioniști respectând 
codurile deontologice, scriu cu res-
pect pentru normele limbii române. 
Informează corect și își asumă nu doar 
aprecierea cititorilor fideli adevăru-
lui, ci și reacțiile publicului manipu-
lat prin informații false, trunchiate, 
partizane.

** Membri ai Filialei Vrancea a 
UZPR au participat activ, inclusiv ca 
organizatori, la o serie de activități 
cultural-educative, umanitare, de pro-
movare a valorilor din cultură, sănăta-
te, sport, din alte domenii, de la nivel 
județean sau național, s-au implicar 
efectiv viața comunității vrâncene. 

În manifestările organizate la Cer-
cul Militar cu prilejul zilei de 15 ianu-
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arie, membri ai UZPR au participat și au 
vorbit despre opera poetică și jurnalistică a 
lui Mihai Eminescu și despre Ziua Culturii 
Naționale. În același context al activităților 
culturale, dar și de promovare a valorilor 
școlii vrâncene, membri ai Uniunii au fost 
invitați de conducerea Colegiului Pedago-
gic „Spiru Haret” Focșani și au participat 
la manifesatările consacrate împlinirii a 
150 de ani de la înființarea acestei presti-
gioase instituții de învățământ. Redacția 
Monitorului de Vrancea, unde lucrează 
mai mulți membri ai UZPR, a organizat 
întâlniri cu elevi ai unor colegii naționale 
din Focșani care au aflat de la fața locului 
despre rolul și importanța presei în soci-
etate, ca și despre procesul de elaborare a 
unui ziar, de la planificare, documentare, 
până la punerea în pagină, tipărire și ajun-
gerea la cititor. Inclusiv despre informații 
corecte și informații trunchiate, partiza-
ne. Membri ai Uniunii sunt conducători 
ai Revistei „Salonul literar” și al editurii 
cu același nume, care editează, lunar, în 
medie, cel puțin două-trei cărți de poezie, 
proză, memorialistică etc., iar cu ocazia 
lansării volumelor, care au loc la Biblioteca 
Județeană „Duiliu Zamfirescu”, fac scurte 
recenzii în fața publicului. 

În preajma marilor sărbători creștine, 
membrii UZPR, Filiala Vrancea, au orga-
nizat colecte de jucării, alimente, îmbrăcă-
minte, care au fost oferite multor persoane 
- și familii - aflate în nevoi din localități 
vrâncene și au promovat în presa locală 
activitățile unor organizații care au orga-
nizat activități similare. Ziariști membri 
ai Uniunii au inițiat sau susținut activități 
de strângere de fonduri pentru tratarea 
unor cazuri de persoane grav bolnave, 
prin presă, dar și cu ocazia unor jocuri 
ale echipei de handbal de Ligă Națională 
a CSM Focșani 2007. 

***Uniunea are nevoie ca, afirmân-
du-și identitatea, să iasă la întâlnirea cu 
organizații similare ale jurnaliștilor din 
străinătate, cu care să aibă acțiuni comune, 
să facă schimburi de informații și de expe-
riențe. Să lucreze pe platforme comune cu 
acestea, într-o atitudine proactivă în fața 
noilor nevoi ale societății. Și să folosească 
în acest sens și filialele din străinătate ale 
Uniunii, care au membri cu deosebite ca-
lități intelectuale și profesionale.
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C
a un răsunet de bucium, che-
marea Uniunii Ziariștilor Pro-
fesioniști din România a pus în 
mișcare cronicarii timpului, cei 

care adaugă plusvaloare clipei și-apoi o 
redau oamenilor în slujba cărora sunt. Au 
pornit la drum pe Argeș în sus, până au 
poposit în satul Slănic din comuna Ani-
noasa de Argeș, pentru a marca și duce 
în patru zări ecoul momentului când s-a 
botezat o Tabără de Creație numită Aris, 
născută din sufletul scăldat în lumina 
gândului UZP în parteneriat cu Editura 
Detectiv Literar – București, alături de 
Primăria comunei Aninosa – Argeș și 
Uniunea Scriitorilor – Filiala Bacău.

Au fost prezenți ai vieții cronicari din 
Iași, Bacău, Galați, Râmnicu Sărat, Te-
leorman, București, Pitești și mulți alții, 
dar și reprezentanți ai Primăriei Aninoa-
sa, cu daruri de suflet și gând, pentru 
nou-născutul consemnat în hrisoavele 
timpului în a doua zi a lui brumărel, din 
anul pandemic 2020. Ziariștii – ostași pe 

frontul vieții – au respecteat cu strictețe 
spiritul și litera ordonanțelor, civile sau 
militare, de combaterea devastatoarelor 
efecte produse de invizibilul invadator 
COVID 19.

Și totuși, evenimentul – în sensul ple-
nar al cuvântului – s-a desfășurat într-un 
ambient plăcut, plin de voluptatea faptei 
împlinite cu dragoste și credință. În sala 
primitoare a Căminului Cultural din satul 
Slănic, cu bunăvoința primarului Beno-
nie Ștefan și a secretarului comunei Nicu 
Rachieru, a fost amenajată o expoziție de 
carte recent apărută și publicațiile UZP, 
Cronica Timpului, Certitudinea, Detectiv 
Cultural, Revista Nouă, Urmuz și Helis, 
exponate care au fost dăruite tuturor 
participanților, spre bucuria și uimirea 
acestora.

Din manifestare nu a lipsit Imnul 
Jurnaliștilor. Cuvântul de deschidere al 
Secretarului comunei Aninoasa, domnul 
Nicu Rachieru, care apoi a predat micro-
fonul moderării domnului Doru Dinu 

Glăvan, președintele UZPR. În maniera-i 
cunoscută, moderatorul a punctat succint 
preocupările importante ale Uniunii și a 
subliniat evenimentul pe care îl sărbăto-
rim datorită efortului deosebit depus de 
Firiță Carp, omul cu trup, suflet și gând în 
slujba binelui pentru breasla jurnaliștilor 
care trudesc în folosul cetățenilor.

Momentul de sfințire a evenimentului 
a fost săvârșit de părintele arhimandrit 
Veniamin V. Boțoroga, care a încheiat cu 
o suavă poezie, creație proprie, apărută în 
volumul „Calea iubirii”.

Distinsul romancier, poet și jurna-
list Ștefan Mitroi a făcut o emoționantă 
mini-frescă a muncii cronicarului clipei 
și vieții noastre, subliniind că majoritatea 
suntem născuți la sat și că nu putem și 
nici nu trebuie să dăm uitării izvorul veș-
niciei noastre, filonul de talent de unde 
ne alimentăm cu seva creației revigorate 
în permanență.

Emilian Marcu, moldavul poet, jurna-
list, romancier și critic literar de substan-

ță, a adus un vibrant omagiu țăranului 
român, printr-o antologică poezie din 
creația personală.

Câmpineanul Florin Dochia, poliva-
lent cum îl știm, pe lângă gândurile fru-
moase la adresa proiectului sărbătorit, 
ne-a oferit o floare din creația sa poetică.

Marian Nencescu, cercetătorul împă-
timit de filosofie și istorie literară, ne-a 
bucurat cu câteva considerații, atât ale 
prezentului, cât și ale viitorului taberei 
de creație inaugurată sub auspicii pro-
mițătoare.

Firiță Carp, așa cum îi este obice-
iul, ne-a vorbit doar despre ceilalți, 
demonstrându-ne – încă o dată – de-
pendența sa de prietenie. Multe bune 
și frumoase cuvinte aș putea spune 
despre el. Mai recent, l-am compa-
rat cu un meșter Manole contempo-
ran cu noi, care și-a înveșnicit Ana 
– întruchipare a dragostei, a patimei 
pentru o realizare dăinuitoare – în 
ctitoria numită Casa de Creație Aris. 
Cum să-l plasez geografic pe Firiță 
Carp? Bucureștean, argeșean sau jur-
nalist-poet, român ubicuu și empatic?

În sală se aflau mulți localnici în-
soțiți de copiii lor, dar și câteva măi-
cuțe de la mânâstirile din apropiere. 
Doi dintre copiii prezenți ne-au bu-
curat, ne-au impresionat cu interpretările 
lor folclorice, cu o autenticitate demnă 
de remarcat.

Sculptorul Constantin Sinescu a oferit 
câte o „statuetă a scriitorilor”, însoțită de 
Certificatele de Autenticitate, unor perso-
nalități prezente, printre care Doru Dinu 
Glăvan, Ștefan Mitroi, Emilian Marcu, 
Firiță Carp, Marian Nencescu.

Fiecare jurnalist participant a ținut să 
ofere câte o floare de gând celor de față 
la eveniment.

Profesorul, critic literar, cu vocație 
pentru apostolat și critică literară, nu nu-
mai de întâmpinare, Mioara Bahna, ne-a 
prezentat o succintă trecere în revistă a 
noilor apariții editoriale, unele aflate în 
expoziția de față.

Mesager al salutului câmpiei, poetul 
Tudor Amza ne-a dăruit câteva armonii 
madrigalate din răsăritul florii soarelui.

Târgovișteanul bucureștenit, Ică Să-
lișteanu, și-a manifestat emoția de poet 
și jurnalist prin cuvinte metaforizate și 
nu numai.

Teleormăneanca Florentina Loredana 
Dalian a emoționat – ca de obicei – asis-
tența cu propria creație poetică.

După atâtea gânduri frumoase încrus-
tate în petale de crin, la care se adaugă și 
propunerea unor donații de carte pen-
tru biblioteca sătească, primarul comu-
nei Aninoasa, reînvestit cu un proaspăt 
mandat, marcat vizibil de emoții, și-a ma-
nifestat neașteptata, plăcuta și angajanta 
surpriză oferită de UZP, Editura Detec-
tiv Literar, Uniunea Scriitorilor – Filiala 

Bacău, prin formidabilul și inepuizabilul 
domn Firiță Carp, locuitorilor comunei 
Aninoasa și dumnealui personal. Marcat 
de încărcătura evenimentului, domnul 
primar Benonie Ștefan și-a manifestat 
disponibilitatea de a ajuta Tabăra de cre-
ație, pe termen scurt cu noi evenimente 
culturale susținute de autorități, dar și pe 
termen lung, cu promisiunea dezvoltă-
rii infrastructurii care să acopere zona 
tabărei de creație (curent, apă și asfalt), 
cu credință și nestrămutată forță într-o 
bună, rodnică și armonioasă colaborare 

între părți, pentru ca această Tabără 
de Creație Aris, ctitorită în plaiul ca o 
gură de rai din Slănicul Aninoasei de 
Argeș, să dăinuie peste ani, dusă mai 
departe de urmașii urmașilor noștri.

În final, moderatorul evenimen-
tului Doru Dinu Glăvan, mulțumind 
și participării active a Televiziunii de 
Câmpulung- Muscel, a subliniat im-
portanța proiectului pus în operă, 
valoarea lui mereu amplificată în vi-
itor și dorește tuturor multă sănătate 
încununată de bucuriile realizărilor.

Ne-am deplasat in corpore la tabă-
ra, încă șantier, de pe colina Măgurii 
din Slănic, unde am închinat un po-
cal plin cu nectarul speranțelor îm-
plinite, pentru Ctitoria Aris, pentru 

viitorul mai bun al celor care ne urmează.
Până în Crucea Nopții s-au spus poe-

zii, s-a cântat, s-au făcut planuri de viitor, 
la lumina focului de tabără, unde Florin 
Ciocea s-a întrecut pe sine cu năzdrăvă-
nii poetice și nu numai, acompaniat de 
maestrul tipograf, cum altul nu-i, Petre 
Gavrilă, șeful de la Cormina Print.

A consemnat din fuga turistului,
reporter de serviciu

Dorel Vidrașcu

Sărbătoare jurnalistică și Sărbătoare jurnalistică și 
literară la Slănic de Argeșliterară la Slănic de Argeș

CONDEIE ȘI PENELE
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CODUL  DEONTOLOGIC  AL 
JURNALISTULUI  PROFESIONIST

@ general de brigadă (rtr) dr. Gheorghe VĂDUVA

LIMBAJUL  ZIARISTIC

Arhitectura etică și 
profesională a actului 

jurnalistic
Activitatea jurnalistică este strict 

dependentă de drepturile fundamen-
tale care definesc o societate demo-
cratică: dreptul la informare, dreptul 
la exprimare liberă (libertatea de ex-
presie) și dreptul la atitudine critică. 

Cinci seturi de obligații esențiale 
definesc activitatea jurnalistică:

- cultul adevărului;
- verificarea temeinică a datelor și 

informațiilor care se difuzează (tot-
deauna ceea ce realizează un jurnalist 
trebuie să fie în slujba adevărului și 
de aceea, temeinic verificat);

- independența și suveranitatea 
jurnalistului în actul jurnalistic și în 
procesul elaborării și difuzării pro-
dusului jurnalistic;  

- loialitatea și buna credință în 
activitatea jurnalistică;

- respectarea dreptului persoane-
lor la propria lor imagine și la propria 
lor personalitate. 

Dincolo de aceste cinci obligații 
pe care oricare jurnalist le știe, în-
trucât fac parte din ABC-ul meseriei 
sale, există o arhitectură complexă, 
diversificată și, în același timp, bine 
integrată a acestei profesii. Princi-
palele componente integrante și in-
tegratoare ale profesiei și activității 
jurnalistice, ar putea fi comprimate 
într-o arhitectură de rețea, cu cel pu-
țin 16 noduri, de structură holistică. 
Asamblarea într-un concept stabil 
și, în același timp, dinamic și foarte 
complex, a acestor noduri de rețea 
este reprezentată, sugestiv, în Figura 
alăturată. Se observă că, într-o astfel 
de rețea holistică, fiecare nod este 
strict dependent de celelalte și, toa-
te, împreună, durează un ansamblu 
unitar de interdependențe, care an-
velopează un nucleu – un  nucleu al 
esenței – aflat în primul cerc din jurul 
punctului de intersectare a tuturor 
vectorilor de conectare și interconec-
tare a nodurilor. El exprimă unitatea 
și complexitatea acestei profesii difi-
cile, continue și profunde.

Adevărul 
Pe frontispiciul actului jurnalis-

tic trebuie scris totdeauna cuvântul 
Adevăr. Acest cuvânt face parte din 
esența profesiei de jurnalist, din te-
melia actului jurnalistic și el trebuie 
respectat cu sfințenie. 

Calitatea
Nu există și nu trebuie să existe 

niciodată, în mentalitatea, în etica 
și în munca unui jurnalist intenția 
sau practica unui act jurnalistic su-
perficial, în sensul lui „merge și așa”. 
Totdeauna produsul jurnalistic tre-
buie să fie de cea mai bună calitate, 
profund, detaliat și bine articulat, 
indiferent cât de mare ar fi efortul 
documentării, cunoașterii, înțelegerii 
și elaborării acestuia. 

Loialitatea jurnalistică
Un jurnalist trebuie să fie, în pri-

mul rând, loial profesiei sale. Este o 
profesie foarte grea, care nu se poate 
face decât cu devotament total, cu 

credință, continuitate și acribie. Un 
jurnalist nu trebuie să se abată nici-
odată, în nicio împrejurare, de la cre-
zul de jurnalist, de la etica jurnalis-
tică, de la deontologia profesiei sale.

Obiectivitatea
Firea jurnalistului, subiectivitatea 

sa firească, opinia personală, interesul 
etc. nu trebuie să intervină în niciuna 
din fazele de documentare și elabora-
re a produsului jurnalistic. Lipsa de 
obiectivitate în elaborarea produsu-
lui jurnalistic scris, vorbit, concreti-
zat prin imagine sau pe pagina web 
descalifică atât autorul, cât și opera. 

Imparțialitatea 
Imparțialitatea este un corolar al 

obiectivității. Jurnalistul nu trebuie să 
fie de partea cuiva, ci doar de partea 
adevărului. Această opțiune nu este 
însă simplă, mai ales pentru că, în 
actul elaborării produsului jurnalistic 
este greu să definești, să identifici și să 
aplici principiul imparțialității. Într-o 
lume în care predomină interesul, iar 
imparțialitatea este înlocuită cu anga-
jarea partizană și chiar cu lupta acerbă 
pentru a impune o atitudine sau alta, 
este foarte greu pentru un jurnalist să-
și obiectiveze imparțialitatea. Dar, în 
același timp, este și absolut necesar. 

Realismul 
În orice împrejurare și în oricare 

etapă a elaborării produsului jurnalis-
tic, jurnalistul, indiferent pe ce treaptă 
ierarhică profesională s-ar afla, trebuie 
să rămână cu picioarele pe pământ. 
El are datoria să păstreze totdeauna 
luciditatea și echilibrul dialogului și 
al întregului proces de documentare și 
elaborare a actului jurnalistic, în toate 
etapele sale, astfel încât să fie evitate 
exagerările, fanteziile, etichetările și, 
mai ales, irealismul, atât de prezent 
azi în viața noastră. 

Legalitatea
Nimeni nu este mai presus de 

lege, nici chiar legiuitorul. Unul din 
principiile de bază ale actului juridic 
este Fiat Justitia, pereat mundus (Să 
se facă dreptate, chiar de-ar pieri lu-
mea). Chiar și în situații de război, 
ca în oricare altă situație-limită, un 
jurnalist nu are dreptul să nu spu-
nă adevărul. Dar tot acest proces, ca 
întregul act jurnalistic, trebuie să se 
desfășoare în limitele legii.

Libertatea
Ziaristul, prin excelență, chiar dacă 

este angajat la o publicație privată (sau 
a vreunei instituții de stat), trebuie să 
beneficieze de dreptul constituțional 

al libertății de expresie, al libertății cu-
vântului, libertate esențială în exer-
citarea acestei profesii. Nimeni, sub 
nicio formă, nu-l poate constrânge pe 
jurnalist să deformeze sau să eludeze 
adevărul, să scrie după dictare sau po-
trivit intereselor unor persoane sau 
al unor instituții. Desigur, libertatea 
presupune și buna măsură, ceea ce în-
seamnă cunoașterea exactă a determi-
nărilor, a legilor și a bunelor practici. 

Responsabilitatea
Libertatea jurnalistică se asoci-

ază strâns cu responsabilitatea jur-
nalistică. Toate cuvintele pe care le 
folosește jurnalistul și toate celelal-
te instrumente ale jurnalistului și 
jurnalisticii trebuie să conțină și să 
exprime cunoașterea, înțelegerea și 
dimensiunile responsabilității jur-
nalistice. Responsabilitatea nu este 
constrângere, ci luciditate.

Respectul persoanei 
Jurnalistul trebuie să nu uite nici-

odată că fiecare om de pe planeta Pă-
mânt este unic și irepetabil și, de aceea, 
trebuie să manifeste, în relațiile cu el 
în procesul de elaborare a produsu-
lui jurnalistic, în modul cel mai firesc 
posibil, adică sincer și foarte atent la 
nuanțe, un comportament pe măsură. 

Integralitatea
Activitatea jurnalistică trebuie 

privită ca un întreg, întrucât jurnalis-
tica este o profesie a condiționărilor 
complexe, într-un spațiu divergent și, 
în același timp, unitar, holistic. Toa-
te laturile, calitățile și componentele 
profesiei de jurnalist se integrează 
într-un tot, sunt strict dependente 
unele de altele, iar lipsa uneia singure 
– spre exemplu loialitatea profesiona-
lă – poate duce la eșecul profesional 
total al jurnalistului. 

Integritatea
Personalitatea jurnalistului tre-

buie să fie una integră. Un jurnalist 
nu trebuie să aibă sau să-și permită 
să aibă puncte slabe, capricii, vicii, 
interese contrare profesiei sale, spirit 
răzbunător, lăcomie etc.

Unitatea componentelor integrante și integratoare 
ale profesiei de jurnalist

F pag 36
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PROIECTE

Seria de interviuri din cadrul emi-
siunii „Radical din Escu cu Mircea G. 
Florescu” (https://romaniinandalucia.
wordpress.com/category/gandire-ro-
maneasca/interviuri/) sunt realizate 
in colaborare cu platforma https://
radicaldinromania.ro/  și sunt focali-
zate pe viața românilor din afara gra-
nițelor și activitatea organizațiilot din 
Diaspora românească, dar urmăresc 
și situația românilor din țară, dorind 
să creeze o punte de legătură între 
toți românii. În aceeași perspectivă, 
„Radical din Escu” propune publicu-
lui vorbitor de castiliană o prezentare 
a comunității românești, a valorilor 
acesteia și relațiile stabile intercultu-
rale ale rezidenților din Spania, prin 
realizarea, în limba spaniolă, de pro-
grame dedicate.

Radio Românul, de 10 ani 
aproape de românii din 

Spania și din întreaga lume
Din ultimele date oficiale ale auto-

rităților spaniole, românii care au ales 
să se stabilească în Spania au ajuns la 
un număr de peste 1 milion.

Pentru această comunitate nume-
roasă românească din Spania, acum 
10 ani s-a lansat un post de radio 

românesc. Buletinele de știri conțin 
toate informațiile de interes. Alături 
de cele mai proaspete informații, mu-
zica românească este cel mai frumos 
cadou care poate fi oferit ascultăto-
rilor din FM și din lumea întreagă 
prin intermediul internetului, pentru 
românii care se află în Spania și care 
trec printr-un proces de integrare în 
societatea și cultura spaniolă, precum 
și pentru românii din țară sau de pes-
te hotare.

Pentru aniversarea celor 10 ani 
de emisie, împliniți la 1 iulie 2020, 
Radio Românul a pregătit o altă sur-
priză ascultătorilor săi: a lansat noua 
aplicație pe telefon, denumită Radio 
Românul, pe care o poate descărca 
foarte simplu oricine dorește fie în 
App Store, fie în Google Play.

Pe parcursul celor 10 ani de ac-
tivitate, Radio Românul a strâns în 
jurul său o comunitate românească 
puternică și numeroasă din Spania, 
alături de care fie a dezbătut subiecte 
importante de actualitate, fie a săr-
bătorit românește, celebrând cele 
mai importante sărbători naționale 
românești, o bună ocazie de a pro-
mova cultura și tradiția românească 
pe meleaguri străine, dar și de men-
ține aproape de sufletul românilor 
din Spania muzica și gastronomia 
românească. 

Spirit românesc 
pe unde radio

Fiecare popor își are propria co-
lecţie de povești, acestea fiind comori 
de suflet, inimi ce pulsează dincolo 
de noi, pentru oameni, peste timp... 
Comorile unui popor vor dăinui  prin 
cei care păstrează în inimi mândria 
de a fi român.

Acest post de radio s-a născut din 
dorinţa de a adduce clipe de bucurie 
în sufletele românilor de peste hotare. 

Această poveste s-a născut singură, 
fiind  proiectul nostru, al vostru și 
al românilor de pretutindeni. Radio 
ProDiaspora® își propune să facă su-
fletul românului să vibreze, adresân-
du-se lui.

Suntem datori să ducem mai de-
parte tradiţiile și obiceiurile care de-
fines sufletul poporului român, să le 
păstrăm vii, ca pe o flacără a iubirii 
eterne. Raţiunea de a exista și moti-
vaţia de a lucra se află la cei care, deși 
sunt departe cu trupul de cei care alcă-
tuiesc redacţia postului de Radio Pro-
Diaspora®, le sunt aproape cu sufle-
tul. Alături de noi au venit români de 
pretutindeni: Franţa, Marea Britanie, 
Germania,  Elveţia, Belgia, Austria, 
Italia, Spania, Republica Moldova, 
Africa de Sud, Australia, SUA etc.

Radio ProDiaspora® emite  online  
muzică, știri, informaţii în limba ro-
mână, pentru a suplini imposibilita-
tea celor plecaţi din ţară de a asculta 
melodiile românești de acasă. Acest 
radio este destinat românilor din 
diaspora, și nu numai ...născut din 
dorinţa de a micșora distanţele dintre 
români, oriunde s-ar afla aceștia. Ini-
ţiativa are ca scop promovarea ima-
ginii României, a românilor, a tra-
diţiilor, a culturii naţionale în afara 
graniţelor ţării, în cadrul comunită-
ţilor de români din lumea întreagă.

 Un jurnalist nu poate să-și 
permită ca, în profesia sa, să accep-
te momente de slăbiciune sau trăsă-
turi care pot compromite actul jur-
nalistic. Jurnalismul este una dintre 
acele profesii în care integritatea nu 
este o calitate sau o sumă de calități, 
ci un element de structură vitală. 

Operativitatea
Redacția este, într-o societate, 

precum o unitate militară într-un 
teatru de război. De asemenea, pe 
frontul informării corecte și opor-
tune a publicului, elaborării și di-
seminării produsului jurnalistic, al 
generării valorii jurnalistice,  fieca-
re jurnalist, fiecare structură jurna-
listică și întregul mecanism jurna-
listic trebuie să fie totdeauna ope-
raționale, gata de acțiune. Aceasta 
înseamnă organizare redacțională 
corespunzătoare, planificări realis-
te ale activității, viziune pe termen 
lung, dar și jurnaliști, structuri sau 
echipaje jurnalistice gata de acțiune 
în orice moment. 

Ingeniozitatea
În activitatea jurnalistică, inge-

niozitatea nu este numai un miri-
apod, ci și control rațional, me-
ditație, reflecție, analiză, sinteză, 
gândire. Ex nihilo nihil este valabil 
și în jurnalistică. Ingeniozitatea 
este doar un efect, nu o trăsătură 
înnăscută. Poate să existe o anu-
mită predispoziție creativă, dar ea 
trebuie cultivată, efectuată și între-
ținută printr-un proces continuu 
de perfecționare profesională, de 

cunoaștere și de predictibilitate 
jurnalistică. 

Perseverența
În activitatea jurnalistică, per-

severența nu înseamnă fixism, 
încăpățânare, neabatere de la una 
și aceeași conduită. Perseverența 
jurnalistică înseamnă un temeinic 
suport de cultură jurnalistică, de 
experiență și de abilitate jurna-
listică și, mai ales, o concentrare 
rațională și temeinic motivată pe 
obiect, pe faptă, pe acțiune. Jurna-
listul adevărat nu trebuie să abdice 
niciodată de la investigarea tuturor 
posibilelor surse, de la analizarea 
faptelor și situațiilor și de la găsirea 
celor mai potrivite căi și metode de 
realizare a produsului jurnalistic.  

Creativitatea 
jurnalistică implicită

Creația, în practica și arta jurna-
listică, în produsul jurnalistic, este 
una implicită, de tipul reflecției, 
meditației profunde, fotografiei ar-
tistice sau picturii după model. Re-
flecția și imaginativul nu sunt însă 
simple copii, în exterioritatea lor, a 
ceea ce se vede, se aude sau simte 
– de multe ori, simțirile înșală – ci 
modalități de transfer al realității, 
al faptului, în produs jurnalistic, în 
general, printr-un delicat proces de 
esențializare. 

(din lucrarea „Codul deontologic 
al jurnalistului profesionist”, 
integral pe www.uzp.org.ro”)

F Emisiunea „Radical din Escu”, 
cu Mircea G. Florescu, și 
„Români în Andalucía” – prima 
publicație destinată românilor 
din Andalucia, Spania

P
roiectele socio-culturale  
„Citește românește, gândește 
românește, trăiește și simte 
românește” și „Cultura po-

pulară și meșteșugurile tradiționale 
– punți de legătură pentru românii 
din Andalucia”, inițiate de Asociación 
Socio-Cultural Romanati din El Ejido, 
Almería, Spania împreună cu Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România și 
publicația „Certitudinea”, Centrul Jude-

țean de Cultură și Artă Olt din cadrul 
Consiliul Județean Olt și partenerii so-
ciali, Sindicatul Național Forța Legii și 
Confederația Sindicală Națională Me-
ridian încă din luna decembrie a anului 
2018, continuate cu seria de întâlniri 
săptămânale Noche Temática Inter-
cultural din Centro Cultural La Tierra 
Tracia, El Ejido au generat o nouă ini-
țiativă și provocare în mass- media 
românească din diaspora: Publicația 
„ROMÂNI ÎN ANDALUCÍA – Frați 
de grai, frați de trai”, un ziar destinat 
comunității românești din Andalucía, 
Spania, și emisiunea „Radical din Escu, 
cu Mircea G. Florescu”, redactorul șef 
al publicației amintite.

UNIUNEA  ȘI  DIASPORA
Punți de legătură pentru toți românii

Canalele Radio Românul:
Pagină Web:

http://www.radioromanul.es
Facebook:

https://www.facebook.com/
RadioRomanul/

YouTube:
https://www.youtube.com/c/

RadioRomânulOficial



Nevoia de echilibru în jurnalism Presa adevărului 
și presa interesului

NR.19  -  2020     UZP       3938       UZP     NR.19  -  2020

REFLECȚII

Î
n ultimele luni, din februarie spre 
prezent mai ales, consumatorii de 
presă au fost asaltați zi de zi de o 
sumedenie de informări oficiale 

ambalate jurnalistic, în măsură să lă-
murească adevărul privind „vedeta” 
începutului de an: pandemia de Co-
vid-19. Când este în centrul unei neno-
rociri de maximă cruzime, cititorului i 
se livrează comunicate seci, modelate 
grăbit,  cu evidente fisuri în zona co-
rectitudinii și credibilității jurnalistice, 
care le face să alunece în inobservabil 
în multe situații. În atare condiții, se 
pune, firesc, întrebarea dacă sunt toți 
ziariștii „așezați” cu rigoarea morală 
și profesională de ținută în aceste vre-
muri tulburi. Parada de competență 
jurnalistică în fața interlocutorului, 
împrumutată din intervențiile procu-
rorilor, de multe ori dusă la un nivel 
de agresivitate maxim, poate fi osursă 
de derapaj profesional care nu poate 
trece neobservată și nesancționată de 
public. Pentru că trebuie să recunoaș-
tem, la fel ca alte domenii, și presa a 
avut de pierdut, mai ales în ultimii ani. 
A pierdut  cititori, ascultători și tele-
spectatori. După progresul din primul 
deceniu prodescembrist, cu o libertate 

de exprimare așezată în matca jurnalis-
mului ofensiv, cu îndrăzneală eficace și 
un curaj investigator,  a urmat cotitura 
spre confuzii, derapaje, partizanate, lip-
să de obiectivitate  și eșecuri - nu doar 
pentru ziare -  cu publicații și jurnaliști 
de tranzit angajați politic, cu vocații 
duplicitare și cu vădite înclinații spre 
subiectivismul păgubos. Goana după 
susținere financiară i-a împins pe unii 
conducători de redacții cu pretenții să 
apeleze la compromisuri,  care s-au 
dovedit cu timpul nocive din punct de 
vedere moral, profesional și existenți-
al. O capcană în care au căzut nu doar 
patronii de publicații, ci și redactorii 
care asigură materia primă funcționă-
rii redacțiilor. S-a trecut într-un timp 
relativ scurt de la faza cu presă ofensi-
vă, credibilă, echilibrată și riguroasă, 
apreciată de masa de cititori și de ma-
rele public, la stadiul la care criteriul 
rating-ului a devenit „ordin de zi” în 
ședințele de sumar.  

Actualul context mediatic, generat 
de răspândirea coronavirusului, ne ofe-
ră un bun prilej ca, în urma unei intros-
pecții sumare, să înțelegem, măcar în 
parte, modul cum ziarele, revistele și 
posturile de radio și televiziune încear-

că să reziste în perioada de 
criză generalizată. O criză 
în care s-a intrat adânc nu 
doar din cauza probleme-
lor financiare acutizate în 
această perioadă,  cât și din 
pricina diminuării randa-
mentului jurnalistic, deve-
nit neconvingător și fără 

originalitate în multe cazuri. Sigur că 
este bine să fii „lângă” cititor sau privi-
tor, dar să o faci cuviincios și demn, nu 
aspru, partizan sau nărăvaș în expri-
mare, pentru a da „bine” cu riscul de a 
plonja în  penibil. Există în producțiile 
unor gazetari care trec la spate rigorile 
jurnalismului o mare discrepanță între 
știrea crudă și materialul livrat publicu-
lui. Se amplifică evenimentul de dragul 
unui senzațional ieftin, găunos și plic-
tisitor. Goana după ce e mai rău, cru-
zimea dusă la maximum, divertismen-

tul ieftin, ridicol în unele cazuri, sunt 
considerate așa-zise bombe jurnalistice, 
aducătoare de publicitate, iar producția 
de fake news pare de neoprit. Vedem 
cum bruma de credibilitate este risipită 
de știri alarmiste, fanteziste, croite fie 
după capacitatea redusă de înțelegere a 
faptelor petrecute, fie în funcție de un 
anumit tip de  cointeresare între medi-
ile politice și patronii unor ziare și pos-
turi radio-tv. În unele cazuri nu există 
despărțirea reală, clară, între politica 
editorială și diverse interese. În aces-
te condiții, întregul devine fragment, 
orice formă de curiozitate se stinge, 
orice interes pentru ce se întâmplă în 
realitate se pierde. Fapt pentru care, în 
ce mă privește, am convingerea că mo-
dul cum înțeleg unii să „facă presă” nu 
reprezintă o contribuție pozitivă la acea 
așezare jurnalistică amintită anterior, 
în măsură „să combine tonul destins cu 
bunul gust, permisivitatea echilibrului 
democratic cu rigoarea morală și profe-
sională”, cum bine menționa un reputat 
scriitor. 

Un disconfort la consumatorul de 
presă există și se amplifică atunci când 
orizontul informativ de așteptare este 
dezamăgitor, când între actul creativ 
actual și public nu mai este apropiere, 
ci  distanțare. Nevoia de echilibru este 
mai actuală ca oricând în mass-media.

T
răim într-o lume tot mai ne-
dumerită, în neobosită cău-
tare, care-și pune, de aceea, 
mereu întrebări. Cine să le dea 

răspunsul onest, în care să se încreadă, 
omul de rând? Autoritățile? Dar ele nu 
sunt întru totul și întotdeauna în situația 
să prezinte și să explice obiectiv starea 
de fapt, căci principala lor grijă e să-și 
consolideze și perpetueze statutul domi-
nant. Partidele? Dar ele sunt prizonierele 
propriilor strategii de putere și propriilor 
doctrine politice (dacă le au), cu care, 
mai abil sau mai primitiv, îmbie publicul 
alegător. Binevorbitorii de la televiziuni 
(cuvânt inventat de Nichita Stănescu 
pentru a califica un notoriu mânuitor 
de aforisme a la Cioran, propagat tot pe 
micul ecran)? Sau poate presa scrisă, 
care nu prea mai e prezență vizibilă în 

spațiul public (și nu doar în România)? 
Și atunci, de cine să asculți, pe cine să 
crezi, unde să găsești „cuvântul ce expri-
mă adevărul”, cum ar fi spus Eminescu?

Logica și bunul simț ne-ar îndem-
na să convenim că adevărul trebuie 
să-l spună presa, căci ea are menirea 
de a-l desluși în hățișul de mistificări și 
dezinformări care infestează conștiința 
publică, dincolo de interese imorale și 
comenzi oculte, imună și invulnerabi-

lă la presiuni, șantaj și corupție. Nu se 
spune că presa este a patra putere în stat 
sau, chiar și mai potrivit, cum spun unii, 
prima contraputere, adică stegarul, me-
sagerul adevărului?

De aici, altă întrebare: presa trebuie 
să fie înregimentată, într-un fel sau altul, 
în coloanele unor forțe sau interese po-
litice sau una independentă, obiectivă, 
departe de politicianism și de feluritele 
interese de grup, departe de competiți-
ile insalubre și încăierările degradante 
pentru putere și banii publici?  

Să ne înțelegem: ar fi naiv să credem 
că mass-media ar putea fi, în totalitate, 
o instanță neprihănită, mai presus de 
căutările, frământările, dar și capcanele 
și malversațiunile zilei. Există și va exista 
întotdeauna o presă militantă, partiza-
nă, partinică, pătimașă, avocat pledant 

pentru o anumită facțiune încleștată în 
lupta pentru putere și bani, o presă pusă 
în slujba „personalului politic” (așa cum 
o numea cu ironie corozivă Ion Vinea), 
o presă care își are cititorii ei captivi și 
creduli și care e mereu în competiție 
cu ea însăși să-și racoleze noi aderenți. 
Dar la fel de adevărat este că ei trebuie 
să i se contrapună o presă într-adevăr 
independentă și obiectivă, supusă doar 
comandamentului prezentării corecte a 

realității. E greu de spus dacă în actua-
la ramă a mass-media din România se 
află și o asemenea presă sau, mai potrivit 
spus, dacă această presă (atât cât există 
ea), are o pondere atât de semnificativă 
încât să-și poată prezenta și susține me-
sajul pentru a se putea confrunta de la 
egal la egal cu presa în condiție de ser-
vitudine  politică, economică, de afaceri, 
de alte interese. 

Gazetăria care face rabat în rostul 
său nobil, de prezentare a adevărului, 
este, nu doar în România, ci mai peste 
tot în lume, main stream-ul orizontului 
mediatic. Îi revine consumatorului de 
presă, cititorului obișnuit, să disocieze 
presa adevărului de presa care se hră-
nește „rozând pita lui Vodă”, cum tot 
Eminescu spunea. 

În 1992, la un colocviu organizat de 
Forum Helveticum într-un orășel din 
Elveția pe tema „Evoluția democratică 
și presă est-europeană”, am adresat par-
ticipanților la dezbateri o întrebare: A 
făcut bine ziarul „România liberă” că a 
cerut public, printr-un titlu tranșant în 
pagina întâi, destituirea demnitarului 
nr. 2 al puterii în stat, care era atunci 
FSN? Răspunsurile majoritare au fost 
afirmative: o presă independentă poate 
și se impune să fie militantă, mai ales în 
situații excepționale, atunci când poziția 
ei este poziția adevărului. Presa nu poate 
fi doar o cutie de rezonanță consemna-
tivă sau explicativă, ea trebuie să afirme 
și să respingă, să susțină și să combată, 
dar întotdeauna sub cupola adevărului.

@ Eliade BĂLAN

@ Corneliu VLAD
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Desigur, există conceptul 
„Jurnalism de front” sau 
„Gazetărie de front”, definit în fel 
și chip de-a lungul a peste cinci 
milenii de războaie și de războiri 
de toate felurile. Esențialmente, 
în acest lung interval de timp, 
lucrurile nu s-au schimbat prea 
mult, ci doar s-au nuanțat și… 
democratizat. Și, nuanțându-se 
și democratizându-se tot mai 
mult, au ajuns, astăzi, la 
performanța incredibilă de a fi 
ele însele într-un război cât toate 
războaiele la un loc. 

D
in păcate, războiul – cea mai 
teribilă, mai eroică și mai 
mizerabilă realitate din viața 
lumii în care omul trăiește 

de milioane de ani – face parte efectivă 
din realitatea noastră. Îl cultivăm din 
fragedă pruncie, prin exacerbarea până 
la paroxism a competiției violente și a 
violenței disimulată în bătălie pentru 
performanță, pentru progres, pentru 
cogniție, a bătăliei cu celălalt,  și murim 
cu el pe catafalc, neîmpăcați că nu l-am 

răpus deplin și definitiv pe celălalt. Evi-
dent, pentru pacea eternă a lumii. Astăzi, 
unele dintre aceste războaie menite să 
oprească sau să distrugă alte războa-
ie, așa se și numesc: războaie pentru 
menținerea sau impunerea păcii, adică 
războaie contra războaielor au ajuns și 
ele să se esențializeze și să se integreze 
organic în viața lumii. Se înțelege că tot 
pentru pacea ei. Chiar dacă pace eternă 
înseamnă, în civilizația hominienilor 
și-n mișcarea browniană a oamenilor și 
comunităților lor, entropie zero, adică, 
moarte. „Dar nu-i totuna leu să mori/
Ori câine-înlănțuit”, zicea poetul, el în-
suși, ca noi toți, prins în acest vortex al 
ființării noastre belicoase pe Planeta 
Albastră. 

Războiul ar trebui să fie, pentru un 
jurnalist, o temă fascinantă. Acolo oa-
menii se luptă și se nimicesc unii pe alții 
pentru onoare, glorie, nemurire… Aiu-
rea! Se războiesc pentru interese care, 
adesea, le scapă, iar unii dintre ei pun 
mâna pe arme doar pentru a-și apăra 
cuibul împotriva prădătorilor de cuiburi. 
Așa ar trebui să fie, dar nu este chiar așa. 
Războiul este o continuare a politicii cu 
mijloace violente – scria Clausewitz pe 
la 1830. Războiul este un act extrem de 
sângeros, imens, continuu, mascat și bi-
zar, iar reporterul, oricât ar fi de iscusit, 
nu reușește să cuprindă totul, să înțe-
leagă rațiunea lui și să-i descrie sau să-i 
comenteze limitele. 

Totdeauna, în timp de război, postura 
jurnalistului este una foarte dificilă, chiar 
ingrată. El nu poate fi un observator ne-
utru și un analist imparțial, decât dacă și 
numai dacă, nu face parte din nicio tabă-
ră, este unul independent, căzut din lună, 
sau născut pe altă planetă și scrie, filmea-
ză, comentează etc., în mod obiectiv, ceea 
ce vede, ceea ce știe, ceea ce constată sau 
rezultă în urma analizei pe care o face. 
Pentru el și pentru marțieni. Dacă este 
în măsură s-o facă. Au fost și asemenea 
reporteri. Sunt și azi. Am cunoscut mulți 
dintre ei în teatrele de operații ale acestui 
timp și i-am admirat pentru curajul și 
profesionalismul lor. Dar, așa cum bine se 
știe, informația, în timp de război (ca și în 
timp de pace, să n-avem nicio grijă) este 
dramatic cenzurată. Logica războinică e 
simplă: ceea ce scrie jurnalistul nu trebu-
ie să constituie material de documentare 
pentru inamicul taberei despre care scrie. 
Acesta era obiectivul principal al cenzurii 
în cel de-al Doilea Război Mondial, ca și 
în Primul. Și așa a rămas mereu. Toată 
lumea înțelegând de ce.  Spre exemplu, 
angajamentul pe care îl semnau jurna-
liștii în cel de-al Doilea Război Mondial, 

pe frontul de Vest, era următorul. „Mă 
angajez, prin prezenta, să supun cenzu-
rii toate cărțile, articolele și toate celelalte 
materiale care se referă la forța (tabăra) 
pe lângă care sunt acreditat, scrise de mine 
în timpul perioadei ostilităților, atâta vre-
me cât eu sunt un corespondent de război 
acreditat sau nu.” 

Azi, Europa s-a speriat groaznic de Al 
Doilea Război Mondial, dar, din neferici-
re, n-a reușit să iasă nici din efectele lui, 
nici din capcanele lui, procedând exact 
cum au procedat francezii după Primul 
Război Mondial, convinși că războaiele 
viitoare vor fi poziționale, iar învingător 
va fi acela care este cel mai bine fortificat. 
Francezii au construit atunci fantastica și 
inexpugnabila linie Maginot, care, în răz-
boiul următor, război de mișcare,  nu le-a 
folosit la nimic… Europa de azi, convinsă 
de conflictualitatea și vinovăția națiunilor 
pentru cele trei războaie mondiale – două 
fierbinți și unul rece –, a decretat în secret 
războiul împotriva națiunilor (a și creat 
323 de euroregiuni - de dezvoltare li se 
zice) și alcătuirea unui amalgam euro-
pean federal, fără să realizeze că, în epoca 
hipersonică și a nomadismului endogen, 
vor rezista doar identitățile tari, cu o cul-
tură milenară, extrem de solidă, aflate 
într-un sistem holistic și funcționând ca 
o rețea de fortificații culturale (adică de 
sisteme de valori), peste care nu poate 
trece nimeni, nici măcar uriașa putere a 
celor peste 15.000 de vectori nucleari in-
tercontinentali, cu zeci de capete nucleare 
gata de lansare. Marile puteri nucleare 
ale planetei, ca și celelalte mari state, se 
înarmează intens, până în creștet, tocmai 
pentru a face față acestui posibil tăvălug 
(hiperism, migrații ilegale, recrudescența 
extremismelor dospite un secol în cup-
toarele captive ale civilizației tehnologice 
și informaționale și a celorlalte tare – in-
clusiv generarea de viruși cu coroană ale 

unei civilizații cu orizonturi zdrențuite – 
rămânând în picioare și ripostând unitar 
și ferm. Ei, bine, jurnalismul trebuie să 
intre – deja a intrat – în acest malaxor de 
hiperism. Așa au apărut marile complexe 
de rețele social-media.  

În general, rolul presei (acreditate sau 
nu), atât în Vest, cât și în Est, era, în cele 
două conflagrații, acela de a contribui la 
menținerea moralului trupei și chiar al 
statelor majore, de a facilita legăturile mi-
litarilor cu cei de acasă și, în același timp, 

de a stimula și susține sprijinul de război 
al populației. Și azi, în Statele Unite, ob-
ținerea și menținerea acestui sprijin este 
esențială. Și nu numai în Statele Unite. 

În timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, ca și azi, de altfel, funcționau, 
în armatele din Vest, compartimente de 
relații publice sau similare, care aveau 
toată grija ca jurnaliștii să afle doar ceea 
ce se dorea a fi aflat și/sau comunicat. Și 
totuși, jurnaliștii și observatorii războiu-
lui, ca și luptătorii educați și inteligenți – 
așa cum au fost și la noi, în Primul Răz-
boi Mondial, Pamfil Șeicaru, Cezar Pe-
trescu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu 
și atâția alții și redacțiile în ansamblul 

lor, iar în cel de al Doilea, jurnaliștii de 
la toate publicațiile care au adus știri 
și reportaje din spațiul luptelor sau au 
preluat comunicatele oficiale ale armatei 

și știrile oficiale de pe front, precum și 
jurnaliștii militari de la „Glasul Armatei”, 
în cea de a doua parte a războiului, la 
care s-au adăugat operatorii de la studi-
ourile de cinematografie etc.– au adus în 
văzul lumii ororile, eroismele, dramele, 
tragediile și mizeriile războiului. Cei mai 
mulți dintre ei, riscându-și viața, chiar 
dacă erau însoțiți de către ofițeri din uni-
tățile operative, s-au dovedit a fi adevă-
rați eroi – eroi de presă – în culegerea 
informațiilor de pe front și în prezenta-
rea lor, cu mijloacele de atunci, la radio, 
în gazete, în jurnalele cinematografice, 
în comunicate oficiale etc. 

75 de ani de la 
încheierea celui 

de-Al Doilea 
Război Mondial 

în Europa

@ Gheorghe VĂDUVA
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REMEMBER
Jurnalistul poate și trebuie să fie 

patriot, iar pentru asta nu este neapărat 
necesar să facă dezinformare publică, în 
favoarea forțelor proprii și în defavoa-
rea celor adverse sau să se rățoiască la 
adversarii politici ai partidei pe care o 
simpatizează el. De aceea, pentru a ieși 
din astfel de situații, cei mai mulți dinte 
jurnaliști s-au mulțumit (se mulțumesc 
și azi) să folosească stilul anglo-saxon, să 
prezinte adică faptele, să transmită, fără 
comentarii partizane, știrile. 

Desigur, acestea sunt principii. Sunt 
exigențe ale profesiei și un jurnalist ade-
vărat trebuie să le respecte. Și chiar le 
respectă. Dar viața este extrem de com-
plicată pe planeta noastră. Interesele pri-
mează totdeauna în detrimentul valori-
lor și, de aceea, inclusiv jurnalismul își 
apleacă urechea la ele. În fond, interesele 
generează dinamica vieții, ele pun lumea 
în mișcare, ele generează potențialul in-
telectual și trebuința de a acționa, de a 
crea, de a transforma, da a dezvolta, dar 
și de a acapara, de a schimba cu orice 
preț, de a distruge etc., iar conflictualita-
tea lor, azi, a generat un adevărat război 
– un război fără limite – atât între marile 
centre de putere ale planetei, cât și între 
corporații și restul lumii, între națiuni și 
identitățile sau făcăturile fără frontiere, 
între comunitățile de toate felurile, între 
concepte, între persoane și chiar între 
interioritatea zdrențuită a omului, care 
se singularizează din ce în ce mai mult, și 
propria lui alteritate. Din păcate, în acest 
război complex – deopotrivă militar și 
nemilitar, politic, economic, social, mo-
ral, psihologic, ideologic – se năruiesc 
multe valori și dispar multe identități…  

Înalta tehnologie și rețeaua au gene-
rat ceea ce numim azi social-media. În 
general, social-media este definită pe co-
nexiunea dintre rețelele sociale și cele 
mediatice. Internet-ul și rețelele media-
tice (ele însele beneficiind de avantajele 
noilor tehnologii) au dus la o adevărată 
explozie a comunicației și informației, 
dar și la o implozie a lor. Azi, se scriu 
atât de multe cărți, aproape fiecare om 
de pe planetă poate să-și dea cu părerea 
despre un fapt sau altul poate să-și facă 
un site, poate participa, într-o formă 
sau alta, la actul mediatic și chiar la re-
alizarea, calificată sau nu, a produsului 

jurnalistic. Desigur, cantitatea nu este 
totdeauna un act de revoluționarism. 
Nu este nici acum. O mare parte din-
tre aceste produse sunt submediocre, 
iar altele sunt pur și simplu manipulări, 
dezinformări, provocări și chiar acte de 
terorism și de război mediatic. Marile 
puteri tehnologice și informaționale au 
devenit și mari puteri mediatice, iar de-
tașamentele lor înaintate – corporațiile 
– realizează, adesea, produse mediatice 
specifice, unele îndoielnice, altele de o 
calitate foarte bună, mai ales când este 
vorba de reclame și marketing. 

Jurnalismul profesionist, jurnalismul 
profund, jurnalismul creativ, sub toate 
formele sale, pătrunde și el, frumos și 
elegant, modest și atent, în general, cu 
produse jurnalistice de înaltă calitate, 
în acest univers fascinant. În fața unui 
laptop Apple Pro 15 Retina, spre exem-
plu, cu un procesor Intel i9 de 2400-4000 
GH, cu patru sau chiar opt nuclee, cu o 
memorie ram de 32 GB DDR-4, cu un 
SSD de 1 terra sau mai mult, cu o placă 
video dedicată de 4GB etc., ca și în fața 
unui ASUS cu caracteristici asemănă-
toare, dar care-i la jumătate de preț față 
de Mac, te simți în al 24-lea cer, mai ales 
dacă super-laptop-ul are și un program 
de dictare… Te așezi în fața lui, îi dictezi 
articolul și el îl scrie. Îl introduci apoi 
direct în publicația on line, în cea tipărită 
sau pe site și, în secunda următoare îl 
poate citi oricine de pe planeta Pământ, 
care are un calculator sau un smartpho-
ne. Îi atașezi o fotografie, un videoclip, o 
imagine în 3D sau orice vrei tu. Desigur, 
dacă ai suficient creier să scrii un articol 
de calitate (așa cum îl scriai cândva, cu 

pixul, în tren, pe genunchi, în timp de te 
întorceai din documentare) și să realizezi 
un produs jurnalistic atât de complex. 
Creierul nu ți-l poate da laptop-ul. Dar 
aceasta este epoca în care trăim. De aici 
nu rezultă că înalta tehnologie, IT și re-
țeaua fac mai mult decât putem face noi, 
ci doar că ne ajută să facem foarte repede 
și foarte bine ceea ce știm să facem de 
o veșnicie. Chiar dacă suntem într-un 
război mediatic, înalt tehnologizat și, în 
mod sigur, inevitabil. 

Important este că, în acest fel, toate 
trusturile, toate marile corporații, toate 
identitățile importante de pe planetă au 
devenit nu doar mari identități econo-
mice, sociale, culturale, educaționale etc. 
etc, ci și puternice centre sau noduri în 
uriașa rețea social-media. 

Desigur, în acest fel, locul privilegiat 
al identităților jurnalistice în societate 
pare a fi amenințat, în sensul că, azi, ori-
ce mare identitate economică, socială, 
culturală, militară, dar și interlopă, te-
roristă, de criminalitate transfrontalieră 
organizată etc., poate realiza, cu și fără 
acreditare, cu și fără jurnaliști profesi-
oniști, produse media. O fi bine?! O fi 
rău?! O fi cum este în orice post de luptă 
și în orice dispozitiv din acest uriaș și 
sofisticat război al oamenilor împotriva 
oamenilor. Desigur, media și publicațiile 
on line ar trebui să ceară și să încadre-
ze în funcții jurnalistice, jurnaliști. Așa 
cum, spre exemplu, o secție de chirurgie 
dintr-un spital încadrează, pe funcție de 
chirurgi, chirurgi, nu ospătari. Dar, ori-
unde ar fi, jurnalistul trebuie să rămână 
totdeauna jurnalist.

F

Revista Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România 
a lansat o rubrică destinată 
relatării unor întâmplări din 
viața profesională a figurilor 
reprezentative ale presei 
române. Am reținut ideea, iar 
primul gând spre o asemenea 
personalitate a publicisticii s-a 
îndreptat către regretatul coleg 
Viorel Sălăgean. 

D
eterminat de rigorile di-
mensionale impuse de 
structura editorială, sunt 
nevoit să mă rezum suc-

cint la câteva fapte care îi ilustrează 
îndeosebi curajul și determinarea, dar 
mai ales credința în adevăr și în lupta 
pentru un destin mai bun semenilor 
săi. Nu s-a ferit de incomoditățile 
unor anchete publicistice grele, cum 
a fost, de pildă, controversatul caz 
Duzineanu, în care un om își căuta 
dreptatea în fața legii. Ori, câți mai 
știu de faptul că, împreună cu un coleg 
apropiat și influent, a reușit să salve-
ze de la pedeapsa capitală un inginer 
agronom dintr-o comună giurgiuvea-
nă? Printr-un demers cu tact, în care 
Viorel Sălăgean a jucat un rol impor-
tant, verdictul fatal a fost evitat.

Colegul Viorel nu s-a astâmpărat, ci 
a continuat să „tragă ițele” pentru salva-
rea prin translatare a unor edificii istori-

ce creștine. Sau stratagema jurnalistică 
pusă în practică împreună cu mine, la 
ideea sa, pe când răspundea de dome-
niul economic al ziarului „Scînteia”, în 
urma căreia s-a reușit oprirea tracasă-
rilor și mizeriilor la care îl supuneau 
niște agenți zeloși ai Securității pe un 
important expert din finanțe, ce avea 
singura „vină” că-i rămăsese o rudă în 
străinătate. 

Drumurile jurnalistice l-au purtat 
pe reporterul frenetic Viorel Sălăgean 
prin toată lumea. Așa s-a nimerit ca în 
vara anului 1989, împreună cu un alt 
ziarist de la o redacție de limbă germa-
nă din România, să se afle la Beijing, 
la momentul unor evenimente tulburi. 
Ei bine, nu s-au ferit deloc și au mers 
din curiozitate profesională să vadă ce 
se petrece în Piața Tiananmen. Așa în-
cât, pe lângă molestări, de care ambii au 
avut parte, colegul său s-a pricopsit și 
cu un glonte „rătăcit”. Viorel Sălăgean 
și-a cărat cu îndârjire tovarășul rănit, 
cale destul de lungă, până la un loc si-
gur, se pare că la Ambasada română. 

Îmi revine în memorie o întâmplare 
petrecută pe vremea sosirii minerilor 
cu scopul declarat „să facă ordine” la 
București. Cum se știe, după pornirea 
postrevoluționară a motoarelor, princi-
palele cotidiane de atunci, „Adevărul” 
și  „România liberă”, și-au urmat fiecare 
drumul: primul – mai la stânga, iar cel 
de-al doilea – mai spre dreapta. Un grup 
de mineri a hotărât că este timpul să li-
chideze dreapta, deci și ziarul „România 
liberă” urma să fie făcut praf și pulbe-
re, iar redactorii să fie învățați minte. 
Fizic, cele două redacții se învecinau, 
fiind despărțite de o ușă încuiată. Când 
a venit zvonul apropierii minerilor, pri-
mul lucru pe care l-au făcut redactorii 
de la „Adevărul” a fost să descuie ușa 
despărțitoare și să ofere colegilor de la 
ziarul opozant posibilitatea să se refu-
gieze prin redacția lor. Mai mult decât 
atât: deși abia revenit în redacție după 
câteva „bâte” minerești luate pe spinare 
pe când curiozitatea profesională îl mâ-

nase în Piața Universității și deci era de 
presupus că înțelegea pericolul la care se 
expune, în fața Casei Presei i-a întâm-
pinat pe „mineri” colegul de la „Ade-
vărul”, Viorel Sălăgean. Cu harul lui de 
orator, a reușit să „îmbârlige” mințile 
„agresorilor” și i-a convins să-și tempe-
reze atitudinea belicoasă. Cum-necum, 
a reușit; pagubele de sorginte minereas-
că nu au fost semnificative, iar toți re-
dactorii, indiferent de culoarea politică 
de pe rever, au scăpat nevătămați.

Viața lui Viorel Sălăgean s-a consu-
mat intens, ca o flacără. Iar profesiei de 
jurnalist i-a rămas mereu fidel. Undeva, 
într-un parc din Satu Mare și în curtea 
școlii gimnaziale din comuna natală 
Beltiug, întâlnim câte un bust de bronz 
care incită trecătorii să afle din scrierea 
de pe soclu cine este personajul pe care 
îl reprezintă. Iar o stradă din Satu Mare 
îi poartă numele... 

@ Corneliu CÂRLAN 



La treizeci de ani distanță

PROCLAMAȚIA DE LA PROCLAMAȚIA DE LA 
TIMIȘOARATIMIȘOARA
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ÎNTRE  ILUZIE  ȘI  DEZILUZIE

P
roclamația de la Timișoara, după 
cum rezultă din conținutul tex-
tului, nu a apărut din neant și 
nici din spuma mării. Ea s-a năs-

cut din necesitatea de a aduce, la cunoș-
tința națiunii române, idealurile Revolu-
ției de la Timișoara, iar, pe de altă parte, 
de a combate dezinformarea promovată 
de unele ziare, îndeosebi bucureștene, 
privind rolul Timișoarei în izbucnirea 
revoluției.Inițiativa redactării aparține lui 
George Șerban1, el este, practic, cel care 
a formulat ideile principale, ideile-direc-
tor al documentului și a definitivat textul 
final al proclamației, asumându-și răs-
punderea civică pentru acest document, 
numit de o parte a baricadei „unic, o cartă 
de căpătâi a revoluției” sau „veritabil pro-
gram politic de dezvoltare europeană a 
țării”, iar pe de cealaltă „document care 
incită la genocid”.

Referindu-se la proclamație, renu-
mitul jurnalist Nestor Rareș, pe atunci 
redactor al postului de radio „Europa 
Liberă”, spunea, în mai 1990, că „este cel 
mai admirabil și mai complet document 
rezultat din ideile revoluției din decem-
brie. Proclamația a reușit să coaguleze 
toate forțele care se opun renașterii co-
munismului în România”.2 Desigur, pă-
rerile au fost și au rămas împărțite până 
în ziua de astăzi. Cert este că, indiferent 
pe ce palier ne găsim, nu putem neglija 
și nici contesta caracterul democratic, 
civic dar mai cu seamă anticomunist al 
Proclamației de la Timișoara.

La 30 de ani distanță de eveniment, 
ca jurnalist timișorean în acea vreme și, 
implicit, participant la revoluție (fără titlu 
de revoluționar), am datoria, pentru a ră-
mâne în perimetrul adevărului istoric, să 
aduc câteva (să le zicem) „amendamente” 
documentului la care ne referim, rapor-
tându-l la starea de fapt din acea perioadă. 

Bunăoară, la punctul 1 al proclamației, se 
specifică: Revoluția de la Timișoara a fost 
încă de la primele ore, nu doar anticeaușis-
tă, ci și categoric anticomunistă. Lucrurile 
nu au stat tocmai așa, la început, în „Piața 
Operei” și în marșurile de stradă s-a scan-
dat doar „Jos Ceaușescu!”, „Jos dictato-
rul!” sau alte parafrazări adresate soților 
Ceaușescu. Nu neg că, pe ici pe colo, s-a 
strigat și „Jos comunismul!” dar ura ce-
tățenilor era îndreptată, în acele zile, cu 
precădere, spre cuplul prezidențial. Mai 
mult (de ce oare nu se recunoaște?!), par-
ticipanții la revoluție aflați în „Piața Ope-
rei” au scandat „Îl vrem pe Bălan că-i fiu 
de bănățean (Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului Județean Timiș al PCR), 
iar Bălan a și vorbit, de la tribuna operei, 
participanților la revoluție, fiind chiar 
pentru câteva ore președintele FSN Timiș. 
Și tot la acest prim punct al documentului 

amintit vorbește despre reîntoarcerea la 
civilizația europeană. Corect! Dar, inco-
rectă este speculația care se face adesea la 
direcția proclamației de a integra Româ-
nia în Uniunea Europeană.

La punctul 5 spre exemplu se aduce în 
discuție ideea pluralismului: Suntem con-
vinși că fără partide politice puternice nu 
poate exista o democrație autentică. Așa și 
este numai că, de la vorbă la faptă a exis-
tat ceva distanță, cam măricică: membrii 
Societății Timișoara, părinții de drept ai 
proclamației, au fost primii care au inițiat 
mitinguri de protest la adresa noilor par-
tide de stânga sau de centru-stânga, pro-
movând principiul „cine nu este cu noi 
este împotriva noastră”. Tot aici, la acest 
punct, se lansează ideea liberei exprimări 
și a dialogului civilizat. În realitate, în opi-
nia liderilor proclamației, acest deziderat 
se realiza, în practică, prin forța de tip hu-
liganică. Colectivul redacției „Renașterea 
bănățeană” a cunoscut, în cea de a doua 
lună a anului ’90, „dulceața” liberei expri-
mări și a dialogului civilizat. Nu numai că 

revoluționarii de la Societatea Timișoara 
au ocupat prin forță redacția cotidianului 
amintit, dar au și forțat demiterea redac-
torului-șef cu scopul de a-și instala omul 
lor de încredere. Cu ce drept? Evident, în 
temeiul proclamației și în numele demo-
crației autentice. Iar exemplul cu câștigul 
muncitorilor în valută, o poveste puerilă, 
de ademenit copiii la ceas de seară.

Controversatul punct 8 – care viza ca 
legea electorală să interzică, pentru trei luni, 
consecutive dreptul la candidatură, pe orice 
listă, al foștilor activiști comuniști și al foști-
lor ofițeri de securitate a tulburat profund 
apele în România. Oare la acea dată de in-
stabilitate profundă în Țară era oportună 
o astfel de restricție categorică? „Referitor 

la punctul 8 – susține același redactor al 
postului de radio Europa Liberă, Nestor 
Rareș –, poate ar fi fost necesară o abor-
dare mai flexibilă. […] Ar fi fost necesară 
o formulare care să împiedice să participe 
la alegeri pe oricine care s-a făcut vinovat 
într-un chip responsabil și imparțial față 
de popor3. La fel și discutabil este punc-
tul 11 privind descentralizarea economică 
și administrativă, neexplicat pe înțelesul 
oamenilor, acesta a lăsat să se înțeleagă că 
este vorba de autonomie, de federalizarea 
țării, și ca să fim drepți cu istoria, ideea 
privitoare la autonomia Banatului chiar a 
circulat în respectiva perioadă.

Proclamația de la Timișoara a stârnit 
multe discuții pro și contra. Cea mai apri-
gă este legată de declarația lui Vladimir 
Tismăneanu: Proclamația de la Timișoara 
este actul fundamental al Revoluției Ro-
mâne.4 Unii analiști ai acestui document 
socot că, datorită faptului că a fost lansa-
tă ulterior izbucnirii revoluției, nu poate 
prezenta idealurile schimbării de sistem 
politic, fiind doar un document electo-
ral. Bunăoară, Claudiu Iordache5 susține 
că adevăratele documente ale revoluți-

ei sunt proclamația 
Frontului Democrat 
Român de la Timi-
șoara și Proclama-
ția Consiliului FSN, 
prezentate de Ion 
Iliescu la TVR, în 22 
decembrie 1989. O 
viziune identică asu-
pra acestei chestiuni 
o are Lorin Fortuna6. 
Tranșant în opinie 
este și fostul preșe-
dinte al României, 

Ion Iliescu: „Condam-
narea de fond a comunismului a făcut-o 
Revoluția Română”7.

În pofida tuturor criticilor formulate 
la adresa Proclamației de la Timișoara, a 
lipsurilor și exagerărilor, un singur lucru 
nu i se poate contesta: valoarea de do-
cument istoric cu un pronunțat caracter 
anticomunist. Unde o clasăm? Deocam-
dată, între iluzie (pentru unii) și deziluzie 
(pentru alții)!

@ Ioan DAVID

1   George (Gheorghe) Șerban s-a născut la 25 iunie 1954, la Buzău și a trecut în neființă în 31 
decembrie 1998, la Timișoara, la vârsta de 44 de ani. Absolvent al Facultății de Filosofie și Soci-
ologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Profesor de liceu, apoi asistent 
suplinitor la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara. Este socotit inițiatorul și cel mai 
important autor al Proclamației de la Timișoara. Vicepreședinte și apoi președinte al Societății 
Timișoara. Jurnalist la periodicul „Timișoara”, pe care l-a și condus în calitate de redactor-șef, apoi 
director. Deputat P.N.Ț.C.D. de Timiș între 1996 și 1998.
2   Dorel Talpoș, Presa, un câine de pază”. Interviu cu dl. Nestor Rareș, redactor al postului de 
radio „Europa liberă”, „Gazeta de Vest”, I, nr. 17/19.05.1990, p. 1.
3   Idem, ibidem
4   Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Raport final, Editura Humanitas, Bu-
curești, 2007, p. 777.
5   A fost membru fondator și președinte initial al Societății Timișoara.
6   A fost președintele Frontului Democrat Român și unul din liderii revoluționari din Timișoara
7   enciclopediaromaniei.ro/wiki, Puncte de vedere privind Proclamația de la Timișoara. Document 
al Revoluției din Decembrie 1989, p. 6

Foaie din manuscrisul
Publicației de la Timișoara

În ediția din 16 martie 1990, periodicul 
„Timișoara” a apărut cu o ediție 
specială, în cuprinsul căreia se găsea 
textul integral al Proclamației de la 
Timișoara.

Rodul Societății Timișoara: organul de 
presă „Timișoara”, întâiul număr a apărut 
la 23 ianuarie 1990.

Dovada „certificatului de naștere” a 
Societății Timișoara a fost adusă la 
cunoștința cititorilor în numărul 6/6 
februarie 1990 al publicației libere 
„Timișoara”.

Manuscrisul Proclamației de la Timișoara se găsește în 
„tezaurul” Muzeului Național al Banatului. Predarea-
primirea documentului s-a făcut de către George Șerban, 
respectiv istoricul și cercetătorul științific, Vasile Dudaș.

George Șerban, promotorul 
Proclamației de la Timișoara, alături 
de regretatul „Mono” (Ion Monoran), 
cum era cunoscut poetul și „cel mai 
candid” jurnalist sau „blândul cu plete 
în vânt”, cum îl definește, în scrierile 
sale, jurnalistul, scriitorul și dascălul 
universitar, Lucian-Vasile Szabo.



SENIORI AI PRESEI

„Mi-aş dori ca presa 
să redevină profesionistă, 
dedicată interesului public, 
să ajungă din nou la tiraje mari”

Publicistul și scriitorul 
Emil Șimăndan, la 80 de ani: 
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- Stimate domnule Emil Șimăndan, 
în data de 3 septembrie ați împlinit 80 de 
ani și aveți în spatele dumneavoastră, pe 
lângă o îndelungată activitate jurnalistică 
și o impresionantă suită de apariții edito-
rial pe teme și abordări diferite. Când ați 
debutat în presă?  

- Am debutat în presă în vara anului 
1962, așadar în urmă cu 58 de ani, pe 
vremea când eram student în anul al II-
lea la Facultatea de Filologie a Univesi-
tății „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu 
un reportaj despre nemuritoarea doam-
nă a cântecului românesc, Maria Tănase. 

- Cum ați defini, în acest moment, 
viața? 

- Fiind foarte mic, preșcolar, s-a în-
tâmplat ca într-o noapte de vară, la mij-
locul lunii august, să stau pe prispa casei 
bunicilor și să privesc, împreună cu bu-
nica, un fascinant (și temător) spectacol 
ceresc. Era noaptea perseidelor, noaptea 
stelelor căzătoare, în care „explodau” mii 
de stele într-o ploaie de lumini minuscu-
le ce se stingeau cu rapiditate, una după 
alta. Bunica, o femeie simplă, fără carte,  
mi-a explicat, precum ar fi o „filosoafă”,  
că în noaptea aceea (încă era război) au 
murit foarte mulţi oameni (soldaţi); fie-
care stea căzătoare era sfârșitul unui om. 
Așadar, viaţa pentru bunica însemna o 
stea căzătoare, iar norocul fiecărui om 
(să-l numim destin) era ca steaua lui că-
zătoare să rămână cât mai mult timp să 
lumineze pe cer. Ca un pui de om, care 

avea o nemărginită încredere în bunica - 
mă îngrijea și mă hrănea - am vizualizat, 
intuitiv, că viaţa unui om are durata unei 
stele căzătoare de pe cer. Acum, la 80 de 
ani, viaţa se comprimă într-o retortă în 
care intră trecutul, prezentul și un vii-
tor aproximativ, necunoscut. Personal, 
caut în fiecare zi un punct de sprijin, o 
fereastră, o ușă deschisă spre un viitor 
imaginar, deși sunt conștient că nu-l voi 
mai putea apuca în integralitate nicio-
dată. În sinele meu germinează, precum 
la Heidegger, o dimensiune a timpului 
care curge întotdeauna prea repede de 
la „extazul” prezentului spre o direcţie 
ascunsă, necunoscută. Am descoperit 
în mine o revoltă a propriului meu trup 
care a rămas până în prezent prizonieră 
într-un dor, inconștient, de comunicarea 
cu sinele. Viaţa este, în subiectivismul 
meu, luxul spiritual de a fi avut șansa să 
mă nasc, prin iubirea unor părinţi, pe un 
segment determinant de timp, ca apoi să 
fiu „aruncat” în  dezordinea de pe Pă-
mânt a visa imensităţi înspăimântătoare 
într-un Univers colosal, majestuos și in-
dependent, în faţa unui Sfinx interogator: 
„Cine ești și cine suntem?”, „De unde vii 
și de unde venim?”, „Încotro mergi și în-
cotro mergem?”. Prozaic, viaţa înseamnă, 
la 80 de ani, micro-climatul familial pe 
care încerc să-l raportez  permanent la 
moravurile, prejudecăţile și psihilogia 
contemporanilor mei, și, uneori, seara, 
pe la mijlocul lunii august, îmi mai aduc 

aminte de bunica și reflectez la „steaua 
ei căzătoare, de mult stinsă, de pe cer”. 

- Numiţi, vă rog, trei lucrări proprii 
aproape sufletului dvs. 

- Pot să mă refer la trei domenii. În 
primul rând, consider că cele mai impor-
tante cărţi ale mele sunt „monografiile 
prin dialog” consacrate unor persona-
lităţi marcante ale literaturii și culturii 
arădene prin origini ori legate într-o anu-
mită perioadă, mai lungă sau mai scurtă 
a vieţii lor, de Arad. În al doilea rând, 
îmi sunt apropiate sufletului meu cărţi-
le de istorie ale presei arădene, în mod 
deosebit cele de lexicografie, cum sunt: 
„Dicţionarul presei arădene”, „Dicţiona-
rul jurnaliștilor arădeni” și „Dicţionarul 
membrilor Filialei din Arad a UZPR”. În 
fine, a treia categorie de lucrări preferate, 
din cele 38 de volume publicate până la 
80 de ani, sunt cele 8 cărţi din colecţia  
„Întrebătorul din Agora” – dedicate Re-
voluţiei Române din Decembrie 1989 
din Arad. 

- Să ne oprim asupra bogatei dvs. ac-
tivități editoriale și să începem cu istoria 
presei arădene și cu lucrările de lexico-
grafie. 

- Împreună cu jurnalista Gabriela 
Goza și regretatul professor Melente 
Nica, plus soții Emese și Peter Puskel – 
publiciști din presa de limbă maghiară, 
în Arad – am realizat o lucrare de referin-
ță pentru istoria presei arădene, intitula-
tă „Evoluția și tipologia presei arădene” 

(2006), în care prezentăm, pentru prima 
dată, aproape exhaustiv, toate ziarele apă-
rute în Arad în 170 de ani de presă locală 
în limbile română, maghiară, germană, 
slovacă, sârbă, bulgară și idiș, o lucrare 
neegalată încă în cultura și spiritualitatea 
arădeană. Tot aici amintesc două lucrări 
de lexicografia presei, realizate de aceiași 
autori, plus Ujj Ianoș, „Dicționarul Presei 
Arădene” (în care prezentăm 525 de pu-
blicații arădene, ante și post-decembris-
te), apărute în limbile amintite, și „Dicți-
onarul Jurnaliștilor Arădeni”, în care am 
antologat 180 de jurnaliști de după cel 
de-al Doilea Război Mondial până în pre-
zent, iar împreună cu dl. Vasile Filip am 
realizat „Dicționarul biobibliografic al 
membrilor Filialei „Ioan Slavici” a UZPR.

- Ce ne puteți spune despre cele opt 
cărți de istorie recentă, pe care le-ați de-
dicat Revoluției din Decembrie 1989 de 
la Arad? 

- Am fost primul ziarist arădean care 
a abordat această temă foarte grea, în 
1999, la zece ani de la Revoluție. La pri-
mul volum, intitulat „Întrebătorul din 
Agora” (500 de pagini), am fost agresat 
bestial de „forțe” rămase necunoscute 
până astăzi; mi-am revenit abia după 
cinci zile de spitalizare la Spitalul Jude-
țean Arad, și, în același timp, am fost tâl-
hărit de manuscris, care se afla la ultima 
corectură. Am reușit, totuși, să-l refac în 
timp util și, vă mărturisesc din inimă, am 
o satisfacție deosebită pentru cele aproa-
pe 2.000 de pagini pe care le-am publicat 
în opt cărți despre Revoluția din Arad, 
în special pentru cărțile dedicate Eroi-
lor Martiri, întrucât Consiliul Judeșțean 
Arad, pe vremea când era președinte dl. 
Iosif Matula, mi-a acordat Titlul de „Per-
sonalitate a județului Arad”, cu diplomă 

și plachetă, recunoscându-mi-se astfel 
aportul pe care l-am adus, în context 
național, la recunoașterea Aradului ca 
cea de-a doua reședință de județ ce s-a 
alăturat Timișoarei în Decembrie 1989.

- În continuare, vă rog, să vă referiţi la 
volumele monografice (prin dialog) dedi-
cate unor personalități marcante arăde-
ne și la proiectele editoriale pe care le mai 
aveți în lucru. 

- De-a lungul anilor am realizat sute 
de dialoguri cu personalități culturale 
marcante, de artă și literatură, adunate 
în mai multe volume de publicistică, pre-
cum și cinci volume de monografii prin 
dialog. Amintesc că am mai publicat, în 
acești ani de pensie, trei volume de ver-
suri – „Trecerea timpului”, „Musafir în 
secolul 21” și „Oglizi și memorie” - și, 
în prezent, am terminat (bun de tipar), 
împreună cu dumneata, domnișoară 
Geanina, un volum dedicat poeților Pu-
blius Ovidius Naso și Mihai Eminescu, 
intitulat „Călători singuratici pe un arhi-
pelag de dor”, cu un capitol special despre 
„Eminescu – gazetarul”, care sper că va 
vedea lumina tiparului în această toamnă 
sau iarnă. De asemenea, lucrez, printre 
altele, tot împreună cu dumneata, dom-
nișoară Geanina, la „Dicționarul scrii-
toarelor și jurnalistelor arădene”, lucrare 
lexicografică ce se află într-o fază avan-
sată de finalizare. 

- Ce aţi schimba în presa de astăzi? 
- Sunt prea bătrân ca să pot schimba 

ceva în presa scrisă locală. Canoanele 
publicisticii de tranziţie sunt puternic 
cimentate, plombate, nu se mai poate 
schimba mare lucru, distorsiunile în 
presă sunt majore și converg după inte-
resele politice, ideologice, comerciale ale 
patronilor trusturilor care conduc. Totul 

se află într-o majoră transformare. Vă 
dau un exemplu personal. Foarte puţini 
tineri jurnaliști care au lucrat în redacţiile 
post-decembriste pe care le-am condus 
mai au astăzi treabă cu presa! Majoritatea 
s-au reorientat spre alte profesii, mult mai 
bine plătite, mai rentabile din punct de 
vedere financiar. Un alt exemplu: urmă-
resc, în prezent, o dezbatere interesantă 
din mai multe publicaţii culturale din 
ţară, în legătură cu evoluţia presei cul-
turale. Dacă imediat după Revoluţia din 
Decembrie 1989, libertatea de exprimare 
a dus la o adevărată explozie de ziare și 
publicaţii, care au ajuns la peste 800 de 
titluri în întreaga ţară, în vreme ce revis-
tele culturale și literare au căzut la 10 – 12 
titluri, iată că,  după 30 de ani, în mod 
paradoxal, asistăm la un fenomen invers. 
Numărul revistelor culturale și literare 
din întreaga ţată a crescut vertiginos, 
ajungându-se la peste 120 de titluri, în 
vreme ce presa cotidiană a cunoscut o 
accentuată cădere liberă, împuţinându-se 
la circa 100 de titluri la nivelul întregii 
ţări, deci sub numărul revistelor culturale 
și literare. Cauza? Una singură: odată cu 
scăderea drastică a tirajelor și a publicită-
ţii, a intervenit „cenzura financiară”, care 
a favorizat presa online. Zeci și zeci coti-
diene, din lipsa banilor, au dat faliment, 
în vreme ce revistele culturale și literare, 
subvenţionate de la bugetul de stat ori 
pe plan local, de Consiliile judeţene, de 
Centrele Cuturale Judeţene și Municipa-
le ori de Primării, au asigurat un buget 
consistent, din start. M-aţi întrebat ce aș 
schimba în presa de astăzi. Aș dori ca 
presa să redevină profesionistă, dedica-
tă interesului public, să fie cumpărată de 
cititori, să ajungă din nou la tiraje mari 
(vândute) care să o menţină din punct de 
vedere finaciar în limitele rentabilităţii. În 
ceea ce privește presa culturală, la rândul 
ei, să facă un efort mult mai mare în pla-
nul creșterii calităţii publicistice pentru 
ridicarea nivelului de cultură a publicului 
cititor, chiar și pentru motivul (ambiţia) 
că beneficiază, cum este normal, firesc 
- cultura nu se poate face fără bani - de 
alocaţii substanţiale de la bugetul de stat. 

- Vă dorim „La mulți ani!”. 

Interviu realizat de 
Geanina Iovănescu
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L
a primă vedere, ideea de a vorbi 
despre jurnalismul lui Dumitru 
Radu Popescu pare surprinză-
toare, pentru simplul motiv că 

autorul are o notorietate de excepție 
pentru alte genuri literare, îndeosebi 
romanul și dramaturgia.

Și totuși…
După debutul cu poezie (în ziarul 

„Crișana”, în 1953) și publicarea prozei 
scurte Partida de șah (în Revista „Stea-
ua”, în 1954), A.E. Baconsky îi sesizează 
calitățile și găsește soluția (a acelor vre-
muri!) de a-l introduce în lumea literară. 
Adică, îl angajează corector la revistă și, 
după puțină vreme, îl trece pe postul de 
redactor. Deși revistă-fanion (mai ales 
pentru generația tânără a scriitorilor 
clujeni), nici „Steaua” nu era strict 
literară, având „obligația” de a 
„reflecta” mai în larg viața 
social-politică și culturală, 
astfel încât proapspătul an-
gajat este prezent aproape 
în fiecare număr cu nume-
roase reportaje, eseuri sau 
note de lectură. Este, con-
siderăm, perioada în care 
are loc „maturizarea civică“, 
cunoașterea foarte multor oa-
meni, cunoașterea diferitelor 
evenimente de viață și creșterea 
capacității de extragere a esenți-
alului din faptul cotidian sau din 
evenimentele istorice.

Din 1970 devine redactor-șef la Re-
vista „Tribuna”, iar din 1982 ocupă ace-
eași funcție la Revista „Contemporanul”. 
Conform cutumei de presă, majoritatea 
editorialelor erau semnate de șefii pu-
blicațiilor, iar Dumitru Radu Popescu 
s-a dovedit și un jurnalist de talent și 
rafinament deosebite.

Despre cărțile sale de literatură s-au 
scris sute de cronici, dar au fost și critici 
care au remarcat publicistica – între care 
Laurențiu Ulici, Aureliu Goci, Florea 
Firan –, subliniind că „a scris constant 
eseuri, articole, reportaje, note” și că a 
imprimat „o marcă inconfundabilă în 
oricare dintre speciile abordate”.

Meticulos cu creația sa, Dumitru 
Radu Popescu a început (deși relativ târ-
ziu) să adune creația publicistică în cărți. 
Astfel, îi apare primul astfel de volum, în 

1978, la peste două decenii 
de la prima carte (Virgu-

le, Editura Dacia). Este 
o carte bine primită, 
tot astfel cum avea să 
fie și următoarea de 
aceeași factură (Ga-
laxia Grama, Editura 
Cartea Românească, 
1984). 

Cărțile sale de pu-
blicistică au un conținut 
tot atât de divers pe cât 
de complexă este perso-
nalitatea autorului. Gala-
xia Grama, de exemplu, 
ne poartă din Teba antică 
cu obiceiurile sale (Jocuri-

SENIORI AI PRESEI RECENZIE

Dumitru 
Radu 
Popescu
la 85 de ani

le orbilor), până în Câmpia mehe-
dințeană a sfârșitului de secol XX 
(Însemnări) și până la Cenaclul 
Flacăra, supranumit Cenaclul Pă-
unescu (Jurnal); dar și de la Sha-
kespeare până la Eminescu și Bla-
ga, Caragiale și Pandrea, Sorescu 
și Preda și încă o mulțime de scri-
itori și oameni de cultură pentru 
care Dumitru Radu Popescu are 
un cuvânt de spus, nu fără a-l pune 
într-un anume context, firește. Pe 
de altă parte, voiajăm între com-
pelxul Ofeliei și mitul Meșterului 
Manole, străbatem timpul și spați-
ile de la Cel mai vechi mormânt din 
lume până la un târg contemporan 
din Apuseni sau pendulăm între o 
lume de prinți, curteni ori război-
nici și o alta, cu nimic mai prejos 
în viziunea autorului, a unor ță-
rani autentici, bătuți de soartă, dar 
stâlpi ai unei istorii milenare. 

Și tot astfel în alte cărți de ese-
uri, note sau reportaje, între care 
Pușca lui Caragiale, Dudul lui Sha-
kespeare, Complexul Ofeliei, Actori 
la Curtea prințului Hamlet și altele.

Dacă în toate scrierile lui 
Dumitru Radu Popescu suntem 
frecvent surprinși, pe parcursul 
lecturii, de bogăția de idei și filo-
nul poetic, citind volumele de pu-
blicistică densitatea, profunzimea 
și, adesea, exotismul ideilor ne co-
pleșește, iar latura poetică (pe care 
poate că aici nu ne-am aștepta să o 
regăsim ) este la fel de pregnantă. 

Publicistica este, alături de toa-
te celelalte modalități de exprima-
re literară, și măsura enciclopedis-
mului lui Dumitru Radu Popescu, 
expresia unei arii culturale imense 
înmagazinată în memoria sa, de 
la mitologie universală și româ-
nească, la istoria și istoriile Țării și 
ale Lumii și, mai aproape de noi, 
sesizarea și scoaterea la rampă a 
celor mai complicate și controver-
sate aspecte ale mersului sinuos 
al vremurilor. Totul sub semnul 
unui jurnalism de înaltă ținută, 
inconfundabil, ridicat la rang de 
literatură.

@ Mircea POSPAI

Jurnalismul 
la rang de 
literatură

Î
n linii mari, volumul „Poeme înlăcri-
mate” (Ed. UZP, București, 2018), de 
Dumitru Buțoi, este consacrat, în pri-
mul rând, evocării națiunii române 

mari, incluzând și covârșitoarea persona-
litate a lui Mihai Eminescu, descris drept 
„reperul de identitate românească” (p. 47). 
De altfel, poetul se fălește fără reținere în a 
cuprinde în paginile acestui volum obsesia 
eminesciană pe care se sprijină pentru a 
triumfa în preumblările sale: „Îți scriu pe 
zare, / dragul meu Emin… / […] despre 
poemul / încătușat în destin / ce-n ochii mei 
/ renaște în mirifice izvoare” (p. 49). 

Ambiția de a-și expune starea meditati-
vă, un drum anevoios, atunci când figurile 
de stil par a fi insuficiente, e compensată 
de o oarecare inocență în mânuirea afec-
telor: „Eu ca român și poet contemporan cu 
acest timp scriu cu roua frunții și conștiin-
ța împăcată” (p. 9). Deși nu reușește să-și 
camufleze patetismul, „Patria e-n lacrima 
mamei/ […] Patria e în cuvântul ce uneș-
te/ […] Patria e-n zborul păsării măiastre/ 
[…]  Patria e și-n durerea noastră!” (p. 14),  
versul lui Dumitru Buțoi cucerește prin 
simplitatea sincerității.  

Autorul face o figură aparte ca trăire 
patriotică, așa cum te-ai aștepta de la ci-
neva născut nicăieri altundeva decât în 
satul Românești (jud. Prahova), constru-
indu-se pe sine, pe linie patrotică, într-un 
mod sensibil și responsabil. Plecând de la 
spusele lui Nicolae Iorga, Dumitru Buțoi 
se recunoaște ca patriot „prin faptul că iu-
bește, respectă și caută să adune” „ninsorile 
de crini” (p. 23) sub care „coboară cerbii 
[…] / purtând / în copite o patrie nemuri-
toare” (p. 24).

Alternanța între teme (iubirea de țară, 
dorul de părinți, dorul de Eminescu) este 
explicabilă prin voința autorului, reflec-
tată în Supremă iubire, Dor de părinți, 
Dragul meu Emin..., de a fi realizat un 
volum de poeme îmbibat de trăiri auten-

tice acum, în pragul vârstei de 70 de ani.
Autorul încearcă să ilustreze arta sa 

poetică într-o sferă conceptuală unitară, 
ușor de reperat, redistribuită echitabil în-
tre cele trei universuri în care se dezvoltă. 
Remarcăm combinațiile sensibile, adesea 
surprinzătoare, care subliniază îndrăznea-
la, fără însă a deranja: „E tot mai tristă / 
țara mea, sărmana / și-i tot mai jefuită de 
avere / și eu sunt disperat” (p. 33).

Un poem intitulat Patria e-n lacrima 
mamei surprinde centrul universului 
său poetic, condimenat cu atitudine de 
scepticism înfrânat, dar gata să erupă. 
Pus într-o asemenea ipostază, autorul se 
descoperă de timpuriu: „M-am născut / 
cu mult înainte ca mama să mă nască” (p. 
56) și se expune fără reținere. Și bine face. 
O consecință a introspecției este identi-
ficarea unei anumite realități interioare, 
altfel incognoscibilă, „deschisă, spre zare / 
ca o pagină de aur dintr-o istorie nescrisă” 
(p. 59). 

Cu această carte, Dumitru Buțoi își 
îndeplinește scopul de a versifica liber, 
într-o cheie artistică decentă, „pentru/ a 
descoperi sufletul patriei” (p. 25), iar sen-
sibilitatea de a-l reconsidera este mai mult 
decât evidentă. 

Poetul vrea să vindece, prin cuvinte 
atent alese, sufletul omenesc de nălucirile 
materiale. Are toate șansele să izbutească. 

@ Daniela Gîfu

Dumitru Buțoi 
Puterea versului 
înlăcrimării 



Un jurnalist „metafizic” 
Nae Ionescu
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PORTRETE

V
orbind despre personalitatea lui 
M. Eminescu, profesorul-acade-
mician Al. Surdu folosește un ter-
men ce ține, azi, mai degrabă de o 

anomalie psihică - hiperexactitatea. Poetul 
însuși se consola, declarând într-o scrisoa-
re privată: „Ich werde ticăit, adică „devin 
ticăit”, respectiv nehotărât, indecis, maniac. 
Aceste secvențe ce exced cadrul strict literar, 
dovedesc, susține profesorul Al. Surdu, că 
Eminescu a fost, înainte de toate, un filosof 
autentic, fără a deveni, cum se obișnuia pe 
atunci și un profesor de filosofie, precum 
ar fi vrut Titu Maiorescu. Pe undeva, afir-
mă profesorul Al. Surdu, pe urmele lui C. 
Noica, desigur, e mai bine că am pierdut 
un filosof, care își propusese, de timpuriu, 
să traducă în românește, toate operele fi-
losofice clasice, începând chiar cu Critica 
rațiunii pure, a lui Immanuel Kant, fiindcă, 
hiperperseverent cum era, s-ar fi dedicat 
cu totul acestui proiect, și l-am fi pierdut 
definitiv pe poetul, literatul și, desigur pe 
gazetarul de geniu pe care îl cinstește breasla 
noastră (Al. Surdu, Eminescu și filosofia, Tg. 
Mureș, Ed. Ardealul, 2020, p. 21). Corect, 
serios și profund, Mihai Eminescu admitea 
că, pentru o carieră didactică avea nevoie de 
pregătire temeinică, eventual de o docență, 
urmată, în opinia sa, de o consolidare a cu-
noștințelor. Acest comportament excesiv 
de scrupulos, mergând spre hiperexactitate 
și perfecționism, era, din păcate pentru el, 
firea omului Eminescu, a cărui viață socială 
și literară, curmată tragic, nu a fost excepția, 
ci regula.

Privind astfel portretul moral al poetului 
și gazetarului nostru „nepereche”, ne sur-
prinde asemănarea, dacă nu de împrejurări 
de viață, cu siguranță de fond, cu un alt mare 
filosof ce și-a ignorat chemarea, convertin-
du-se în gazetar și om politic - Nae (Nicolae 
C.) Ionescu (1890, Brăila - 1940, București). 
Câteva trăsături voliționale îi unesc pe cei 
doi filosofi și gazetari în același timp: spiritul 
liber, neîngrădit de convenții sociale și scru-
pule materiale, munca intelectuală în exces, 
atitudinea socială și politică fermă pe linia 
tradiționalismului și a naționalismului, toate 
convertite într-o operă publică și jurnalisti-

că, în primul rând, programatic, educațio-
nală și moral-civică. În particular, există și 
câteva trăsături, comune, frapante între cei 
doi mari creatori, ce pot fi priviți în timp 
ca niște „învățători ai neamului”: interesul, 
s-ar spune chiar identificarea intelectuală cu 
limba și cultura germane, pasiunea pentru 
filosofie, destinul omenesc tragic (și Nae 
Ionescu a murit relativ tânăr, la 15 martie 
1940, la 50 de ani neîmpliniți, în împrejurări 
nici azi elucidate), ratarea carierei filosofice 
în favoarea jurnalismului și a lucrării sociale 
și, nu în ultimul rând, transformarea, după 
moarte, a destinului neîmplinit în legendă 
sau chiar în mit. 

De ce n-a scris Nae Ionescu cărți?, se în-
treba, retoric desigur, unul dintre biografii 
săi, Vasile Băncilă (1897-1979) într-o mo-
nografie niciodată desăvârșită, dar funda-
mentală ca document psihologic, pentru 
a-l înțelege mai bine pe omul, gazetarul și 
nu în ultimul rând, pe Profesorul generați-
ei interbelice. Întrebarea este valabilă și în 
cazul lui Eminescu, de a cărui operă litera-
ră, antumă și postumă, s-au îngrijit întot-
deauna alții. Pentru că numai proștii scriu 
cărți, era răspunsul obișnuit al Profesoru-
lui, pentru că o carte înseamnă trudă, lu-

crul într-o singură direcție, iar Nae Ionescu 
nu avea stofă de răstignit al muncii. Ca și 
Eminescu, dintr-un exces de hiperexactitate 
și hiperperseverență, Nae Ionescu nu și-a 
zidit viața în cărți, ci s-a risipit în articole, 
eseuri, conferințe și cursuri, fiind, tot după 
modelul și structura eminesciană, al doilea 
mare jurnalist român cu substrat metafizic 
(cu fundamentare metafizică, mai bine zis), 
asta pentru că, susține biograful său: „Nae 
(Ionescu - n.n.) nu se temea de cristalizare și 

nu trebuia să-și ia măsuri pentru a rămâne 
viu: el era viabilul însuși, era viitorist, dar 
în aceeași măsură tradiționalist. De aceea a 
și fost un mare revoluționar” (Vasile Băn-
cilă, Nae Ionescu, un cavaler al spiritului, 
Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2011, p. 57).

Problema „operei” lui Nae Ionescu, 
inclusiv a celei jurnalistice, a apărut după 
moartea Profesorului, când un colectiv de 
admiratori, cu Mircea Vulcănescu, Con-
stantin Noica și Constantin Floru în frunte, 
au decis să-i publice textele cunoscute. În 
afară de Cursurile de filosofie (stenografiate 

mai mult pe furiș, Nae Ionescu având oroare 
de cuvântul filosofic scris), editorii s-au gândit 
și la trei cărți de publicistică - una de eseuri, 
alta de texte referitoare la religie, în fine, un 
volum de „critică culturală”, reunind textele 
din Ideea europeană, Logos și, cu deosebire de 
la Cuvântul, publicație care, aflăm din mărturii 
de epocă, se vindea numai pentru textele lui 
Nae Ionescu.

Surpriza a venit mai târziu, când, parcur-
gând întreaga publicistică a lui Nae Ionescu, 
risipită în zeci de publicații, în intervalul 1909-
1940, cercetătoarea Dora Mezdrea a identificat, 
după 1999, un corpus imens de texte, semnate 
(uneori cu pseudonime), adesea anonime, toa-
te purtând pecetea intelectuală inconfundabilă 
a Profesorului, desăvârșind astfel seria de Ope-
re, ajunsă deja la vol. V,  cu alte zece volume de 
publicistică, plus unul de referințe bibliogra-
fice (cu totul, peste 7.000 de pagini tipărite), 
o lucrare gigantică ce nu are echivalent decât 
în Opera lui M. Eminescu (culmea coinciden-
ței, tot în 16 volume, între care opera antumă 
cuprinde doar primele trei volume). Dintr-o 
Notă asupra ediției, cuprinsă în vol. VI (Opere, 
Publicistică, Ediție de Dora Mezdrea și Marin 
Diaconu, București, Ed. Muzeului Literaturii 
Române, 2018) reținem dificultatea unui ase-
menea demers editorial, singurele indicii pri-
vind paternitatea unor texte din Ideea europea-
nă, de pildă, sau de la Cuvântul, cotidian care, 
se știe, avea două ediții, una pentru București, 
iar alta pentru provincie, fiind textele polemi-
ce, domeniu unde Nae Ionescu era imbatabil. 
Mai există și mărturia matematicianului Octav 
Onicescu, anume că în unele circumstanțe, în 
1928, Nae Ionescu ar fi scris ziarul Cuvântul 
de unul singur în întregime, imitând pe rând 
stilul colaboratorilor consacrați ai publicației.

Mai sunt și alte asemănări de fond ale 
gazetarului și ideologului naționalist-creștin 
Nae Ionescu cu gândirea politico-socială a lui 
Mihai Eminescu. Pe urmele lui Schopenhauer, 
de pildă, autor frecventat și apreciat inclusiv 
de Eminescu, Profesorul a înțeles și explicat 
fenomentalitatea istoriei, sensul ei adânc și 
profund. Dincolo de fenomene, nivel empiric 
și superficial al percepției istorice, Nae Ionescu 
intuiește, asemenea lui Eminescu, spiritualitatea 
creștină. În publicații precum Ideea europea-
nă (din 1919), Mântuirea, Predania, Dreptatea 
socială, inclusiv în Revista de filosofie, ori la 
Cuvântul, unde colaborează din 1923, deve-
nind, ulterior, director, în urma unui răsunător 
proces de presă unde a fost apărat de Istrate 
Micescu, Nae Ionescu pledează pentru o „ac-
tualizare” a ortodoxiei în raport cu etnicul și 
cu spiritul vremii, ca și pentru o solidarizare 
a intelectualilor cu „lucrul teologic”. Într-un 
articol din Predania (martie, 1937), Profesorul 
invită publicul la o nouă formă de viață spiritu-

ală, cu alte cuvinte la o „întoarcere la origine” 
asta pentru că: „Inaderența structurală a unui 
neam la o formulă de viață religioasă sfârșește, 
mai devreme sau mai târziu, la desprinderea 
acelui neam de religia respectivă”.

Ca gazetar, Nae Ionescu impresiona prin 
logică, articolele sale având o „osatură filoso-
fică”, dar și un fior dialectic inconfundabil. Pe 
cât era de imobil ca profesor (la catedră „oficia” 
întotdeauna singur, emanând calm și un „fi-
resc fastuos”, după mărturia lui Vasile Băncilă 
- n.n.) pe atât era de expansiv în publicistică 
(adversarii de la Cuvântul făceau rareori față 
„preaplinului” lui Nae Ionescu - n.n.). Orice ar 
fi comentat - pictură, cărți filosofice, publicații 
concurente, volume de poezii ori întâmplări 
(comune?) din viața cotidiană, Nae Ionescu 
sfârșea „polemic”: „În presa noastră s-a petre-
cut un fapt a cărui vâlvă nu și-a astâmpărat un-
dele. Un om a ridicat ciomagul asupra capului 
unui director de gazetă. Directorul suferă, iar 
țara își ține, de la un capăt la altul, răsuflarea... 
Două lucruri sunt de zis: întâi că într-o presă 
care-și îngăduie toate libertățile, atitudinea cio-
măgarului ar trebui să ne mire mai puțin... Alt 
lucru e lipsa noastră de cumpăt vădită cu acest 
prilej. Ieri era un patron de presă „vândut”, azi 
un martir, o ființă superioară. Suntem ca be-
țivul călare pe măgar (Mâna înarmată cu un 
condei, în Ideea europeană, 1923).

Stilul familial, de „băiețoi” brăilean, aso-
ciat cu înalta expresie literară și filosofică, fac 
din Nae Ionescu al doilea gazetar mare român, 
după Eminescu, nu doar un jurnalist de sofis-
tică subțire, ci, de-a dreptul, unul cuprins de 
filosofia vieții. Apaș de Brăila, „demon” (pentru 
adversari) Nae Ionescu are farmec, transmite în 
textele sale o anume transcendență metafizică. 
Specialist în filosofie, cu deosebire în Logică, 
Profesorul a fost desăvârșit în varii domenii, de 
la finanțe, la matematică, fiind citit nu doar de 
tineri, dar și de economiști, filosofi, ori savanți. 
Asemeni lui Mihai Eminescu, s-a implicat și în 
„politica de afaceri”, planurile sale de aplicare a 
mecanismului economiei burgheze, publicate 
în Ideea europeană, surprinzând și azi: „Pentru 
liberali, principiul e lămurit: crearea capitalului 
și a spiritului capitalist. Pentru Aristide Blank 
(1883, București - 1960, Paris, bancher, finan-
țist și speculator de bursă, unul dintre viitorii 
finanțatori ai lui Nae Ionescu, de la Cuvântul 
- n.n.), statutul ar trebui să fie factorul regulator 
și determinant în producție. Acest principiu e 
altceva decât socialismul, e noua formă de viață 
economică spre care ne îndreptăm” (Finanțe și 
cultură, în Ideea europeană, 1922).

Tenace, eminescian în spirit, „risipitor” în 
viața personală, Nae Ionescu rămâne în eterni-
tate publicistul cel mai productiv al unei epoci 
ce a dat țării nu doar mari ziariști, ci și ideologi 
(creștin-naționaliști) inspirați. 

@ Maian NENCESCU
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În anul 1994 eram șeful Catedrei de 
Filosofie sistematică de la Universitatea 
Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca. În urma 
apariției Legii 41/1994, am fost numit de 
Parlamentul României în Consiliul de Ad-
ministrație al Societății Române de Radio-
difuziune (SRR). O condiție a numirii era 
să nu faci parte din niciun partid, iar eu sa-
tisfăceam această condiție. Urma să fie nu-
mit Președintele-Director General (P-DG) 
al SRR. Selecția a fost făcută de Comisiile 
reunite de cultură, arte și mass-media ale 
Parlamentului, conduse la acea vreme de 
Gabriel Țepelea și Adrian Păunescu. Am 
fost cel selectat, confirmat de Parlament, și 
am plecat la București la noul post. Timp 
de trei luni nu am luat nicio decizie. Am 
semnat documentele oficiale, asistat de 
Paul Grigoriu, ca șef interimar, și m-am 
informat asupra întregii Instituții. După 
trei luni, am elaborat o nouă Organigra-
mă, care viza restructurarea SRR atât pe 
orizontală (departamente), cât și pe ver-
ticală (niveluri de decizie). Au fost peste 
100 de concursuri, care au durat aproape 
trei luni. Au fost aleși mai întâi șefii de 
departamente: Paul Grigoriu la Canalele 
naționale, Doru-Vasile Ionescu la Radio 
România-Internațional, Gheorghe Ver-
man la Canalele teritoriale, Mihai Ilie la 
Departamentul tehnic, Mircea Manole la 
Departamentul economic și Dragoș Șeu-
leanu ca Secretar General. 

Conducerea Instituției era una bicefală, 
fiind alcătuită din două entități, Consiliul 
de Administrație (CA) și Comitetul Direc-
tor (CD), eu fiind Președintele primului, 
dar și al celui de- al doilea, deoarece aveam 
funcția de Director General al instituției. 
Pentru a elimina confuziile, am stabilit că 

în CA se iau Hotărâri, iar în CD se iau 
Decizii. Altfel spus, CA era un echivalent 
al Parlamentului, iar CD era un echivalent 
al Guvernului. Diferența majoră dintre 
ele consta în faptul că primul, deci CA, 
avea caracter politic, fiind alcătuit din re-
prezentanți ai diverselor partide politice. 
Pare ciudat că eu am fost propus de PSDR 
(PSD, la acea vreme), iar cei care veneau 
cu veșnice critici și rezerve erau chiar re-
prezentanții acestui partid și doar unul al 
PNȚCD.  Din CA făceau parte și artiști, 
ca Grigore Vieru sau Ducu Bertzi, oameni 
cu bun simț și discernământ. Important 
era că din CA făceau parte și doi dintre 
Directorii de departamente (membri CD), 
propuși de salariații SRR, adică Gheorghe 
Verman și Mihai Ilie. Cei doi „matadori”, 
cum îi numeam eu, puteau asigura legă-
tura dintre CA (unde se luau hotărâri) și 
CD (unde se luau decizii). Din CD, pe 
lângă cei șase directori menționați făceau 
parte și Mihai Popescu - șeful Resurselor 
umane - dar și șefa Oficiului juridic, Adri-
ana Dolea. Pentru a evita echivocurile sau 
„uitările” unora, am hotărât ca dezbaterile 
din CA să fie integral înregistrate, iar hotă-
rârile și deciziile au fost publicate în Caiete 
editate la sfârșitul fiecărui  an. 

Imperativul pe care l-am propus și a 
fost impus, adică hotărât de către CA, era 
că toți sefii (managerii) din SRR trebuie 
să treacă prin concurs, noua Organigra-
mă fiind structurată pe cinci niveluri. Ca 
președinte de comisie, am participat doar 
la primele două niveluri ale selecției. La 
primul nivel, comisiile erau alcătuite din 
oameni de cultură din București, inclusiv 
din universități și Parlament, specialiști 
în mass-media. La acest nivel au fost aleși 

cei cinci directori de Departamente și Se-
cretarul General. La al doilea nivel, dânșii 
erau adjuncții mei în comisii. La următoa-
rele niveluri, dânșii au devenit Președinți 
de comisie, până la ultimul nivel. La cele 
peste 100 de concursuri, care au durat 
aproape trei luni, au fost doar câteva con-
testații minore, care au fost soluționate co-
rect și la timp, de către o comisie specială. 

Intrând în lucru pe noua structură, 
având doar experiența de șef de catedră 
universitară, m-am apropiat treptat de 
adjuncții mei, adică directorii, fără a mă 
face „per-tu” cu niciunul dintre dânșii. În 
schimb, le-am găsit cognomene, după ce 
am ajuns să-i cunosc. Astfel, pe Mihai Ilie, 
de la Departamentul tehnic, l-am numit 
„Adjunctul electronic”, pe Mircea Manole, 
de la Departamentul economic, l-am nu-
mit „Meșterul Manole”, pe Mihai Popescu, 
de la Resurse umane, l-am numit „Legiu-
itorul”, întrucât cunoștea legile mai bine 
decât un jurist calificat etc. În acest context 
de botezuri cognomice, pe Gheorghe Ver-
man l-am numit „Adjunctul nostru mobil 
și abil”. Dar, de ce „mobil” și de ce „abil”?  
Dânsul era director la Departamentul Stu-
diourilor Teritoriale și Locale (DSTL). În 
această calitate, trebuia să se miște con-
tinuu („du-te-vino!”) între Bucureștiul 
central și orașele din teritoriu, respectiv 
locale, care erau și mai sunt: Cluj-Napo-
ca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Craiova, 
Constanța, Reșița, „Antena Satelor” din 
București și Radio București. Dar de ce 
și „abil”? Dotat cu o inteligență vie, dar 
și cu o experiență bogată în radio și în tv, 
era capabil să facă față oricărei situații, 
oricât de complicată, dificilă sau delicată 
ar fi fost ea. Și îi făcea față fără să ajungă 

la conflicte deschise, dimpotrivă, știind să 
le aplaneze, chiar să le stingă. După cum 
am sugerat înainte, faptul că Gheorghe 
Verman făcea parte și din CA, dar și din 
CD, m-a ajutat în prevenirea sau în solu-
ționarea multor neînțelegeri sau conflicte 
între cele două foruri de conducere, când 
ele riscau să devină Scylla și Caribda. A 
fost bine orientat și atunci când l-a selectat 
pe Florin Brușten, în calitate de adjunct al 
său, acesta fiind un excelent profesionist 
și un om cu caracter. 

Ca și celelalte Departamente, DSTL are 
o evoluție în timp, pe câteva planuri: 

1) Înainte de restructurarea întregului 
SRR, deci încă sub conducerea eminentă a 
lui Eugen Preda, posturile teritoriale aveau 
o mai mare autonomie, la nivel de deci-
zii. Înființarea noilor organe de conducere 
(CA și CD) s-a însoțit firesc cu o creștere a 
unității SRR, la nivel de hotărâri și decizii. 
Diversitatea și specificul teritorial nu au 
fost anulate, ci nuanțate. 

2) Față de posturile menționate, în 
DSTL mai intrau și „Antena Satelor” - care 
emitea din Capitală, dar pentru întreaga 
țară - ca și postul „Radio Vacanța”, care 
emitea de la Mamaia, doar în timpul verii. 

 3) Foarte importantă a fost și înființa-
rea unor posturi noi. Intră aici, mai întâi, 
„Radio Reșița”- care acoperea și Valea 
Timocului - și al cărui prim director a 
fost Doru Dinu Glăvan, azi Președinte al 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Ro-
mânia (UZPR). 

4) Urmează, în timp, semnarea unui 
acord între DSTL și Radio Olanda. Gheor-
ghe Verman a inițiat și a dezvoltat această 

relație, cu consecințe excelente. În anul 
1996, 30 de redactori de la DSTL pleacă 
în Olanda pentru stagii de perfecționare 
profesională. Invers, la Sibiu, în anul 1997, 
DSTL, împreună cu Universitatea „Lucian 
Blaga” și cu Radio Olanda ROOS, organi-
zează prima Universitare de vară - Sibiu, în 
care perfecționarea era însoțită de emisii 
pe viu. Aici a fost construit postul de ra-
dio-școală „Cibinium”. În cadrul Univer-
sității „Lucian Blaga”, un sprijin important 
a venit și de la Alexandru  Grad, Decanul 
Facultății de jurnalistică.

5) În anul 1998 începe să emită și pos-
tul Radio Brașov, înființat după modelul 
Radio  Reșița. Din păcate, după încheierea 
mandatului meu (1998), acest post a fost 
desființat. Mai menționez aici, la secvența 
Posturi noi, că, împreună cu Gheorghe 
Verman, am avut ideea unui post sintetic, 
numit „Vacanța de la munte la mare”, în 
care șirul de posturi teritoriale să emită, 
în întregul an, pe teme de vacanță. Din 
păcate, ideea a venit cam prea târziu în 
timpul mandatului meu și a rămas doar 
un proiect.

6) Pe planul relațiilor internaționale, 
directorul Gheorghe Verman a semnat 
mai multe acorduri de colaborare, nu nu-
mai cu Radio Olanda, ci și cu alte instituții 
similare ca profil, între care le menționăm 
pe cele din Ungaria, Slovacia, Cehia.  

7) Probabil că una dintre problemele 
cele mai dure cu care s-a confruntat di-
rectorul Gheorghe Verman a fost aceea 
a clădirilor, a sediilor, a „casei”, în limbaj 
semi-metaforic. Unele au fost închiriate, 
altele au fost reparate și îmbunătățite, al-

tele au fost construite (Radio Cibinium), 
altele au fost cumpărate sau răscumpărate. 
Informația completă o poate da aici doar 
directorul Gheorghe Verman, cel care a 
îndurat și „calvarul materiei”, ca s-i zi-
cem așa. Mai menționăm aici că, fără a fi 
vorba de „proiecte europene”, Gheorghe 
Verman a primit de la Radio Olanda suma 
de 2.200.000 euro, sumă nerambursabilă, 
destinată dotării tehnice a studiourilor. 

8) Abilitatea în negocieri a lui Ghe-
orghe Verman l-a recomandat și pentru 
funcția, deloc ușoară, de co-Președinte 
al Comisiei Paritare patronat-salariați. 
Adjunctul „mobil si abil” a reușit să men-
țină o relativă pace socială în instituție, 
într-o perioadă agitată la nivel național. 

Pe întregul ei biografic, activitatea aces-
tui om activ care este Gheorghe Verman 
se înscrie pe o curbă constant ascendentă, 
productivă în plan real și tonică, optimistă, 
pe plan etic, moral. De unde și distincțiile 
de care s-a bucurat și se bucură, distincții 
venite din partea unor foruri de conducere 
sau instituții de profil. Menționăm aici că 
este „Senator de Onoare” al Universității 
„Lucian Blaga”, din Sibiu, a primit Ordinul 
național pentru merit în grad de cavaler, 
Meritul Academic al Academiei Româ-
ne, Meritul Cultural acordat de Ministerul 
Culturii din Olanda.  

În amintirea colaborării noastre exem-
plare, îi urez lui Gheorghe Verman, fostul 
nostru „Adjunct mobil și abil”, o senectute 
cât mai lungă și bucuria meritată a amin-
tirilor frumoase.

Acest text l-am scris în anul 2019, la solicitarea lui Gheorghe Verman. 
Textul este intitulat Profilul retroactiv al unui om activ și este conceput ca o 
Introducere la o carte de Memorii a dânsului, aflată acum în curs de editare. 

Din nenorocire, recent, Gheorghe Verman a plecat definitiv dintre noi. 
Cerul să îl ocrotească, în eternitate!

@  Tudor CĂTINEANU
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SCENARII

Filmul bate presa....

Î
n urmă cu ceva vreme, scriam aici 
despre producția cinematografică a 
anului 2016 care a stârnit mult in-
teres în lumea filmului și a presei, 

deopotrivă – Fixeur (în regia lui Adrian 
Sitaru) – punând în discuție publică as-
pecte ale deontologiei jurnalistice încă 
neexploatate filmic la noi, prin acțiunile 
unui jurnalist stagiar, care pornește, mai 
mult pe cont propriu, într-o documen-
tare a unui subiect mereu fierbinte – re-
țelele traficanților de minori – într-un 
drum aventuros și plin de neprevăzut, 
în lumea românească marcată încă de 
haosul moral, legislativ și social al ani-
lor 1990. Preasa ca subiect, dar și rețeta 
cinematografică, s-au dovedit nu numai 
de interes, ci și de succes, operând chiar 
în același an, de această dată sub bagheta 
regizorală a Iuliei Rugină (co-scenaristă 
a filmului), care aborda dintr-un unghi 
dramatic condiția încă tânărului jurna-
lism românesc și a slujitorilor lui. 

Live, dar nu alive. 
„Riscul e meseria mea”

După modelul deja consacrat de 
Fixeur, Breaking news (cu premiera în 
2017) pariază pe un casting îndrăzneț, în 
sensul alegerii unor tineri actori (Andi 
Vasluianu, Dorin Andone, Voica Ol-
tean), care trăiesc cu prospețime viața 
plină de riscuri a unor la fel de tineri 
reporteri (și a familiei lor), dispuși să 
riște totul pentru a surprinde clipa, a 
valorifica subiectul, a transmite eveni-
mentul – în fine, pentru mult râvnitul 
live. Ironic însă, reportajul „pe viu” se 
întrerupe tragic, cu moartea camerama-
nului echipei în căutare de senzațional, 
moarte cauzată de prăbușirea grinzilor 
unei fabrici în care se produsese explozia 
generatoare de breaking news. 

Filmul debutează cu scena bulversantă 
(pentru spectator și, parcă, pentru pro-
tagoniști) a relatării de la fața locului, în-
tr-un decor apocaliptic, cu stâlpi de beton, 

resturi de construcție, cadavre pline de 
moloz ale muncitorilor prinși de explo-
zie, la care se adaugă secvența izbitoare a 
prăbușirii grinzilor peste omul cu camera, 
care transmite în direct, creând privito-
rului o puternică emoție. Ritmul alert ale 
evenimentelor impuse de primele scene se 
domolește apoi, atenția se comută asupra 
stărilor interioare ale reporterului rămas 
în viață și trimis să documenteze, pentru 
un reportaj in memoriam, viața prietenu-
lui său dispărut și devenit, el însuși, su-
biect de presă. Ședințele de redacție lungi 
și cvasiindiferența colegilor, pentru care 
cameramanul nu e acum decât un alt su-
biect de fapt divers, precum și atmosfera 
lâncedă a redacției ori figurile placide ale 
jurnaliștilor vor genera revolta interioară 
crescândă a reporterului supraviețuitor, 
pe măsură ce se apropie de Mangalia, lo-
cul de baștină al eroului de presă, pentru 
a-i intervieva familia. 

Confesiuni. 
Out of record

Procesul de conștiință al documen-
taristului, generat de sentimentul vino-
văției față de colegul mort în urma am-
biției sale de a surprinde senzaționalul, 
determină o mai mare emoție, dar și 
o dublă implicare în relația cu familia 
victimei, de care se va apropia prin lungi 
dialoguri sincere (dar out of record) cu 
fiica adolescentă a dispărutului. Forme 
moderne de maieutică socratică parcă, 
aceste dialoguri – reticente și laconice, 
la început, dar emoționante mai apoi 
– dezvăluie nevoia confesiunii, dar și a 
unui sprijin patern, pe care tânăra nu-l 
mai are și pe care-l caută acum în cole-
gul tatălui ei. În sens invers, reporterul 
vine să documenteze cu greu viața cole-
gului său, dar ajunge să-și pună, împre-

ună cu tânăra răzvrătită, mari întrebări 
ale vieții, pe măsură ce descoperă valori 
umane ignorate în cursa nebună după 
succes profesional de până acum. Îm-
preună vor ajunge, prin dialog cu accen-
te deseori acute, la marele răspuns cerut 
de întrebarea dureroasă a fetei orfane : 
„Ce a căutat în fabrica aia?” – „Își făcea 
meseria...”. Refăcând, din fragmente de 
memorie și de amintiri filmate, viața ba-
nală a cameramanului său, jurnalistul 
pleacă din Mangalia cu imaginea unui 
prieten, după ce venise să cunoască post 
mortem un coleg.

Sitting on the 
Dock of the Bay

Dramatismul filmului vine mai cu 
seamă din confruntarea protagonistului 
cu sinele său, impregnat de orgoliu pro-
fesional generator de victime, din lupta 

cu vinovăția și cu neputința reparatorie 
a unei crime indirecte, „prin impruden-
ță”, dar și din bătălia reporterului cu fal-
sitatea presei, cu ipocrizia colegilor care 
vorbesc banal și fad despre cel dispărut, 
într-o mecanică socială a onorării mor-
ților, consacrându-i reportaje anoste și 
convenționale, care-l revoltă. 

Tentat să aștepte, conform demara-
jului filmic, o acțiune complicată, cu 
accente hollywoodiene, spectatorul va 
primi o poveste emoționantă, despre 
frustrări, sentimente și neliniști, tensi-
unile propuse de scenariu fiind genera-
te nu atât de o deontologie jurnalistică 
încălcată, ca în Fixeur, ci de o mică 
ontologie a presei, pe care jurnalistul 
o reface într-un context trist și într-un 
decor atipic, nu într-o redacție de ziar, 
alături de adolescenta orfană, Sitting on 
the Dock of the Bay (melodie de Otis 
Redding, peferată de jurnalistul mort). 

Povești despre 
povestitori

Filmul nu e, până la urmă, unul des-
pre presă, ci mai ales despre oamenii din 
presă, despre riscurile, relațiile, datori-
ile și slăbiciunile lor, ignorate în prime 
time, dar revelate brutal, în momente de 
criză, „dincolo de sticlă”. Breaking news 
e un film care trece, și el, ușor ecranul, 
cu o poveste real(ist)ă despre povesti-
tori care ajung ei înșiși povești sau se 
întorc prematur, dispăruți „la datorie”, 
în marea și definitiva poveste. 

Out of record, despre  
BREAKING  NEWS

@ Corina POPESCU

Breaking news (film artistic românesc, 2016); Regia: Iulia Rugină



Povești cu și despre ziare
„Le Figaro” a generat un duel 
și un asasinat
„Fără libertatea de a critica 
nu există elogiu adevărat”, 
stă scris pe frontispiciul 
unuia dintre cele mai 
influente ziare franceze, 
„Le Figaro”, care a stârnit 
patimi cu potențial fatal 
încă de la înființare.

F
ondat ca săptămânal satiric 
în anul 1826, numit după 
popularul libret „Nunta lui 
Figaro”, scris de contraban-

distul Pierre de Beaumarhais, care 
pusese umărul la independența SUA, 
„Le Figaro” a devenit imediat o pu-
blicație foarte iubită de francezi. Cum 
presa era o forță uriașă, la șase ani de 
la apariție, ziarul a generat un duel în-
tre redactorul șef Nestor Roqueplan 
și un anume colonel Gallois, care a 
fost ofensat până la a a-și risca viața 
de un articol apărut în popularul ziar. 
Militarul i-a rupt ziaristului cordonul 
Legiunii de Onoare, gest considerat 
insulta supremă și care a dus la con-
fruntarea din pădurea Meudon. După 
ce combatanții au tras de la zece pași, 
Roqueplan avea trei răni, iar Gallois 
era împușcat în genunchi. Lezat ma-
jor de ziar, colonelul a considerat că 
onoarea nu i-a fost satisfăcută și i-a 
provocat și pe asistenții lui Roqueplan, 
dar aceștia au declinat „invitația”. Zia-
ristul s-a refăcut și mai târziu a ajuns 
director de operă. 

„Le Figaro” a continuat să stârneas-
că patimi și să „crească”, grație prezenței 
în paginile sale a aricolelor semnate de 
personalități literare de calibru, ca Al-
bert Wolff, Émile Zola, Alphonse Karr, 
Théophile Gautier sau Jules Claretie. 
În 1866, ziarul, cu o poziție regalistă, 
apărea cotidian, cu un tiraj de 56.000 de 
exemplare, un volum eorm, care situa 
publicația pe primul loc în Franța. În 
1914, scandalul „lovea” din nou: edi-
torul Gaston Calmette are asasinat de 
Henriette Caillaux, soția ministrului 
de Finanțe Joseph Caillaux, după ce 
în ziar apăruse o scrisoare care îi ataca 
integritatea omului de stat. Acesta era 
finalul tragic al unei campanii virulente 
de presă, în care „Le Figaro” îl ataca ne-
încetat pe ministru pentru atitudinea sa 
pasivă față de Germania (evenimentele 
se petreceau cu câteva luni înainte de 
izbucnirea Primului Război Mondi-
al…), criticând asiduu și măsuri interne 
ca taxarea progresivă, aducând dovezi 
în sprijinul faptului că reprezentantul 
Guvernului se folosea de influența sa 
pentru a specula la Bursă sau afirmând 
că oficialul făcea intervenții în justiție. 
În ziua fatală, la ora 6:00 dimineața, 
ziristul era așteptat de cea de-a doua 
soție a ministrului, care purta o haină 
de blană, și a acceptat să vorbească cu 
doamna între patru ochi, în birul său. 
Acolo, femeia a scos un revolver și a 
tras patru focuri; șase ore mai târziu, 
Calmette era mort. Ulterior s-a aflat 
că doamna nu era speriată de viitorul 

politic al soțului său sau revoltată de 
comportamentul public al acestuia, ci 
se temea că „Le Figaro”avea să publice o 
serie de scrisori de dragoste care atestau 
faptul că ea și ministrul aveau o relație 
amorosă încă de pe vremea primei că-
sătorii a politicianului…

Voce a clasei mijlocii din Franța, 
„Le Figaro” are o poziție conserva-
toare și nu se sfiește s-o afișeze, iar 
unii dintre patronii săi au fost strâns 
legați de dreapta politică a Franței. În 
2012, jurnaliștii din redacție acuzau 
conducerea, în special pe editorul șef 
Étienne Mougeotte, că „a transformat 
ziarul în buletinul partidului preșe-
dintelui Nicolas Sarkozy”. După ce au 

cerut pluralism și onestitate, au 
primit (public) un răspuns de la 
Mougeotte: „Linia noastră editori-
ală îi mulțumește pe cititorii noștri 
așa cum este; funcționează. Nu văd 
de ce am schimba-o. Suntem un ziar 
de dreapta și exprimăm asta foarte 
clar - cititorii noștri știu acest lucru, 
la fel și ziariștii noștri”…

În ultimii 20 de ani, cu tot de-
clinul presei tipărite în toată lumea, 
„Le Figaro” continuă să fie una dintre 
publicațiile care au descoperit rețeta 
succesului etern: în anul 2019, ziarul a 
avut un tiraj de 321.116 exemplare, cu 
doar 40.000 mai puține decât în 1999. 
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