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EDITORIALDIN SUMAR

L
a solicitarea președintelui 
Uniunii Ziariștilor Profesi-
oniști din România, Doru 
Dinu Glăvan, a avut loc un 

maraton online de întâlniri cu mem-
brii Comitetului Director și reprezen-
tanți ai filialelor Uniunii, în vederea 
cooperării la o serie de activități afla-
te pe agendă până la sfârșitul acestui 
an. Ocazie pe care nu doar că au ono-
rat-o cei vizați, dar în care s-a și creat 
climatul de necesară responsabilizare 
a membrilor Uniunii. 

Am să mă opresc la momentul 
care a și încheiat acest demers, ală-
turi de colegii din Centrul și Vestul 
țării. S-a adus în discuție o problemă 
care frământă o parte importantă a 
jurnaliștilor, integrarea presei științifi-
ce în cadrul Uniunii Ziariștilor Profe-
sioniști din România. Cu alte cuvinte, 
cine ar trebui să se ocupe de comuni-
carea științei: jurnaliștii sau oamenii 
de știință? 

Voi începe acest subiect despre 
promovarea științei prin această len-
tilă care face și obiectul unei părți ai 
presei, ignorată până acum, presa ști-
ințifică. Fiindcă, nu-i așa, câștigarea 
vizibilității numeroaselor instituții 
academice și de cercetare românești 
care, trebuie să recunoaștem, se află 
de prea multă vreme într-o nedreaptă 
tranziție, se obține prin modul de pro-
movare a rezultatelor cercetării aces-
tora, contracarând dezinformarea și 
sprijinind pe jurnaliștii în formare să 
decodifice limbajul științific pe înțele-
sul tuturor. A venit vremea ca nivelul 
discuțiilor în societatea românească 
despre subiecte de știință să nu mai 
fie aproape inexistent. 

Este un paradox care nu poate să 

nu provoace neliniște în rândul celor 
care îl conștientizeză, în cazul de față, 
membrii Uniunii Ziariștilor Profesi-
oniști din România. Știm ce înseam-
nă „comunicare”. Știm ce înseamnă 
„știință”. Nu trebuie să facem altceva 
decât să alăturăm pe înțelesul tuturor 
cei doi termeni, „comunicarea știin-
ței”, care – din nefericire – în România 
rămâne încă o „fata morgana”. 

Este unul dintre proiectele în-
drăznețe ale UZPR, comunicarea 
științei către receptorul non-spe-
cialist, dincolo de conferințe, con-
grese, ateliere de lucru sau jurnale 
științifice. De ce este atât de impor-
tant? Dincolo de cele deja subliniate, 
transmiterea într-un limbaj accesibil 
a științei construiește puntea de le-
gătură între comunitatea științifică 
și societatea civilă. Ne propunem să 
devenim „emiţători” de informaţie 
știinţifică în toată media (scrisă, au-
dio-video, internet). Așadar, o nouă 
ramură a presei se află în perioada 
activării în deceniile care vin. O adu-
cem în discuție cu vădita misiune de 
a înfrunta viitorul folosindu-ne nu 
numai de uneltele, tehnica și expe-
riența jurnaliștilor, ci și de menta-
litatea și ideile publicului receptor.

Este adevărat, una dintre funcți-
ile perene ale științei este aceea de a 
transmite receptorului non-specialist 
nivelul pe care se află cercetarea româ-
nească, cu tot ceea ce cuprinde ea în 
plan social, economic etc. Altfel, fie-
care generație ar lua totul de la înce-
put. A trecut vremea când se considera 
că lumea academică este un cerc în-
chis. În Occident, comunicarea științei 
este un domeniu extrem de popular, 
cu atât mai mult când este vorba des-

pre finanțări care susțin mersul socie-
tal. Comunicarea științei este, în cele 
din urmă, o modalitate de afirmare pe 
o piaţă care nu a fost cruţată de om-
niprezenta concurenţă. Paradoxul de 
care vorbim a devenit evident mai ales 
în zilele noastre, când ritmul schim-
bării este atât de rapid, încât mâine va 
semăna prea puțin cu ieri. În aceste 
condiții, întrebările ridicate impun din 
partea UZPR considerare, adaptare și 
integrare. Privim cu luciditate în viitor 
și pregătim într-un mod adecvat locul 
presei științifice, pentru a face față po-
tențialelor confruntări.

Ideea instituirii unui nou nivel al 
presei câștigă din ce în ce mai mult 
teren și în spațiul carpato-dunărean. E 
o înțelegere presă – știință care, în an-
samblul său, vizează propria devenire 
a comunicării științei din perspecti-
va viitorului. Mai mult, generația de 
azi însăși va încuviința să încurajeze 
popularizarea științei cu interes spre 
deceniile ce vin.

În anticiparea unor exigențe față 
de acest demers din spațiul românesc, 
vă invităm la dezbatere pentru con-
turarea unor caracteristici ce atestă 
creația jurnalistică.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România propune tuturor membrilor 
să trimită pentru publicare materiale pentru „Revista UZP”. Jurnaliștii care 
doresc să se exprime pe această platformă print reprezentativă pentru organizația 
emblematică de breaslă sunt așteptați să se alăture cuprinsului editorial cu texte 
relevante, CU CONȚINUT EXCLUSIV REFERITOR LA PROFESIA DE 
JURNALIST ȘI LUMEA PRESEI, INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ.
Materialele se pot trimite pe adresa editura@uzp.org.ro
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Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în colaborare cu 
Centrul Ceh de la București, va organiza amplasarea unei plăci 
memoriale pe casa din Praga unde a locuit fotograful Jan Tomas, cel 
care a realizat fotografia emblematică a lui Mihai Eminescu, imagine 
multiplicată până în zilele noastre în sute de milioane de exemplare.

Prima fotografie a lui 
Mihai Eminescu realizată 

la Praga în 1869 de Jan Tomas  

Poate fi depășit paradoxul 
presei științifice?
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FOR DE DEZBATERE AL  PRESEI PROFESIONISTE

Edițiile reuniunilor-
maraton ale 
conducerii 
Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din 
România cu șefii 
și coordonatorii 
de filiale din toată 
țara, reuniți în 
cadrul Consiliului 
Consultativ Național 
al UZPR, au fost 
prilejuri importante 
de a se evalua 
evoluția UZPR în 
complicatul context 
intern și internațional 
al anului 2020, 
provocările majore 
cu care se confruntă 
jurnaliștii în efortul 
lor de a informa 
corect opinia 
publică, de a dezbate 
starea presei și 
de a consemna 
reziliența cu care 
organizația continuă 
să-și urmărească 
obiectivele de 
utilitate publică.

Întâlnirile  cond ucerii  UZPR  cu  membriiÎntâlnirile  cond ucerii  UZPR  cu  membrii
       Consiliului  Național  Consultativ       Consiliului  Național  Consultativ

Uniunea 
cristalizează 
o arhitectură 
profesională 
durabilă 

A genda complexă a reuni-
unilor a inclus discuții pe 
marginea stimulării co-

municării pe toate canalele și cu 
frecvență sporită a tuturor acțiu-
nilor care fac din UZPR tot mai 
mult un for de dezbatere al presei 
profesioniste. „Este foarte impor-
tant să continuăm să ne dovedim o 
Uniune de utilitate publică și să ne 
manifestăm ca atare în toate acți-
unile noastre, cu atât mai mult cu 
cât breasla noastră se confruntă cu 
condiții fără precedent, care solicită 
deopotrivă vocația și profesionalis-
mul jurnaliștilor”, a punctat Doru 
Dinu Glăvan, președintele UZPR.

Pe direcția intesificării popula-
rizării pe toate canalele a acțiunilor 

UZPR, s-au luat în considerare ini-
șiative ca rubrica „Pulsul Uniunii”, 
prin intermediul cărei ajung la cole-
gii de breaslă din țară și de peste ho-
tare, precum și la opinia publică și la 
românii din Diaspora manifestările 
importante ale UZPR. Un alt punct 
asupra căruia s-au oprit participan-
ții la aceste sesiuni de comunicare 
a conduceri UZPR cu reprezentan-
ții membrilor din toată țara a fost 
recent elaboratul Cod Deontologic 
al jurnalistului profesionist, docu-
ment de excepție realizat sub coor-
donarea generalului de brigadă (rtr) 
dr. Gheorghe Văduva, membru al 
Consiliului Director al UZPR și asu-
pra căruia conducerea Uniunii i-a 
invitat pe șefii de filiale să detalieze. 
„Mă bucur să particip la aceste reu-
niuni, lucruri firești pentru o organi-
zație de asemenea anvergură și care 
își propune proiecte ambițioase. Uni-
unea cristalizează zi de zi o arhitec-
tură profesională durabilă, iar dacă 
jurnaliștii nu se abat de la principii, 
devin un nucleu din care poate re-
naște o societate clădită pe un sistem 

de valori perene. Jurnalismul este o 
profesie unică și irepetabilă în univer-
sul oamenilor”, a sintetizat general de 
brigadă (rtr) dr. Gheorghe Văduva, 
membru al Consiliului Director, în 
asentimentul participanților.

Salutând adoptarea Codului 
Deontologic al jurnalistului profe-
sionist, Valentin Uban, coordona-
torul Filialei MAI, a punctat faptul 
că Uniunea și-ar putea asuma, în 
viitor, și elaborarea unui Statut al 
jurnalistului profesionist.

Parteneriatele 
confirmă statutul 
UZPR

Î n legătură cu parteneriatele pe 
care le realizează regulat UZPR 
s-a stabilit ca în perioada urmă-

toare Claudius Dociu, coordona-
tor al Filialei Prahova, să elabore-
ze un ghid în domeniu, dată fiind 
experiența organizației pe care o 
conduce în finalizarea unor astfel 
de acțiuni. „Realizarea acestor par-

teneriate confirmă statutul UZPR 
de organizație importantă în socie-
tatea românească, căreia încercăm 
să-i amplifică imaginea prin colabo-
rarea cu instituții de renume”, sin-
tetizează Claudius Dociu, membru 
al Consiliului Director al Uniunii. 

Pe aceeași linie fastă a activităților 
din teritoriu ale UZPR s-au înscris și 
acțiunile Filialei Galați, coordonată 
de Maria Stanciu, care a anunțat vi-
itoarea realizare a unui monument 
dedicat jurnalistului Radu Macovei, 
realizat în colaborare cu Fundația 
Celibidache, precum și un concurs 
de eseuri. „Suntem implicați în nu-
meroase acțiuni culturale, publicistice 
și jurnalistice prin care UZP Galați 
rămâne o organizație de referință. 
Vom putea realiza monumentul pe 
care îl dorim dedicat colegului nos-
tru, jurnalistul Radu Macovei, care a 
susținut comunitatea și semenii timp 
de zeci de ani. În același timp, și con-
cursul de eseuri pe care îl pregătim va 
fi centrat în jurul temei de patriotism, 
de apartenență la neamul românesc. 
Nu trebuie să avem rețineri în a ma-
nifesta public, de a semăna în inimile 

tinerilor acest sentiment și să afișăm 
fibra și statura poporului român, noi, 
jurnaliștii, având o responsabilitate în 
plus pe această direcție”, afirmă Ma-
ria Stanciu. De altfel, despre aceleași 
acțiuni remarcabile derulate alături 
de entități culturale de primă mă-
rime a vorbit și Petrică Butuc, co-
ordonator al Filialei Vrancea, care 
a reliefat inițiativa unei viitoare ex-
poziții cu lucrări de artă realizate de 
jurnaliștii membri ai UZPR și care a 
mulțumit președintelui Uniunii pen-
tru implicarea în activitatea Filialei.

Dumitru Țimerman, coordo-
natorul Filialei Satu Mare a UZPR, 
s-a referit la importanța parteneri-
atelor realizate la nvel local, între 
jurnaliștii profesioniști și publicați-
ile pe care le reprezintă și instituții 
care sporesc vizibilitatea și renume-
le UZPR, de instituție de utilitate 
publică. „Avem proiecte pregătite 
pentru anul 2021 și vom coopera cu 
conducerea de la București pentru 
accesarea de fonduri europene care 
să susțină jurnalismul”, a punctat 
Dumitru Țimerman.

Consiliul Na]ional 
Consultativ

F pag 6
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FOR DE DEZBATERE AL  PRESEI PROFESIONISTE
De asemenea, de la Botoșani a 

venit vestea unei fructuoase cola-
borări a Filialei Botoșani a UZPR 
cu Galeriile de Artă din localitate, 
pentru elaborarea și derularea unor 
proiecte culturale de înaltă ținută. 
„Ne-am sprijinit colegii în toate mo-
mentele dificile prin care au trecut, 
am fost alături de cei în situații de-
favorabile și mulțumim conducerii 
UZPR pentru implicare”, a spus co-
ordonatorul Filialei, Florin Egner.

Pe direcția promovării UZPR, o 
intervenție cu accente deosebite a 
fost cea a coordonatorului Filialei 
Iași, Grigore Radoslavescu, care a 
menționat distribuirea Revistei UZP 
concomitent cu alte publicații, parte-
neriatul cu Primăria Iași pentru deru-
larea unor evenimente de ținută, pre-
cum și atragerea de jurnaliști tineri 

în rândurile UZPR, deziderat pentru 
care filiala își va accelera demersurile. 

Emil Talianu, coordonator al 
Filialei Giurgiu, consideră opor-
tune dezbateri pe tema Codului 
Deontologic, care să aibă loc în so-
cietatea extinsă, alături de colegi și 
de opinia publică: „Filiala noastră 
este foarte tânără, înființată în luna 
februarie, dar desfășurăm o serie în-

treagă de activități și am încheiat o 
serie de parteneriate. Au fost orga-
nizate lansări de carte ale colegilor 
noștri jurnaliști, avem o bună co-
laborare cu jurnaliști bulgari de la 
două ziare importante, cu care rea-
lizăm schimb de experiență atât în 
limba română, cât și în bulgară, pre-
cum și cu Muzeul «Teohari Antones-
cu», cu care am realizat un proiect 
legat de primul ziar giurgiuvean”.

Publicații de forță 
și impact social

U na dintre modalitățile de 
promovare a activității Uni-
unii Ziariștilor Profesioniști 

din România este distribuirea pu-
blicațiilor care apar sub egida or-

ganizației. În dreptul Revistei UZP 
s-a consemnat, în cadrul întâlnirilor, 
conținutul dens și mai ales faptul că 
publicația a devenit o portavoce a 
jurnalismului profesionist din Ro-
mânia. „Este una dintre foarte pu-
ținele publicații print care se referă 
exclusiv la presă și ne dorim să fa-
cem din această revistă o oglindă a 
activității, mesajului și forței jurna-

liștilor profesioniști din România. De 
aceea încercăm să facem din Revista 
UZP un for în care să se exprime li-
ber toți membrii noștri și în care să 
se coaguleze starea breslei și reperele 
viitorului presei românești”, detalia-
ză vicepreședintele Roxana Istudor. 
Referindu-se la îmbunătățirea calită-
ții publicației, Cornel Cepariu, co-
ordonatorul Filialei Bacău și mem-
bru supleant al UZPR, a readus în 
prim-plan necesitatea revigorării ca-
ricaturii de presă și a fotoreportaju-
lui, inclusiv pe site-ul Uniunii. De 
asemenea, s-au remacat întinderea 
și deschiderea e care le propun pu-
blicului publicații cum sunt „Certi-
tudinea”, „Cronica timpului” și ziarul 
online „Ultima oră”. În ce privește 
publicațiile coordonate de membrii 
UZPR din țară, Mircea Pospai, co-

ordonatorul Filialei Dolj, membru 
supleant al Consiliului Director, a 
vorbit despre impactul în societate 
al publicațiilor „Cuvântul libertă-
ții”, „Jurnalul Olteniei”, „Mozaicul” 
și „Noul Literator”, „publicații cu gre-
utate, care publică materiale de sinte-
ză de mare importanță pentru viața 
comunităților și în care apar periodic 
informații despre UZPR și membrii 

săi”. La rândul său, Elena Câmpan, 
coordonator al Filialei Bistrița, s-a 
referit la publicațiile „Răsunetul”, 
„Conexiuni” și „Cuibul visurilor”, 
care sunt tot atâtea repere culturale 
și informaționale ale zonei: „Cred că 
Uniunea trebuie să intensifice efortul 
de a-i atrage pe tineri. Jurnalismul 
contemporan manifestă o viziunee 
holistică și aceasta va face diferența, 
mai devreme sau mai târziu, între 
profesioniști și amatori”. La rândul 
său, purtătorul de cuvânt al Uniunii, 
ziaristul și scriitorul Miron Manega, 
a făcut apel la solidarizarea filialelor 
în sprijinirea revistei pe care a fon-

dat-o, „Certitudinea”, „publicație re-
activă, care readuce în prim-plan ma-
teriale istorice scoase din circulație”.

Un alt anunț care a generat bu-
curie în cadrul reuniunilor a fost 
cel al reeditării revistei de cultură 
„Ateneul arădean” și viitoarea lan-
sare a unui volum despre jurnalism, 
elaborat în colaborare cu Universi-
tatea „Aurel Vlaicu”, din Arad. Co-
ordonatorul Filialei, Vasile Filip, a 
mai amintit și de lansarea, la Arad, 
a cărții semnate de jurnalisul și ana-
listul de politică externă Corneliu 
Vlad – „Cavalerii noilor apocalipse. 
NU VĂ FIE FRICĂ!” – precum și 

de expoziția de lucrări de artă rea-
lizate de jurnaliști. 

Proiecte de 
anvergură

R euniunile conducerii UZPR 
cu șefii de filiale au abordat 
și tema concursului pe anul 

2020, intitulat „Sens și contrasens 
în mass-media”, menit să reflecte 
demersurile jurnalistice pentru in-
formarea publicului într-o perioa-
dă de criză sanitară globală și de 
restricții sociale.

F pag 8
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„Concursul este deschis tuturor 
jurnaliștilor din țară, indiferent dacă 
sunt sau nu membri ai Uniunii, în-
trucât dorim să ne situăm în cen-
trul preocupărilor pentru o presă cu 
adevărat profesionistă, imparțială, 
detașată de partizanate și interese, 
să fim un bastion al jurnalismului 
practicat pe pilonii valorilor nați-
onale și profesionale”, sintetizează 
Mădălina Corina Diaconu, secre-
tar general al UZPR.

Despre lărgirea continuă a UZPR 
a vorbit Marina Bădulescu, coor-
donator al Filialei Agerpres a UZPR, 
ca reprezentant al uneia dintre cele 
mai relevante ramuri a mass-me-
dia, agenția de știri. „Încă 20 de co-
legi jurnaliști au întărit Filiala alătu-
rându-se UZPR, mai avem în vedere 
alte zeci de cereri și ne bucurăm să 

anunțăm că toate aceste dosare au 
fost depuse de oameni tineri, redac-
tori și fotoreporteri care continuă 
tradiția jurnalismului românesc de 
standard profesional înalt”, susține 
Marina Bădulescu. De altfel, tren-
dul benefic al creșterii permanente 
a UZPR, numeric și valoric, a fost 
confirmat de vicepreședintele So-
rin Stanciu, care reatestă faptul că 
„Uniunea rămâne deschisă tuturor 
celor care vor să se alăture organiza-
ției, inclusiv prin asociere”. 

O discuție inedită și aplicată 
despre importanța revigorării pre-
sei științifice a pornit de la inițiativa 
Danielei Gîfu, specialist în infor-
matică, membru al Consiliului Di-
rector, care a punctat faptul că este 
necesar ca limbajul de specialitate 
să poată fi „tradus” pe înțelesul pu-
blicului, prin intermediul jurnaliș-
tilor avizați, astfel încât cetățenii să 
aibă cunoștințe valide, profesionis-
te, „despre o ramură a jurnalismului 
de care este tot mai multă nevoie în-
tr-o epocă marcată de evoluții sani-
tare, economice și tehnologice care se 
succed în valuri”. În acest context, 
președintele Doru Dinu Glăvan a 
anunțat un parteneriat cu Acade-
mia de Studii Economice din Bu-
curești, care pregătește specialiști în 
acest tip de limbaj jurnalistic. 

Dezbatere pe 
marginea unei 
viitoare Legi a 
presei

R eferindu-se la evoluțiile 
UZPR și proiecțiile la nive-
lul Filialei, UZPR, George 

Coandă, președinte al Comisiei 
de Onoare, Disciplină și Arbitraj 
a Uniunii, a punctat că Filiala „Ion 

Heliade Rădulescu”, Dâmbovița, pe 
care o conduce, este într-o semni-
ficativă creștere numerică: „Am să 
trimit la București un număr sem-
nificativ de dosare cu jurnaliști din 
redacții care doresc să se alăture 
UZPR, astfel Filiala depășind 80 de 
membri. De asemenea, continuăm 
activitatea în colaborare cu parte-
nerii noștri, numeroși, Uniunea fi-
ind implicată, recent în organizarea 
celui mai mare festival de romanțe 
din România, precum și a uneia din-
tre cele mai mari activități cultural 
din România după 1965, Festivalul 
Moștenirea Văcăreștilor. Colaborăm, 
totodată, în numeroase proiecte cu 
Arhiepiscopia Târgoviște, care are 
rang de mitropolie. În ce privește Co-
dul Deontologic asumat de UZPR, 
acesta stă la baza unui curs pe care 

îl țin la Universitatea din Târgoviște 
și care va figura și în examen. Codul 
este foarte bine creionat și propun ca 
Uniunea să-l expedizeze la toate fa-
cultățile de jurnalism din țară, pen-
tru a deveni materie de studiu. De 
asemenea, consider oportună o dez-
batere, eventual online, cu profesori 
și studenți din facultăți de jurnalism, 
pentru a vedea ce părere au despre 
reperele profesionale ale meseriei pe 
care și-au ales-o. Pe direcția promo-
vării sentimentului național, cred că 

FOR DE DEZBATERE AL  PRESEI PROFESIONISTE

Uniunea dă un exemplu de educa-
ție patriotică prin toate publicațiile 
pe care le editează. Avem nevoie de 
publicații care să susțină spiritul na-
țional, mai ales în contextul în care 
acesta este contestat la nivel mon-
dial ca urmare a globalizării, com-
bătându-se ideea de stat național. 
Consider necesară o reglementare a 
relației presei cu societatea, precum 
și a problemei moralității în presă, 
printr-un act votat de Parlament. În 
același timp, propun să prezentăm 
Parlamentului o formulă de regle-
mentare a mediului online, care pare 
să nu mai respecte reguli și face rău 
presei”.

Mihai Golescu, coordonator al 
Filialei Argeș, consideră că „un do-
cument cum este Codul deontologic 
poate reprezenta nucleul unei viitoa-
re legi a presei. Pe de altă parte, pot 
să afirm că izolarea ne-a afectat în 
activitatea jurnalistică, dar trebuie 
să continuăm să furnizăm informa-
ție corectă și adevărată, în interesul 
public. Îmi doresc mai ales ca ca prin 
activitatea noastră să continuăm să 
întărim legătura cu comunitatea”. La 
rândul său, Ioan Damaschin, coor-
donator al Filialei Constanța, s-a re-
ferit la importanța elaborării unei 
legi a presei: „Încă din anii 1990, tot 
la inițiativa UZPR, am participat la 
o dezbatere pentru elaborarea unei 
legi a presei și îmi amintesc că atunci 
a fost foarte multă lume împotriva 
existenței unei astfel de legi, dar 
această discuție merită reluată. Pe 
marginea Codului Deontologic, pot 

să afirm, după ce am predat deon-
tologie profesională la Facultatea 
de Jurnalism timp de 12 ani, inclu-
siv pin comparație cu Codul similar 
francez, că actualul document este 
absolut necesar să ajungă să fie pre-
dat în universități. Pe de altă parte, 
Filiala are nenumărate perteneriate 
cu instituții de înalt nivel, inclusiv 
muzee, și ne diversificăm constant 
activitățile. Personal, promvez Uniu-
nea Ziariștilor Profesioniști în cadrul 
emisiunilor de radio și televiziune la 
care particip ca invitat și, totodată, 
pregătim lansarea a încă trei vlume 
din seria realizată de colegul nostru 
Ion Tița-Călin, «»Gloria și drama 
Marinei Comerciale Române». De 
altfel, avem în vedere pentru anul 
2021 seria de documentări referi-
toare la gloria și decăderea Mari-
nei comerciale românești, care, din 
sute de nave, nu mai are astăzi nimic 

în afară de amintire. De asemenea, 
promovăm la nivelul autorităților 
locale realizarea unui monument al 
eroilor marinari, luptători care își 
dorm somnul de veci în apele mării”.

Vorbind despre actvitatea cu-
rentă, dintre evenimente majore, 
a filialelor în parte și a Uniunii în 
ansamblu, Nicolae Băciuț, coor-
donator al Filialei Târgu Mureș, a 
reiterat faptul că toți ziariștii profe-
sioniști trebuie să fie „mai curajoși 
în exprimarea condiției de români 
și de jurnaliști, pentru că, din 1990 
încoace, ne situăm în sfârșit pe un 
trend ascendent în ce privește gradul 
de respectabilitate câștigat de Uniu-
nea Ziariștilor Profesioniști. Până 
la o eventuală implementare a unei 
legi a presei, cred că putem, fiecare, 
să activăm după o anumită conduită 
morală și profesională”. 

F pag 10
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Sprijin pentru 
toate inițiativele 
și membrii UZPR

P e agenda reuniunilor s-au 
aflat teme de stringență și 
de primă importanță pen-

tru jurnaliștii profesioniști și pre-
ocupările lor. Președintele UZPR, 
Doru Dinu Glăvan, a anunțat in-
trarea în organizație a încă 140 de 
colegi de breaslă care activează în-
tr-un trust de presă, cu alte zeci 
de dosare de înscriere în pregătire, 
precum și una dintre acțiunile din 
perioada imediat următoare, evo-
carea personalității lui Constantn 
Brâncuși chiar la Târgu Jiu, în con-
textul în care declararea zilei de 
naștere a marelui sculptor, 19 fe-
bruarie, drept sărbătoare națională 
se datorează inițiativei susținute a 
unui jurnalist. 

Vorbind despre activitatea Fi-
lialei Timișoara în contextul efor-
turilor de menținere a activității 
profesionale într-un context social 

și profesional dificil, Ioan David, 
cordonatorul Filialei și membru în 
Juriul de onoare al UZPR, s-a re-
ferit la faptul că un pilon major al 
parcursului Filialei este mărimea 
acesteia, iar un reper de esență este 
calibrul jurnaliștilor care compun 
Filiala, profesioniști prestigioși, al 
căror mesaj este perceput în soci-
etate la intensitatea pe care o pre-
supune renumele lor profesional.

Alte teme abordate în cadrul re-
uniunilor au fost creionarea unui 
set de reguli care să fixeze reperele 
profesionale ale jurnaliștilor și pu-
blicațiilor online din perspectiva 
UZPR, Sorin Blada, coordonato-
rul Filialei Hunedoara, punctând, 
în context, necesitatea ca actul jur-
nalistic profesionist să se ridice, 
prin standardul înalt propriu, res-
pectat permanent, deasupra feno-
menelor care generează știri false. 
A fost luată în discuție, de aseme-
nea, reacția organizației la decli-
nul accentuat al numărului abo-
namentelor, generat de modul de 
lucru al Poștei Române. „Ce n-au 
reușit crizele succesive care au lovit 

presa, de la pierderea publicității 
la restrângerile pandemiei, va reuși 
serviciul public de poștă, care dus 
la pierderea unui număr enorm de 
abonamente”, atrage atenția Dra-
goș Bako, de la Filiala Sibiu. În 
acest context, peședintele Doru 
Dinu Glăvan a reafirmat sprijinul 
Uniunii pentru aducerea temei în 
atenția opiniei publice, precum și 
suportul pentru toate filialele, cu 
atât mai mult cu cât cesta a fost ex-
primat și de coordonatorului Filia-
lei Alba, Anca Dinică: „Avem ne-
voie de suportul Uniunii în efortul 
de a combate COVID-19, deopotri-
vă profesional și personal”. 

Reuniunile-maraton ale condu-
cerii Uniunii Ziariștilor Profesio-
niști din România cu șefii și coor-
donatorii de filiale din toată țara 
au inclus cuvântul de salut și ură-
rile de succes pentru întreaga or-
ganizație ale lui Nicolae Dinescu, 
coordonator al Filialei Vâlcea, pre-
cum și o incursiune video la Ta-
băra de creație jurnalistică „Aris”, 
fondată de Firiță Carp, coordona-
tor al Filialei „Detectiv literar” a 

UZPR, care și-a propus și a izutit 
să creeze un spațiu care să poten-
țeze la maximum „infinita versati-
litate a jurnalismului, ilustrată prin 
munca de fiecare zi a profesioniști-
lor care îl practică”. 

Discuțiile au marcat și inter-
venția Dorinei Sgaverdia, coor-
donator al Filialei Caraș-Severin, 
care a punctat necesitatea onoră-
rii, la nivel central și local a unor 
jurnaliști-emblemă, cu ocazia îm-
plinii unei vârste respectabile, ac-
țiune care deja a avut loc în filială. 
O notă aparte a făcut-o referirea la 
revigorarea presei sătești, temă de 
mare actualitate între preocupările 
din Caraș-Severin.

Silvia Pintea, coordonator al Fi-
lialei Cluj a UZPR, a făcut un apel 
emoționant pentru jurnaliștii care 
au avut de suferit în urma expu-
nerii la pericolele pandemiei, jur-
nalismul fiind o „profesie extrem 
de periculoasă”. Consiliul Director 
al UZPR, prezent în integralitate 
la întâlnirile online, a aprobat un 
viitor demers susținut de Uniune 
către autorități, pentru sprijinirea 
concretă a acestor jurnaliști afec-
tați de exercitarea profesiei în linia 
întâi a informării. „Membrii noștri 
au făcut față cu greu provocărilor 
generate de pandemie, în special cei 
care își câștigă existența ca reporteri, 
întrucât au fost restricționate foarte 
mult deplasările”, a detaliat Adri-
an Marchiș, coordonatorul Filialei 
Maramureș. 

Ecouri peste 
hotare

Î ntâlnirile conducerii Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România cu șefii și coordona-

torii de filiale din toată țara, reuniți 
în cadrul Consiliului Consultativ 
Național al UZPR, a fost prilejuri 
de a „se lua pulsul” din teritoriu al 
organizației, de a se creiona repere 
ale activității viitoare și de a se eva-
lua pilonii fundamentali ai evoluți-
ei UZPR, centrați pe suportul so-
lid al celei mai puternice uniuni de 
creație din țară, cu filial puternice 
peste hotare. 

Despre prezența puternică a 
UZPR peste hotare a vorbit coor-
donatorul Filialei Chișinău, Repu-
blica Moldova, Ambasador Iulia-
na Gorea Costin, care a punctat 
„extinderea ariei de distribuire a 
materialelor Uniunii și colaborările 
Filialei cu TVR Moldova și Radio 
Chișinău. Prin proiectele noastre, în-
cercăm să acoperim golurile legăturii 
cu românii rămași în afara granițe-
lor fără voia lor. Filiala Chișinău a 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști a re-
ușit să treacă toate etapele înegistră-
rii sale ca atare, ceea ce este un eve-
niment important, întrucât implică 
mai multe praguri complicate, iar 
pentru noi acesta este un succes re-
marcabil. Menționez, de asemenea, 
lansarea în viitorul apropiat a cărții 
«Mergând după Soare», de Eugen 

Doga, un volum gata de tipar. Con-
siderăm că Doga este un exemplu al 
luptătorului pentru românism, care 
descrie dificultățile întâmpinate de-a 
lungul a numeroase frontiee pentru 
a ajunge la mormântul mamei sale. 
Prin proiectul cărții lui Eugen Doga, 
demers omun al unor jurnaliști din 
România și din Moldova, încercăm 
să scoatem în evidență tragedia ro-
mânului de dincolo de Prut care a 
reușit să răzbată și să devină o per-
sonalitate a culturii. Totodată, am 
primit câteva aprobări de finanțare 
a unui serial intitulat «Ștefan», pa-
tru filme dedicate domnitorului Ște-
fan cel Mare, supranumit «Atletul lui 
Hristos» de către Vatican. Dorim să 
evidențiem nu doar personalitatea 
voievodului, ci și să punem punct, 
prin argumentație istorică, unor dis-
pute existente dincolo de Prut, unde 
unii încă mai încearcă să vorbeas-
că despre o așa-numită «Moldova 
mare». Totodată, avem un program 
de distribuire în școli din România 
și Moldova de hărți consacrate Cen-
tenarului Marii Uniri, hărți interac-
tive, care permit culegerea de infor-
mații cu ajutorul unor aplicații de 
pe telefonul mobil”. La rândul său, 
Răzvan Onesa, coordonator al Fi-
lialei TVR, a anunțat că pe data de 
22 decembrie „vom sărbători împre-
ună, la TVR, românii din Diaspora 
și sentimentul național”.

@ Teodora Marin
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Codul Deontologic al 
jurnalistului profesionist 

LIMBAJUL  ZIARISTIC

Document asumat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România, Codul Deontologic al jurnalistului profesio
nist se află în centrul preocupărilor conducerii UZPR și 
Consiliului Național Consultativ al Uniunii, care reprezin
tă miile de jurnaliști membri, din țară și Diaspora. Dezba
terile pe marginea acestui documentreper al profesiei se 
situează în coordonatele ralierii breslei la comandamen
tele profesionale ale epocii, care păstrează și perpetuează, 
în același timp, reperele fixe care au făcut din presă unul 
dintre pilonii fundamentali ai oricărei democrații. 

R
ecenta punere în arena 
actualității, o actualitate 
mai frământată acum ca 
niciodată parcă, a Co-

dului deontologic al jurnalistului 
profesionist, cu specificarea expre-
să că este viziunea Uniunii Ziariș-
tilor Profesioniști din România, nu 
este deloc întâmplătoare. Creșterea 
continuă, mai ales în ultimii ani, a 
vizibilității jurnalistului, a calității 
actului jurnalistic în sine și a per-
ceperii sale de către beneficiar - pu-
blicul larg - are drept consecință o 
mai puternică afirmare a respectu-
lui pentru rigoare, a recunoașterii 
locului și rolului presei în societate, 
adică a responsabilizării ei tot mai 
accentuate. Așa încât putem spu-
ne că zămislirea acestui Cod a fost 
o chestiune care a venit de la sine, 
odată cu valul transformator care 
consfințește, de fapt, nivelul calitativ 
atins de breasla gazetarilor în acest 
moment. 

În esență, el este rezultatul unei 
fericite simbioze dintre cultura ge-

nerală, pregătirea de specialitate, 
experiența de viață și profesională 
ale prestatorului de presă, în marea 
sa diversitate, simbioză săvârșită sub 
semnul nemărginitei griji pentru 
exprimarea corectă, pentru culti-
varea elevată a limbajului publicis-
tic, pentru cizelarea permanentă a 
discursului jurnalistic și creșterea 
eficienței acestuia. Tot mai mult jur-
nalistul zilelor noastre se aseamănă 
unui iscusit medic, care ascultă cu 
har și investighează răbdător și cu 
pricepere pacientul, dând diagnos-
tice și vindecându-l prin arta acti-
vității sale.   

Toate acestea exprimă, în fond, 
întâlnirea cu o realitate îmbucură-
toare, cu sentimentul clar al utilității 
demersului jurnalistic, al necesității 
implicării noastre în viața societății. 
Mai simplu spus, este vorba despre 
întâlnirea cu o evidență. Cu aceea 
a nevoii de noi, superbă relevare a 
utilității jurnalistului în modelarea 
prezentului și a viitorului, în dezvol-
tarea generală a societății. 

Așadar, nevoia de noi. A noas-
tră, dar mai ales a celor din jur, a 
întregii societăți în fond, doritoare 
a se vedea în oglinda pe care i-o 
oferă, permanent, cu tenacitate și 
în deplin respect pentru adevăr și 
dreptul la libera exprimare, croni-
carul clipei. Ceea ce înseamnă, fără 
doar și poate, încă o confirmare a 
drumului bun pe care merge jur-
nalistica profesionistă astăzi, drum 
presărat, desigur, cu noi și noi pro-
vocări. 

O biserică din Marea Bri-
tanie (Kent) anunță 
că angajează jurnalist 
profesionist. Asta da 

știre! Poate că nu de prima pagi-
nă, dar sigur de copertă, cum o și 
face, de altfel, revista UZP (nr. 18/ 
2020).

Dacă și instituția Domnului 
simte că are nevoie de jurnaliști, 
atunci societatea de azi cu atât mai 
mult. Care, și ea, simte lipsa infor-
mației corecte, desfășurată etic, 
onest, cu bun simț. Dar jurnaliști 
sunt astăzi cu duiumul, o să-mi re-
proșați! Sunt, e adevărat, dar mulți 
dintre ei ne-au degradat profesia, 
năvălind în ea cu belelele societății. 
Pe care nu le-au tratat cu etică, ci 
teribilist, scandalos, inuman. Așa 
a ajuns azi presa să aibă două fețe: 
una decentă, alta insolentă, vio-
lentă, tribală. Cum enervat scriam 
deunăzi, într-un editorial intitulat 
chiar așa: „Mă enervez!”.

Da, am atins, cred, un punct cri-
tic. Care vizează demnitatea vieții 
noastre, etica ei. Pe care presa, și 
ea, draga de ea ‒ că n-ar fi fost su-
ficientă politica ‒ a subminat-o. Cu 
știință sau fără de știință, dar rău. 
Tare rău! Și, dacă noi, jurnaliștii ‒ 
ăia care zicem că suntem profesi-
oniști, nu amatori ‒ nu reparăm, 
nu îndreptăm lucrurile, va fi și mai 
rău. Fiindcă și cititorul nostru a 
ajuns la saturație. Nu mai vrea să 
fie manipulat, mințit, păcălit. Cu 
titluri stridente și insolente, cu ar-
ticole centrate pe moarte, violență, 
nuditate, abundând de pornogra-
fie, invective, înjurături, glume ob-
scene. Etc., etc.

S-a săturat și, uite așa, ne-a pă-
răsit. Nu mai vrea așa ceva, i s-a fă-
cut greață, silă și uneori chiar milă. 
Da, milă fiindcă am fost abordat 
de un prieten la modul următor: 
„Voi, ăștia din presă ‒ care lucrați 
la ziar, la televiziune, în online ‒ 
nu mai știți să vindeți informația 

decât dacă o împachetați în rahat 
(sic)? Vă lipsește inteligența și o 
supliniți cu minciuni, trivialitate, 
cadavre strivite de mașini? Mi-e 
milă de voi!”.

Ce pot să-i răspund? Are drep-
tate, vorba poetului, moartea vinde 
ziarul. Da, și tragedia, și golănia, 
și grosolănia fac parte din viață. 
Sunt autentice. Sunt, dar de ce ar 
trebui să le exhibăm noi în pagina 
de ziar ori pe micul ecran? Doar ca 
să dea năvală vulgul să se amuze 
că nu știm să ne facem meseria, că 
înlocuim inteligența deficitară cu 
faptul nud, brut, exclusiv, generator 
de perplexitate? Și de stupizenie! Și 
de idioțenie!

Hotărât lucru, o bună parte a 
presei noastre, dacă nu chiar toată, 
trebuie restartată. Mai ales acolo 
unde ea a luat-o de tot razna, nu 
mai respectă standardele impuse 
de comunitate, dar nici bunul simț 
elelementar. Ca să nu spun social. 
Practic, ea nu mai are un „Nord 
moral”, titlu sub care am adunat, 
în trei volume, o sumă de articole 
pe teme de etică, de morală. Și din 
acest motiv vin și spun că, în presa 
noastră profesionistă, trebuie odată 
și odată reparată greșeala de până 
acum. Cum? Păi, citesc pe site-ul 
UZPR viziunea celei mai impor-
tante organizații profesioniste, ela-
borată cu mult interes și aderență la 
principiile enunțate - Codul deon-
tologic al jurnalistului profesionist. 
Și subliniez, al jurnalistului profesi-
onist. Adică al aceluia care a făcut o 
școală, fie și liceu, și este atestat. Nu 
neapărat de o comisie, deși așa ar fi 
normal, ci că are bun simț. Când 
scrie și publică respectând cele 16 
principii ale meseriei noastre, cum 
scrie în Cod. Adică: adevărul, cali-
tatea, loialitatea profesională, obiec-
tivitatea, imparțialitatea, realismul, 
legalitatea, libertatea, responsabili-
tatea, respectul persoanei, integra-
litatea, integritatea, operativitatea, 

ingeniozitatea, perseverența, creati-
vitatea jurnalistică implicită. Princi-
pii văzute holistic, ca niște „noduri” 
integrate într-o rețea. Unde „fiecare 
lucrează strict dependent de celela-
te”, cum bine spunea, la o întâlnire 
online a conducerii UZPR cu pre-
ședinți ai filialelor din țară, seniorul 
în meserie, prof. George Coandă, 
președintele Juriului de Onoare, 
Disciplină și Arbitraj al Uniunii.

Și mai trebuie ceva, chiar și mai 
important decât acest Cod, echili-
brat și bine judecat, care rămâne și 
de respectat: ne mai trebuie o nouă 
lege a presei. O, nu protestați, știu 
că este greu, că s-a mai încercat să 
fie făcută una care să normeze, să 
reglementeze relațiile noastre cu 
noi, cu instituția noastră și cu ce-
lelalte instituții, cu societatea. Și au 
fost atâtea obiecții, încât, o vreme, 
Uniunea s-a lăsat păgubașă. Dar 
demersul trebuie reluat, având ca 
imbold chiar inițiativa noului Cod 
Deontologic, fiindcă jurnalistul are 
nevoie de asta, nu poate să lucreze 
fără o busolă profesională. Și etică! 
Iar dacă n-o face, culegem roadele 
sub chipul presei de azi și de la noi. 
Haideți să reparăm greșeala asta, 
așa cum reparăm propriile noastre 
greșeli din ziar. Când o dăm în bară 
și apoi ne cerem cuvenitele scuze. 
Că altfel nu putem dormi liniștiți 
pe pernă.

sinteză profesională și etică 

Nevoia de noi

Asta da știre!

@ Firiță Carp 

@ Mihai Golescu 
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L
a Uniunea Ziariștilor Profe-
sioniști din România, insti-
tuție aflată în plin proces de 
dezvoltare, a apărut recent 

o propunere de Cod Deontologic al 
jurnalistului profesionist. După 1989, 
diverse domenii ale mass-media au 
trecut la elaborarea unor Coduri 
proprii, specifice. Multe dintre aceste 
tentative au eșuat, fie din cauza con-
troverselor dintre autori, fie din cauza 
necunoașterii exigențelor, respectiv 
a termenilor specifici proprii unui 
Cod. Începem analiza recentei pro-
puneri de Cod a UZPR, prin câteva 
repere de analiză.

REPERE
În Filosofia Culturii se face dis-

tincția fundamentală dintre verbele 
„este - nu este” și „trebuie - nu trebu-
ie”. Pentru al doilea termen, Constan-
tin Noica ne indică două sinonime 
specific românești: „se cade”–„nu se 
cade” și „se cuvine”–„nu se cuvine”. 
Opoziția dintre „este” și „trebuie” 
(E-T), respectiv dintre negativele 
lor, este preluată în Axiologie, care 
distinge între valorile cognitive (epis-
temice), bazate pe E, și restul valori-
lor, bazate pe T, toate fiind în număr 
de 10, după Tudor Vianu. Valoarea 
epistemică (cognitivă) fundamen-
tală este Adevărul, opusul acestuia 
fiind Falsul. Dar lângă Adevăr stă și 
Verosimilul, având ca oponent Ne-
verosimilul. În practica acestor va-
lori, putem găsi și Eroarea, care este 
involuntară, dar și Minciuna, care 
este deliberată. Jurnalismul se miș-
că în cercul acestor valori, respectiv 
anti-valori, la care se mai adaugă pse-
udo-valorile și non-valorile. În acest 
spațiu de alternative, comparabil cu 
hățișul sau cu labirintul, Jurnalistul 
se poate orienta numai cu ajutorul 
Normelor, care au la bază functorul 
deontic Trebuie - Nu trebuie.

Deontologia este o disciplină teore-
tică recentă, aflată la modă, „pe creasta 
valului” cultural. Conceptul ei funda-
mental este încă disputat. Din punctul 
nostru de vedere, Deontologia vizea-
ză doar zona de corespondență sau de 
combinare dintre două tipuri de valori: 
valorile morale (cu infiltrate juridice) 
și valorile profesionale. Această zonă 
mixtă este una de intersecție parția-
lă între Codurile morale și Codurile 
profesionale, încât conceptul funda-
mental al oricărei Deontologii este 
Corectitudinea. Așadar, nu întreaga 
practică jurnalistică este vizată de un 
Cod deontologic, după cum, invers, nu 
toate normele morale sunt vizate în acel 
Cod deontologic. Astfel, în celebrul 
„Editorial Guidelines” al BBC, regăsim 
„valorile și standardele editoriale” înso-
țite de un îndrumar, un „Ghid de bune 
practici” al jurnalistului profesionist de 
la cunoscuta instituție. Ghidul coboa-
ră la cele mai mici detalii practice, dar 
nici acesta nu le vizează pe toate. Am 
dezvoltat această idee mai ales în car-
tea „Deontologia Opiniei, între Etică și 
Retorică” (Editura Școala Ardeleană, 
2015), apărută și în engleză, la Editura 
„Lambert”(2014).

În Teoria generală a mass-me-
dia sunt definite cele trei funcții ale 
mass-media, inclusiv ale jurnalis-
mului. Prima este funcția de infor-
mare, iar aici intră în joc Adevărul 
sau Falsul, respectiv Verosimilul sau 
Neverosimilul. A doua funcție este 
aceea de Formare, iar aici intră toate 
Valorile, începând cu valorile morale 
(etice). În sfârșit, mai este și funcția 
de divertisment, asociată cu relaxa-
rea, cu Jocul în sens larg. Aceasta 
este o matrice foarte simplă, care ar 
putea sta  la baza unui Cod articulat 
sistematic, nu la voia întâmplării sau 
arbitrar. Există mai multe modele ale 
comunicării, iar Jurnalismul, fiind un 
mod de comunicare, poate folosi un 

model sau altul, pentru a asigura ca-
racterul sistematic al Codului Deon-
tologic. Dacă este vorba de cele trei 
funcții ale mass-media, un posibil 
Cod Deontologic ar avea trei capitole, 
fiecare conținând Norme specifice, cu 
finalități distincte.

În Teoria modernă a Acțiunii se 
face distincția dintre trei etape ale aces-
teia: 1. pe termen scurt; 2. pe termen 
mediu; 3. pe termen lung. Pe termen 
scurt, avem lumea Scopurilor, multiple 
și variate, ele fiind generate de diverse 
nevoi. Pe termen mediu, intră în joc 
Misiunea, care presupune selecția doar 
a unora dintre scopuri - cele realizabile 
– și a mijloacelor de îndeplinire a lor. 
Pe termen lung, avem Viziunea, care 
urmează să fie realizată efectiv. Viziu-
nea are un statut paradoxal, întrucât ea 
precede întreaga Acțiune și o cristali-
zează efectiv în final, într-o modalitate 
practică. În managementul instituțiilor, 
este esențială stabilirea identității aces-
tora prin Viziune, Misiune și Valori.

CODUL DEONTOLOGIC 
AL JURNALISTULUI 
PROFESIONIST PROPUS 
DE UZPR

La prima impresie, dar și la ulti-
ma, acest Cod ne înfățișează o bo-
găție rară, atât una informațională, 
cât și una lexicală, de cuvinte. Codul 
este structurat pe mai multe secvențe, 
adică pe capitole și pe subcapitole. 
Este aici preferabil să îi redăm mai 
întâi Cuprinsul, care este destul de 
greu de cuprins, apoi să îl comentăm.

PREAMBUL
ARHITECTURA ETICĂ ȘI 
PROFESIO NALĂ A ACTULUI 
JURNALISTIC

1. Adevărul; 2. Calitatea; 3. Loia-
litatea profesională; 4. Obiectivitatea; 
5. Imparțialitatea; 6. Realismul; 7. 

Legalitatea; 8. Libertatea; 9. Respon-
sabilitatea; 10. Respectul persoanei; 
11. Integralitatea; 12. Integritatea; 13. 
Operativitatea; 14. Ingeniozitatea; 15. 
Perseverența; 16. Creativitatea jurna-
listică implicit.

REPERE ȘI NORME ALE 
DEONTOLOGIEI 
JURNALISTULUI
Respectarea adevărului, așa cum 
este el
l Libertatea, independența și su-

veranitatea jurnalistului și a actului 
jurnalistic
l Loialitatea profesională jurna-

listică, raționalitatea și responsabi-
litatea
l Atitudinea echidistantă a jur-

nalistului, obiectivitatea și respecta-
rea dreptului persoanei la propria 
imagine și la propria personalitate

Definiții, precizări
Jurnalist
l Jurnalist independent
l Independență și suveranitate 

jurnalistică
l Produsul jurnalistic
l Posibil Decalog al jurnalistului
l Paradoxuri

COMENTARII 
Codul elaborat de Gheorghe Vă-

duva are ca subtitlu termenul VIZI-
UNE. Chiar din Preambulul acestui 
Cod, ne dăm seama că este vorba de 
o Viziune holistică asupra Jurnalis-
mului și a Jurnalistului, privite din 
cele mai variate unghiuri, unele pre-
vizibile, altele neașteptate. Ideea fun-
damentală este că Jurnalismul este o 
profesie de creație, cu un câmp vast 
și complex de acțiune. 

Nu este, însă, foarte clară legătu-
ra internă dintre diversele capitole, 
întregul textului dând impresia unei 
suite de secvențe separate, chiar ete-
rogene. Oricum, autorul pornește de 
la o Viziune, apoi trece la Misiune, 
inclusiv la diverse Scopuri ale pro-
fesiunii de Jurnalist.

Capitolul „Arhitectura etică și pro-
fesională a actului jurnalistic” ne pre-

zintă nu mai puțin de 16 valori, înce-
pând cu Adevărul și sfârșind cu Crea-
tivitatea. Descrierea acestor valori este 
în esență una corectă. Este marcată 
esența valorilor, unele diferențe dintre 
ele, fiind date și exemple din aplicarea 
lor practică în Jurnalism. Dar acestea 
sunt valori generale, iar autorul indică 
doar o parte din punctelede inciden-
ță, de interferență, dintre aceste valori 
și Jurnalism sau Jurnalist. Elementul 
de specificitate jurnalistică al acestor 
valori este, totuși, unul redus, dacă nu 
chiar minim. Apoi, nu este evidentă 
logica sau axiologia succesiunii de la 
prima la ultima valoare. Altfel spus, 
sistematizarea este una exterioară, 
fondul gândirii fiind unul ne-siste-
matic. În esență, Viziunea autorului 
este una holistică, dar nu sufficient de 
bine structurată în interior.

Capitolul „Repere și norme ale 
deontologiei jurnalistului” ni se pare 
cel mai reușit. Autorul preia, din lite-
ratura consacrată deja, doar 4 Nor-
me, pe care le expune, le comentează 
și le ilustrează corect. Aceste Norme 
au un caracter specific, adică ele se 
află în conexiune directă cu Jurnalis-
tica și cu Jurnalistul.

Capitolul „Definiții, precizări” 
este unul complementar, dacă nu 
chiar suplimentar. Aici sunt reluate 
teme sau probleme tratate deja ante-
rior, dar îmbogățite cu unele nuanțe 
sau accente. Era mai bine, probabil, 
dacă el era integrat în unul dintre ca-
pitolele anterioare. De altfel, de la un 
capitol la altul, găsim și enunțuri care 
revin, fiind reluate în alte expresii le-
xicale. Pe această cale crește, desigur, 
efluorescența stilistică a textului, pre-
cum și capacitatea lui persuasivă.

Capitolul „Posibil decalog al jur-
nalistului” ni se pare cel mai puțin 
inspirat. Toate cele 10 Norme (Deca-
log) au un caracter parțial subiectiv, 
referindu-se mai ales la propria per-
soană a Jurnalistului. Or, dacă nu are 
deschidere universală, Norma este 
narcisică și ea poate avea soarta lui 
Narcis. Pentru ilustrare, cităm doar 
două Norme. Norma 1: „Scrie numai 
despre ceea ce vezi, știi, cunoști, în-
țelegi, dar nu uita că, uneori, și sim-

țurile înșală”; Norma 10: „Nu uita că, 
și în truda jurnalistică, clipa este tot 
eternitate. Iar tu nu ești doar cronica-
rul unei clipe, ci și al unei eternități”.

Dincolo de observațiile și suges-
tiile noastre, Codul elaborat de gral. 
(r) dr. Gheorghe Văduva merită să fie 
citit și studiat cu atenție. După cum 
menționam la început, Codul con-
ține o vastă și variată informație din 
domeniu. La nivel de limbaj, expre-
sia este clară și cursivă (discursivă), 
deși adesea este marcată de un exces 
de sinonime, cu efecte tautologice. 
Un Cod autentic - că este vorba de 
„Codul lui Hipocrat” sau de  „Deca-
logul” iudeo-creștin - conține un set 
de enunțuri succesive simple, clare, 
transparente și mai ales convingă-
toare. Dar în întregul lui, acest Cod 
are mai degrabă o turnură eseistică, 
de comentariu al unui posibil Cod. 
Ca organizare generală a întregii ex-
puneri logice a Codului, am putea 
spune că ea merge pe modelul cul-
tural Mozaicat. Dar, din secvențele 
acestuia, poate fi elaborat și un Cod 
care să fie Piramidal, model care stă 
subsidiar, tacit, chiar și în structura 
acestei forme, recent elaborată.

P.S. „În dulcele stil clasic”, cum 
ar spune Nichita Stănescu, suntem 
cu acest Cod deontologic în prezența 
unui „Manifest” sau a unei „Carte” a 
Jurnalisticii din România post-revo-
luționară.

LIMBAJUL  ZIARISTIC

Un Cod Deontologic al jurnalistului 
profesionist, în viziunea UZPR

@ Tudor Cătineanu
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LIMBAJUL  ZIARISTIC

Un străjer la hotarele 
profesionalismului 

Un nobil Cavaler al Adevărului

N
oul „Cod deontologic al 
jurnalistului profesionist” 
se dorește a fi o culegere ca-
nonică (legitimă) de princi-

pii și norme la îndemâna întregii bresle 
a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. Un ghid care să inspire con-
duita ziaristului profesionist, pentru 
a-și împlini cu brio demersul său re-
dacțional, în comunitatea pe care o slu-
jește. Artizanul său este generalul de 
brigadă (rtr) Gheorghe Văduva, mem-
bru de onoare al Academiei Oamenilor 
de Știinţă din România, ziarist și cerce-
tător științific în domeniul strategiei la 
Centrul de Studii Strategice de Apărare 
și Securitate al Armatei,  scriitor și poet. 
De aceea, noul Cod Deontologic creat, 
aparent, pe un trunchi tehnic, este un 
text minuțios redactat, într-un limbaj 
ușor de parcurs, pentru că atinge me-
tafora, poezia și arhitectura sufletului 
și profesiei. 

Sunt abordate - în „Preambul” - no-
țiunile de jurnalist și jurnalism. În sen-
sul că nu există act jurnalistic de calitate 

fără ziaristul de vocație, pregătit profe-
sional și moral.

Capitolul „Arhitectură etică și profe-
sională a actului jurnalistic” surprinde 
și însumează câteva principii și o ade-
vărată „stategie” de lucru, așezată te-
meinic în norme pe care slujitorul cu-
vântului trebuie să și le asume, mai ales, 
să le aplice, pentru a se bucura de audi-
ență, indiferent de canalul media pen-
tru care lucrează.

Reținem că scopul oricărui „istoric 
al clipei” nu este „doar de a transla”, de 
a transpune realitatea în cuvinte des-
pre fapte efemere, ci este și cel de a in-
forma și forma. De a transcende rea-
litatea, pentru a clădi conștiințe și de 
a ridica de la pământ la cer mințile și 
inimile oamenilor, aspecte neglijate în 
ultimii ani, în mare parte. Cu mici ex-
cepții. Privind spre realitatea imedi-
ată, observăm că slujitorii mass-media 
aproape că nu mai fac educație științi-
fică. Și ce să mai zicem de cea identi-
tară și cultural-spirituală... Dar, pentru 
a atinge  aceste idealuri, ziaristul tre-

buie el însuși să dispună de o arhitec-
tură morală, profesională și sufletească 
de excepție pentru a căuta, a afla și re-
lata cu obiectivitate, discernământ și 
imparțialitate despre adevărul pe care 
îl  îmbracă, sau nu, un fapt  din rea-
litatea imediată. Jurnalistul trebuie să 
fie „complice” cu imparțialitatea, pen-
tru că numai astfel acest slujitor al cu-
vântului din Cuvânt-Cuvântul în sens 
de Logos dobândește legitimitate, apoi 
nume și renume. 

Legimitatea ziaristului este sinonimă 
cu recunoșterea unei anumite autori-
tăți din partea cititorilor sau ascultăto-

rilor, care se clădește pas cu pas, în zile, 
luni, ani, zeci de ani. Bunul nume și re-
numele sunt valabile nu numai pentru 
breasla noastră, ci pentru orice profe-
sie. Acest sacerdoțiu (apostolat) cotidian 
se clădește, deopotrivă, pe alese calități 
morale și profesionale. Gazetarul, prin-
tr-un exercițiu de empatie, trebuie să se 
ridice deasupra intereselor sale sau ale 
editorului, ca să le susțină pe ale celor 
nedreptățiți, pe ale nației sale. Nici nu 
știu care dintre aceste calitați este mai 
importantă. Aș tinde să dau prioritate 
Moralei, pentru că prea multă știință 
„de toate și de nimic” nu „ne mântuie”, 
nu ne scoate biruitori din „valul ce ne 
bântuie”. De asemenea, calitatea redac-
tării oricărui gen publicistic face casă 
bună cu nivelul de conștiință a jurna-
listului. Tot aici trebuie asumată calita-
tea vocabularului și vitalitatea „dulcii 
limbi române”. „Scrieți, băieți, orice, nu-
mai scrieți!” (Ion Heliade-Rădulescu), 
cu condiția să nu supărați „religia, mo-
rala, buna-cuviință”, este mai actual ca 
niciodată. Câți dintre noi ne-am gândit 
și am acționat, în ultimele zece luni, ca 
adevărați români creștini?... Fuga după 
senzațional îl îndeamnă pe ziaristul nos-
tru - pus pe „succes” cu orice preț - să 
semene  neascultare, ură și dezbinare 
între frați. Și grav este când eu, ziaris-
tul, nu îmi mai ascult propria conștiință.

Atât timp cât demersul redacțio-
nal se va limita doar la material și mer-
curial, iar „conștiința” jurnalistului va 
trece doar prin stomac, aritocrația su-
fletească a presei noastre românești, de 
mare și interminabilă tranziție, va ră-
mâne în mare suferință. De neatins. „Nu 
uita că, și în truda jurnalistică, clipa este 
tot eternitate. Iar tu nu ești doar croni-
carul unei clipe, ci și al unei eternități”, 
ne sfătuiește, într-un „Decalog”, auto-
rul noului Cod Deontologic. Bine ar fi 
ca dincolo de relatarea despre materie, 
cuvântul nostru să înveșnicească fapta.

Ce frumos ar fi dacă, în această lume 
care-și pierde reperele, care, identitar, 
nu se mai raportează la „dimensiune 
românească a existenței”,  ci doar la o 
cronică globalistă a morții, care „ne face 
părul măciucă”, ziaristul ar fi conștient 
că nu clipa, ci doar veșnicia este șansa 
la nemurire și neuitare!

Toate acestea fi-vor împlinite atunci 
când apostolii cuvântului vor sluji cu 
o înaltă conțiință de sine și de apar-
tenență la tot ce-i românesc și crești-
nesc. Încă e  nevoie de discernământ, 
responsabilitate și, în unele cazuri, de 
jertfă față de semeni, de dragostea pen-
tru celălalt. Numai dobândind legiti-
mitatea slujirii tale prin celălalt poți 
înveșnici frântura de istorie a clipei 
despre care ai relatat undeva, cândva... 

Așa, pacea socială nu va mai fi  un 
ideal, ci o realitate care ar contribui la 
creșterea încrederii în noi și în celă-
lalt. Așa va spori dorința de carte, de 
fapt cultural-spiritual de bună calitate, 
așa va fi ridicată audiența „media”. E o 
comoditate să gândești că „asta vrea 
publicul, asta îi dam”! Nu toți vor circ! 
Unii vrem pâine, câștigată cu sudoa-
rea frunți și a minții; alții dintre noi 
știm că „nu numai cu pâine va trăi 
omul, ci cu tot cuvântul care iese din 
gura lui Dumnezeu” (Matei 4,4).

Atâta vreme cât buna noastră cu-
viință șchioapătă, iar relatarea despre 
Bine și Adevăr nu este un țel - în fond, 
„binele nu face mult zgomot!” -  e greu 
de crezut că arhitectura jurnalistului 
este una armonioasă. Îmi place să cred 
că noul Cod Deontologic al jurnalis-
tului este un instrument de lucru la 
îndemâna ziaristului, o ancoră de care 
poate face uz, ca să răzbată, cu fruntea 
sus, într-o lume cu valorile și priori-
tățile răsturnate.

Cred că ziaristul este și trebuie să 
rămână un străjer la hotarele profesi-
onalismului și al bunei-cuviințe, vec-
tori prin care acest slujitor al cuvân-
tului poate înveșnici și clipa, și fapta, 
și istoria timpului său.

@ Maria Stanciu

A
m citit cu mare atenție, în 
Revista UZP, prezentarea 
făcută de dr. Gheorghe Vă-
duva Codului Deontologic 

al ziaristului profesionist, cuprinzând 
principalele componente integrante și 
integratoare ale profesiei și activității 
jurnalistice, care ar putea fi compri-
mate, după cum subliniază autorul, 
într-o arhitectură de rețea, cu cel puțin 
16 noduri de structură holistică. Gh. 
Văduva comentează sintetic aceste 
componente ale Codului Deontolo-
gic, aflate într-o complexă și dinamică 
interdependență: adevărul, calitatea, 
loialitatea jurnalistică, obiectivitatea, 
realismul, legalitatea, libertatea, res-
ponsabilitatea etc.

Voi reveni, în expunerea mea, la 
aceste trăsături definitorii ale profesiei 
noastre, dar nu într-o manieră didactică, 
academică, ci într-un stil „gazetăresc”...

Îmi amintesc că la câțiva ani după 
‘89, când ne-am câștigat libertatea de a 
ne exprima, într-o emisiune cu public 
pe care o realizam în Sala Radio, scri-
itorul Dinu Săraru ne-a făcut o urare 
memorabilă gazetarilor de la microfon: 
„Voi, cei de la Radio, trebuie să spuneți 
întotdeauna Adevărul, așa cum dați ora 
exactă!..”.

Subscriu întru totul la acest impe-
rativ și adaug că Adevărul trebuie să 
reprezinte profesiunea de credință a 
oricărui gazetar respectabil. Îndrăznesc 
să afirm că Adevărul trebuie să devină 

un fel de Dumnezeu, în fața căruia să 
ne închinăm toți jurnaliștii și pe care 
să-l urmăm cu credință nestrămutată, 
cu devoțiune până la sacrificiu.

Adevărul trebuie făcut cunoscut 
publicului, promovat, apărat dincolo 
de orice presiuni sau manevre de co-
rupere.

Adevărul este sacrosanct, este aura 
ziaristului care nu se abate niciodată 
de la etica meseriei sale. În exercitarea 
acestei profesii nu trebuie să existe ni-
ciodată nici fake news (știri false), nici 
„cântece de sirenă”, nici preamăriri 
unsuroase.

Adevărul este unul singur, așa cum 
există un singur Dumnezeu. Și toate 
componentele Codului Deontologic al 

ziaristului profesionist se subsumează 
slujirii Adevărului. 

Codul etic al ziaristului s-ar putea 
sintetiza, metaforic vorbind, într-un 

Decalog aidoma celor zece porunci 
morale din Biblie, relevate de Dum-
nezeu lui Moise, pe muntele Sinai.

Îmi îngădui să-i cer, în primul rând, 
tânărului proaspăt intrat în profesie ne-
viciat de influențe nefaste, să respecte 
aceste precepte fundamentale:

„Să nu minți!” (Orice deformare a 
adevărului te descalifică în rolul tău de 
„influencer”). 

„Să fii imparțial!” (Opinia sau inte-
resul personal, subiectivitatea inerentă 
nu trebuie să altereze produsul jurna-
listic final). 

„Beneficiază corect de libertatea de 
exprimare!” (Nimeni nu îți poate dicta 
ce să scrii, dar nu încălca legile și bu-
nele practici). 

„Fii lucid și echilibrat!” (Adică 
rămâi mereu în contact cu realitatea, 
dar fără exagerări vexatorii și etichete 
vulgare).

„Fii responsabil!” (Nu abuza de 
dreptul tău de a ataca o persoană fără 
o documentare corectă). 

„Fii integru!” (Încearcă să fii „Un 
chevalier sans peur et sans reproche”).

„Nu ieși din casă fără telefon mo-
bil!” (Ziaristul e într-un permanent 
război cu realitatea, ca un soldat mereu 
cu arma la picior).

„Fii un artist al comunicării!” (În 
presa scrisă și audiovizuală, jurnalis-
tul trebuie să manifeste spirit creator, 
pentru a-și eficientiza mesajul). 

„Fii perseverent!” (Pentru a sluji 
Adevărul nu există „nu se poate”).

„Fii optimist!” (Nu te lăsa cuprins 
de „sinistroză”, căutând doar știri teri-
bile, chiar în condiții de pandemie; mai 
lasă omului o speranță de mai bine).

Respectând acest Decalog etic, tine-
re gazetar, vei deveni un nobil Cavaler 
al Adevărului!

@ Viorel Popescu
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Adevărul – esența profesiei de ziarist

Jurnalistul profesionist, 
adevărat slujbaş al cunoașterii

O
rice invitație de a medita 
asupra Codului Deontolo-
gic al Jurnalistului Profesi-
onist, la care ne îndeamnă 

Revista UZP, pentru mine pornește 
de la adevăr. Pentru că lui i-am slujit 
cam multișor prin presă. Dacă aș fi 
filosof, istoric, politician cu atât mai 
mult aș zice – poate, poate? - pre-
cum Marcus Antonius: „Nu există 
adevăruri, ci perspective. Nu există 
fapte, ci relatări”. Și atunci aș face-o 
ca să  scuz „crima” încălcării adevă-
rului. Dar eu nu sunt decât ziarist, 
un ziarist care a crezut toată viața lui 
profesională în adevăr ca o valoare 
căreia i se dedică. N-am încrucișat 
săbii, nu m-am lăsat împușcată, cum 
au făcut eroii din materialul despre 
„Le Figaro” („Le Figaro” a generat 
un duel și un asasinat – Revista UZP. 
Nr.19/2020), pentru a apăra adevă-
rul. Astăzi trăim alte vremuri. Chiar 

și războinicii de altădată, adică băr-
bații în zale și armuri, nu mai scot 
sabia sau pistolul. Se duelează în 
vorbe și se rănesc mortal cu glon-
țul-cuvânt. Nu în pădurea Meudon, 
ci oriunde tehnica de astăzi le per-
mite. În ziarul print, e drept tot mai 
absent pe piața media, în cel online, 
la televiziuni, nici nu mai vorbim, la 
radioul din mașină, pe câmpul Fa-
cebook, minat cu vorbe deocheate. 
Nu scapă nimic. Unii pentru a cos-
metiza sau eluda adevărul, alții pen-
tru a-l apăra. Cred că n-o să nege 
nimeni faptul că, deși nu stau zilnic 
cu pieptul în fața pistolului, există 
și astăzi ziariști care practică ade-
vărul cu onestitate și curaj – înde-
osebi în teatrele de război și în lupta 
cu terorismul, dar și în rest  - cu stil 
(talent) în confruntarea cu realitatea. 
O confruntare dură, care are nevoie 
de rostirea adevărului. Sigur, Codul 

Deontologic o spune altfel. În lim-
bajul normelor de conduită profesi-
onală și al obligațiilor etice, morale 
pe care profesiunea noastră le are. 
Norme și obligații care impun ver-
bul trebuie: „Pe frontispiciul actului 

jurnalistic trebuie scris totdeauna cu-
vântul Adevăr. Acest cuvânt face parte 
din esența profesiei de jurnalist, din 
temelia actului jurnalistic și el trebuie 
respectat cu sfințenie”.

Experiența mea de ziarist s-a con-
sumat în două sisteme politice diferi-
te - până în Decembrie 1989 și după 
- cu trei etape, diferite și acestea. Pri-
ma, cea a presei de partid, într-un 
sistem dictatorial, cu vreo doi ani de 
cenzură și mult mai mulți de auto-
cenzură redacțională. Cea de a doua, 
imediat după Decembrie 1989, când 
îmbătați de aerul tare al libertăților 
cititorii băteau (la propriu) patronii 
și veneau în redacții ca să-și impu-
nă, tot în numele libertății, punctele 
de vedere și adevărurile partizane 
lovind cu pumnul în masă, iar noi 
ziariștii, la fel de îmbătați de aerul 
libertăților, scriam cu frenezie, în-
ființam ziarele noastre, că să nu ne 
mai impună nimeni ce și cum să 
scriem. Iată de ce găsesc că merita 
spus în Codul nostru deontologic: 

„Nimeni, sub nicio formă, nu-l poa-
te constrânge pe ziarist să deformeze 
sau să eludeze adevărul, să scrie după 
dictare sau potrivit intereselor unor 
persoane sau unor instituții”. Și me-
rita, nu doar pentru noi, ci și pentru 
generațiile de azi și de mâine, ca is-
toria să nu se mai repete. În sfârșit, 
a mai existat și o a treia etapă, cea a 
practicii ziaristice într-un trust in-
ternațional de presă, care, cu reguli 
exacte, organizare și spirit german, 
a impus mai clar imparțialitatea și 
integritatea (capitole cuprinse în 
Codul Deontologic al Jurnalistului 
Profesionist, marca UZPR). Evident, 
în dauna spectaculozității paginii de 
ziar și a căutătorilor de senzațional. 
Dar, parafrazând un vechi proverb 
românesc, aș spune: toate pierderile 
aduc și-un câștig! Atunci am câștigat 
o echidistanță și-o detașare față de 
mediul politic, cu aroganța și tendin-
țele sale dictatoriale.

Am vorbit până acum despre li-
bertățile ziaristului atunci când ros-

tește adevărul. Foarte importante sunt 
și libertatea de expresie și dreptul la 
atitudine critică, însă într-o democra-
ție care legiferează și respectă dreptul 
la informare, ziaristul responsabil are 
întotdeauna în vedere și cititorul. Cel 
care intră în dialog cu el, în pagina 
de ziar, la radio sau televiziune. Li-
bertățile noastre nu trebuie să încalce 
libertățile celui de vizavi, nici măcar 
atunci când datorăm adevărul, sau 
mai cu seamă atunci. Oamenii, noi 
toți, avem dreptul la imagine, la res-
pectul persoanei (chiar așa se numește 
un alt capitol din Codul Deontologic 
al Jurnalistului Profesionist). La dem-
nitate. Și apoi, cine deține adevărul 
absolut? Fiecare are dreptul la opinie, 
la argumente pro sau contra. Uneori, 
adevărul decurge, sau se decantează 
mai clar, din confruntarea părților. 
Din aceste opinii, argumente. Și așa, 
ziaristul își dovedește obiectivitatea, 
responsabilitatea, valori impuse prin 
Codul Deontologic al Jurnalistului 
Profesionist. 

U
niunea Ziariștilor Pro-
fesioniști din România 
a elaborat și publicat, re-
cent, „Codul deontologic 

al jurnalistului profesionist”.
Dacă în „Codul bunelor maniere” 

avem de-a face cu un ansamblu de 
reguli privitoare la comportamen-
tul civilizat în societate, noul Cod 
al UZPR propune un ansamblu de 
norme călăuzitoare în nobila pro-
fesie de ziarist. El se adresează atât 
jurnaliștilor din presa scrisă, radio și 
televiziune sau online, dar și studen-
ților de la facultățile de profil, care 
se pregătesc să intre in „stufărișul” 
mass-media de astăzi.

Pentru că – așa cum se arată în 
„Preambul” – „profesia de jurnalist 

este una de tip creativ, într-un uni-
vers continuu și fără limite, de anga-
jament total, de mare responsabilitate 
și de risc major”, ziaristul trebuie să 
aibă un comportament specific unui 
profesionist al informației publice, 
să respecte anumite principii, ca să 
fie un adevărat slujbaș al cunoaște-
rii, al adevărului și nu al interesului, 
indiferent de ce natură ar fi acesta”.

În capitolul „Arhitectura etică și 
profesională a actului jurnalistic” 
sunt menționate, astfel, „cinci se-
turi de obligații esențiale” care „de-
finesc activitatea jurnalistică”: cultul 
adevărului; verificarea temeinică a 
datelor și informațiilor care se difu-
zează; independența și suveranita-
tea jurnalistului în actul jurnalistic; 

loialitatea și buna credință în actul 
jurnalistic; respectarea dreptului 
persoanelor la propria imagine și 
la manifestarea propriei lor perso-
nalități. În „arhitectura complexă” a 
profesiei sunt definite cuprinzător, 
explicit, 16 „noduri”: adevărul, ca-
litatea, loialitatea jurnalistică, obiec-
tivitatea, imparțialitatea, realismul, 
legalitatea, libertatea, responsabili-
tatea, respectul personal, integra-
litatea, integritatea, operativitatea, 
ingeniozitatea, perseverența, crea-
tivitateajurnalisticăimplicită.

Între „Repere și norme ale deon-
tologiei jurnalistului”, „respectarea 
adevărului, așa cum este el” se află 
pe primul loc, pentru că – așa cum 
se arată în Cod – „dacă o singură 

dată un jurnalist scrie, exprimă, sus-
ține și/sau întreține, cu bună știin-
ță, un neadevăr, s-a descalificat, din 
punct de vedere etic și profesional, 
pentru totdeauna”. Și verdictul este 
fără recurs: „Meseria de jurnalist 
este incompatibilă cu neadevărul”.

Noul Cod editat de UZPR adu-
ce și câteva precizări. Sunt defini-

te profesiile de jurnalist și jurna-
list independent. Poate nu e cazul 
aici, dar nu se vorbește de ziariștii 
amatori. Pentru că, trebuie să recu-
noaștem, în orice act de creație (li-
teratură, arte plastice, muzică etc.) 
există profesioniști (recunoscuți ca 
atare) și amatori (care au și ei un 
hobby). Dacă jurnalistul profesio-
nist (angajat) ori cel independent 
(„care realizează produse jurnalisti-
ce pe cont propriu, pe care le oferă 
publicațiilor, redacțiilor radio și de 
televiziune, sau pe pagina sa web”) 
au responsabilități față de angajator 
(un exemplu: să predea materialele 
la timp) și consumator (să respecte 
adevărul, care este „temelia actului 
jurnalistic”, să realizeze produse de 
calitate, obiective, imparțiale, lega-
le etc.), amatorul face ce vrea, scrie 
când vrea, despre ce vrea și de cele 
mai multe ori din interes (din plă-
cere, dar cu tendință). Dacă ziaristul 
de meserie poate fi tras la răspunde-
re pentru ceea ce face (poate să își 

piardă chiar locul de muncă, pâinea 
cea de toate zilele), amatorului puțin 
îi pasă că nu va mai fi publicat, el are 
din ce să trăiască. Cum spuneam, 
poate nu e locul aici, dar cred că un 
„Statut al ziaristului profesionist” 
(despre care se vorbea într-o Adu-
nare Generală a UZPR) ar aduce 
lămuririle absolute necesare.

Ca să nu o lungim, nu aș spune 
că noul Cod poate fi, pentru jurna-
liștii profesioniști sau cei care vor să 
facă o carieră în ziaristică, o Biblie 
– chiar dacă are un „Posibil Decalog 
al jurnalistului” - m-aș rezuma la o 
comparație mai laică – cu Codul Ru-
tier – pe care, dacă îl respecți, ai mai 
puține șanse să ieși în decor (mai pe 
înțeles, să fii dat afară din breaslă).

Dacă ne-am însuși, totuși, valo-
rile elaborate, cu siguranță vom fi 
mai veseli citind logica Paradoxu-
rilor, care încheie fericit, aș spune, 
„Codul deontologic al jurnalistului 
profesionist”. 

LIMBAJUL  ZIARISTIC

@ Dorina Sgaverdia

@ VasileFilip



20       UZP     NR.20  -  2020 NR.20  -  2020     UZP       21

La sediul Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român 
din București, Mihai Cova
liu, președintele COSR, a 
semnat diplomele câștigă
torilor Olimpiadei de benzi 
desenate, ediția I. Alături de 
autorul de benzi desenate 
Mihai Ionuț Grăjdeanu, iniți
atorul acestui concurs la ni
vel național, Mihai Covaliu 
a trecut în revistă lucrările 
intrate în finala concursului. 
De asemenea, autorul Mi
hai I. Grăjdeanu s-a întâlnit, 
la sediul Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, 
cu președintele UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, care este și di
rectorul Academiei Olim
pice – filiala Caraș Severin. 
Uniunea Ziariștilor Profe
sioniști din România este 
partener media al eveni
mentului, alături de Radio 
România Cultural, Manga
lia News și BD Historia.

S
piritul Olimpic merge îna-
inte chiar și într-un an ati-
pic în care Jocurile Olim-
pice au fost amânate. La 

100 de ani de la prima prezentare 
oficială a steagului olimpic, autorul 
și profesorul de benzi desenate Mi-
hai I. Grăjdeanu a propus marcarea 
acestui moment istoric prin inițierea 
primei ediții a Olimpiadei de Benzi 
Desenate, un concurs național de 
benzi desenate, de promovare a spi-
ritului olimpic și conștientizare a va-
lorilor culturale naționale, europene 
și internaționale în rândul elevilor 
din învățământul primar, gimnazial 
și liceal. Proiectul se desfășoară sub 
egida Comitetului Olimpic și Spor-
tiv Român, în parteneriat cu Acade-
mia Olimpică - filiala Caraș Severin 
și Muzeul Municipiului București.

Muzeul Municipiului București 
vă invită să vizitați, începând cu 
data de 1 Decembrie 2020, la Casa 
Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei 
nr. 151), lucrări prezentate sub ge-

nericul Olimpiada de Benzi Desenate 
– Ediția I. Expoziția prezintă publi-
cului lucrările câștigătorilor care au 
participat la competiție pe parcursul 
acestui an. Pentru a respecta măsuri-
le sanitare dispuse de autoritățile de 
sănătate publică, vernisajul și gala de 
premiere se vor transmite online marți, 
1 decembrie 2020, ora 10:00, pe 
paginile de Facebook: Olimpi-
ada de benzi desenate și Casa 
Filipescu-Cesianu.

Cu sprijinul Bibliotecii Ju-
dețene „George Barițiu” Brașov, 
prin Centrul de excelență pentru 
copii și tineret, bibliotecile pu-
blice și școlare din întreaga țară 
s-au alăturat proiectului, iar în 
perioada martie - noiembrie 
2020 au invitat elevii pasionați 
de cea de a 9-a artă să se înscrie 
în concurs și să participe la întâl-
niri în cadrul bibliotecilor sau la 
ateliere online, pentru a realiza 

lucrări de bandă desenată cu tema: 
„100 de ani de la prima prezentare ofi-
cială a steagului olimpic”.

Muzeul Municipiului București 
organizează, începând din anul 2014, 
alături de managerul muzeului, dr. 
Adrian Majuru, și autorul de benzi 
desenate Mihai I. Grăjdeanu, la Casa 

Filipescu-Cesianu și Palatul Suțu, din 
structura MMB, expoziții BD, saloane 
de bandă desenată, ateliere și confe-
rințe de bandă desenată pentru copii 
și adulți. Muzeul Municipiului Bucu-
rești este primul muzeu din țară care are 
integrată banda desenată în expoziția 
de bază și publică periodic cataloage 
și albume de bandă desenată precum 
și romane grafice. „Știm cu toții că în-
ceputul este foarte important. De ace-
ea, în momentul în care vorbim despre 
spiritul olimpic și vorbim despre copii, 
primii pași în a-i educa și a le releva ceea 
ce înseamnă acest spirit olimpic, devi-
ne esențial. Copiii se dezvoltă și cresc în 
funcție de cum îi educăm, iar a-i educa 
în spiritul olimpic este esențial. De ce au 
nevoie copiii au nevoie de această educa-
ție olimpică? Deoarece aici vorbim des-
pre valori care sunt esențiale în întreaga 
lor viață. Vorbim de fairplay, de mândrie 
națională, de respect, de excelență, iar 
aceste valori trebuie să ne ghideze pe tot 
parcursul evoluției noastre. Asta face 
spiritul olimpic”, consideră  Mihai Co-
valiu, președintele Comitetului Olimpic 
și Sportiv Român.

„Prima mea bandă desenată de au-
tor a fost un roman grafic, un subiect din 
lumea sportului. Două pasiuni, sportul 
și banda desenată, pe care le-am îmbi-
nat de-a lungul carierei și care m-au fă-
cut să reflectez în permanență asupra 
adevăratelor repere din viață. Tot mai 
mult ne întrebăm cum putem să îi mo-
tivăm pe elevi să înveţe, cum putem să 
le captăm atenţia pentru a le transmite 

cunoștinţele necesare. Copiii 
din generaţia actuală au ne-
voie de mai mult. Banda de-
senată reprezintă un limbaj 
universal, transmite mesaje 
care pot depăși orice granițe. 
Activitatea mea de autor, de 
profesor de bandă desenată 
și experiența unică dobân-
dită în școlile din România 
m-au inspirat să inițiez, cu 
susținerea COSR și MMB, o 
competiție națională pe care 
am intitulat-o „Olimpiada de 
benzi desenate”, susține Mi-
hai Ionuț Grăjdeanu. (M.D.)

UZPR, alături de Olimpiada UZPR, alături de Olimpiada 
de benzi desenate - de benzi desenate - ediția Iediția I
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L
a confluența dintre stiință, 
creație și conștiință, profesia 
de jurnalist este menire, dedi-
cație, sacrificiu de sine în sluj-

ba celorlalți, spre buna și corecta lor in-
formare, este chemare către ceilalți. Cu 
ochii larg deschiși, cu simțurile ascuțite, 
cu mintea trează și conștiința deasupra, 
jurnalistul colindă și răscolește societa-
tea în căutarea adevărului, pe care îl va 
împărtăși apoi semenilor. Codul Deon-
tologic al jurnalistului profesionist în vi-
ziunea UZPR vine și-l identifică pe cel ce 
a călcat pe drumul aspru, dar fară egal, 
al „meseriei meseriilor”.

Pornind de la aceste precizările Co-
dului, alăturate viziunii de ansamblu a 
normelor profesionale pe care jurnalis-
tul profesionist trebuie să le aibă în vede-
re, ce se întâmplă cu jurnalistul și cum ar 
trebui să acționeze acesta într-o situaţie 
specială, de criză, neașteptată, complet 
nouă și necunoscută nouă? Viaţa ne-a 
scos în fată o astfel de situaţie: pande-
mia de COVID-19!

Impactul crizei sanitare mondiale 
asupra jurnalismului și jurnaliștilor este 
imens. Codul Deontologic se dovedeș-
te crucial în tratarea acestui subiect; el 
trebuie respectat și urmat fară greș pen-
tru informarea corectă a opiniei publice. 
Pandemia cere o abordare corectă, im-
parțială și de încredere, o raportare eti-
că și durabilă la faptul de viață înfricoșă-
tor aflat în plină desfășurare. Este esen-
țial ca oamenii să înțeleagă criza în care 
ne aflăm, pentru a lua decizii care să le 
permită să rămână în siguranță. În acest 
caz, jurnalismul poate salva, în mod le-
gitim și direct, vieți. Conduita ce se cere 
respectată în primul rând, atât de către 
jurnaliști, cât și de angajatorii lor, este 
etica. Ascultăm și ne informăm exclu-
siv de la specialiști în domeniu, persoa-
ne cunoscute și recunoscute pentru sta-
tutul lor profesional.  Așadar, pentru ra-
portarea exactă și acoperirea etică a su-
biectului – aici, pandemia de COVID-19 

- trebuie respectate faptele, realitatea! Cu 
acest lucru în vedere, atunci când se face 
informarea opiniei publice, intenția tre-
buie să treacă mai întâi prin filtrul con-
științei jurnalistului, care își asumă res-
ponsabilitatea afirmațiilor.

În cazul concret al crizei sanitare, ci-
frele și faptele reci trebuie dublate de o 
doză sporită de umanitate: mai multe in-
formaţii despre persoanele care și-au re-
venit, povești dătătoare de speranţă des-
pre rezistență și solidaritate, scoaterea în 
evidență a faptului că fiecare cifră des-
pre evoluţia crizei reprezintă un om, o 
persoană reală. Tratarea subiectului CO-
VID-19 nu trebuie să contribuie la tea-
ma oamenilor de a primi ajutor, ci dim-
potrivă, să îmbărbăteze, să dea speranţă.

Oamenii nu caută informaţiile de 
încredere pe reţelele de socializare, ci 
în media tradiţionale. În momentele 
de criză, indiferent dacă este vorba de 
o criză politică, de un conflict sau de o 
criză umanitară, așa cum trăim acum, 
oamenii au nevoie de acces la surse vi-
abile de informații. Iar furnizorii aces-
tor informaţii sunt jurnaliștii! Nu este 
vreme pentru zvonuri sau speculații, 
doar fapte care pot fi confirmate. Etica 
în jurnalism este absolut necesară în 
momentele de criză! Meseria meserii-
lor nu este ușoară. Este UNICĂ!

În vremuri de criză, jurnalismul 
poate salva, în mod legitim 
și direct, vieți

@ Valentina Mareș
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PARTENERIATE

I
ată, așadar, de ce la nivelul Fi-
lialei Prahova a UZPR am pro-
movat încă de la înființare ide-
ea parteneriatelor cu instituții 

importante precum Biblioteca Jude-
țeană „Nicolae Iorga”, Arhivele Na-
ționale - Direcția Județeană Praho-
va ori Filarmonica „Paul Constan-
tinescu” Ploiești. 

Astfel, pe principiul prea bine 
cunoscut „Unde-s doi, puterea creș-
te!”, luându-ne drept aliat Bibliote-
ca Județeană, care a manifestat de la 
bun început toată deschiderea pen-
tru inițiativele noastre, am reușit să 
organizăm expoziții de artă grafi-
că și carte veche, lansări de carte și 
dezbateri, dar și un Festival Cultural 
Internațional, „Libertate și jurna-
lism”. Conceput de colegul nostru, 
graficianul Nicolae Ioniță, și dedi-
cat Zilei Mondiale a Libertății Pre-
sei, Festivalul s-a desfășurat pe mai 
multe zile în cele două municipii ale 

județului, Câmpina și Ploiești. 
Alte expoziții remarcabile 

au fost organizate împreună cu 
Centrul Cultural din Vălenii de 
Munte – „Nicolae Iorga în presa 
vremii” – sau Arhivele Naționa-
le – expoziția „Prahoveni de al-
tădată” - în timp ce colaborarea 
cu Centrul Cultural din Breaza 
ne-a dat ocazia să fim partene-
rii prestigiosului Festival Inter-
național de Folclor Calabreaza.   

Ca parteneri ai Casei de Cul-
tură a Municipiului Ploiești, am 
avut ocazia să mergem în școli-
le și liceele din oraș și să le vor-
bim tinerilor despre importanța 
și principiile meseriei de jurna-
list. Cu Filarmonica „Paul Con-
stantinescu” din Ploiești avem, 
de asemenea, din acest an, un 
parteneriat cu care ne mân-
drim, în cadrul căruia mem-

brii UZPR au acces gratis și imagi-
nea UZPR este promovată la toate 
evenimentele organizate de această 
instituție de prestigiu. Totodată, am 
încheiat un parteneriat de substanță 
cu una dintre instituțiile sportive de 
tradiție din România, Hipodromul 
Ploiești, în baza căruia vom milita 
împreună pentru promovarea valo-
rilor sportului, iar UZPR se bucură 
de o expunere adecvată la toate re-
uniunile de trap desfășurate la Plo-
iești și transmise online nu doar în 
țară, dar și peste hotare.  

Dacă vă întrebați care este se-
cretul acestor parteneriate de suc-
ces, să știți că nu e nimic complicat, 
câtă vreme, evident, atât noi, cât și 
instituțiile partenere, avem în fond 

același obiectiv, și anume să servim 
interesul public. Relațiile stabilite 
prin natura profesiei cu factorii de 
decizie din aceste instituții, credi-
bilitatea pe care membrii UZPR, ca 
și Uniunea, și-au câștigat-o în timp, 
natura de interes public a proiec-
telor propuse, toate acestea firește 
că ne-au ajutat să fim convingători 
când am propus astfel de inițiative, 
iar reușita primelor proiecte n-a fă-
cut, desigur, decât să sporească res-
pectul partenerilor noștri și al pu-
blicului larg pentru UZPR. 

Sigur că a contat enorm implica-
rea membrilor filialei, dar și susține-
rea conducerii UZPR, întrucât pro-
iectele complexe, firesc, implică o 
muncă de echipă, iar din experiența 
noastră de până acum am constatat 

că, dacă proiectele pe care le propui 
sunt bine gândite și vizează interesul 
public, vei găsi și oameni dispuși să 
se implice, dar și parteneri instituți-
onali dispuși să contribuie la reușita 
acestor demersuri. 

Vă încurajez, de aceea, să încer-
cați să încheiați, la rândul vostru, 
astfel de parteneriate din care toată 
lumea are doar de câștigat. Pe de o 
parte, UZPR, ca prestigiu și expu-
nere, iar membrii filialei prin pune-
rea în valoare a potențialului lor și 
uneori prin înlesnirile dobândite, pe 
de altă parte instituțiile partenere, 
prin promovarea profesionistă de 
către UZPR la nivel local și național 
a acțiunilor lor, dar și - sau mai ale 
s- publicul larg, beneficiarul acestor 

proiecte comune și în slujba căruia 
ne plasăm atât ca jurnaliști pur și 
simplu, cât și ca membri ai Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din Româ-
nia, organizație de utilitate publică. 

Iar dacă simțiți că aveți nevoie de 
mai multe detalii sau de orice fel de 
sprijin pentru încheierea sau imple-
mentarea unor astfel de parteneri-
ate, fiți siguri că vă voi sta cu drag 
la dispoziție oricând, la fel cum, la 
rându-mi, am găsit maximă dispo-
nibilitate de fiecare dată din partea 
echipei de conducere a Uniunii.  

În fond, chiar acesta este rostul 
Uniunii, nu? Să ne unim forțele, re-
ursele și energia creatoare pentru 
a ne îndeplini responsabilitățile pe 
care ni le-am asumat încă de când 
ne-am ales această dificilă, dar atât 
de frumoasă misiune, cea de jurna-
list profesionist. S-o facem, atunci, 
fără rezerve, cu inima și mintea des-
chise pentru oportunitățile pe care 
le oferă celor curajoși chiar și cele 
mai vitrege circumstanțe. 

Interesul public, 
obiectivul comun al UZPR 

și al partenerilor noștri 

@ Claudius DociuÎntr-o societate care se confruntă cu 

numerose provocări și în care, din 

păcate, pentru decidenți cultura sau 

educația nu par să constituie direcții 

prioritare, strângerea rândurilor, 

unirea forțelor și a energiilor actorilor 

implicați în bătălia pentru impunerea 

adevăratelor valori nu poate fi, 

consider, decât binevenită. 
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U
nul dintre cele mai recen-
te proiecte puse în practi-
că de Uniunea Ziariștilor 
Profesioniti din România 

este „Clipa de lectură”. Inedită, origi-
nală, centrată pe împărtășirea cu pu-
blicul a volumelor de excepție apărute 
în Editura UZP, această serie de filme 
reunește mărturii și mărturisiri ale 
autorilor, jurnaliști de renume, care 
au elaborat cărți de referință pentru 
breaslă, le-au încredințat spre editare 
Uniunii din care fac parte cu cinste și 
își descriu personal experiențele legate 
de conținutul cărților. 

Cunoscutul jurnalist Viorel Po-
pescu descrie sentimentul pe care îl 
are vizavi de volumele „Viața ca un 
spectacol” și „Baricada Radio”, încăr-
cătura lor relevantă pentru deceniile 
de slujire devotată a breslei: „După 40 
de ani de presă, prima mea carte, este, 
într-un fel, tot un articol de presă, este 
un reportaj al vieții mele”. Constantin 
Gumann detaliază motivele care l-au 
îndreptat spre a realiza o continuare 
a volumului scris de tatăl său, „Cartea 
luminii”, Pavel Lică înșiruie mărgărita-

re ale versului, Marin Constantin ridi-
că spre înălțimi punți de spiritualitate 
prin volumele „Constelația Fierbinți” 
și „Apocalipsa iubirii”. „Ideea acestei 
cărți mi-a venit ascultând o emisiune 
a istoricului Daniel Roxin, care vorbea 
despre zonele benefice și malefice ale 
României”, argumentează autorul. Da-
niela Gumann, fondatoare a Asociației 
Scriitorilor Români din Austria, vor-
bește despre experiențele incredibile 
de viață detaliate în volumul „Israel, 
am scăpat și de data aceasta” – „Au fost 
cel puțin trei momente în care moartea 
a trecut pe lângă mine!” - și își mani-
festă curajul mărturisirii în „Il Natale”. 

Autorii se adresează direct publi-
cului, îl cheamă într-o lume literară 
care, prin calitatea lor de jurnaliști, 
este veridică și perenă, comunică în 
stilul gazetăresc care nu poate ocoli 
ocazia de a furniza informație prețioa-
să, deopotrivă istorică, prezentă sau cu 
proiecție spre viitor. „Criza climatică 
este, în mare parte, folosită de politic. 
De ce îndeamnă o tânără școlarii să 
facă grevă numai vinerea?”, provoacă 
autorul „Cărții întunericului”.

Jurnaliștii scriitori se vădesc, în 
spațiul destinat lor la sediul central 
al UZPR, comunicatorii de excelență 
care sunt în fiecare zi, emisari ai rea-
lității și ai experiențelor proprii, care 
întotdeauna sunt ieșite din comun și 
pline de esențe tari.

Proiectul „Clipa de lectură” își pro-
pune să sublinieze o dată în plus că 
jurnalismul este o profesie a versati-
lității. Centrat pe pilonul central al 
adevărului, al rostirii și transmiterii 
acestuia, profesia permite și o glisare 
spre celelalte genuri literare, fiind bine 
reprezentat, prin jurnaliști de calibru, 
în lumea fastuoasă a literaturii și în 
universul infinit al poeziei. Intrați cu 
condeiul lor riguros în meandrele pu-
blicisticii, jurnaliștii din UZPR îmbo-
gățesc la infinit patrimoniul cultural 
al României, concentrând deopotrivă 
puterea și delicatețea condeiului, totul 
pentru a ilustra viața, așa cum este ea. 

Într-o prezentare de excepție, re-
alizată de Ovidiu Zanfir, susținută de 
o intrare muzicală compusă de Mihai 
Napu, povestea „Clipei de lectură” și a 
jurnalismului în tușe literare continuă.

PROIECTE  UZPR

Evenimentele 
jurnaliștilor, online

U
niunea Ziariștilor Profesi-
oniști din România s-a ra-
cordat la comandamentele 
vizuale ale epocii care cere 

formatul video ca una dintre formele 
principale de transmitere și primire a 
informației, lansând UZP TV, platfor-
mă pe care se pot viziona manifestări-
le-reper ale organizației.

Un serial de excepție, „Viața lui Emi-
nescu”, face lumină în multe locuri um-
brite ale vieții și creației de o infinită 
complexitate a marelui poet și gazetar, 
punând în discuție faptul că „un geniu 
precum Eminescu a trezit admirație și 
invidie. Un patriot precum Eminescu 
și-a creat prieteni loiali, dar și dușmani 
încrâncenați”. Un alt eveni-
ment de tradiție marca UZPR, 
Seratele „Eminescu, jurnalis-
tul”, își găsesc un binemeritat 
loc printre înregistrările de 
colecție ale UZP tv, detaliind 
edițiile evenimentului, succe-
date sub imperiul aceleiași în-
cărcături culturale care a făcut, 
de-a lungul timpului, din Sera-
te evenimente de referință ale 
vieții culturale a Bucureștilor. 

Claudius Dociu, membru al 
Consiliului Director al UZPR 
și coordonator al Filialei Pra-
hova, a realizat un dialog inci-
tant, plin de sensuri profunde, 
cu dirijorul Vlad Mateescu, di-
rectorul general al Filarmoni-
cii „Paul Constantinescu”, din 
Ploiești. Tot pe platforma UZP 
TV se pot vedea întâlnirile pre-
stigioase ale conducerii Uni-
unii cu marele savant român 
Denis Buican, care a devenit 
membru de onoare al UZPR și 
a oferit o prestigioasă distincție 
purtătorului de cuvânt al Uni-
unii, jurnalistul Miron Mane-

ga. Nu în ultimul rând, activitatea plină 
de dăruire a Teatrului NostruM, care a 
aniversat recent cinci ani de spectacole 
de înaltă ținută sub egida UZPR, este 
detaliată într-o înregistrare relevantă 
la UZP TV. 

Lansarea UZP TV și continua îm-
bogățire a platformei cu înregistrări ale 
unor manifestări memorabile reprezin-
tă încă un pas pe care Uniunea Ziariști-
lor Profesioniști din România îl face nu 
doar pentru a întări legătura cu largile 
sale ramificații din țară și din străinăta-
te, ci și pentru a oferi toate modalitățile 
de acces la activitatea diversă, centrată 
pe valorile naționale și pe reperele pro-
fesiei, pe care cea mai mare organizație 

de breaslă din țară o continuă neîntre-
rupt, indiferent de provocările timpu-
rilor. Având alături întotdeauna valori 
culturale de primă mărime și bazân-
du-se permanent pe reputația și profe-
sionalismul membrilor săi, UZPR și-a 
făcut o datorie de onoare din a se situa 
de partea interesului public și un scop 
din a îndeplini cu cinste această datorie. 
Proiectele UZPR nu fac decât să confir-
me un parcurs fast, dedicat cu vocație 
și altruism societății românești și va-
lorilor sale, al unei organizații tot mai 
puternice și mai relevante cu fiecare zi, 
cu fiecare proiect, cu fiecare eveniment.

@ Roxana Istudor Jurnalism în tușe literare 
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S
-au aliniat astrele de așa natu-
ră într-o săptămână  (16 – 20 
noiembrie 2020), încât gân-
dul a devenit faptă la Târgu 

Jiu. Președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, dl. Doru 
Dinu Glăvan, și-a făcut timp să vină 
în orașul lui Brâncuși cu vești și pro-
iecte frumoase. În primul rând, s-au 
rezolvat aspectele organizatorice le-
gate de conducerea filialei Gorj-Me-
hedinți. În prezența unui număr mai 
redus de membri UZPR (din cauze 
pandemice, evident), coordonatoarea 
filialei Gorj-Mehedinți, Adina Andri-
țoiu a fost desemnată pentru funcția 

de președinte, iar Ovidiu Popescu, 
pentru funcția de secretar. Se alătură 
consiliului de conducere, jurnalistul 
Teodor Abagiu din Drobeta Turnu Se-
verin. Președintele UZPR a înmânat 
acestora câteva însemne aniversare, 
emise cu ocazia împlinirii a 100 de ani 
de existență a uniunii de breaslă a jur-
naliștilor români: medalia aniversară, 
insigne și brelocuri. Au fost discutate, 
de asemenea, probleme legate de dise-
minarea informației puse la dispoziție 
de către UZPR, către membrii filia-
lei, dar și către ceilalți jurnaliști care 
doresc să devină membri. Principalii 
vectori de informație sunt importan-

tele publicații editate de Uniune: ziarul 
cu apariție bilunară „Certitudinea”, re-
vistele „Cronica Timpului” și „UZP”.

Odată chestiunile organizatorice și 
de comunicare rezolvate, echipa con-
stituită ad-hoc a trecut la lucrurile care 
ne aduc bucurie tuturor: proiectul cul-
tural „Odă lui Brâncuși”, pe care l-am 
primit ca pe un nesperat cadou în prag 
de sărbători interzise. Într-un timp ex-
trem de scurt, pornind de la o idee 
lansată telefonic la începutul lunii, am 
ajuns la momentul filmărilor cu ar-
tistul Sergiu Cioiu. Cei mai în vârstă 
și-l amintesc pe actorul și interpretul 
din anii ’60 și ’70, căruia compozito-

„Odă lui Brâncuși”

Filiala Presă Culturală a UZPR

În numele 
limbii române

EVENIMENT

rul Alexandru Mandy i-a încredințat 
multe dintre piesele sale. Între acestea, 
trei inspirate de operele brâncușiene de 
la Târgu Jiu: „Poarta Sărutului” (1967), 
„Masa Tăcerii” (1972) și „Coloana Infi-
nitului” (1979). Sergiu Cioiu trăiește de 
aproape patru decenii în Canada, dar 
revine periodic în țară. De altfel, Dom-
nia Sa a mai făcut cunoștință cu publi-
cul iubitor de cultură din Târgu Jiu în 
urmă cu patru ani, atunci când a sus-
ținut un mic recital la Biblioteca Jude-
țeană „Christian Tell”.

De data aceasta, parteneri în pro-
iect sunt Primăria Municipiului Târgu 
Jiu, Centrul de Cercetare, Documen-
tare și Promovare „Constantin Brân-
cuși”, Asociația Acasă la Brâncuși și 
Liga Femeilor Gorjene „Arethia Tă-

tărescu”. Filmul reali-
zat în aceste zile va fi 
oferit instituțiilor ad-
ministrației publice 
locale, putând fi fo-
losit atât la promova-
rea „Căii Eroilor” ca 
obiectiv cultural și tu-
ristic, cât și ca potenți-
al imn cultural al mu-
nicipiului. De aseme-
nea, va fi difuzat prin 
intermediul membri-
lor UZPR în rețeaua 
mass-media națională, televiziuni na-
ționale și regionale, evenimente cultu-
rale în țară, dar și în alte țări precum 
Austria, Belgia, Italia, Franța, SUA, Ca-
nada, Australia și altele.

Desigur, acest proiect ar fi fost greu 
de dus la îndeplinire atât de repede fără 
implicarea directă a primarului Mu-
nicipiului Târgu Jiu, Marcel-Lauren-
țiu Romanescu. Discuția purtată între 
președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan 

și primarul Marcel Roma-
nescu a configurat terme-
nii unui parteneriat care va 
continua și după încheie-
rea proiectului „Odă lui 
Brâncuși”. La reușita pro-
iectului a contribuit echipa 
de regie formată din Maria 
Bokor, Alexandru Andrieș 
și Ovidiu Zanfir.

@ Adina Andrițoiu

P
oporul român a supravieţuit 
două mii de ani împărţit în 
câteva zeci de imperii, po-
pulaţiile strămutate dintr-o 

parte într-alta a Carpaţilor, dintr-o 
parte într-alta a Dunării, fără să aibă 
armată naţională, fără să aibă parla-
ment, fără să aibă conducere politică. 
Poporul român a supravieţuit două 
mii de ani prin limba română. Lim-
ba română este medicamentul mira-

culos care a asigurat supra-
vieţuirea poporului român. 
Nu este lipsit de importanţă 
faptul că orice putere străină 
care cucerește un teritoriu 
primul lucru pe care-l face 
este să impună noii populaţii cuceri-
te administraţia și limba proprie ca 
limbă oficială. De ce spun asta? Pen-
tru că, așa cum s-a întâmplat și în alte 
epoci istorice, limba română este su-

pusă unui proces masiv de agresiune 
publică (în întreg spaţiul public, de la 
discursul de tip politic până la sentin-
ţele judecătorești; de la discursul pu-
blic de pe televiziune până la discuţii-

le din cercurile de intelectuali). Limba 
română este leacul supravieţuirii po-
porului român. Dacă limba română 
este îngenuncheată, armata naţională 
nu mai are ce apăra și nu-și justifică 
existenţa. Poporul român a supravie-
ţuit două mii de ani fără armată, prin 
limba română. Dacă astăzi Academia 
română – la resursele pe care le are, la 
personalul pe care-l are și muncind la 
capacitate maximă – s-ar apuca să nor-
meze toate aluviunile intrate în limba 
română în ultimii 30 de ani, ar avea ne-
voie de aproximativ 150 de ani. 

Limba română a mai trecut prin pe-
rioade de agresiune masivă. Este sufici-
ent să amintim despre perioada domi-
naţiei slavone, despre perioada domi-
naţiei grecești-fanariote, despre încer-

cările de deznaţionalizare în Imperiul 
Austro-Ungar sau în Ungaria. Ceea ce 
este frumos la limba română este că, din 
toate aceste încercări, a ieșit întărită. A 
preluat tot ce-a putut prelua, a înglobat 
tot ce-a fost cu sens și a ieșit mai puter-
nică decât a fost înainte. Convingerea 
mea intimă este că așa se va întâmpla și 
acum. Treaba noastră este să fim soldaţi 
ai limbii române. În limba română, așa 
ca și în Filiala Presă Culturală a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, 
există sergenţi, soldaţi, colonei, gene-
rali – toate gradele. Este atât de inutil să 
ne batem capul noi acum ce grad avem 
ca soldaţi ai armatei limbii române, în 
condiţiile în care oricare soldat poate 
să devină general și niciun general nu 
are niciun sens dacă nu are soldaţi pe 

care să-i ducă înainte – încât ăsta este 
primul scop al existenţei acestei Filia-
le: ea va deveni, va fi și va funcţiona ca 
un cuib de rezistenţă în fața degradării 
limbii române. 

Al doilea scop – care este al meu 
personal – este să împrietenim cu lim-
ba română și cu breasla ziariștilor cât 
mai mulţi oameni tineri și foarte tineri. 
Oameni pe care în general îi ignorăm, 
pentru că ni se pare că sunt din altă ge-
neraţie și vorbesc altă limbă decât noi, 
dar care, aduși între noi și puși la masă 
cu noi, pot să aducă un plus de valoare 
construcţiei pe care o facem.

Soldați ai limbii române, atât vrem 
să fim! Restul sunt mărunțișuri și ifose. 

@ Adrian Suciu



Cinstirea unui mare 
jurnalist român
Pamfil Șeicaru

EMBLEME  ALE  PRESEI

T
oamna aceasta înseamnă, 
pentru memoria marelui zi-
arist Pamfil Șeicaru, prilejul 
unei duble comemorări: 40 

de ani de la trecerea în neființă (la Pa-
ris, în 21 octombrie 1980) și 15 ani de 
când osemnintele sale au fost așezate, 
definitiv, în locul care i-a fost cel mai 
drag: așezământul Mănăstirii „Sfânta 
Ana”, de la Orșova (la 20 octombrie 
2005).

Ca fondator al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, în ianuarie 
1919, organizația de astăzi, care, prin 
cei peste 2.500 de membri, a devenit o 
forță de necontestat a vieții socio-po-
litice și culturale românești, îi cinstește 
memoria, prin acțiuni diverse, cu pi-
oasă recunoștință.

Pamfil Șeicaru este ziaristul care 
a deschis drumul spre modernizarea 
presei românești, a avut un răsunător 
succes în perioada interbelică, dar, din 
păcate, Al Doilea Război Mondial și 
turnura de după acesta a evenimente-
lor politice au adus nu doar scoaterea 
sa din scena publicisticii românești, ci 
și condamnarea la moarte, de care s-a 
salvat luând calea exilului.

S-a născut la 18 aprilie 1894, în 
comuna Beceni, judeţul Buzău.Tatăl, 

Haralambie, era funcţionar la CFR, 
iar mama, Ana, născută Popescu, era 
casnică și se îngrijea de creșterea celor 
patru copii: Pamfil, Constantin, Maria 
și Virginia.

A urmat studiile elementare și lice-
ale la școli din Buzău, Tecuci și Bârlad, 
unde tatăl său era mutat cu serviciul. 
Cursurile universitare le-a început la 
Iași, dar a fost nevoit să le întrerupă, 
din cauza intrării României în Pri-
mul Război Mondial. Le va finaliza 
după încheierea păcii, la Universita-
tea din București, unde obţine licenţa 
în Drept.

A debutat în presă în anii 1914-
1915. În 1918 s-a remarcat prin articole 
la ziarul Chemarea și a devenit director 
la ziarul Bucovina, din Cernăuți. 

În Primul Război Mondial, în bă-
tăliile din Valea Cernei, din toamna 
anului 1916, a scăpat de la moarte, fi-
ind acoperit cu pământ de un obuz ex-
plodat lângă el. Fără să aibă răni gra-
ve, a participat în continuare la marile 
bătălii pentru întregirea neamului. De 
la regele Ferdinand I a primit ordinul 
„Mihai Viteazul”, pentru curajul dove-
dit în luptele de la Cerna-Jiu, iar de la 
generalul Berthlot ordinul ”La Croix 
de Guerre”.

A participat la redactarea revistei 
Gândirea, iar în anul 1928 a fondat ziarul 
Curentul, care a devenit o forță jurnalis-
tică și i-a adus celebritatea. Ziarul a apă-
rut până în 1944. În perioada 1928-1933 
a fost deputat în Parlamentul României.

Promisiunea făcută lui Dumnezeu 
în momentul salvării de la moarte și-a 
împlinit-o între anii 1936-1939, când a 
construit o mănăstire la locul respectiv, 
pe Dealul Moșului, lângă Orșova. Mănăs-
tirea a primit hramul „Sfânta Ana”, după 
numele mamei sale.

Părăsește România pe 10 august 1944, 
fiind trimis de Mihai Antonescu în Spa-
nia, pentru a tatona terenul diplomatic 
în vederea ieșirii României din cel de-Al 
Doilea Război Mondial, dar, simțind cur-
sul evenimentelor, a rămas acolo. A locuit 
la Palma de Mallorca și Madrid, iar ulti-
mii ani ai vieții i-a petrecut în Germania. 

În țară, între 22 mai și 4 iunie 1945, 
Pamfil Șeicaru a fost judecat în lipsă, în 
procesul ziariștilor „criminali de război 
vinovaţi de dezastrul ţării” și condamnat 
la pedeapsa capitală. A fost grațiat la 12 
decembrie 1966. 

În exil s-a remarcat în activitatea pu-
blicistică, prin fondarea unor ziare, co-
laborarea la altele și scrierea mai multor 
cărți, deosebit de importante, între care se 
evidențiază cele ce prezintă istoria unor 

partide politice românești sau pagini din 
istoria presei. A încetat din viață în anul 
1980, la Dachau, în Germania, unde a și 
fost înmormântat.

În anul 1995 osemintele sale au fost 
aduse în țară, fiind reînhumate la cimi-
tirul „Sfânta Vineri” din București, iar în 
octombrie 2005 acestea au fost așezate în 
cripta special amenajată în pridvorul Mă-
năstirii „Sfânta Ana”, pe care el nu doar 
că a construit-o, ci de care s-a și legat pu-

ternic sufletește, fiind 
zidirea prin care și a 
împlinit promisiunea 
față de divinitate. 

Pe data de 20 au-
gust 2020, la sfântul 
lăcaș a avut loc co-
memorarea de 40 de 
ani a marelui ziarist, 
organizată de Uniu-
nea Ziariștilor Pro-
fesioniști din Româ-
nia, prilej cu care s-a 
desfășurat, mai întâi, 
o slujbă de pomenire 

în biserica mănăstirii. Slujba a fost ofi-
ciată de părintele Mihai Zorilă, iar jur-
nalistul Doru Dinu Glăvan, președintele 
UZPR, a rostit un discurs de rememorare 
a vieții, faptelor de arme și de presă ale 
lui Pamfil Șeicaru. 

Au participat, în condițiile impuse de 
rigorile pandemiei, membri ai conduce-
rii centrale a Uniunii Ziariștilor Profe-
sioniști din România și reprezentanți ai 
filialelor din Mehedinți, Dolj, Gorj, Caraș 
Severin și Timiș. 

O altă prezență la Orșova a reprezen-
tanților UZPR, de și mai mare amploare, 
ar fi urmat să aibă loc pe 20 octombrie, 
dar, din cauza pandemiei, aceasta a fost 
amânată. Slujba de pomenire a fost efec-
tuată doar cu prezența persoanelor din 
cadrul mănăstirii.

Nu va fi scăpat însă niciun prilej de 
rememorare a vieții și faptelor lui Pamfil 
Șeicaru, tot astfel cum UZPR își propune 
o activitate mai largă și permanentă de 
cinstire a marilor jurnaliști români tre-
cuți în eternitate.

@ Dr. Mircea Pospai

NR.20  -  2020     UZP       2928       UZP     NR.20  -  2020



NR.20  -  2020     UZP       3130       UZP     NR.20  -  2020

COMUNICAREA  ȘTIINȚEI

Jurnalismul științific 
de mare anvergură se 
practică în cadrul reviste
lor din fluxul principal de 
publicații (mainstream 
journals), considerate 
ca fiind cele mai valoroa
se, deoarece prin inter
mediul acestor reviste se 
apreciază că se comuni
că circa 90% din ideile, 
conceptele, descoperiri
le, inovațiile și noutățile 
cu adevărat valoroase la 
nivel mondial, care influ
ențează direct progresul 
științific și tehnologic al 
societății globale.

A
ceste reviste sunt indexa-
te în Web of Science Core 
Collection, cea mai impor-
tantă bază de date biblio-

grafică și bibliometrică din lume. Baza 
de date Web of Science indexează și 
cotează astăzi (septembrie 2020) un 
număr de 12.186 de reviste din toate 
domeniile științei, din 83 de țări, Ro-
mânia având 48 de reviste, iar dintre 
acestea numai trei reviste sunt pe do-
meniul economic și anume: „Amfitea-
tru Economic” (ASE București), „Eco-
nomic Computation and Economic 
Cybernetics Studies and Research” 
(ASE București) și „Romanian Journal 
of Economic Forecasting” (Academia 
Română).

Indexată în baza de date  Web of 
Science din 2008, revista „Amfiteatru 
Economic” a venit în sprijinul comu-
nității științifice din domeniul econo-
mic, facilitându-le autorilor și cercetă-
torilor publicarea articolelor științifi-
ce. Conceperea, redactarea și publica-
rea unui articol științific este un pro-
ces complex și de durată, care își are 
locul și rolul său distinct în finalizarea 
și valorificarea oricărei cercetări știin-
țifice prin răspândirea ideilor și a re-
zultatelor obținute în cadrul comuni-
tății științifice și către publicul larg. O 

lucrare care aduce în prim-plan o serie 
de bune practici în conceperea, redac-
tarea și publicarea unui articol științi-
fic pe domeniul științelor economice 
și administrarea afacerilor a fost ela-
borată de jurnaliștii din redacția revis-
tei „Amfiteatru Economic”, respectiv 
Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu și Dan 
Cristian Dabija. Aceștia  au publicat 
în 2015 cartea „A concepe, a redacta și 
a publica un articol știinífic. O abora-
dre în contextul cercetării economice”. 
Autorii abordează sistematic procesul 
de concepere, redactare și publicare a 
unui articol științific, printr-un deme-
rs logic, pornind de la provocările cla-
sice și moderne ale fiecărui domeniu 
în parte, cât și a cercetării științifice 
multi, pluri, trans și crosdisciplinare 
actuale, trecând la descrierea elemen-
telor structurale ale unui articol știin-
țific și a cerințelor privind redactarea 
sa, prezentând apoi aspecte relevante 
referitoare la deontologia cercetării și 
a publicării, pentru ca în final să se 
refere la modalitățile de diseminare 
a rezultatelor investigaţiilor derulate. 
Impactul lucrării în cadrul comunită-
ții științifice din domeniul economic 
din România este vizibil prin acorda-
rea, de către Asociația Facultăților de 
Economie din România (AFER), în 

anul 2016, a distincției Cea mai bună 
carte din domeniul economic, iar în 
anul 2019, a doua ediție a cărții a pri-
mit premiul „Victor Slăvescu” al Aca-
demiei Române.

Pentru a se apropia mai mult de 
publicul larg, jurnaliștii de la această 
revistă au venit în sprijinul acestuia 
prin crearea unei rubrici - Amfiteatru 
Economic vă recomandă - care cu-
prinde rubrici referitoare Bune prac-

tici (reflectă experi-
ențe deosebite care 
prezintă interes 
pentru cititorii re-
vistei); Eseu (con-
ține lucrări inter și 
transdisciplinare de 
natură teoretico-fi-
losofică pe specifi-
cul tematic al unui 
număr), Personalia 
(evocarea unor 
personalități care 
au marcat științele 
economice româ-
nești și europene), 
Recenzii (permit di-
seminarea de infor-
mații privind noile 
lucrări și publicații 
de prestigiu în do-
meniul economic) 
și Evenimente eco-
nomice deosebite la 
nivel național și in-
ternațional.

Jurnaliștii de la 
această publicație 
sunt conștienți de 
faptul că valoarea 

acesteia depinde într-o foarte mare 
măsură de contactul mai intens cu 
colaboratorii revistei, fie ei autori sau 
cititori. Plecând de la acest aspect, pe 
pagina web a revistei au fost postate o 
serie de materiale cu privire la tema-
tica revistei, ghidul autorilor, dar și al 
recenzorilor, reguli de etică, conferin-
țele și întâlnirile Amfitearu și altele. 
Tot în acest sens au fost organizate de 

către revistă mai multe workshop-uri 
pe tema „Bune practici privind conce-
perea redactarea și publicarea unui ar-
ticol științific”, cu referire la: elemente-
le structurale ale unui articol științific, 
stilul științific de redactare, redactarea 
bibliografiei, reguli de tehnoredacta-
re, cum poate fi prevenit și evitat pla-
giatul, baze internaționale de date în 
domeniul științelor economice, indi-
cii scientometrici ai revistelor, criterii 
relevante în alegerea revistelor econo-
mice, modalități de optimizare a ci-
tărilor articolelor științifice. Astfel de 
întâlniri și workshop-uri au fost orga-
nizate la mai multe facultăți cu profil 
economic de la universități din țară 
și străinătate: ASE București, Univer-
sitatea din Craiova, Universitatea din 
Suceva, Universitatea Dunărea de Jos 
din Galați, Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, Spiru Haret din Bu-
curești, Universitatea din Pitești, Uni-
versitaea din Târgoviște, Universitatea 
din Debrecen, Ungaria, Universitatea 
din  Szczecin, Polonia, Universitatea 
din Katovice, Polonia.

Din câte știu, la nivelul Comite-
tului Director, s-a adus în discuție o 
problemă care frământă o parte im-
portantă a jurnaliștilor, și anume in-
tegrarea presei științifice în cadrul 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. În acest sens aș veni cu ur-
mătoarea propunere: crearea unui 
Departament al jurnaliștilor de ști-
ință în cadrul structurilor UZPR. În 
acest fel s-ar crea un cadru favorabil 
de promovare a activității științifice, 
prin popularizarea rezultatelor cerce-
tării științifice și s-ar facilita dilogul 
dintre cercetători, jurnaliștii de știință 
și publicul larg, nespecializat, ceea ce 
ar contribui la o mai bună înțelegere 
publică a științei. Cu alte cuvinte, s-ar 
produce o creștere a implicării publice 
în problematica științei. În acest fel, în 
cadrul activităților UZPR, jurnalismu-
lui de știință i s-ar acorda un loc mai 
important decât până acum. 

@ Vasile Dinu
Redactor-șef al revistei 

„Amfiteatru Economic”

o revistă a jurnalismului științific
„Amfiteatru economic”



Patima comunicării jurnalistice
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APARIȚII  ÎN  EDITURA  UZP

E
ste cheia lecturii celor 
două volume publicate 
recent la Editura Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști 

din România de către unul dintre 
cei mai experimentați slujitori ai 
media din țara noastră timp de 
cinci decenii, Neagu Udroiu. Ti-
tlul, „Jurnalismul: Studenție fără 
frontiere” mărturisește dintru în-
ceput dorul autorului de cunoaș-
tere, de a fora după necunoscute 
prețioase, de navigare prin mări 
tainice spre limanuri cu dezvăluiri 
fermecătoare. Una după alta expe-
riențele sale pe toate meridianele, 
din Japonia în Statele Unite, din  
Africa în Europa, toate se așază în 
cele două volume ca un itinerar 
plin de informație, de impresii fru-
mos alcătuite și prezentate într-un 
stil rafinat de-a lungul anilor dedi-
cați cu pasiune și cu inteligență co-
municării cu semenii. Convins de 
valoarea onestității în publicistica 
profesionistă, Neagu Udroiu expli-
că din capul locului ce înseamnă 
o călătorie fascinantă prin lumea 
jurnalisticii:

Neagu Udroiu desfășoară cul-
tura sa profesională ca pe un  uriaș 
stindard pe care cititorul călător 
prin lumea fascinantă a gazetăriei 
să îl urmeze ca să descopere atât 
interiorul mecanismelor presei cât 
și figurile creatoare ce mărginesc 
aleile marilor inovatori în arta 
construirii ziarelor, a posturilor 
de radio sau a televiziunilor. El 
are un  ascendent impresionant 
asupra altor cronicari ai mesaje-
lor mediatice pentru că a practi-
cat cu succes jurnalismul de co-
tidian,  jurnalismul de radio, de 
televiziune și, caz rar, jurnalismul 
agenției de știri. Înainte ca să-și 
valorifice experiența, cultura și 
înțelepciunea în diplomație pe 
timpul în care a fost Ambasado-
rul extraordinar și plenipotențiar 
al României în Finlanda și Estonia 
(2001 – 2006), Neagu Udroiu a ac-
tivat prodigios în acest segment al 
infosferei, puțin cunoscut la noi, 
deși a fost și rămâne un domeniu 
de forță pentru jurnaliștii de toate 
orientările, de toate specializări-
le, jurnaliști de informație sau de 
opinie pentru că agenția de știri, 
Agerpres în cazul nostru, este ca 
un centru de comandă în care vin 
date din teren (local, național sau 
internațional) furnizate de proprii 
reporteri și corespondenți sau de 
agenții partenere, pentru ca după 
o prelucrare care să le facă accesi-
bile tuturor necesităților organi-
zațiilor media, să fie răspândite cu 
rapiditate către abonați. 

Ceea ce a sesizat cu acuitatea 
profesionistului Neagu Udroiu 
în periplul său prin numeroase 
redacții din lume a fost ceea ce 
numește Foamea de performan-
ță. Căutarea febrilă a drumului 

direct către cititor, ascultător sau tele-
spectator a pus într-o mișcare continuă 
cotidienele gigant din Japonia, „surorile 
tv” americane CBS, NBC, ABC, pionierii 
de pe Tamisa, de pe Rin și de pe Sena, 
i-a provocat pe Pulitzer și pe cei care 
i-au preluat trena și s-au ridicat până la 
valoarea premiului ce-i poartă numele. 
Atent cu demersul său de descriere a 
unei lumi puțin cunoscute din exteri-
or, autorul decelează structura primei 
pagini a cotidianului de mare tiraj (și 
influență), semnificația și rigorile știrii 
(pe care tare bine ar fi să le cunoască și 
noii menestreli de la porțile cetății me-
diatice românești), structura și normele 
interviului, considerat de novici drept 
cel mai accesibil gen, dar, care, de fapt, 
este un produs mediatic de mare com-
plexitate, consumator de energie, efort, 
documentare și abilitate, așa cum relevă 
fragmentele propriilor interviuri colecți-
onate de Neagu Udroiu în toată lumea. 
El pornește de la convingerea că orice 
întrebare își are un răspuns. Nu este doar 
titlu de capitol, este o afirmație ilustrată 
de consemnarea opiniilor și a discuțiilor 
cu jurnaliști de marcă de la „New York 
Times”, de la „National Observer”, de la 
agenția China Nouă, de la „Le Monde”, 
de la „BBC”, de la agenția Tass, de la 
agenția UPI, de la ziarul guineez „Ho-

raya”. Aceste schimburi de vederi între 
profesioniști cu experiență aduc conclu-
zii convingătoare despre cei care animă 
platforma mediatică mondială și influ-
ențează mersul industriei media prin 
opiniile și concluziile lor. De exemplu, 
discuția cu editorialistul washingtoni-
an (columnist) Jack Anderson, onorat 
cu premiul Pulitzer, lămurește statutul 
și valoarea reporterului de investigații, 
care este: 

De-ar citi și reporterii noștri de gu-
milastic asemenea edicte, ar crește cre-
dibilitatea presei românești!  

Ca jurnalist de cotidian, de radio, 
televiziune și de agenție de știri, Neagu  
Udroiu a relatat de la marile evenimente 

ale planetei pentru publicul românesc, 
cu o statornică preocupare pentru ade-
văr, pentru fapte și cu adâncă reverență 
în fața limbii române. Volumul al doilea 
adună relatările sale din locuri și peri-
oade diferite, de la biroul prezidențial 
austriac din palatul Hofburg la urmele 
eroismului românilor la Plevna, de la 
Geneva la Rio de Janeiro, de la Cannes 
la Nairobi, de la Quito la Borobudur, de 
la Moscova la Hiroshima. Fascinante, 
aceste escale aduc semnificații profunde 
dincolo de emoția firească a celui care 
le parcurge cu pasul. Departe de a fi 
doar o vitrină cu trofee, merituoase în 
sine, relatările și impresiile la cald de 
la momente ce au marcat soarta plane-
tei și chiar istoria României, dovedesc 
dedicația și pasiunea jurnalistului, a 
cronicarului Neagu Udroiu pentru cu-
noașterea lumii în care trăim prin fapte, 
personalități și situații receptate la fața 
locului, direct, în contact cu decidenții 
majori ai momentului. Cu sinceritatea 
ce-l caracterizează, în virtutea experi-
enței sale vaste, Neagu Udroiu își atrage 
cititorul să-l însoțească în toate aceste 
momente semnificative și-i face o măr-
turisire dezarmantă:

Aceste cărări au devenit drumuri lar-
gi care de multe ori l-au dus în locuri în 
care puțin ajung și încă și mai puțini au 
darul să le descrie, să le retrăiască ca să 
le împărtășească altora. Neagu Udroiu 
a dovedit prin cele două volume că a 
încheiat demult studenția jurnalismului 
și a devenit un maestru al comunicării 
mediatice. 

@ Nicolae Melinescu 

„Credibilitate, acuratețe, preocupare în interes public – iată 
aria de concentrare valorică a gazetarului și a muncii sale. 

Sunt însemnele de blazon ale profesiunii sale”.

„Omul înzestrat cu o mare doză 
de curiozitate, cel care trebuie 

să înțeleagă sensul faptelor. 
Ancheta este o categorie 

din «lumea bună» a presei. 
Intră în seria îndeletnicirilor 

de dificultate. Abilitatea 
anchetatorului de descoperire a 
adevărului trebuie să se situeze 

deasupra abilității celor ce 
încearcă să ascundă adevărul”.

„O aventură intrarea mea într-o 
redacție… M-a recomandat o 

anume poftă, încă din copilărie, 
de a scrie la ziar. Îmi și apăruse 

numele prin rubricuțe de ocazie. 
Dar nu mă gândisem că aș putea 

merge pe cărările presei”.

„Lucrarea de față 
juxtapune însemnări ale 

autorului ivite de-a lungul 
timpului în preocuparea 

sa de a sesiza pagini 
semnificative din istoria 
presei, de a descifra date 

relevante cu privire 
la teorii jurnalistice, și 
de a exersa calificat și 

persistent, în interiorul 
rezervat informației și 
comunicării de masă”. 
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PRESA  SCRISĂ

Î
ntrucât cotidianul „Tribuna”, cea 
mai veche și răspândită publi-
cație din județul Sibiu, se con-
fruntă în ultimii ani cu o situație 

alarmantă, supunem atenției opiniei 
publice următoarele:

Compania Națională Poșta Româ-
nă (CNPR), prin modul defectuos în 
care înțelege să își respecte obliga-
țiile contractuale cu Societatea care 
editează ziarul nostru, a determinat 
scăderea numărului de abonamente 
cu un procent de aproximativ 70% 
în ultimii ani. Prima lovitură pe care 
CNPR a dat-o ziarelor s-a produs în 
momentul în care conducerea Com-
paniei a decis ca factorii poștali să nu 
mai lucreze sâmbăta, fapt ce a dus la 
reducerea numărului de apariții săp-
tămânale de la 6 la 5. Treptat, pe fon-
dul salarizării mici și a diversificării 
activității poștașilor, această profesie 

a devenit tot mai puțin atractivă, fac-
torii poștali migrând spre alte ramuri 
profesionale, fenomen ce a dus la di-
minuarea semnificativă a număru-
lui lucrătorilor care distribuiau ziarul 
nostru și chiar la închiderea mai mul-
tor oficii poștale, în special în mediul 
rural. Eliberarea numeroaselor pos-
turi de poștași a creat și creează în 
continuare o situație nefirească: zia-
rul la care sibienii s-au abonat pentru 
o perioadă de 3, 6 sau 12 luni nu mai 
ajunge la aceștia, neavând cine să îl 
ducă. Oamenii au plătit un serviciu, 
societatea noastră, la rândul ei, a con-
tractat un serviciu cu CNPR, căreia 
îi achită comisionul prevăzut în con-
tract, dar distribuția ziarului nu este 
întotdeauna dusă la bun sfârșit, lu-
cru care i-a determinat pe mulți din-
tre clienți să renunțe la abonament. 
Astfel, CNPR ne-a adus, de-a lungul 

timpului, importante prejudicii eco-
nomice, dar și de imagine. 

Săptămânal, ne contactează tele-
fonic, prin e-mail sau personal zeci 
de abonați care se plâng că nu pri-

mesc ziarul. Dacă un factor poștal se 
îmbolnăvește sau este în concediu, 
ziarele care ar fi trebuit distribuite în 
acea perioadă nu ajung la abonați, 
ceea ce din cauza proastei organi-
zări a Poștei generează prejudicii atât 
pentru noi, cât și pentru cititori. Am 
purtat nenumărate discuții cu repre-
zentanții CNPR, rugându-i doar să 
respecte obligațiile contractuale și să 
înlesnească distribuția ziarului către 
cei care au plătit în avans pentru acest 
serviciu, dar semnalele noastre s-au 
soldat doar cu promisiuni sau ridicări 
din umeri. Sunt sate întregi, cartie-

re din orașe, unde timp de două-trei 
săptămâni oamenii nu primesc co-
respondența, facturile, ziarele sau alte 
înscrisuri ce necesită o grabnică re-
zolvare, iar tergiversarea acesteia le 
provoacă situații neplăcute. 

Din cauza proastei organizări a 
Poștei Române, tirajul cotidianu-
lui „Tribuna” a scăzut de la 14.000 la 
5.000 de exemplare, majoritatea abo-
naților renunțând să se mai abone-
ze, deoarece nu primeau ziarul de-
cât după câteva zile, când știrile din-
tr-un cotidian sunt perimate. În tot 
acest timp, nu am văzut nicio politică 

managerială de creștere atractivității 
pentru posturile de factori poștali, 
Compania preferând să funcționeze 
defectuos, mult sub capacitatea im-
pusă de cerințele de pe piață. 

Din discuțiile cu colegii din alte 
județe, am constatat că situația de la 
Sibiu nu este una singulară, CNPR 
făcându-se vinovată de diminuarea 
tirajului multor publicații locale din 
România, contribuind astfel, mai 
mult sau mai puțin conștient, la de-
clinul presei tipărite.

@ Conducerea Ziarului 
„Tribuna” – Sibiu

Campanie împotriva serviciilor defectuoase 
ale angajaților statului în relația cu presa

Poșta Română nu distribuie ziarele 
pentru care percepe comision și taxă

Jurnaliștii profesioniști din România trag un sem
nal de alarmă față de contribuția majoră, cu efecte 
dezastruoase, a modului deficitar de lucru al Poștei 
Române pe direcția distribuirii abonamentelor de 
presă, la declinul numeric al publicațiilor. Funcțio
narii și angajații statului nu înțeleg să-și ducă la în
deplinire obligații profesionale pentru care Poșta Ro
mână percepe comisoane și taxe și pentru care și-au 
asumat obligații contractuale. În acest context, Uniu
nea Ziariștilor Profesioniști din România, raliindu-se 
apelului membrilor săi, anunță o campanie extinsă 
și de durată, care va avea în prim-plan această temă 
și prin care organizația urmărește susținerea presei 
și normalizarea grabnică a situației în care se află co
legii noștri ce furnizează, prin intermediul publicați
ilor, un serviciu de primă importanță pentru opinia 
publică: informarea.

Abonați la „Tribuna”
n în luna noiembrie 2003: 14.220
n în luna decembrie 2009: 12.269
n în luna mai 2010: 12.189
n în octombrie 2011: 11.278 
n în luna iulie 2013: 9.839
n în luna ianuarie 2016: 8.353
n în luna ianuarie 2017: 7.718
n în luna aprilie 2018: 6.859
n în luna octombrie 2018: 5.995
n în luna aprilie 2019: 5.608
n în luna ianuarie 2020: 5.137
n în luna iunie 2020: 4.692
n în luna noiembrie 2020: 4.742

Poșta Română percepe 
două taxe: un comision
și o taxă de difuzare.
În prezent, la comisionul 
de 36% perceput de 
Poșta Romană se adaugă 
taxa de difuzare, iar în 
final cele două ajung la 
o valoare de peste 50% 
pentru fiecare abonat. 
Propunem: comisionul 
de distribuție al 
abonamentelor să nu 
depășească 20-22%.

Ne-am referit doar la 
abonații prin Poșta 
Română, dar scăderea 
este la fel de dramatică 
și dacă ne referim la 
vânzarea liberă (prin 
chioșcurile de ziare), 
care în ultimii ani s-au redus fizic cu un procent 
de 90%. La Sibiu au falimentat firme de distribuție 
a presei cu activitate serioasă, de peste 20 de ani.
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...da, a plecat pe drumul fără în-
toarcere Radu Macovei,  cel cu care - 
alături de Gheorghe Brătescu, Neacșu 
Neacșu, Mircea Ichim, Dan Lutic 
(numai duși dintre noi, mulți, prea 
mulți!)- am reînființat, în 1990, Uni-
unea Ziariștilor Profesioniști, având 
ca standard Statutul din 1919 .

De Radu și colegii săi de redac-
ție Katia Nanu, Maria Stanciu și 
Grigore Lazarovici mă leagă multe 
amintiri ale simpozioanelor tematice 
ale Uniunii, unele organizate chiar 
la Galați . 

Cu ani în urmă, bolnav fiind în-
tr-un spital din București, m-am dus 
să-l vizitez și desigur să-i spun cuvin-
tele obișnuite de îmbărbătare. N-a 
fost nevoie pentru că după operația 
grea era mai optimist decât mine. 

Credința în Dumnezeu l-a ținut tare 
și s-a vindecat. Nu știu ce boală l-a 
pus în pământ la 77 de ani, noblețea 
lui reală nu i-a permis să se plângă 
cuiva, talentul nu și l-a folosit ca să se 
arate lumii așa cum nu era cunoscut. 
El a fost și a rămas pentru noi, toți, 
cei care i-am fost prieteni un jurnalist 
tare, de top, un om cu idei pe care le 
și ducea la bun sfârșit.

Urcarea lui către ceruri m-a 
surprins plecat de acasă  și abia, de 
curând, am aflat vestea de la Maria 
Stanciu. Lui Radu îi doresc peste nori 
și timp iertarea de cele lumești și în-
fățișarea în fața Sfintei Lumini, iar 
familiei puterea de a-l iubi în conti-
nuare și de nu-l uita. Condoleanțe!

@ Prof.  dr. Mihai Miron,
ex-președinte al UZP

IN  MEMORIAM

RADU  MACOVEI
(1943-2020)

Mi-a mai plecat un prieten…

Au trecut aproape doi ani de la des-
părțirea de Lazăr Lădariu, indiscuta-
bil una dintre personalitățile cele mai 
complexe ale vieții publice mureșene 
din ultimele decenii.

Intransigentul jurnalist al unei 
rubrici de cotidian mureșean, înain-
te de decembrie 1989 era și un poet 
delicat, fiind deopotrivă interesat de 
moștenirea etnofolclorică (a publicat, 
în colaborare, volumul de folclor poetic 
„Mureș, pe marginea ta”, 1969, „Râuri-
le se întorc la izvoare”, reportaje, 1984), 
restituirea adevărului istoric („Epope-
ea de pe Mureș”, în colaborare, 1984).

A debutat cu poezie, în volum, la 46 
de ani (Arghezi a publicat prima carte 
„Cuvinte potrivite”, la 47 de ani), cu 
„Câmpuri cosite de ceață”, care-l situa 
pe autor printre… poeții optzeciști.

Din decembrie 1989, a preluat 
conducerea noului ziar județean, „Cu-
vântul liber”, pe care l-a condus până 
aproape în ultima clipă a vieții sale.

Timp de aproape trei decenii post-
decembriste, Lazăr Lădariu a ars ca o 
flacără, antrenat pe mai multe fron-
turi. Jurnalistul a continuat să scrie cu 
ardoare, rare fiind numerele de ziar în 
care nu era și semnătura lui, făcând în 
primul rând o publicistică militantă, 
nimic din ceea ce era de factură națio-
nală nefiindu-i străin. A abordat cu cu-
raj și responsabilitate, cu respect pentru 
adevăr, teme delicate ale vieții de zi cu 
zi – politice, istorice, sociale, culturale, 
respectând cu credință imperativul ca-
ragialean: „Cinste și gramatică”!

Pentru că era nevoie de cuvântul 
său acolo unde adevărul istoric era 
călcat în picioare, iar realitatea mis-
tificată, n-a ezitat, la îndemnul și cu 
susținerea electoratului mureșean, să-i 

reprezinte pe oameni în Parlamentul 
României. A fost un parlamentar vo-
cal, cu inițiative, de atitudine, fiind 
mesagerul celor care așteptau de la cei 
care conduceau destinele țării să res-
pecte aspirațiile naționale ale celor cu 
care istoria a fost mai ales nedreaptă.

A fost un politician naționalist, în 

sensul adevărat și profund al termenu-
lui, convins că e singura armă cu care se 
poate câștiga un loc demn în concertul 
națiunilor. Discursurile lui parlamen-
tare au fost elaborate cu simț de răs-
pundere și cu respect pentru acuratețea 
rostirii. S-au adunat mii de pagini care, 
în bună măsură, au ajuns între coperte 

de carte, ca o dovadă a unei prezențe 
politice exemplare, responsabilă, impo-
sibil de atras în jocuri politice murdare 
ori în afaceri oneroase.

Ziarul pe care-l conducea a fost o 
a doua tribună a idealurilor sale, edi-
torialele sale reprezentând de fiecare 
dată coloana vertebrală a publicației. 
Se întâlnea cu alegătorii, le asculta 
doleanțele, dar și cu cititorii, care-i aș-
teptau cărțile - și cele de poezie și cele 
de publicistică, memorii ori discursuri 
politice. Era neobosit, se lăsa antrenat 
în programe, acțiuni culturale – lansări, 
prezentări de carte, simpozioane, confe-
rințe, vernisaje, concerte, spectacole…

Cărțile de poezie ale lui Lazăr Lă-
dariu au stat sub semnul confesiunii, 
al mărturisirii. „Imaginarul poetic, 
scriam la apariția cărții sale «Vânătoa-
rea de umbre», devine la Lazăr Lăda-
riu biografie, iar propria biografie 
sursă a imaginarului. Cotidianul din 
poezia lui Lazăr Lădariu capătă sens 
moral, în veritabile parabole civile. 
Între regăsiri și recuperări, poezia 
lui Lazăr Lădariu caută locul geo-
metric al fiinţei poetice. Livresc fără 
ostentaţie, necenzurându-și emoţia, 
dar nici exacerbând-o, Lazăr Lădariu 
rămâne un poet original, dincolo de 
orice afiliaţie sau afinitate electivă”.

Nota care definea întregul său uni-
vers uman era credința. Era un om pro-
fund religios, care credea în mântuirea 
poporului roman. Prea bun cu veacul 
care l-a însoțit, generos în tot ceea ce 
a făcut, n-a rămas nimănui dator, dar 
destui îi datorează foarte mult.

Posteritatea lui Lazăr Lădariu e 
încă una calmă, chiar dacă o parte 
dintre scriitorii și oamenii de cultură 
mureșeni i-au dedicat un număr speci-
al al publicației „Orizonturi mureșene”. 
Chiar dacă timpul mai are răbdare, 
opera lui Lazăr Lădariu merită să fie 
readusă în actualitate, ca o lecție de 
cultură și politică, în care niciunul din 
cele două concepte nu-l exclude pe ce-
lălalt, dar, ca să-l invocăm pe Lazăr 
Lădariu, „politicul trebuie să fie mai 
smerit în fața culturii”.

@ Nicolae Băciuț

Posteritatea lui
LAZĂR LĂDARIU

(1939 – 2019)



Ziaristulistoric Mihai Eminescu  
un geopolitician „avant -la-lettre”
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PROIECȚII

Eminescu este precum 
Cosmosul. Şi, ori de câte ori 
pătrunzi în acest cosmos, 
descoperi cu uimire câte 
ceva. Şi uimirea este cu atât 
mai copleşitoare cu cât eşti 
nevoit să constați că Emi
nescu este un cosmos în ex
pansiune chiar şi la un veac 
şi mai bine de la plecarea sa 
în pulberea de stele. Este mai 
mult decât „omul deplin al 
culturii româneşti”, el este 
spiritul cosmic al acestei 
culturi.

D
e-a lungul celor o sută de ani 
și aproape două decenii care 
au trecut de la înălţarea sa în 
Panteonul nemuritorilor lu-

mii, Eminescu a fost descoperit în câte-
va posturi – deocamdată – de excelenţă 
naţională: ziarist, filosof, analist politic, 
ligvist. Și nu mă feresc să mărturisesc 
de a-l fi descoperit, constatându-i pro-
pensiunea spre travaliul de hermeneus, 
în sens axiologic – un gnoseolog cogi-
tabund, deci – și în ipostazele de isto-
ric naţional și geoistorician. Iar acum 
iată-l și în aceea de geopolitician – e 
drept, avant-la-lettre – căci, în nume-
roasele sale articole și studii publicate 
în „Timpul”, mai ales, dar și în „Curierul 
de Iași”, Eminescu a săvârșit, corect și 

în cunoștinţă de cauză, analize privitoa-
re la „jocurile de intrerese” ale marilor 
puteri ale secolului al XIX-lea pe seama 
spaţiului românesc.

Fiind un bulimic într-ale Cunoaște-
rii, Eminescu, de bună seamă, și la Vie-
na, cât și la Berlin, în anii de studenţie, 
dar și după, trebuie să fi fost la curent cu 
noile teorii de geografie politică lansate 
de Friederich Ratzel („Legităţile extin-
derii spaţiale a statelor” sau „Cercetarea 
spaţiului politic”), dar și cu concepţi-
ile geostrategic militare ale lui Clau-
sewitz, adept al expansiunii teutonice 
sub semnul zeului Marte, premergător 

al „lebensraumului” („spaţiului vital”), 
ca raţiune de a fi a pangermanismului.

Este locul să prelevez câteva mostre 
de viziune geopolitică eminesciană. Și 
– trebuie să remarc – sunt sugestiv de 
peremptorii. Le voi așterne în ordinea 
cronologică a contextului istoric.

Prima paradigmă: 
„Votul Camerei şi al 

Senatului” din „Curierul de 
Iaşi”, X, nr. 50, 13 mai 1877) 

Proclamarea independenţei de stat 
a României îi prilejuiește lui Eminescu 
acest comentariu ca viziune geopoliti-
că:„Votul Camerei și al Senatului (…) re-
lativ la neatârnarea  deplină a României 
mai ca n-are nevoie de comentar (…). 
Deja începuseră oamenii să se-ntrebe: Ce 
este România? Atârnătoare nu, neatâr-
nată asemenea nu, prin urmare res nul-
lius cedând primo occupanti. Drept că 
în realitate era altfel, căci România n-a 
fost niciodată vasală Turciei; dar în ochii 
diplomaţiei engleze și a unei părţi din 
jurnalistica austriacă România era ceea 
ce e și după opinia lui Savfet Pașa: parte 
integrantă a Imperiului otoman. Para-

lel cu concepţia turco-engleză începuse 
a răsufla (…) veleitatea unui protecto-
rat austriecesc în locul celui turcesc. Prin 
moartea tutorului minora Românie avea 
să treacă sub alt tutor, care ar fi ajuns a 
împlea toate posesiunile pupilului său cu 
arendași austriecești; iar pupilul însuși ar 
fi fost destinat să moară în minoritate”.

A doua paradigmă: 
„D. Kogălniceanu publică…”, 

în „Timpul”, VII, 
nr. 95, mai 1885

Eminescu, atent la „Chestiunea Du-
nării”, publică o serie de articole, luând 
atitudine tranșantă împotriva Vienei 
care se voia, sine die, președintă a Co-
misiei Dunărene și, ca atare, să-și con-
serve și să-și apere interesele la gurile 
fluviului. Cum ministrul de Externe din 
acel moment, Vasile Boerescu, se lasă 
prins în jocul de interese al Imperiului 
Austro-ungar, Eminescu, susţine punc-
tul de vedere al lui Mihail Kogălniceanu 
exprimat în două memorii expediate de 
acesta Parisului, punct de vedere care 
va fi avut câștig de cauză. Iată cum s-a 
aplicat Eminescu, prin negaţie pozitivă, 
pe opinia lui Kogălniceanu: „D. Kogălni-
ceanu publică o scriere privitoare la ces-
tiunea Dunării de care suntem obligaţi 
să ţinem sema, chiar dacă dezaprobăm, 
ca și în cazul d-lui Kallimah-Catargiu, 
publicarea prematură de documente în 
cestiuni esterioare pendente (este vorba 
de lucrarea „Appendice au livre vert rou-
main sur la question du Danube”, Paris, 
1881-n.n.) (…). D. Kogălniceanu urăște 
fraza, pune pe cititor totdeauna și fără 
încungiur in media res; sâmburul cestiu-
nii apare clar și dezbrăcat de subtilităţi…

Pretenţia monarhiei vecine (habsbur-
gice – n.n.) de-a avea o poziţie preponde-
rentă pe Dunărea de Jos datează încă de 
la 1856 (…). Aceste pretenţiuni respinse 
atunci s-au ivit din nou la Congresul de 
la Berlin unde asemenea reprezentanţii 
puterilor au știut să le zădărnicească din 

nou (…) starea ei legală (a „Chestiunii 
Dunării” – n.n.) e următoarea:

1) Libertatea navigaţiunii Dunării 
este deplină și pusă sub garanţia colec-
tivă a Europei. Drepturile escepţionale 
pentru state riverane (cabotajul etc.) au 
fost respinse de întregul Congres.

2) Austro-Ungaria nu are nici o pozi-
ţiune escepţională sau privilegiată pe Du-
năre între celelalte puteri…”. Și Eminescu 
conchide: „Așadar cabotajul, privilegiul 
plutirii pe lângă ţărmuri rezervat rive-
ranilor, erea blidul de linte pentru care 
România ar fi putut renunţa la dreptul ei 
de primogenitură, la neutralitatea Dună-
rii, această chezășie a neutralităţii ţării”.

În ambele paradigme, Eminescu 
operează pe duct analitic, așa cum re-
levam, corect. În primul caz stabilește 
două adevăruri: românii nu fuseseră ni-
ciodată vasali Înaltei Porţi, ci s-au aflat 
în stare de suzeranitate, care este altce-
va decât vasalitatea; proclamarea Inde-
pendenţei de stat și intrarea în război 
împotriva Imperiului Otoman, și vic-
toria României împotriva acestuia, ar fi 
împiedicat să se realizeze veleităţile de 
trecere sub tutela Vienei a acesteia, lasă 
Eminescu, subiacent, să se înţeleagă.

Al doilea caz, privitor la Chestiunea 
Dunării, Eminescu îl tratează ca pe unul 
fiind extrem de important pentru suve-
ranitatea României, achiesând la punc-
tul de vedere al lui Kogălniceanu, con-
damnând, totodată, tendinţa de cedare a 
unor guvernanţi la presiunile imperiale 
ale Vienei. (A se vedea: boala trădători-
lor interesului naţional e veche la „clasa 
politică” valahă).

Geopolitician avant-la-lettre, Emi-
nescu a știut, însă, să vadă cu acuitate 
jocurile de interese de pe „tabla de șah” 
a Europei și, mai ales, pe cele care vizau 
destinul României. În acest sens, merită 
magna cum laude.

@ George Coandă
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REZONANȚE

F pag 42

U
rmând stipulațiile unui cod 
al manierelor elegante (bon-
ton), împământenit în rân-
dul familiilor înstărite mol-

dovene de la mijlocul secolului al XIX-
lea, frații Eminovici au fost îndemnați la 
învățătură, care, cum și pe unde s-a putut! 
Șerban și Ilie - Medicină, Nicolae - Drept, 
Matei - Politehnică, Iorgu - Studii milita-
re, Mihai – Filosofie. La Cernăuți aceștia 

au trecut, cu chiu cu vai, primii ani de 
școală, dar au urmat apoi studii serioase 
la București, Sibiu, Erlangen, Műnchen, 
Viena, Berlin, Praga. Grele speze vor fi pe 
umerii tatălui, severul căminar Gheorghe 
Eminovici, care, pe lângă procese lungi și 
costisitoare, ce în final îl vor ruina, trebuia 
să poarte de grijă și fetelor sale (de la școli 
sau trimiteri la tratamente în străinătate, 
la căsătorii și foi de zestre).

Autodidact, extrem de întreprinză-
tor, dar foarte autoritar, mai ales de o 
severitate aspră, rece și distantă față de 
delăsarea la învățătură a chiar fiilor săi, 
norocosul posesor al unei dote marita-
le aduse de soția sa, Raluca, acesta își 
dorea ca odraslele lui să nu se zbată în 
nevoi, îndreptându-i spre profesiuni li-
berale sau de prestigiu social. 

Cum școlile nu erau gratuite și nici 
cămine nu existau iar bursele era puți-
ne și neîndestulătoare, ne putem închi-
pui câți galbeni scotea din pungă griju-
liul căminar în fiecare an școlar, timp de 
mai bine de două decenii, dar și ce lip-
suri și greutăți întâmpinau frații Emino-
vici pentru a obține necesara diplomă.

Dar nu asupra acestor detalii ne pro-
punem să zăbovim. În cele ce urmea-
ză dorim să înfățișăm câteva îndreptă-
ri biografice, cercetând urmele lăsate 
de „alumnii” Eminovicești  în Austria, 
Germania sau alte țări. De asemenea, 
doresc să reluăm un subiect mai puțin 
bătătorit de către cercetători: reflectarea 
personalității lui Mihai Eminescu în pa-
ginile unora dintre jurnalele vremii, cu 
precădere prezența numelui acestuia în 

presa străină, pentru a clarifica dacă este 
corectă teza enunțată de către anumiți 
istorici, conform căreia Poetul era (și 
fatalmente va rămâne) un ilustru ne-
cunoscut, căruia curentul eminescia-
nist post 1889 i-a fabricat (construit) 
o imagine distorsionată și nemeritată, 
acreditată ca atare în imaginarul colec-
tiv românesc! 

Astfel, în cursul anului 2019, și apoi 
în această vară, am călătorit pe urmele 
lui Mihai Eminescu și ale fratelui său, 
Șerban Eminescu, la Berlin, Műnchen și 
Bad Gleichenberg (localitate balneo-cli-
materică situată în apropiere de Graz, în 
Sudul Austriei). Rezultatele cercetărilor 
efectuate în Germania au fost tipărite 
în lucrarea: „Eminescu la Berlin – coor-
donate biografice în repere topografice” 
– Viena, 2019.

Dintre cele aflate cu acest prilej 
amintesc faptul că doamna Angela Mer-
kel, cancelarul Germaniei, a locuit în 
același cvartal de blocuri din Berlin, la 
doi pași de locuința unde odinioară a 
sălășuit și Luceafărul poeziei românești. 
Prin urmare, îmi imaginez cât de ge-
neroasă ar fi inițiativa venită din par-
tea comunității românești din capitala 
germană de a posta o placă evocatoare 
a prezenței lui Eminescu aici, eventual 
demararea unei cercetări aprofundate, 
inițiate de UZPR ,care ar putea condu-
ce la identificarea locului de veci al lui 
Șerban Eminovici, din Cimitirul Cha-
rité – Berlin și, eventual, aducerea în 
țară a rămășițelor pământești ale aces-
tuia, pentru a fi reînhumate creștineș-
te în țintirimul de la Ipotești, alături de 
părinții și frații săi.

 Totodată, vizita efectuată la Műn-
chen m-a ajutat să pun în atenția lumii 
științifice dovada faptului că, începând 
cu anul universitar 1867-1868, Șerban 
Eminovici figura ca student al Facultă-
ții de Medicină, la Universitatea Ludwig 
Maximillian din Műnchen. De aseme-
nea, avem certitudinea, fundamentată 
pe documente, că Șerban era înscris la 
un doctorat în medicină la Universitatea 
Ingolstadt-Landshut - Műnchen, înlătu-
rându-se astfel o necunoscută ce persis-
ta în biografia acestuia, timp de decenii, 
și anume unde anume se înscrisese la 
doctorat Șerban Eminovici? 

Întregiri documentare eminesciene 
în cercetări recente

Gleichenberg - După o acuarelă de J.N. Passini

@ Dan Toma Dulciu / Viena
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1. Henrietta și Aglae, cele două surori ale lui Eminescu, se aflau 
la băi la Teplitz (localitate din Boemia, situată la 12 ore de Viena). 
Terminând tratamentul, acestea ajung la Praga, unde se îmbolnă-
vesc de tifos. Disperat, tatăl lor pleacă să dea de urma acestora, 
fiindcă mai bine de 35 de zile nu mai primise nici un semn de 
viață. „În vremea cât fuseseră la băi cheltuise mai mult de trei mii 
fiorini, care sumă reprezintă venitul total al bătrânului meu de doi 
ani”, iată cum descrie Mihai Eminescu, într-o scrisoare, starea 
strâmtorată a tatălui său, în toamna anului 1874.Dar nu era pen-
tru prima oară când familia lui Eminescu  pleca în străinătate. 
După cum ne încredințează G. Călinescu, „la 29 iunie 1870, Ha-
rieta și Aglae treceau granița, urmate la 30 august și de Gh. Emi-
novici”. Într-un an, însășiHarieta ajungea într-un spital din Viena, 
la tratament, după cum aflăm dintr-una dintre mărturisirile sale 
epistolare. 
2. La Praga, în toamna anului 1869, Șerban și Mihai au locuit 
împreună, în gazdă, în apropiere de Universitatea de Medicină. 

Vizitând capitala Cehiei, în anul 2017, am identificat imobilul unde 
a locuit Mihai Eminescu, în vremea cânddorea să se înscrie la 
Universitatea din Praga. Locuința se găsește în NovéMěsto (Orașul 
Nou), pe str. Lipova nr. 471/6, la doi pași de clădirea Spitalului 
Universitar (Str. Nemocnice 499/2).La Viena, Șerban a locuit în 
apropiere de vechiul Spital AKH, din Alserstrasse nr. 25, acolo unde 
avea cabinetul și mentorul său, profesorul și medicul Johann Opol-
zer. În Erlangen, viitorul medic a locuit în Karlstrassenr. 376, iar 
la Műnchen avea domiciliul în Műllerstrasse, 3/2. La Berlin, aces-
ta locuia în Albrechtstrasse nr.6. Cât despre adresele lui Mihai 
Eminescu la Viena, acestea sunt îndeobște cunoscute, pentru a le 
mai amintit aici.
3. Am prezentat în cartea mea, intitulată „M. Eminescu, Itinerar 
vienez” (Viena, 2018) p. 93, detaliul picant conform căruia însuși 
Mihai Eminescu se înregistra în evidențele călătorilor străini, de 
la Hotelul „RömischerKaiser” din Viena,la 7 august 1870,cu pom-
posul titlu „M. Eminowicz, rentier von Rumänien.”

O altă descoperire pe care intenționez 
să o prezint cititorilor este aceea rezulta-
tă în urma vizitei efectuate în vara aces-
tui an în sudul Austriei, având ca subiect 
din nou pe Șerban Eminovici. Știm, con-
form relatărilor unor apropiați ai familiei, 
că Șerban, Iorgu, Harieta și Aglae moș-
teniseră o fragilitate a sănătății, ce îi lăsa 
pradă unor nemiloase boli, încât Harieta 
avea să scrie cu amărăciune, referindu-se 
la acest blestem, că este „o boală eredita-
ră a tuturor din familia noastră: ori la ce 
etate ne apucă, murim de pept cu toții”. 
În acest sens, putem să mai prezentăm o 
dovadă convingătoare, de fapt un deta-
liu biografic, necunoscut încă biografilor 
eminescologi: în vara anului 1865, Șerban 
Eminovici se afla la tratament în selecta, 
exclusivista și scumpa stațiune austria-
că Gleichenberg, de lângă Graz. Prezența 

acestuia, ca student, într-o stațiune renu-
mită pentru efectele curative ale izvoare-
lor naturale, dar mai ales căutată pentru 
climatul și tratamentele oferitebolnavilor 
de plămâni, dovedesc că încă din acel an 
Șerban Eminovici avea o fragilă stare de 
sănătate. Dar prezența sa la Gleichenberg 
ilustrează încă o stare de fapt, și anume 
potența bănească a părinților săi, care își 
trimit fiul, student, la tratament în această 
stațiune frecventată de protipendada Im-
periului habsburgic, precum și de persoa-
ne cu generoase resurse financiare.

O altă chestiune analizată este aceea a 
notorietății lui Mihai Eminescu, în mod 
special în timpul vieții acestuia. Am arătat 
în câteva studii publicate anterior că per-
sonalitatea Poetului a fost evocată chiar în 
dezbaterile unui for internațional: Con-
gresul „Asociației Literare Internaționa-

le”, Amsterdam - 27 Septembrie 1883, in-
clusiv în paginile unor publicații, reviste, 
dicționare, lexicoane de notorietate in-
discutabilă, tipărite în Austria, Ungaria, 
Slovenia, Italia, Cehia, Germania, Olan-
da, Franța, Elveția, la Sankt Petersburg, 
Moscova chiar și în îndepărtata Americă.

Mă bucur să pun în lumină un fapt 
mai puțin cunoscut: Mihai Eminescu a 
fost evocat în ziare de limbă germană, 
tipărite în SUA: „New YorkerVolkszei-
tung” care dedică un număr special lui 
Eminescu; articole despre marele nos-
tru poet au apărut de asemenea în „Vol-
ksblater” și „Chicagoer Zeitung”, unde 
sunt prezentate traduceri din opera po-
etului nostru național. 

Cercetări de dată recentă au dovedit 
că încă mai există aspecte necunoscu-
te privind receptarea numelui Lucea-
fărului poeziei românești pe teritoriul 
nord-american.  

De asemenea, numele poetului nos-
tru apare și în paginile ziarului „Anzei-
ger des Westens” („Gazeta Vestului”), 
jurnal independent, având un tiraj im-
presionant, distribuit în orașul St. Lou-
is, Missouri, alături de o altă publicație: 
„Westliche Post (de orientare Republi-
cană). Acestea sunt cele mai importan-
te ziare de limbă germană din regiunea 
Middle West a Statelor Unite, alături de 
Illinois Staats-Zeitung. „Anzeiger des 
Westens”  (2 martie 1879, p.10)  amin-
tea numele lui Mihai Eminescu, ca tra-
ducător al libretului dramei muzicale, 
„Vârful cu Dor”, inspirat din creația Re-
ginei Elisabeta a României. Câteva zile 

mai târziu, numele Mihai Eminescu este 
amintit și în ziarul american „The Boston 
Transcript”,  din Massachusetts. 

De asemenea, am arătat că prima tra-
ducere într-o limbă străină (aceasta fi-
ind limba engleză) a unei creații poetice 
eminesciene („Crăiasa din povești”) da-
tează din anul 1877, fiind rezultatul de-
mersului jurnalistului britanic William 
Beatty -Kingaton. Am mai arătat că în 
1887-1888, același autor publica în SUA 
lucrarea „The monarchs I Have Met”, la 
Editura Harper&Brothers, tipărită în opt 
ediții succesive, având un capitol dedicat 
traducerii poeziei eminesciene.

Prin aceste întregiri documentare se 
vădește netemeinicia  aserțiunilor con-
form cărora Mihai Eminescu a fost un 
poet minor, necunoscut lumii civilizate 
a literelor, că mitul Poetului este unul în-

cropit de imaginația efervescentă a ado-
ratorilor Luceafărului, dar mai ales faptul 

că biografia eminesciană mai are multe 
aspecte necunoscute cercetătorilor.

Sanatoriul din Gleichenberg unde a fost tratat Șerban Eminescu

Sursa: Österreichische Nationalbibliothek - Austrian National Library

Izvorul Constantin - Gleichenberg 1856 -  Litografie J.N. Passini

REZONANȚE
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SECVENȚE  DE  BIOG RAFIE  JURNALISTICĂ

C
el căruia îi sunt închinate 
aceste rânduri face parte 
dintre acei erudiți ai jur-
nalismului românesc care 

s-au remarcat prin scrierile lor despre 
evoluția presei, în special prin limbaj, 
instrumentul fundamental într-un act 
de comunicare.

Eleganța și coerența condeiului 
său reușesc să trezească de fiecare dată 
interesul pentru subiecte actuale care 
frământă societatea românească, ge-
nerând în conștiința receptorului, prin 
profunzimea și trăinicia studiilor sale, 
începând cu a doua parte a secolului 
al XVIII-lea, nevoia de aprofundare a 
aparatului conceptual specific și de aso-
ciere cu faptele descrise. Un efort deloc 
lesne în vremurile noastre. 

Cărturarul Ioan David, acum aflat 
la 70 de ani (n. 20 octombrie 1950, loc. 
Giarmata-Vii, jud. Timiș) a făcut, face 
și-i dorim să facă încă multă vreme... 
PRESĂ. Și nu orice fel de presă, ci 
PRESĂ ȘTIINȚIFICĂ. Surprinzător?! 
Deloc, dacă ne aplecăm asupra impresi-
onantei sale biografii (și în prezent este 
director al două instituții academice: 
Institutul de Studii Banatice „Titu Ma-
iorescu” și Biblioteca Academiei Ro-
mâne, Filiala Timișoara). Prin urmare, 
rămâne dedicat aplicării regulilor deon-
tologice de cercetare și comunicare ști-

ințifică, atitudine care impune adevăr 
prin cunoaștere, cunoaștere bazată 
pe rigoare și integritate. Fiindcă viața 
domniei sale se contopește cu viața 
academică. Nu-și risipește vremea în 
polemici zadarnice despre opinii, trăiri, 
dificultăți care nu au de-a face cu fap-
tele observabile și validabile, adecvate 
contextului descris. A fost pariul său 
cu scena publică, pe care l-a câștigat...

Șansa de a-l fi întâlnit a fost și șansa 
de a cunoaște un coleg de breaslă aca-
demică, o dovadă în plus a recunoaște-
rii rolul presei științifice într-un univers 
al înfăptuirii esteticului la condiția de 
desăvârșire a operei jurnalistice. Vasta 
sa cultură, profunzimea ideilor, nevoia 
de a împărtăși fac din Ioan David un 
remarcabil cercetător. Fiindcă, nu-i așa, 
jurnalismul științific rămâne un refugiu 
aflat la granița propriei sale conștiințe. 

Ioan David este, nu în ultimul rând, 
umanistul a cărui învăţătură a devenit 
cordialitate și care din cărţi și-a con-
struit un univers cu porţile deschise în 
care ai sentimentul că ești nu numai 
așteptat, dar și chemat. Timp de aproa-
pe 30 de ani (1991-2000) îl întâlnim pe 
holurile ale trei universități timișore-
ne (Politehnică, „Tibiscus” și de Vest), 
unde a predat cursuri de Comunicare 
și Limbi Moderne, știind să ţină pasul 
atât cu așteptările studenţilor, cât și cu 

vremurile, punându-se în slujba tuturor 
acelora ce nu uită de principii și valori 
fundamentale atât de necesare organi-
zării, conducerii și evoluţiei naturii și 
societăţii umane. 

Ioan David este omul ideilor trăite 
care-și ridică glasul în apărarea lumii 
științifice, celei căreia îi rămâne cu 
credință alături. Este pentru noi toţi 
o enciclopedie rafinată, complexă și 
robustă. O enciclopedie pe care o ai 
pe noptieră, o răsfoiești iar și iar și ea 
rămâne la fel de imprevizibilă, de taini-
că, trezindu-ţi permanent senzaţia de 
experienţă a unei cunoașteri directe, 
neintermediate și autentice. 

La 70 de ani, Ioan David continuă să 
publice permanent studii despre presă, 
în ultimii ani centrându-se mai mult 
pe presa bănățeană, în slujba căreia îl 
regăsim. În acest an, celebratul nostru 
a preluat și Filiala Timișoara a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, 
rol pe care-l îndeplinește cu acribia și 
pasiunea care-i conturează profilul.

@ Daniela Gîfu

Ioan David,Ioan David,
un erudit ziarist bãnãtun erudit ziarist bãnãţ̧ean ean 

La mulți ani, sănătate, La mulți ani, sănătate, 
inspirație şi putere de inspirație şi putere de 

muncă, Ioan David! muncă, Ioan David! 

@ Neagu Udroiu

C
am așa par să se fi întâm-
plat lucrurile în cazul lui 
Ion Bucheru, nume de reli-
ef al publisticii românești de 

prin anii 50 încoace. Deschis spre lec-
tură din fragedă pruncie - nu e de mi-
rare: a văzut lumina zilei în casa unor 
dascăli de țară  cu faimă - avea să se re-
marce de timpuriu prin dragul de carte 
și prin rezultatele școlare pe toată du-
rata studiilor. La liceul „Mihai Vitea-
zu” din Capitală va beneficia, la cate-
dră, de autorități cu rang ales, dintre cei 
pe care ai grijă să nu îi uiți toată viața. 
Le pronunță cu respect numele, înda-
toritor. Mersul la facultate era decis, iar 
ușa la care urma să bată avea un nume: 
proaspăt înființata secțiune profilată pe 
ziaristică. Fusese de atâtea ori remar-
cat pentru talentul de a pune pe hârtie 
ceea ce gândește. La un moment dat, a 
câștigat premiul național la o competi-
ție deschisă elvilor de liceu cu dragoste 
de limba și literatura română. Concur-
sul ar putea avea astăzi denumirea de 
olimpiadă școlară în domeniu. Ce mai 
avea de așteptat că să meargă pe căra-
rea îndelung visată? N-a fost să fie chiar 
așa de simplu. Un dosar întocmit în do-
rul lelii era să-l baricadeze cu succes. 
Două personalități ale timpului aveau 
să joace un rol important. Întâi: decanul 
aflat la cârma lucrurilor la facultatea în 
cauză – acad. Athanase Joja – i-a spus 
verde în față: „Ai probleme de cadre, 
nu poți merge la examenul de admite-
re!”. Doi: ieșită prin întâmplare în ca-
lea lui, prof. Zoe Dumitrescu-Bușulen-
ga, aflând cum stau lucrurile, l-a aten-
ționat că performanța școlară amintită 
îl autoriza să intre la Filologie fără exa-
men de admitere... Dar cum nu se mai 
putea face nimic în acel sens, prestigi-
oasa profesoară l-a invitat să dea pri-
ma teză pe loc, în încăperea Secretari-
atului facultății de... Pedagogie.Rezul-
tatul final: admis!

Gazetărie propriu-zis a început să 
facă devreme, student fiind, la o publi-
cație internă a Facultății de jurnalism, la 
care reușise să se transfere. Ucenicie de 
bun augur, deoarece va oferi argumen-
te pentru cooptarea sa, încă în ultimul 
an de studii, în redacția revistei „Viața 
studentească”, pornită atunci la drum. 
În paginile ei l-am și întâlnit. Aproape 
un deceniu va roboti alături de nume 
promițătoare pentru acele vremuri. Ca-
litatea de secretar general de redacție îl 
va pregăti pentru îndeletniciri de coor-
dinator, care îl vor asalta în lungul ani-
lor. Este chemat în redacția cotidianului 
„Scînteia”, într-o echipă de conducere 
condusă de Dumitru Popescu, din care 
făceau parte Valeriu Pop, Constantin 
Mitea, Gheorghe Badrus, Nicolae Cor-
bu, Valeriu Râpeanu. Preia ziarul „In-
formația Bucureștiului”, editat în localul 
de altădată al ziarului pus pe picioare de 
Luigi Cazzavilan – „Universul”. Va coor-
dona o vreme presa centrală, generată 
de apariția județelor. Vine redactor-șef 
la „Scînteia tineretului” de unde va fi 
promovat director general adjunct la 
Radioteleviziunea Română. Va reveni 
în Calea Dorobanți după ceva ani con-

sumați la Cinematografie - a condus cu 
rezultate apreciate Casa de filme Unu. 
Anii săi de deplină maturitate s-au con-
sumat la TVR, în gestionarea progra-
melor zilnice și mai apoi, ca realizator 
de emisiuni, televiziunea „România 
de mâine”. Experiența de ani și ani în 
diverse redacții bucureștene, contactul 
nemijlocit cu personalități importante 
din presa scrisă și audiovizuală au fă-
cut să se poată exprima în învățământul 
universitar jurnalistic, în cadrul Facul-
tății de comunicare a Universității Bu-
curești.

Acest portret creionat în grabă al 
unui actor dotat, priceput și entuziast 
din sfera mass-media n-ar fi complet 
dacă nu aș menționa gabaritul său în 
scrierea de cărți, piese de teatru, ma-
nuale de jurnalism. Este o încântare să 
privești raftul de bibliotecă oferit nouă, 
cititorilor apropiați de vârsta sa. Și asta 
pentru că ne apropie interesul pentru o 
tematică dificultoasă și greu de pus în 
pagină fără o adecvată înscriere în teren, 
mai ales când oferta se dovedește de o 
maturitate ieșită din comun.

Da, jurnalismul se  arată a fi pentru 
unii din noi o veritabilă povară, încân-
tătoare prin cromatica izbânzilor ce le 
generează. Raftul de bibliotecă rezer-
vat experiențelor consumate în redacții 
românești după război s-a extins sub-
stanțial. Lucreția Lustig, Carol Roman, 
Nicolae Dan Fruntelată, Ion Andreiță, 
Florentin Popescu, Corneliu Cârlan, 
Viorel Popescu - iată autori răsfățați în 
vitrinele librăriilor, în bibliotecile noas-
tre de acasă. Cine urmează?

(din volumul „UN OM SUB VREMI. 
Mărturii din două secole, două orânduiri 

și o neorânduială”. Editura SemnE, 
București, 2020)

Ion BucheruIon Bucheru
Publicistica, o dulce povarăPublicistica, o dulce povară
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INTERVIU  EXCLUSIV

- Cât de importantă este li-
bertatea presei în prezent? Cât 
de importantă este lupta împo-
triva știrilor false („fake news”)?

- Nu există un moment 
mai bun pentru importanța 
libertății presei decât actuala 
criză a coronavirusului. Avem 
nevoie de informații de încre-
dere cu privire la pandemie și 
de verificare bazată pe fap-
te asupra acțiunii guvernelor 
împotriva pandemiei, astfel 
încât să putem combate criza 
coronavirusului. De fapt, tre-
buie să ne bazăm pe libertate 
pentru a ne păstra sănătatea. 
Din păcate, în timpul acestei 
crize a coronavirusului am 
văzut două tipuri de încălca-
re a libertății presei. Primul tip 
apare mai ales în Europa Cen-
trală și apoi în Balcani. Auto-
ritățile au folosit criza sanita-
ră pentru a impune represiuni 
împotriva mass-media critice 
și a jurnaliștilor, folosind le-
gile cercetătorilor sau deten-
țiile ca măsuri restrictive. Le-
am văzut în Ungaria, Serbia. 
Dar am văzut și măsuri poten-
țial amenințătoare în Româ-
nia, cu privire la detenții. Au 
apărut din nou în Serbia, apoi 
în Kosovo, în Polonia, dar și 
în Olanda. În America Cen-
trală există un alt tip de în-
călcări ale libertății presei, pe 
care le-am văzut în timpul cri-
zei coronavirusului. Acestea 
sunt violente, atacuri împotri-
va jurnaliștilor participanți la 
proteste față de măsurile re-
strictive legate de criza coro-
navirusului. În Germania au 

existat două valuri de violență, 
la protestele legate de primul 
și al doilea val de pandemie. 
Protestatarii s-au legat adesea 
de extrema dreaptă. Jurnaliștii 
au fost atacați fizic, au fost cel 
puțin nouă cazuri de atacuri. 
Au fost înregistrate momente 
similare si în Italia. Dar orga-
nizația Reporteri Fără Fronti-

ere încearcă să găsească soluții 
pentru problema știrilor false. 
Pe parcursul lunii noiembrie 
Forumul pentru Informație și 
Democrație, inițiat de Repor-
terii Fără Frontiere, a publicat 
un raport cu un total de 250 
de recomandări bazate pe mai 
mult de 100 de contribuții ale 
experților internaționali.

- Pentru o țară ca Româ-
nia, de multe ori presa din sta-
tele occidentale este un model 
de urmat, un model cu care ne 
comparăm. Ce lecție am putea 
învăță din modul în care țările 
occidentale gestionează relația 
cu mass-media?

- Există mai multe lecții pe 
care România le poate învăța 
din Europa de Vest și, în gene-
ral, din țări de rang mai înalt în 
Indicele Mondial al Libertății 
Presei, stabilit de organizatia 
Reporteri Fără Frontiere. Pri-
ma lecție este că lupta pentru 
libertatea presei nu se termină 
niciodată. Trebuie să rămânem 
vigilenți și chiar și în țările care 
sunt în topul indicelui există 
probleme, iar jurnaliștii și in-
stituțiile și apărătorii libertă-
ții presei trebuie să fie mobi-

Anul 2020 marchează 70 de ani 
de la Declarația Schuman, o alocu
țiune scurtă, dar puternică, făcută 
de ministrul francez de Externe, 
Robert Schuman, la 9 mai 1950, la 
Paris. Declarația, inspirată de Jean 
Monnet și redactată de Schuman 
și consilierii săi apropiați, a inițiat 
procesul de integrare europeană.

Î
n 1950, națiunile Europei încă se chi-
nuiau să depășească devastările pro-
vocate de Al Doilea Război Mondial, 
care se încheiase cu cinci ani mai de-

vreme. Hotărâți să prevină un alt război 
atât de groaznic, guvernele europene au 
ajuns la concluzia că punerea în comun a 
producției de cărbune și oțel - în cuvintele 
Declarației - ar face războiul între rivalii 
istorici Franța și Germania „nu doar de 
neconceput, ci material imposibil”.

S-a crezut - corect - că fuzionarea inte-
reselor economice ar contribui la creșterea 
nivelului de trai și va fi primul pas către o 
Europă mai unită. Declarația Schuman, 
prezentată de ministrul francez de Externe 
Robert Schuman, la 9 mai 1950, la Paris, a 
propus crearea unei Comunități Europene 
a Cărbunelui și Oțelului. CECO (membri 
fondatori: Franța, Germania de Vest, Italia, 
Olanda, Belgia și Luxemburg) a fost prima 
dintr-o serie de instituții europene suprana-
ționale care, în final, vor deveni Uniunea Eu-
ropeană de azi. „În promovarea cauzei unei 
Europe unite de peste 20 de ani, principalul 
obiectiv al Franței a fost întotdeauna asigura-
rea păcii. Europa nu s-a unit - și așa am avut 
război. Și acum integrarea europeană nu se 
va întâmpla peste noapte, nici într-o singu-
ră luptă. Acesta va fi construit prin realizări 
concrete, care vor crea mai întâi solidaritate 
pe teren. În acest scop, guvernul francez in-
tenționează să pună întreaga producție fran-
co-germană de cărbune și oțel sub o înaltă 
autoritate comună”, a spus Schuman. 

Conducători vizionari au inspirat crearea 
Uniunii Europene în care trăim astăzi. Fără 

energia și motivația lor, nu am trăi în sfera 
păcii și stabilității pe care ne-o asumăm. De 
la luptători de rezistență la avocați și parla-
mentari, pionierii UE au fost un grup divers 
de oameni care dețineau aceleași idealuri: o 
Europă pașnică, unită și prosperă. Dinco-
lo de aceștia,  mulți  alții au lucrat neobosit 
pentru a inspira proiectul european, pen-
tru ceea ce este azi Uniunea Europeană. La 
temelia acestui proiect unic în lume stă la 
loc de cinste și libertatea presei. Poate unul 
dintre cele mai recente exemple ale dedicării 
democrațiilor occidentale spre respectarea 
deplină a mass-media este avertismentul 
Franței cu privire la alocarea fondurilor 
europene din planul de redresare a blocu-
lui comunitar - Guvernele europene care 
subminează libertatea presei ar putea fi 
sancționate financiar în cadrul fondului de 
relansare economică a UE. (M.C.D.)

lizați pentru a proteja dreptul la 
informație. O altă lecție este că 
- și nu există, din nou, un exem-
plu mai bun - criza coronaviru-
sului ne-a demonstrat că liber-
tatea presei nu este o problemă 
națională, ci europeană și mon-
dială. Ce se întâmplă într-o țară, 
cum ar fi „criza secolului”, din 
China, de exemplu, influențea-
ză alte țări. Și acesta este motivul 
pentru care nivelul de libertate 
a presei dintr-o țară determină, 
de asemenea, accesul la informa-
ții și libertatea presei în alte sta-
te. Cea de-a treia lecție se referă 
la transparența față de proprie-
tatea/proprietarul mass-media. 
Există anumite bune practici în 
unele țări din UE care dovedesc 
că proprietarul/beneficiarul fi-
nal este o forță de fațadă, de cele 
mai multe ori penală. Și, în ace-
lași timp, există recomandări în 
legislația UE care oferă indica-
ții despre cum să îmbunătățim 
transparența dreptului de pro-
prietate asupra mass-media.

O lecție specială pe care 
România o poate lua de la alte 
țări este solidaritatea jurnaliști-
lor. Este foarte importantă, de 
exemplu, lupta împotriva nu-
mărului din ce în ce mai mare 
de cazuri de calomnie, care vi-
zează mass-media, care doresc 
să șteargă articole din presă, de 
exemplu. O altă lecție - și acest 
lucru este foarte important: nu 
așteptați ca Occidentul să vină 
cu soluții pentru dumneavoas-
tră! Există modele economice 
durabile în mass-media în Eu-
ropa de Est, în țări precum Po-
lonia sau Slovacia, de exemplu. 
Există state din Europa de Est în 
care libertatea presei este relativ 
bine protejată, de exemplu țările 
baltice post-sovietice, așa că in-
spirați-vă, fiți încrezători și eva-
luați în mod critic modul în care 
modelele de succes pot fi adap-
tate în contextul românesc local.

Credit foto (Facebook): 
Ctibor Bachratý, Biela vrana

„Nu așteptați ca Occidentul să ofere 
soluții pentru media din România”

Pavol Szalai - director pentru zona Europa și 
Balcanii al organizației „Reporteri Fără Frontiere”

@ Mădălina Corina 
Diaconu

70 de ani de la Declarația Schuman

Libertatea presei, la loc de 
cinste în proiectul european

„Europa nu va fi făcută dintr-o 
dată sau după un singur plan. 
Va fi construită prin realizări 
concrete care creează mai 
întâi o solidaritate de facto”

Robert Schuman



Rațiune SAU 
simțire?

D
ilema personajelor de 
secol XIX (rațiune sau 
simțire?) se rezolva, în 
celebrul roman al lui Jane 

Austen, după îndelungi frământări, 
printr-o formulă conjuncțională – 
rațiune și simțire –, capabilă să ex-
prime echilibrul perfect al umorilor 
interioare care făcea să funcționeze 
destinul unui om, dar și al socie-
tății engleze de epocă victoriană. 
Înțelepciunea căpătată de surorile 
Marianne și Elinor Dashwood1, în 
urma unor experiențe de viață dure-
roase, le maturiza și le făcea posibilă 
existența într-o lume în care falsul, 
ipocrizia și formalismul subjugau 

adesea mintea și inima trăitorilor 
vremii. Lumea contemporană rămâ-
ne, din păcate, supusă acelorași tare, 
partajată încă între rațiune și simțire, 
dar eșuând în concilierea lor, cea care 
definește, de fapt, omenescul. „Criza 
spiritului american” contemporan, 
despre care vorbea, într-un eseu 
recent Allan Bloom2, nu surprinde 
doar o filosofie politică locală, ci una 
globală, adâncită de criza sanitară 
mondială, care a făcut să iasă dureros 
la vedere vulnerabilități social-uma-
ne pe care, cu goală mândrie și plini 
de prejudecată, credeam că le-am 
depășit – rezistența în fața bolilor, 
în fața naturii și a limitelor omenești.

Mândrie și 
prejudecată

Tot ca în geopolitici, criza se re-
flectă și în presa noastră, la fel de di-
vizată de aceeași dilemă austiniană. 
Suspendată între animus și anima, 
între gândire și sentiment, ea ratează 
uneori esența omenească și umani-
tară a nevoii de a ști în vremuri grele, 
alegând să impresioneze mai mult 
decât să informeze, ori să informeze, 
dar să nu impresioneze, când ar pu-
tea să impresioneze prin informație 
și să informeze producând impresie. 
De aici și alunecările alarmiste de ton 
gazetăresc și imagine, care generează 
adesea efectul invers, al neîncrederii 
și al respingerii din partea consuma-
torului de produs diaristic. E, proba-
bil, mândria jurnalistică ori preju-
decata diverselor concerne de presă 
și televiziune, în termenii aceleiași 
vizionare Jane Austen3, care dictează 
politici editoriale subordonate altor 
interese decât ale publicului. Astfel, 
teoriile conspirative, mărturiile luate 
în situații tensionate pentru subiect 
(clișeicele întrebări de tipul „Ce-ați 
simțit când....?”) sau imaginile „de la 
telespectatori”, surprinse imperfect 
cu telefonul, „nu fac o presă”, cum ar 
spune Kogălniceanu la 1840. Excesul, 
în goana după rating, poate prejudi-
cia jurnalismul la fel ca schisma din-
tre minte și suflet în actul de presă. 
Experimentul generării informației 
jurnalistice de către roboți cu hard de 

computer, dar fără inimă, realizat la 
începutul anilor 2000 în America (o 
încercare de „presă-fractal”) a produs 
dezinteres public pentru articolul de 
ziar obținut, fiindcă el omitea tocmai 
fondul sufletesc uman al textului și al 
imaginii. În sens invers, un articol/re-
portaj subiectivizat, puternic ampren-
tat emoțional, poate fi manipulatoriu, 
inducând publicului o stare interioară 
prestabilită, cu ajutorul emoției. Prin 
urmare, numai o horațiană aurea me-
diocritas, ca măsură în toate, o cale de 
mijloc și un echilibru al celor două 
elemente – minte și suflet – pot asi-
gura îndeplinirea misiunii presei, mai 
cu seamă în vremi de restriște. 

Rațiune ȘI simțire!
Deși pare un produs de labora-

tor, în condiții sterile, de învățământ 
jurnalistic universitar, acest echili-
bru între cele două componente este 
(mai) greu de găsit. El implică dă-
ruire și efort din partea creatorului 
de presă, făcând diferența între jur-

nalismul autentic și cel de fațadă, cu 
interese canalizate diferit – primul, 
către receptor, al doilea, către autor. 
„Justa cumpăn-a gândirii” și a simți-
rii, cum își dorea în toate Eminescu, 
dă și măsura excelenței în articolul 
ori relatarea de presă (scrisă și au-
diovizuală), mai ales atunci când eve-
nimente tragice, precum boala sau 
moartea, le generează. O și mai mare 
provocare o reprezintă însă prelun-
girea acestora, fapt care naște, inevi-
tabil, rutina în percepția publică și, 
implicit, în audiență, de unde și cău-
tarea unor noi forme de transmitere, 
dar și pericolul alunecării în exces 
de sentiment. Pentru evitarea unor 
derapaje afective, cumpăna dintre 
rațiune și simțire se dovedește din 
nou eficientă, informația și fundalul 
ei emotiv rămânând formula cea mai 
aproape de adevăr și marcă a maturi-
tății jurnalismului unei societăți care 
a pornit ea însăși spre o dureroasă, 
dar necesară maturizare, ajungând 
acum la o tragică răscruce de dru-
muri. Quo vadis?...

REFLEXII

Rațiune și simțireRațiune și simțire
@ Corina Popescu
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1 Cele două personaje centrale din romanul lui Jane Austen Rațiune și simțire (Sense and 
sensibility, 1811)
2 Allan Bloom, Criza spiritului american. Cum universitățile au trădat democrația și au sără-
cit sufletele studenților, trad.Mona Antohi, București, Editura Humanitas, 2017
3 Jane Austen, Mândrie și prejudecată (Pride and Prejudice, 1813), roman

Despre echilibrul Despre echilibrul 
presei în pandemiepresei în pandemie

Excesul, în goana după rating, 
poate prejudicia jurnalismul la 
fel ca schisma dintre minte și 
suflet în actul de presă. 

Echilibrul între rațiune și simțire 
implică dăruire și efort și face 
diferența între jurnalismul 
autentic și cel de fațadă.
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„Î
n noiembrie 1897, George E. La-
hovary, fratele cunoscutului om 
politic Alexandru Lahovary, a 
scris în ziarul conservator L’ln-

dependence Roumaine câteva articole în 
care ataca politica lui Nicolae Filipescu 
și deopotrivă ziarul său Epoca, acuzân-
du-l de duplicitate și de apropiere faţă de 
liberali, în condiţiile în care ambii erau 
conservatori. Nicolae Filipescu, conside-
rându-se ofensat, a trimis doi martori, 
pe V. lonescu și Al. Săulescu, să-i ceară 
satisfacţie lui Lahovary. La rândul său, 
acesta a însărcinat doi martori, pe Th. 
Văcărescu și I. Isvoranu, să-i răspun-
dă la provocare. În urma acestui duel, 
Nicolae Filipescu l-a ucis pe George E. 
Lahovary.” (din volumul „Scurta istorie 
a revanșei. Duel sau crimă?” - Adrian 
Majuru, Octavian Buda și Elena Olariu)

Să înțelegem cum un articol a dus la 
un duel care a marcat ultima confrun-
tare de acest gen în bătrânul București. 
În 1897 apărea în ziarul L’Indépendance 
Roumaine articolul „Deux politiques”, 
în care deputatul conservator George 
E. Lahovary îl acuza de „inconsecvenţă 
politică” pe colegul său de partid, de-
putatul și fostul primar al Bucureștiului 
Nicolae Filipescu. Din ziar, acuzarea a 
dus la un adevărat scandal și în final, 
Filipescu îl provoacă la duel pe Laho-
vary! Arma aleasă, asa cum le stătea 
bine unor adevărați gentilomi la vre-

mea respectivă, a fost spada. Filipescu 
nu se mulțumește doar cu alegerea ar-
mei de duel, ci impune și locul desfășu-

rării acestuia, alegând sala de gimnas-
tică și scrimă a Societăţii „Bukarester 
Turnverein”, locul de antrenament a 
lui Nicolae Filipescu. Această sală nu 
corespundea însă codului duelelor, de-
oarece avea doar 12 metri. Considerată 
mică pentru un duel cu spada, sala de 
gimnastică a fost categoric în avantajul 
celui care a ales-o, acesta bazându-se și 
pe lipsa de experiență a adversarului 
său, George E. Lahovary. Cel din urmă 
devine astfel victimă.

Să-i cunoaștem mai îndeaproape 
pe cei doi adversari, nume cu greuta-
te în cultura si politica timpurilor lor. 

Nicolae Filipescu a fost publicist, om 
politic, conducător al Partidului Con-
servator, deputat și ministru, primar al 
Capitalei. Era un temperament neas-
tâmpărat, ușor de aprins, personalita-
te politică foarte populară. Prin ziarul 
Epoca, înfiinţat în noiembrie 1885, al 
cărui proprietar era, a făcut reportaj 
politic. Epoca a devenit ziarul politic 
cel mai citit, o publicaţie care a agitat, 
adesea violent, viaţa politică a anilor 
de opoziţie contra lungii guvernări a 
lui I.C. Brătianu și a grupat în jurul ei 
numeroși tineri conservatori, nemulţu-
miţi de letargia politică a „bătrânilor”. 
Nicolae Filipescu a devenit parlamen-
tar din 1888. Orator de temut, era la fel 
de bătăios și în Cameră, și la Senat. În 
februarie 1893, a devenit primar al Ca-
pitalei, calitate în care a înfiinţat Școala 
Comercială de grad I, a construit Hala 
Traian, câteva mari antrepozite, Obser-
vatorul Astronomic, Gara Obor, mai 
multe băi populare și a alcătuit proiec-
tul privind adâncirea Dâmboviţei de la 
Grozăvești în sus. Activ și în politică, și 

în gazetărie. N. Filipescu apare în faţa 
contemporanilor ca „un tigru”, așa cum 
scria P. Locusteanu, care nu-și ierta ad-
versarii. Bolile de care suferea i-au adus 
sfârșitul, la 14 octombrie 1916, la vârsta 
de 54 de ani.

Alături de Cantacuzini și Brătieni, 
familia Lahovary a făcut parte din elita 
politică românească. Erau de origine 
grecească și au venit în Valahia în se-
colul al XVIII-lea. Membrii acestei fa-
milii au jucat un rol important în viaţa 
politică a Ţării Românești. George E. 
Lahovary, jurist, deputat conservator și 
ziarist, s-a născut la Paris, la 1 august 
1854, și a decedat la 29 noiembrie 1897, 
la București în urma amintitului duel. 
La 1885 a cumpărat ziarul L’Indépen-
dance Roumaine, ducând o violentă 
campanie de publicitate contra guver-
nului liberal. 

Procesul care a urmat acestui duel 
nefericit a stârnit reacții în presa vre-
mii, cei 12 metri ai sălii de gimnastică 
devenind un adevărat subiect de dez-
batere. A fost sau nu a fost cu intenție 
alegerea lui Filipescu? 

Părerea prințului Gheorghe Bibescu 
era publicată la 16 ianuarie 1898, de zi-
arul Epoca: „Iarna face duelul cu spada, 
în loc deschis, mai anevoios, dacă nu 
imposibil. Duelul trebuie să se săvâr-
șească, mai ales când e vremea aspră, 
într-o sală încălzită”.

Lumea Nouă a publicat un alt punct 
de vedere: „Vom rămâne oare cu ideea 
că duelul acesta așa de funest a fost tre-
buincios, cerut de împrejurări și că prin 
urmare trebuie să iertăm pe vinovat, 
cu toate că a înfăptuit o moarte de om? 
Sau va trebui să ridicăm glasul, să dăm 
drumul indignării noastre și în faţa tris-
tului sfârșit să cerem justiţiei să-și facă 
întreaga datorie, iar opiniei publice să 
plătească cu moneda cu care se plătește 
rău făcătorilor și criminalilor, fapta d-lui 
Nicu Filipescu?”.

Funeraliile lui Gheorghe E. Laho-
vary au avut loc în ziua de 1 decembrie 
1897. Cazul Filipescu – Lahovary era 
finalizat cu un verdict dat la 5 martie 
1898. „Nicolae Filipescu se condamnă la 
șase luni închisoare și la 1 leu despăgubi-
re reclamată prin partea civilă, doamna 
Maria Lahovary. Secundanţii duelului, 

d-nii V. Ionescu, Săulescu, Drossu și Is-
voranu au fost achitaţi”. 

Nicolae Filipescu avea să fie închis 
la Văcărești si mai apoi grațiat de Re-
gele Carol I.

Un alt duel pornit tot din cauza unei 
remarci apărute în ziarele vremii, dar 
cu mai puține ecouri față de cel menți-
onat în rândurile de mai sus, a fost si cel 
dintre I. G. Duca si vărul său, Grigore 
Filipescu. Evenimentul a avut loc în 
1918, în vila lui Kilimoglu de la Copou 
(cunoscută si pentru duelul dintre Vin-
tilă Brătianu si dr. Lupu). Arma aleasă a 
fost de data aceasta pistolul, iar cei doi 
protagoniști au scăpat teferi.

Anul 1936 punea punct dueluri-
lor din România, prin introducerea 
în Codul Penal a pedepsei împotriva 
acestor confruntări. Au existat întâlniri 
ilegale până în preajma anilor 1940, dar 
și acestea au încetat, pierzându-se în 
istorie, dând loc civilizației să găsească 
metode mai pașnice pentru rezolvarea 
neînțelegerilor.

@ Mădălina Corina Diaconu

FILE  DE  ISTORIE  A  PRESEI

Ultimul duel din București, Ultimul duel din București, 
pornit de la un articol de ziarpornit de la un articol de ziar

ilustrația 
benzilor desenate - 
Mihai Grăjdeanu -

Sfârșit de secol al XIX-lea... Ziarul era cea mai dorită si la înde
mână formă de divertisment pentru omul de rând. Pentru oa
menii de condei, însă, era scena perfectă pentru a se „duela” prin 
pamflete! De cele mai multe ori, așa cum o spun cronicile vremii, 
aceste așa-zise dueluri de condei ajungeau să fie mușamalizate, 
date uitării la un „pahar de vorbă” si o îmbucătură sănătoasă. Dar 
nu același a fost deznodamântul și în cazul lui Nicoale Filipescu 
si George E. Lahovary. Aceste dueluri se defășurau după reguli 
bine precizate în „Code Duello” din 1777 sau „Essai sur le duel”, 
al contelui „Comte de Chateauvillard”, din 1836.

Volumul „Scurtă istorie 
a revanșei. Duel sau 
crimă?” prezintă în 
premieră povestea 
ultimului duel din 
România. „Pe locul 

unde a murit Lahovary 
se află astăzi un 

monument ridicat 
în anul 1903 de soția 
victimei, Zoe Șuțu, în 

Piața Națiunilor Unite, 
probabil singurul 

monument de acest fel 
din Europa!”, notează 

istoricul Adrian Majuru, 
director al Muzeului 

Municipiului București. 
Volumul este ilustrat 

cu benzi desenate 
realizate de autorul si 

profesorul Mihai Ionuț 
Grăjdeanu. 



52       UZP     NR.20  -  2020 NR.20  -  2020     UZP       53

CRISTINEL VECERDEA (CRIV) OCTAVIAN ANDRONIC (ANDO) VICTOR EUGEN MIHAI (VEM) MARIN CONSTANTIN



54       UZP     NR.20  -  2020 NR.20  -  2020     UZP       55

One of the most ambitious projects of the 
Union of Professional Journalists in Roma-

nia is communicating science to the non-special-
ist receptor, beyondnd conferences, congresses, 
workshops and scientific magazines. Transmit-
ting science in an accessible language buids a 
bridge between the scientific community and civil 
society. We aim to vbe able to transmit scirntif-

ic information in all media (print, audio, video, 
internet). Therefor, a new branch of the media 
is being activated in the decades to come. We 
bring it in the frontline, with the obvious mission 
of facing the future by using not only the tools, 
technique and expertise of the journalists, but 
also the ideas and the public`sway of thinking. 

 forum for debating the 
professional press

The editions of the marathon meetings of the 
management of the Union of Professional 

Journalists in Romania with the heads and co-
ordinators of branches from all over the coun-
try, within the National Consultative Council of 
UZPR, were important occasions to evaluate the 
evolution of UZPR in the complicated internal and 
international context of 2020. The most import-

ant challenges facing journalists in their efforts to 
properly inform the public, to debate the state of 
the press and to record the resilience with which 
the organization continues to pursue its public util-
ity objectives. The complex agenda of the meetings 
included discussions on stimulating communica-
tion on all channels and with increasing frequency 
of all actions that make UZPR more and more a 
forum for debating the professional press.

The recent introduction in the arena of current affairs, more 
turbulent now than ever, of the Code of Ethics of the pro-

fessional journalist, with the express specification that it is the 
vision of the Union of Professional Journalists in Romania, is not 
accidental at all. The continuous increase, especially in recent 
years, of the journalist’s visibility, the quality of the journalistic 
act itself and its perception by the beneficiary - the general public 
- has as a consequence a stronger assertion of respect for rigor, 
recognition of the place and role of the press in society - that is, 
of its increasing responsibility. So we can say that the birth of 
this Code was a matter that came naturally, with the transform-
ing wave that sanctifies, in fact, the quality level reached by the 
journalists’ guild at this time. 

The Union of Professional Journalists in Ro-
mania has recently developed and published 

the “Code of Ethics for Professional Journalists”. 
If in the “Code of Good Manners” we are dealing 
with a set of rules regarding civilized behavior in 
society, the new UZPR Code proposes a set of 

guiding rules in the noble profession of journalist. 
It addresses both the journalists from the written 
press, radio and television or online, but also to 
the students from the profile faculties, who are 
preparing to enter the “reedbed” of today’s media.

A t the level of the Prahova Branch of UZPR we 
have promoted since the establishment the 

idea of partnerships with important institutions. 
Both we and the partner institutions have basically 
the same objective, namely to serve the public in-
terest. The relationships established by the nature 

of the profession with the decision makers in these 
institutions, the credibility that UZPR members, 
like the Union, have gained over time, the nature 
of public interest of the proposed projects, all these 
of course helped us to be convincing when we pro-
posed such initiatives.

The ̀ Reading Moment` project aims to empha-
size once again that journalism is a profession 

of versatility. Centered on the central pillar of truth, 
of its utterance and transmission, the profession 
allows a slide towards other literary genres, being 
well represented by journalists of caliber, in the 

magnificent world of literature and in the infinite 
universe of poetry. Entering with the rigorous 
pen in the meanders of publishing, the journalists 
from UZPR infinitely enrich the cultural heritage 
of Romania.

On August 20, 2020 took place the commemora-
tion of 40 years of a great journalist, organized 

by the Union of Professional Journalists in Roma-
nia, on which occasion was held, first, a memorial 
service in the monastery church St.Ana, in Orșova. 
The service was officiated by Father Mihai Zorilă, 
and the journalist Doru Dinu Glăvan, the President 

of UZPR, gave a speech commemorating the life 
and press deeds of Pamfil Șeicaru. No opportunity 
to remember the life and deeds of Pamfil Șeicaru 
will be missed, just as UZPR proposes a wider and 
permanent activity in honor of the great Romanian 
journalists who have passed into eternity.

Eminescu, attentive to the ̀ Danube Question`, 
published a series of articles, taking a sharp 

stance against Vienna, which wanted, sine die, 
president of the Danube Commission and, as 
such, to preserve and defend its interests at the 
mouth of the river. As the then Minister of For-

eign Affairs, Vasile Boerescu, gets caught up in the 
game of interests of the Austro-Hungarian Empire, 
Eminescu supports Mihail Kogălniceanu’s point 
of view expressed in two memoirs sent by him to 
Paris, a point of view that will have win the case.

A lesson for Romanian press, and this is very 
important: don’t wait for the West to come 

up with the solutions for you. There are sustain-
able economic models off the media in Eastern 
Europe, in countries like Poland or Slovakia, for 
example. There are countries in Eastern Europe 

where press freedom is relatively well protected, 
for example, the post-Soviet Baltic countries. So, 
get inspired across the board, be confident and 
evaluate critically how the successful models can 
be adapted in the local Romanian context. 
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Presa print devine tot 
mai mult o amintire, dar 
producțiile editoriale„de 
nișă” continuă să mențio
neze branduri dintre cele 
mai ciudate, care se adre
sează unor categorii de ci
titori cu gusturi stranii sau 
foarte specioase…

„E
mu Today & Tomorrow” 
este o revistă specială 
despre o pasăre mai pu-
țin obișnuită. Se adresea-

ză unei comunități de fani înrăiți ai 
speciei, care cumpără publicația 
imediat ce apare, cu atât mai mult 
cu cât conține informații și despre 
delicioasa carne a acestei păsări. Tot 
despre animale „vorbește” și „Mini-
ature Donkey Talk”, care detaliază 
viața măgarilor în miniatură. Publi-
cația are deja 25 de ani de apariții 
neîntrerupte și furnizează informa-
ții prețioase tuturor celor care cresc 
aceste animale – cum să le tranzac-
ționeze, cum să le îngrijească și cum 
să le mențină în cea mai bună formă.

Pe direcția legumelor, revista 
„Spudman” este un Paradis al cul-
tivatorilor și iubitorilor de cartofi. 
Fosta „The Times of Ireland” abor-
dează academic deliciosul aliment, 
furnizând informații științifice 
despre stocare, cultivare, industria 
chipsurilor, chiar profiluri profesio-
nale ale femeilor care au ajuns lideri 
în această industrie. 

O altă publicație cel puțin stra-

nie, dar care continuă să apară, re-
vista „Girls and Corpses” („Fete și 
cadavre”) înfățișează corpuri neîn-
suflețite, pozate de fotografii revis-
tei în locuri în care legile sunt mai 
permisive și înainte de a-și continua 
drumul spre locurile de veci. La fel 
de bizară, deși dintr-o altă perspec-
tivă, este publicația „Elevator World” 
(„Lumea ascensoarelor”), care reu-
șește să adune, inclusiv pe direcția 
invențiilor lui Elon Musk sau a in-

teligenței artificiale, informații le-
gate de lifturi și universul aparent 
sec al acestor mașinării fără de care 
contemporaneitatea nu mai poate 
fi imaginată. Revista are un aseme-

nea, succes, încât editează publicații 
complementare, almanahuri și volu-
me care detaliază fascinanta lume a 
„transportului pe verticală”.

Alături de aceste apariții editori-
ale cel puțin neobișnuite mai pot fi 
amintite revista dedicată unei anu-
me specii de pești, cu toate amă-
nuntele legate de prinderea acestor 
exemplare – „Crappie Now!”, cea 
care oferă sfaturi practice pentru 
crescătorii și iubitorii de oi, capre 

și alpaca („Practical Sheep, Goats 
and Alpacas”), cea care abordează la 
extreme realitatea și paranormalul, 
„The Fortean Times”, o colecție de 
imagini rare și texte abrazive, care 
discută speculativ pe marginea unui 
mare număr de teme contempora-
ne sau cea care veghează ca părinții 
„surprinși” de apariția unei perechi 
de gemeni (sau a unor tripleți etc.) 
în loc de un bebeluș să se descurce 
în noua situație: „Twins”.

Pe de altă parte, din 2017 încoa-
ce, datele internaționale menționea-
ză un declin accentuat în dreptul 
consumului de reviste print – în 
medie, cu cinci procente pe an – cu 
periodicele care se ocupă de afaceri 
internaționale, știință și politică scă-
zând în audiență, și implicit vânzări, 
cu 15% în fiecare an. (R.I.)

Cele mai ciudate 
reviste ale lumii


