DIN SUMAR
4 Bilanțul UZPR, cel mai fast din ultimele decenii
7 „Povestea unui jurnalist - Ion Marin”, de Eveline Păuna

14 Lumea virtuală a jurnalismului
18 „Când hotărăști să te apuci de gazetărie, trebuie să ai convingerea
că eşti făcut pentru ea” - interviu cu Neagu Udroiu

22 Viena – leagănul unei noi mitologii eminesciene
26 Fotoreporteri UZP - Pascal Pamfil
38 Misticul Lucian Blaga în amintirile lui Aurel Rău
40 Un dialog pertinent despre poziționarea jurnalismului

cu Matthew Sanders, Președintele Societății Interamericane de Presă

Z

Echipa redacțională
Redactor-șef
Daniela Gîfu
Redactor-șef adjunct
Roxana Istudor
Editor coordonator
Ovidiu Zanfir
Senior-editori
Corina Popescu
Adrian Fulea
Mircea Stoian
Marian Nencescu
Carol Roman
Fotoreporter
Florin Eșanu
Adresa:
Bulevardul Gheorghe Magheru
nr.28-30, Et. 1, Sector 1, București
Contact:
Tel: 021 317.92.25;
Fax: 021 313.06.72
Email: editura@uzp.org.ro
ISSN 2458-0325
Preț 10 RON
2

UZP

PRIMĂVARA 2017

Uniunea
Ziariștilor
Profesioniști din
România face
demersuri de
aproape doi ani
pentru stabilirea
prin lege a datei
de 28 iunie ca
Ziua Ziaristului
Român. În
susținerea
acestui deziderat,
este oportun și
necesar un
argument.
iariștii români sunt o categorie care merită toată recunoașterea din partea societății, iar stabilirea unei Zile
speciale care să le celebreze munca nu
face decât să confirme o dată în plus
larga utilitate publică a acestei profesii unice, dedicată în întregime publicului. Era momentul ca breasla jurnalistică să se bucure în mod oficial
de un statut și un renume pe care și
le-a câștigat prin efort și pasiune, prin
responsabilitate și dedicare, de multe
ori în condiții foarte grele și în fața
unor provocări și sacrificii greu de
cuantificat și de bănuit. Conectarea
acestei celebrări de ziua în care Mihai
Eminescu publica în ziarul „Timpul”,
în 1883, un amplu editorial legat de
libertatea presei, rămas piatră de temelie a profesiei, nu face decât să întărească reperele de la care Uniunea
Ziariștilor Profesioniști a pornit pe
calea acestei recunoașteri.

Publicație editată de
UNIUNEA ZIARIȘTILOR
PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

Tipar executat de Gutenberg S.A.

MOTIVARE

Autor: Douzlatzis Akis
Foto: Newspaper Boy
Premiu: Medalia de bronz la
1st Greek Photographic Circuit 2013

Marele poet național poate fi considerat fără teama de a greși cel dintâi redactor de calibru al presei românești, primul analist politic al
gazetăriei naționale. A fost un ziarist
pasionat și implicat, care a stabilit
prin muncă efectivă și prin exemplu
personal unele dintre cele mai importante linii directoare ale jurnalismului – respectul pentru limbaj,
formarea corectă de opinie, verticalitatea, documentarea amplă, atitudinea critică față de putere și un profund patriotism. Eminescu a adus în
presa românească abordări fundamentale, ca formulele „adevărul curat, spus neted” sau „pentru orice
idee, expresia cea mai exactă posibil”.
Articolele sale conțin aspecte și deducții care sunt valabile și astăzi, ceea
ce demonstrează că jurnalismul poate și trebuie să fie peren, pe deplin
atașat valorilor societății în orice
epocă. Recursul la activitatea de ga-

zetar a lui Eminescu este, așadar,
unul la piatra de temelie a ziaristicii
din România.
Aflată pe agenda Parlamentului
României, tema stabilirii prin lege a
unei Zile în cadrul căreia să fie celebrați cei care informează opinia publică a relevat, în urma dezbaterilor, câteva idei majore: dincolo de discuțiile
referitoare la denumire – Ziua Ziaristului sau Ziua Jurnalistului – cei care
vor decide legiferarea au reliefat importanța profesiei, presa fiind considerată de către parlamentari o componentă-cheie a statului, ascendentul
deontologiei (necesitatea ca breasla să
fie alcătuită din profesioniști în domeniu), precum și independența editorială (nevoia desprinderii complete a
jurnalismului de influențe de orice fel).
Din toate aceste considerente – și
multe altele – Uniunea Ziariștilor
Profesioniști consideră necesară legătura pe care contemporaneitatea
breslei trebuie să o facă cu marele ei
trecut, cu nemuritorul principiu al
libertății presei, al cărui prim și major exponent a fost Mihai Eminescu.
Mai departe, pentru proiecția acestei
conexiuni spre viitorul profesiei, îi
chemăm alături de noi pe toți ziariștii (jurnaliștii) din țară.
UZPR
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EVALUARE

Un an de la Adunarea generală de la Râmnicu Vâlcea

Bilanțul UZPR,
cel mai fast din
ultimele decenii
Cu un an în urmă, la Adunarea Generală de la Râmnicu
Vâlcea, UZPR trecea într-o nouă etapă, cu ambiții mari și
proiecte de anvergură în numele ziariștilor români, dintre
care cea mare parte s-au confirmat.

A

@ Doru Dinu Glăvan

dunarea Generală de la
Râmnicu Vâlcea dezbătea
și aproba, în martie 2016,
un nou Statut și unele modificări de structură a conducerii; era
începutul celei mai faste perioade din
ultimii ani, cu realizări fără precedent
pentru breasla jurnaliștilor.
Conducerea, semnificativ flexibi
lizată și orientată spre conectarea cu
reperele contemporane ale mass-media, a continuat, cu eforturi sporite, demersurile pentru ceea ce poate fi considerat cea mai mare realizare în
dreptul jurnalismului românesc profesionist: recunoașterea profesiei ca fiind una de creație. Începute în anul
2012 și continuate fără odihnă, aceste
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acțiuni triumfau în decembrie 2016,
când s-au acordat primele Adeverinţe
pentru jurnaliştii pensionari, membri
ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România, în vederea obţinerii indemnizaţiei suplimentare de 50% din valoarea pensiei. Era un moment cu adevărat istoric al breslei, iar în spatele lui
stăteau zile și nopți de acțiune concertată, atragerea în acest proiect a unor
instituții și personalități publice de
prim rang, campanii de presă etc. Au
fost alături de UZPR Academia
Română, care menţionează că jurnalismul este activitate de creaţie atunci
când este susţinut de deontologie, politicieni, oameni de cultură și de presă. În mod firesc, începând din

primăvara anului trecut, sediul Uniunii
a fost asaltat de ziariști, în special foşti
membri, dar nu numai, cu toții dornici
să se alăture instituției care a luptat neîncetat pentru drepturile lor legale,
consolidarea prestanței și poziției lor
în societate. Așadar, potrivit Statutului
UZPR, se atestă ca jurnalist profesionist cel care dovedeşte 15 ani de activitate în profesie, cu ultimii cinci ani
de fidelitate în organizaţie. A urmat o
perioadă de efervescență la nivelul
Secretariatului Tehnic, pregătirea
Dosarelor pentru atestare profesională care au permis intrarea în drepturile de pensie suplimentară a colegilor
noștri care au trudit zeci de ani pentru
informarea publicului, făcând una dintre cele mai solicitante profesii.

Ferestre spre lume
Chiar dacă focusul conducerii centrale a fost în principal pe demersul de
recunoaștere prin lege a calității de creatori a jurnaliștilor, alte proiecte și-au
găsit loc pe agenda ultimului an, unele

În numele jurnaliștilor
români

mai ambițioase decât altele. A fost reconfigurată pagina web a instituției, care
astăzi se prezintă tot mai mult ca o legătură a jurnalismului românesc cu
exteriorul, beneficiind de contribuția a
numeroși colaboratori, atât din țară, cât
și din Diaspora. O altă apariție editorială care a pornit cu dreptul și s-a consolidat neîncetat, reliefându-se ca un
reper cu totul special în peisajul publicistic, este nou înființata Revistă „UZP”,
dedicată în totalitate breslei și preocupărilor jurnaliștilor, oglindă internă și
internațională a acestei nobile profesii.
O altă publicație care s-a evidențiat încă
de la apariție, cu 26 de numere în urmă,
este „Cronica timpului”, revistă ce se
remarcă prin ținută editorială și conținut aparte. În linia întâi a publicațiilor
UZPR se află de asemenea revista
„Detectiv cultural”, care și-a câștigat un
binemeritat renume pentru standardul
opiniilor exprimate.
Un proiect cu totul remarcabil, finalizat tot în anul 2016, a fost înființarea
Editurii UZPR, deschisă în principal

membrilor Uniunii, dar și altor personalități de ținută care doresc să îmbogățească patrimoniul cultural național
cu operele lor, editate sub egida UZPR.
La scurt timp, un eveniment de excepție
stabilea standardele publicistice ale
Editurii: lansarea volumului „Ambasa
dorii mei din Olimp”, semnat de cunoscutul om de cultură Mircea M. Ionescu.
Evenimentul s-a bucurat de prezența
unor personalități de primă mărime, ca
Ivan Patzaichin și Ilie Năstase.
S-a continuat și în anul trecut, cu
mai mult aplomb ca niciodată, organizarea unei manifestări de tradiție, care
a ajuns punct fix în viața culturală a
Capitalei: Seratele „Eminescu, jurnalistul”. Acestea reprezintă locul de întâlnire
perfect pentru personalități de calibru
ale vieții spirituale, din Bucureşti, din
țară și din străinătate, care leagă trecutul
de prezent și proiectează apoi în perspectivă una dintre cele mai frumoase
profesii din lume, jurnalismul, și marile
nume consacrate, cele care au făcut istoria domeniului prin opere fără egal.

Conducerea UZPR a lucrat fără
oprire, din toate perspectivele posibile,
pentru înalta recunoaștere și consolidarea renumelui UZPR în România și
peste granițe. Aproape nu a fost eveniment notabil al breslei (Festivalul
Internaţional „Mihai Eminescu”, de la
Dumbrăveni, alături de importanţi academicieni şi personalităţi marcante din
lumea culturii, „Congresul spiritualităţii
românilor de pretutindeni”, de la Aba
Iulia-Zlatna, cu o participare semnificativă a românilor din 38 de ţări etc)
unde să nu se facă auzită vocea instituției. De la Cluj la Constanța și de la Sibiu
la Curtea de Argeș, președintele Uniunii
a dus peste tot mesajul jurnaliștilor.
În același răstimp plin de reușite s-a
înregistrat și o sporire fără precedent a
vizibilității UZPR peste hotare. Câteva
repere majore au fost întâlnirea cu o
delegaţie a Uniunii Ziariştilor Profe
sionişti din China, discuţii pentru înfiinţarea unor filiale sau grupuri de jurnalişti la Ghiula, Ungaria, respectiv
Viena (pe lângă cea de la Graz), afilierea
unui grup de jurnalişti din Israel, discuţii pentru intrarea în UZPR a unui
grup de jurnalişti de la Paris și din
Serbia (Pancevo, Novi Sad şi Uzdin).
Mai mult ca niciodată, grație unei
munci neobosite și unei dedicații constante, care merită toată recunoașterea,
conducerea UZPR a reușit nu doar să
îndeplinească așteptările membrilor săi,
așa cum au fost ele exprimate la
Adunarea Generală din urmă cu un an,
ci și să le depășească. Iar viitorul acțiunii
duse în numele jurnaliștilor români este
cu atât mai ambițios.
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EDITORIAL
Revigorarea agendei
Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România
@ Adrian Fulea

P

rimăvara este momentul
propice pentru a marca și
revigorarea activității în
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) într-o
exprimare solidară a oamenilor de
presă români de pretutindeni. În
„inima” jurnalismului profesionist
din România, la UZPR, zilele sunt
într-o forfotă constructivă; activități
diverse, membri plini de pasiune
profesională, atmosferă încărcată
de inițiative promițătoare. Mergem
înainte, întăriţi după o iarnă cu mai
multe încercări. În plan personal şi
colectiv, social, economic şi organizaţional.
La sediul UZPR se desfăşoară o
activitate susţinută, pentru analiza
dosarelor pentru Legea 83/2016,
ceea ce înseamnă un mare volum
de muncă; cereri, completări de
documente, adeverinţe, adrese către Casele de pensii, expediere către
destinatari, consiliere la sediu sau
prin telefon a celor care au dosare
incomplete, organizarea şedinţelor
Comisiei de atestare, dar şi pentru
punerea la punct a Secretariatului
tehnic (sectorul de legitimaţii cu
sute de documente de membru, evidenţa electronică a tuturor
dosarelor, cele ale pensionarilor şi
numeroase altele, cu noile înscrieri
din ultimele 6-7 luni, soluţionarea
reorganizării arhivei ș.a.m.d). Cu
satisfacție am constatat că în echipă am reuşit să rezolvăm problema
stringentă a unor membri UZPR
care aşteptau, firesc, o finalitate cât
mai urgentă a solicitării lor.
Lângă noi, în Uniunea Ziariştilor Profesionişti, au venit mulţi co-
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legi de breaslă. O parte dintre ei
„trag” la treburile curente de la sediu, în secretariatul tehnic, alţii
pentru Gala Premiilor UZPR, mulți sunt implicați în organizarea
Adunării Generale, de la Lacul Vidraru. Încurajatoare este solidaritatea membrilor UZP care s-au oferit
să susţină activităţile menţionate și
cele care se află acum în agendă.
Oameni noi şi la Revista UZP,
un colectiv tânăr şi omogen. Se lucrează cu pasiune şi fiecare are
multe idei. Căutăm subiecte, rubrici noi, titluri pe măsură. Intensă
este activitatea și la Editura Uniunii, acum fiind în lucru două volume. În paralel, evenimentele cu
revista „Cronica Timpului”, Seratele „Eminescu, jurnalistul”, deja tradiţionale, şi Teatrul „Nostrum”...
Gândim, din vreme, acţiuni care să
întărească statutul UZP de uniune
de utilitate publică.
Odată cu venirea primăverii, te
gândești ce proiecte mai ai de continuat, de inițiat sau de dus la bun
sfârșit… Și peste toate există în
UZP această efigie a participării, de
la soluţionarea problemelor din
organizaţie până la reconstrucţia
unei echipe cu o atitudine serioasă
şi responsabilă, cu respect faţă de
Uniune şi de membrii noştri. Gândul nostru se îndreaptă spre a consolida Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, pentru a-i
spori renumele de organizaţie
puternică, în plină ascensiune, care
se află neîncetat în slujba jurnaliștilor români.
Împreună, în echipă, vrem să
construim!

SUB EGIDA EDITURII
În presă și dincolo de ea

„Povestea unui jurnalist - Ion Marin”
de Eveline Păuna

E

ditura Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România a
ales să editeze un volum-provocare, demers al unei tinere jurnaliste care a pornit pe urmele
profesionale ale unui nume reper în
presa românească a ultimelor decenii:
Ion Marin.
Autoarea l-a cunoscut pe redutabilul gazetar în calitate de profesor și
decan al Facultății de Jurnalism a Universității bucureștene „Hyperion”. Dispariția bruscă și prematură a celui care
a format rânduri de generații de tineri
ziariști avea s-o îndemne spre realizarea unui demers publicistic notabil, o
carte-evocare cum puține sunt, și mai
ales despre jurnaliști. Eveline Păuna a
pornit spre rădăcinile omului Ion Marin și a documentat în detaliu parcursul profesional de excepție al celui care
avea să devină celebru pentru o specie

de presă ce nu este la îndemâna oricui:
ancheta jurnalistică. „Era un copil foarte inteligent, care se voia mereu primul
la învățătură”, a descoperit autoarea
în mărturia unui prieten de primă tinerețe al lui Ion Marin. Mai târziu, era
cel mai bun student al seriei din care
a făcut parte, singurul care a terminat
studiile cu nota 10…
Ion Marin a continuat la fel – furtunos, apărând adevărul cu orice preț,
dezvăluind jurnalistic la scară mare,
cu orice costuri personale. „Gazetar înnăscut”, cum îl descrie Dinu Săraru în
paginile volumului, a fost omul cetății
prin ziarul pe care l-a înființat și condus două decenii și unde s-au format
oameni – ziariști și nu numai – care
mărturisesc în cartea „Povestea unui
jurnalist” că proximitatea lui Ion Marin era o adevărată școală de presă. La
rândul lor, colegi de breaslă, nume re-

putate ale gazetăriei românești, îl evocă
emoționant și relevant: „Și-a păstrat
neatinse principiile – poate și de aici îi
veneau acea impresionantă liniște sufletească, umorul, răbdarea și energia de
a duce la bun sfârșit complexe proiecte
jurnalistice sau universitare”, povestește
Bogdan Ficeac.
Marele jurnalist Ion Marin nu mai
este printre noi… fizic. Pentru că privind la mobilizarea generală a studenților săi și a multor oameni pe care i-a
format pentru continuarea aparițiilor
ziarului „Ultima oră”, reiese cu claritate
ce înseamnă cu adevărat, în reperele ei
cele mai solide și mai durabile, o moștenire. Cartea „Povestea unui jurnalist.
Ion Marin” parcurge devenirea unui
om care a determinat devenirea multor
altora, în presă și dincolo de ea.

@ Roxana Istudor

„SOCIAL MEDIA

- o nouă dimensiune a raporturilor dintre
securitatea societală și mass-media”

de dr. Teodora Marin

M

ass-media în general și
presa în special nu mai
sunt de imaginat fără
ceea ce este îndeobște
denumit social media. Fenomenul,
unul dintre cele mai libere din câte trăiește societatea contemporană, a ajuns
aproape determinant pentru tot ceea
ce înseamnă civism, angajare a opiniei publice în viața socială, răspândire
fără precedent a informației care nu
mai trece prin filtrul comunicatorilor
oficiali, de orice fel ar fi ei, autorități
sau editori de presă. Dată fiind relevanța social media, o forță demonstrată
pe deplin în Primăvara arabă sau în
coagulările de manifestații de protest

care schimbă guverne sau moduri de
guvernare, lucrarea academică „SOCIAL MEDIA - o nouă dimensiune a
raporturilor dintre securitatea societală
și mass media”, semnată de dr. Teodora
Marin, vine să sintetizeze și să pună
în largă perspectivă relațiile complexe
dintre securitatea societății și dreptul
ei fundamental la informație.
Amplu și relevant documentat, volumul-studiu punctează, printre altele,
aspecte esențiale ca „Principalele modificări ce au transformat mass-media
odată cu apariția internetului”, „Efectele mediatizării asupra guvernanților și
guvernaților”, „Înregimentarea rețelelor sociale în războiul informațional”,

„Intensificarea controlului social media din rațiuni de securitate națională
și societală”.
Lucrarea realizată de dr. Teodora
Marin și apărută la Editura Uniunii Ziariștilor Profesioniști nu este recomandată doar specialiștilor, pentru care
poate reprezenta un plus în condițiile
în care studiile în domeniu sunt relativ puține; este captivantă deopotrivă
pentru orice persoană care dorește să
înțeleagă și să pună în contextul corect
direcția în care merge societatea din
perspectiva relației omului cu informația după care se ghidează și reacționează. În esență, cartea „SOCIAL MEDIA” este o lectură potrivită și necesară
pentru oricine și pentru toată lumea.

@ Oana Tănase
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GALA PREMIILOR

În galeria marilor personalităţi…

In memoriam
Ion Marin

F

undația „România 2000”,
împreună cu ziarul „Ultima
oră”, au organizat miercuri,
15 martie 2017, la Hotelul
Mari Vila Best Western Plus, a XV-a
ediție a Galei Laureaților, în cadrul
căreia au fost omagiate cu Diploma de
Excelență și Trofeul România 2000
mai multe personalități din mediul
autohton academic, cultural, politic,
jurnalistic și de afaceri, pentru remarcabile contribuții.

Aveam să fim prezenți la un eveniment devenit deja tradiție, care de
data aceasta a fost aureolată de memoria uneia dintre cele mai complexe personalităţi jurnalistice ale
societăţii româneşti, totodată cu o
prodigioasă activitate universitară
(fost decan al Facultății de Jurnalism a
Universității bucureștene „Hyperion”)
– ION MARIN,director al cotidianului „Ultima oră” și al Fundației
„România 2000”. Evenimentul a

fost moderat de șarmantul prezentator Octavian Ursulescu și grațioasa
Eveline Păuna, în prezența unui auditoriu select, elegant şi marcat de o
netăgăduită emoție.
I-am regăsit printre laureați pe
Nicolae Văcăroiu, președintele Curții
de Conturi, prof. univ. dr. Adrian
Năstase, acad. Răzvan Theodorescu,
Anca Vlad, președinte Fildas Trading,
dipl. ing. Ștefan Manea, președinte Hofigal S.A., prof. univ. dr. Irinel

Popescu, Dumitru Pelican, director
AMOFM, Mihai Mugur Toader, actual primar al Sectorului 2, Dan Matei
Agathon, jurnalistul Florian Bichir
ș.a., care i-au evocat profilul civic,
puternic, viu și luminos, ce a amprentat vădit lumea jurnalistică. O
plăcută surpriză a fost și nominalizarea președintelui Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România (UZP),
Doru Dinu Glăvan, cel care, în ultimii ani, a redat locul cuvenit acestei
organizații, prin constanta și neostoita
sa implicare în viața breslei pe care o
slujește cu atâta dăruire de mai multe
decenii și de care regretatul Ion Marin
a fost mereu alături.
Seara a fost încununată și de dubla lansare a volumelor „Povestea
unui journalist - Ion Marin” (Eveline
Păuna) și „Social Media – o nouă
dimensiune a raporturilor dintre

securitatea societală și mass-media”
(Teodora Marin). De altfel, Teodora
Marin, soția reputatului jurnalist, a
fost și sufletul acestei memorabile
întâlniri. Impecabila organizare s-a
bucurat și de susținerea deosebită a următorilor sponsori: Nicolae
Croitoru (KEIA - Apa Minerală
Naturală), Ștefan Manea (Hofigal
S.A.), Marin Mândrilă (Hotelul Mari
Vila), Doru Dinu Glăvan (UZP),
Anca Vlad (Fildas Trading), Mitru
Crișan (Diami Lactate, Slobozia),
Ștefan Dulu (Editura și Tipografia
Semne), Gheorghe Boțârcă (primarul com. Topoloveni), Ion Drăgușin
(primarul com. Bucu care a dat numele Bibliotecii comunale Ion Marin),
Vali Grosaru. Au fost alături pentru
reușita acestui eveniment de excepție
mulți alți prieteni și colaboratori ai regretatului jurnalist, ca Roxana Istudor,

Ion Marin (12 martie 1955,
Bucu – 19 octombrie 2016, București), reputat jurnalist în presa
post-decembristă (Scînteia devenit după 1990 Adevărul, Exclusiv,
Ultima Oră, Atac), în televiziune
(Antena 1, Prima TV, TVRM, Nova
TV și OTV), scriitor (debut în 1977
în revista Luceafărul, colaborând la
mai multe reviste SLAST, Adevărul
literar și artistic, Punctul critic, autor de romane și volume de proză
scurtă) și profesor universitar doctor (Universitatea „Hyperion” din
București).
Ovidiu Zanfir, Marian Pușcașu, mulți
alți oameni de bine care i-au admirat
condeiul ani de-a rândul.
Gala a fost susținută de mai mulți
parteneri media: Senso TV, HypTV
– Universitatea Hyperion, Antena 1 Slobozia, Radio România Actualități,
AGERPRES, cunoscuți fotografi
(Sebastian Oros, Gabi Boholț, Florin
Eșanu) și numeroși reprezentanți ai diverselor site-uri cu tematică jurnalistică.
Ediția jubiliară a confirmat, prin
prezența atâtor invitați de seamă din
România, faptul că Gala Premiilor
Fundației „România 2000” și ziarului „Ultima oră” a reușit să valorizeze personalități de prim rang atât
din țară, cât și din afara granițelor
ei, întărind, în memoria reputatului
jurnalist Ion Marin, dezideratul evenimentului centrat pe vocație, merit
și performanță.

@ Daniela Gîfu
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CONSEMNĂRI

EVENIMENTUL ANULUI
PENTRU VIITORII JURNALIȘTI
Prima instituţie de învăţământ superior din România,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi,
organizează unul dintre cele mai importante
evenimente ale anului pentru viitorii jurnaliști.
Absolvenți, reprezentanți ai trusturilor de presă,
profesori universitari și masteranzi vor deschide
drumul spre a patra putere în stat.

M

asteranzii de la Specializarea „Tehnici de
Producție Editorială în
Presa Scrisă, Audiovizual și Multimedia”, din anul al doilea ai
Universității „Alexandru Ioan Cuza”,

Primăvara în Cetatea
Clujului are o coloristică
aparte, datorată
impresionantei agende
culturale. Mă voi opri
acum la două dintre
evenimentele culturale
care au îmbrăcat în haine
de sărbătoare orașul de la
poalele Feleacului.

A

şa cum prefiguram în
avanpremiera celui de-al
cincilea concert marca
Young Famous Orchestra
– această tânără, foarte ambiţioasă şi
entuziastă orchestră clujeană, alcătuită
din instrumentişti virtuozi şi aflată sub
bagheta la fel de tânărului, dar experimentatului dirijor Vlad Agachi – evenimentul a marcat revenirea triumfală a
acesteia pe podiumul Sălii Auditorium
Maximum, în două reprezentaţii, adevărat tur de forţă, în 6 şi 8 februarie a.c.
Săli arhipline au aplaudat cu căldură
evoluţia impecabilă a orchestrei conduse cu dezinvoltură, dublată de fermitate, siguranţă şi şarm, de dirijorul Vlad
Agachi, a cărui formare am urmărit-o în
10
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organizează a VI-a ediție a evenimentului „ALUMNI 2017”. Tema propusă,
„Student la jurnalism caut angajator!”,
se adresează tuturor studenților interesați de o viitoare carieră în media.
Până în data de 4 mai - atunci când

este programat evenimentul - noua
generație lucrează cu toată priceperea
și dăruirea pentru reușită.
„Disciplina «Practica Relațiilor
Publice», predată de dr. Daniela Gîfu,
a devenit în acest semestru «redacția»
universității, întrucât la fiecare întâlnire facem un pas înainte în ceea ce
privește pregătirea evenimentului. S-a
lucrat intens și se lucrează încă la detalii, pentru că ne dorim ca iscusința
de a pune în practică cele studiate în
domeniul PR-ului să fie cât mai vizibile”, a declarat Alice Axinte – reprezentantul grupei de masteranzi.
Cu prilejul acestui eveniment se
vor întruni în sala de conferințe din

c orpul Ral Universității „Alexandru Ioan Cuza” actualii studenți, care sunt înmatriculați la
Facultatea de Litere la Catedra
de Jurnalism și Științe ale Comunicării, cu absolvenții aceleiași specializări, cu profesorii
care le-au fost îndrumători pe
parcursul anilor de studiu, cu
jurnaliști de carieră, dar și cu
angajatorii care vor răspunde
invitației trimise.
„Dacă în anul universitar
trecut evenimentul «ALUMNI»
a încercat să pună accentul pe
ceea ce nu a oferit școala de jurnalism, iată că de această dată
încercăm să privim dincolo de
camerele de luat vederi sau de condei.
Lansăm în continuare invitaţia pentru
reprezentanţii presei ieşene şi printre
reprezentanţii instituţiilor interesate de
soarta presei locale de a participa şi de a
dezbate pe marginea temei «Student la

AGORA CULTURALĂ CLUJEANĂ
anii din urmă, revelându-i marele potenţial, dar şi faptul că şi-a însuşit cu inteligenţă lecţia maeştrilor (dacă spunem
Daniel Barenboim, de exemplu, am
spus totul), în preajma cărora şi-a perfecţional gestica, stilul, maniera de abordare în relaţia dirijor-orchestră-solişti,
dirijor-public etc. În această manieră a
fost gândit şi cel de-al cincilea concert al
Young Famous de la Cluj-Napoca: Vlad
Agachi la pupitrul orchestrei, alături
de Analia Selis (voce), Mariano Castro
(pian) şi invitatul special Omar Massa,
un virtuoz al bandoneonului.
Aşadar, TANGO simfonic. Şi atât.
După „Vă place tango?”, „Tango simfonic” sau „Piazzolla, o poveste autentică”
– proiecte anterioare, de mare succes.
Muzicalitatea, farmecul interpretării şi
feeling-ul nativ al Analiei Selis, excepţionalele aranjamente ale pianistului, compozitorului şi orchestratorului Mariano
Castro, precum şi un autentic ambasador
al muzicii lui Astor Piazzolla pe marile
scene de concert ale lumii – bandoneonistul Omar Massa, ale cărui rădăcini
pornesc din tango şi refac un arc de la
Piazzolla până la muzica barocă europeană şi latino-americană – au realizat

unitatea întregului concert, i-au conferit
rotunjime şi concreteţe, au captivat, pur
şi simplu, smulgând bis-uri care nu s-ar
fi terminat... La superlativ şi reinterpretarea originală a celebrelor tango-uri româneşti „Zaraza”, „Mână birjar” sau „Vrei
să ne-ntânim sâmbătă seara?”, datorată
aceluiaşi Mariano Castro.
Şi, pentru ca „topirea” în atmosfera
fascinantă creată de muzica de tango,
vals şi milonga să fie totală, dansatorii

profesionişti Ioana Lascu şi Horia Pop
au încântat cu mişcările lor mulate pe
melodica sentimental-emoţională, realizând încrucişări şi sincopări complexe
de paşi, piruete şi linii aplaudate cu entuziasm de publicul încântat de arta lor.
***

Începută la fine de an 2016, seria manifestărilor aniversare dedicate
împlinirii a 10 ani de apariţie neîntreruptă a Revistei de cultură urbană

jurnalism, caut angajator!»”, arată cercetător științific dr. Daniela Gîfu.
Întâlnirea va fi moderată de tineri
care au cunoscut jurnalismul local:
Georgiana Hamciuc și Dragoș Toma.
Intrarea va fi liberă, în limita locurilor
disponibile.

Studenții participanți sunt rugați
să își rezerve locul prin completarea chestionarului de pe blogul evnimentului: https://intalnirealumni.
wordpress.com.

„ORAŞUL” şi a două decenii de existenţă a Fundaţiei Culturale „CARPATICA”
a continuat şi în 2017, printr-un eveniment de anvergură, care a adunat în
jurul organizatorului principal – arh.
Ionel Vitoc, director general al revistei,
fondator şi preşedinte al Fundaţiei – reprezentanţi ai elitei culturale a Clujului.
A fost lansat numărul dublu 39-40 al
Revistei „ORAŞUL”, care apare sub egida Fundaţiei Culturale şi de Caritate
pentru Protecţia Patrimoniului Cultural
Naţional „CARPATICA” şi a Uniunii
Universităţilor Clujene (patronaj cum
nu se poate mai onorant).
O reunire de spirite alese, de luptători pentru „minte, inimă şi literatură”,
de militanţi pe tărâmul culturii înalte, al
civismului şi locuirii paşnice în limitele
polis-ului Cluj-Napoca întemeia, acum
un deceniu, Revista de cultură urbană
„ORAŞUL”. Admirabilă şi generoasă
întreprindere, care a realizat şi continuă să o facă, cu pasiune şi ardoare,
„electrocardiograma” oraşului în context naţional şi internaţional, revelând
aspecte contemporane sau altele uitate
sau mai puţin cercetate, dintr-o devenire milenară.
Academicieni, universitari din linia întâi a ştiinţelor şi culturii clujene, scriitori şi artişti plastici de acelaşi

calibru au asistat, în ambianţa Galeriei
CASA ARTELOR a Fundaţiei Culturale
„CARPATICA” (B-dul Eroilor nr. 16)
la vernisajul unei expoziţii cuprinzând
copertele tuturor numerelor de revistă
apărute în cei 10 ani – creaţii de remarcabilă forţă, frumuseţe şi originalitate
grafică ale artistului plastic Valeriu
Gheorghe Teodorescu.
Cum niciodată nu este destul să vorbim despre Eminescu, lansarea revistei
„ORAŞUL” a fost precedată de: proiecţia
unui film dedicat LUCEAFĂRULUI, a
cărui coloană sonoră a redat poemul
„Luceafărul” în lectura lui George Vraca;
prezentarea spectacolului „Luceafărul”,
realizat de actriţa Elena Ivanca cu participanţii la Tabăra de artă pentru copii de la Vălenii Şomcutei, ediţia 2013,
în care copii de naţionalităţi diferite
au recitat „Luceafărul” într-o română
impecabilă!; ceremonia înmânării de
diplome şi medalii aniversare susţinătorilor, colaboratorilor şi participanţilor la manifestările „ORAŞULUI” şi ale
Fundaţiei „CARPATICA”. Şi, pentru că
întregul eveniment s-a aflat sub semnul
lui Eminescu, actorul Dorel Vişan a recitat „Mortua est!”. Magistrală rostire,
memorabilă aniversare!

@ Dragoș Toma

@ Michaela BOCU
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PRESA MINORITĂȚI LOR

in primul moment al libertăţii cucerite de cetăţenii
ţării după Revoluţia din
decembrie 1989, asemenea presei române, presa de limbă
maghiară din România a cunoscut o
creştere şi o diversificare semnificative, atât cantitativ, cât şi din punct
de vedere tematic şi al formelor de
expresie, chiar dacă noi n-am trecut
prin faza megatirajelor... Totodată,
mulţi cititori de limba maghiară au
frecventat intens şi presa de limba română, însetaţi de informaţia liberă,
încântaţi de pluralismul ideatic, atraşi
de posibilitatea ieşirii din izolarea spirituală. A început să se formeze, de pe
atunci, o nouă categorie: cea a „cititorilor profesionişti”.
Chiar la începutul anului 1990 a luat
fiinţă asociaţia profesională a breslei
(fără tangenţe cu dimensiunea sindicală...): Asociaţia Ziariştilor Maghiari din
România (al cărei președinte am fost,
în perioada 1997-1999). Actualmente,
asociaţia numără peste 300 de ziarişti,
dintre care în jur de 50 sunt pensionari
(în activitate jurnalistică sau nu). Iată
şi un inventar actual aproximativ al
entităţilor media (redacţiilor) în limba
maghiară din România:

Echidistanță editorială și
principialitate jurnalistică

- despre presa de limba
maghiară din România Presă scrisă: cotidiane – 16, săptămânale – 13, cu apariţie lunară – 15,
reviste literare şi de artă – 7, publicaţii
cu apariţie periodică – 32, publicaţii
pentru copii, elevi şi studenţi – 8, păstrarea religiei – 22 de publicaţii. Deci,
peste 110 titluri. Presa audio (radio şi
televiziune) – 40 de redacţii. Presă online – 22 de entităţi.
Referindu-ne doar la câteva cons
tatări generale, putem afirma că marea majoritate a presei maghiare din
România este de orientare de centru-dreapta. Cei care cred că acest fapt
12
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este în legătură, prin condiţionări reciproce, cu orientarea politică a Uniunii
Democrate a Maghiarilor din România
nu se înşeală. Prin asociaţiile culturale
și fundaţiile sale, UDMR sprijină unele
dintre aceste publicaţii, dar şi mai multe
funcţionează sub influenţa directă sau
indirectă, materială şi/sau spirituală a
guvernului actual din Ungaria. Chiar
în aceste condiții, trebuie menționat cu
claritate faptul că, în marea lor majoritate, sunt consecvent critice faţă de
politica Uniunii! Cele mai echidistante
şi principiale medii, în aceste condiţii,

sunt indiscutabil redacţiile de limba
maghiară ale televiziunii publice şi –
mai ales – radioului public.
Per ansamblu domină calitatea
actului jurnalistic echilibrat și independent, deși la începutul acestui an
au apărut câteva semnale în mass-media despre imixtiunea politicului, în
general, şi a unor factori apropiaţi
guvernului maghiar în particular, în
activitatea presei din Transilvania:
„Guvernul maghiar care – de altfel
în mod corect – sprijină nenumărate instituţii ale minorităţii maghiare
din Transilvania, acum a trimis nota
de plată: acele instituţii media care
sunt în proprietatea sau sub influenţa
UDMR şi critică regimul Orbán trebuie închise sau transformate ideologic”. Iar concluzia: „Presa românească este mult mai diversificată,
mai tolerantă, capabilă de dialog şi
de dispute civilizate, faţă de cea maghiară”...

@ Hugó Ágoston

La 60 de ani de la apariție
Săptămânalul de limba germană

„Karpatenrundschau”

în contextul presei autohtone

P

resa brașoveană în limba germană are o veche istorie. În
acest an sărbătorim 60 de ani
de la apariția săptămânalului
„Karpatenrundschau” și 180 de ani ai
ziarului „Siebenbürger Wochenblatt”,
care a apărut sub această denumire
până în anul 1849, transformat atunci
în „Kronstädter Zeitung”, cotidian care
și-a încetat apariția la 25 august 1944.
În contextul venirii la putere a comuniștilor, 13 ani nu a mai apărut nicio
publicație în limba germană la poalele

Tâmpei. Câțiva ziariști de la nou înființatul cotidian „Neuer Weg”, în anul
1949, în București, au fost delegați în
1957 la Brașov, unde au scos, pe 30 mai
1957, ziarul „Volkszeitung”, pentru fosta
regiune.
Odată cu reîmpărțirea administrativă a țării în județe în anul 1968, colectivul redacțional profită de ocazie și dă
ziarului un nou profil de social-politiccultural, cu apariție săptămânală, sub
denumirea de „Karpatenrundschau“
(Orizont Carpatin). Primul număr a

apărut pe data de 1 martie 1968. Noua
revistă, gen magazin, punea accentul
în mod deosebit pe istoria, cultura și
învățământul în limba germană, pe
tradițiile acestora. Până în anul 1974,
această publicație a apărut în 16 pagini,
având un puternic colectiv redacțional,
format din 24 de persoane și beneficiind
de colaborarea a numeroase personalități ale vremii. O schimbare structurală
a avut loc în 1974, când, din cauza unor
măsuri economice, a fost redus la opt
pagini, iar colectivul la 12 persoane.
Deoarece publicața nu s-a compromis
înainte de 1989, în urma consultării
cu cititorii și cu diverse personalități,
publicația și-a continuat apariția, sub
același nume.
Redacția s-a confruntat în primii ani
de după Revoluție în special cu probleme financiare. La început s-a bucurat de
sprijinul Ministerului Culturii. După ce
cotidianul „Neuer Weg! s-a transformat,
în anul 1993, în „Allgemeine Deutsche
Zeitung für Rumänien”, beneficind de
sprijinul financiar al Fundației pentru
promovarea literaturii germane din
țară, a preluat și ziarul de limbă germană „Banater Zeitung”, din Timișoara.
În acest context, am găsit ca singură
soluție fuziunea săptămânalului brașovean cu cotidianul din București, lucru
care s-a întâmplat la 1 ianuare 1996. De
atunci, ambele săptămânale apar în continuare ca suplimente ale cotidianului,
care are sediul central în capitală și se
difuzează în toată țara. Redacțiile locale
din Brașov, respectiv Timișoara și-au
păstrat independența editorială, acestea
devenind însă și subredacții ale cotidianului prin care se asigură finanțarea.
Cu toate că populația germană din
România a scăzut în mod dramatic,
de la 800.000 în perioada interbelică
la 42.000 în prezent, apare în continuare cotidianul „Allgemeine Deutsche
Zeitung”, cu cele două suplimente, un
săptămânal la Sibiu - „Hermannstädter
Zeitung” - o publicație lunară a Episcopiei Evanghelice C.A. Emisiunile în limba germană la TVR și cele dela Radio
România, de la posturile de Radio Timișoara și Tg. Mureș întregesc imaginea
rețelei media în limba germană din țară.

@ Dieter Drotleff
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DIVERGENȚE

Lumea virtuală
a jurnalismului
Î

mi imaginez că principala
grijă a oricărui realizator de
emisiuni este să descopere
efectul pe care îl are o temă
aleasă de acesta asupra publicului.
Nu cât de jovial sau nesuferit a fost
cu invitaţii, nici câte laude primeşte
pentru prestaţia filtrată prin mintea cunoscuţilor... Ci audienţa şi
preluarea ideilor pe cât mai multe
platforme de conţinut contează în
cele din urmă.
Am avut şansa să constat că
teme care produc mii de vizualizări sau tone de comentarii nu se
reflectă în amplitudinea audienţei
tv. Posibil să fie ceva greşit cu mecanismul de strângere a datelor.
Dar asta este doar o parte, e drept
imposibil de cuantificat, a proble-

14
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mei. Cea mai mare nedumerire a
mea vine, însă, din paradoxul între
preocuparea exprimată de public
pe forumuri sau viaţa cotidiană şi
atenţia acordată aceleiaşi teme într-o emisiune mainstream.

Am căutat să aflu
răspunsul la două dileme:
1. de ce publicul refuză să accepte
realitatea evitând șansa aprofundării temei privind subiectul la televizor?
2. cum transformi o temă controversată şi populară în mintea oricui
într-un succes de audienţă?
Am descoperit că, în ultimii ani,
media şi segmentele societăţii interesate de aderenţa publicului pentru
susţinerea unor proiecte naţionale se

confruntă cu două fenomene puțin
înțelese în spaţiul românesc. Primul
este efectul de segregare, iar al doilea
efectul de bumerang.
Nu conştientizam că trăim în
bule ideologice şi cu idei preconcepute. Refuzăm ştirile care nu ne confirmă ideile şi convingerile. Astfel ne
expunem la acele păreri care sunt similare cu ale noastre şi refuzăm să le
ascultăm pe ale oponenţilor. Acesta
este efectul de segregare, de izolare
într-un grup cu aceeaşi comuniune
de idei şi valori. Să presupunem că
ne dorim să fim combatanți într-o
bătălie a ideilor. Atunci trebuie să
fim conştienţi că plictiseala şi distragerea atenţiei sunt arme esenţiale în
obţinerea rezultatului final: câştigarea audienţei.

Ce vreau să spun prin asta? Haideţi să luăm ca exemplu un studiu
realizat de cercetătorii Gary King,
Jennifer Pan şi Margaret Roberts
asupra programului guvernamental chinez de propagandă în mediul
online. Guvernul l-a denumit „armata celor 50 de cenţi” - cu referire
la costul plătit pentru fiecare postare în social media. Niciunul dintre
postaci nu se angajează în dezbateri
sau argumente de vreun fel. Toţi se
feresc să intre în controverse de tip
raţional, pentru că obiectivul strategic este distragerea atenţiei de la
problemă şi inventarea unor ţinte futile. Chinezii s-au lămurit că
încercarea de a convinge publicul
prin prezentarea faptelor şi a adevărului produce teamă, iar teama îi
îndeamnă pe oameni să răspundă,
paradoxal, contrar evidenței. Adică în sens opus adevărului enunțat.
Astfel se formează efectul de bumerang, bazat pe reacţia de apărare
şi de contraatac a indivizilor. Aşa
s-a dezvoltat o întreagă industrie
media, denumită astăzi realitatea
alternativă sau a post-adevărului.
Pentru cunoscători, este ştiut
faptul că un om neinformat nu-şi
va schimba părerea asupra unui
subiect dacă faptele prezentate îi
pun la încercare convingerile. Din
contră, este mai sigur că acesta să
fie tentat să devină şi mai atașat credințelor înrădăcinate în mintea sa.
În concluzie, prezentarea faptelor
riscă să provoace în subconştientul
indivizilor cu păreri gata formate
un efect contrar, ba chiar aceştia să
creadă şi mai puţin din susţinerile
tale. O mulţime de studii confirmă
că repetarea unei informaţii false,
chiar dacă este dezminţită, poate
rămâne mult timp în mintea oamenilor. Pentru că aceştia, în ciclul repetării unui subiect de presă, nu-şi
vor aminti datele şi faptele, ci doar
cel mai comod şi uşor detaliu al poveştii. Care este întotdeauna mitul!
Adică informația de la care a pornit
controversa publică.
Aici intervine raţiunea umană,
care tinde să fie practică. Deşi ne
considerăm ființe raționale, şi prin

urmare capabile de rezolvări practice, în fapt reuşim cu măiestrie să
elaborăm strategii şi planuri doar în
planul... relaţiilor sociale. Nu facem
efortul să înţelegem ce este adevărat sau fals, ci cum ne aliniem unei
tabere deja formate. Când căutăm
să ajungem la o concluzie personală
asupra unei chestiuni controversate, alegem motivat varianta convenabilă, pornind de la prejudecăţi,
preferinţe şi recompense publice, în
loc să identificăm varianta corectă,
dar dezagreabilă. Asta se poate denumi raţionament motivat.

Când vrei să popularizezi
ştiinţa, te foloseşti de
experimente ştiinţifice,
nu de seminarii
şi cursuri teoretice
„Grupurile cu valori opuse ajung
să fie şi mai polarizate atunci când
sunt expuse informaţiei de tip ştiinţific sau raţional”, explică Dan Kahan, profesor de drept şi psihologie
la Yale University. Ar fi bine dacă
am accepta acest enunţ. Pentru că
aşa vom înţelege că nu putem forţa
pe nimeni să fie atent la fapte. Este
o luptă pierdută. Dar ce putem face?
O soluţie ar fi să tranformăm
curiozitatea umană într-o armă
subtilă de atragere a atenţiei. Desigur că pentru cunoscătorii unei
probleme, cei care dețin cunoștințe
şi informaţii bine zidite în mintea
lor, insistența stimulării unei opinii

contrare este inutilă. Însă pentru
restul, cei mulţi care-şi explică realitatea prin intuiţie şi mituri general
valabile, provocarea curiozităţii în
scopul obţinerii unui interes crescut
asupra unei probleme controversate poate da rezultate uimitoare.
În loc să le prezinte adevărul prin
fapte şi raţionamente concrete, jurnaliştii pot încerca explicarea unor
realităţi prin transformarea temei
într-o poveste al cărei narativ este
simplificarea proceselor mentale la
lucruri uşor de înţeles. Numai așa
poți să-l ademeneşti pe omul curios
să asculte, să exulte şi chiar să se
ruşineze de propria ignoranţă. Şi
tot așa poti spera ca mitul să i se
sfărâme sub propria raţiune.
Cu astfel de metode rafinate
şi din registrul ştiinţelor sociale
jurnalismul nu poate ţine pasul.
Este tot mai dificil să ne bazăm
pe organisme de supraveghere tip
CNA, rămase în epoca pre-internet,
pentru sancţionarea sau stoparea
tehnicilor înşelătoare din presă. Fakenews şi factschecking sunt două
arme din panoplia new media. Nici
nomele, nici etica presei nu mai au
corepondent în lumea nouă a realităţii alternative. Cine va aduna
cât mai mulți adepți prin reinterpretarea adevărului şi manipularea
emoţiilor primare va obține atenția
publicului.

@ Claudiu Lucaci
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Reportajul de război al lui
Constantin Virgil Gheorghiu

realizează o reproducere aproape filmică, de ciné-verité, a oraşului Cernăuţi,
carbonizat de pârjolul roşu sovietic
– clădiri în ruină, pereţi înnegriţi de
flăcări, ferestre sparte, flori arse, case
transformate în grajduri, străzi negre
de fum. Un oraş pustiu, în care românii
au fost arestaţi şi deportaţi în Siberia
ori striviţi cu tancul, ucişi şi azvârliţi
în gropi comune, la margine.
Pervertirea funcţională şi degradarea edificiilor oraşului stau mărturie
pentru furia devastatoare bolşevică:
Școala normală devine cazarmă „cu
miros de grajd”, Liceul militar e parte incendiat, parte ruină, cu pereţi
sfărtecaţi de dinamită. Încrâncenarea
pângăritoare atinge şi bisericile, jefuite de obiectele sacre, arse până în temelii, împreună cu icoanele şi cărţile
de valoare, ori transformate în latrine
pentru soldaţi ruşi, până când „din tot
ce poate avea un oraş n-a mai rămas
nimic”. Constantin Virgil Gheorghiu
părăseşte oraşul asediat „cu gene abu-

Constantin Virgil
Gheorghiu va face înalt
jurnalism şi în timp
de război, însă arzând
sufleteşte şi prin cuvânt,
odată cu malurile
Nistrului, în aceste lucide
şi dureroase reportaje de
front de pe frontieră.
reportajului narativ, frecventată

şi în romanele sale ulterioare, ca formă
de paraliteratură, în opinia criticului
literar Mircea Angelescu, în care a trăi
faptul trăit şi relatarea lui se amestecă
şi se confundă. Apar astfel micronaraţiuni de război, cu subiecte care ating
miraculosul (povestea bisericii Soborului din Bălţi, bombardată de bolşevici,
a cărei cruce, înclinată în primul raid

Un gen de frontieră, la frontiere

Î

n vara lui 1941, în care jurnalistul Constantin Virgil Gheorghiu
ajungea, ca reporter de război al
ziarului „România”, pe frontul
din Basarabia, scriitorul Constantin
Virgil Gheorghiu avea deja publicate
două volume de poezie bine primite
în lumea literară bucureşteană – „Viaţa
de toate zilele a poetului” (1939) şi
„Caligrafie pe zăpadă” (1940), dar şi
o bogată experienţă gazetărească, la
mai multe cotidiane importante din
capitală. Cele două faţete ale scrisului
său îi vor influenţa mai târziu scriitura,
în sensul unei interferenţe de registre
sufleteşti şi literare care vor genera
emoţionante reportaje de atmosferă şi,
invers, o proză literară ulterioară, marcată de spirit ascuţit al observaţiei, simţ
al situaţiilor şi stil concis, reportericesc.
Făcându-şi ucenicia la ziarul „Timpul”, apoi la „Universul” şi la „Curentul”,
viitorul corespondent de front îşi antrenase deja pana cu subiecte variate,
16
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de la faptul divers, la evenimentul politic şi cultural ori interviuri cu personalităţi. Aceste exerciţii jurnalistice vor
pregăti în surdină „marele reportaj de
război din teritoriile dezrobite” – volumul „Ard malurile Nistrului”, apărut
chiar în toamna lui 1941, cu relatări
de front, la graniţa dintre lite
ratură şi gazetărie. Scriitorul
corespondent de război consemnează
fapte, descrie atmosfera şi ia interviuri, într-un caleidoscop jurnalistic
deopotrivă informativ şi impresiv. Pe
fundalul unei epoci în care propaganda politică subminează de cele mai
multe ori adevărul, în care „terenul”
e scena unui spectacol apocaliptic al
degradării omului şi a omenescului,
Constantin Virgil Gheorghiu notează
totul cu onestitate, dar şi cu o acuitate
dureroasă a detaliului, în încercarea de
a (sur)prinde dramatismul clipei din
cursul tragic al războiului. Paginile
imortalizează instantanee ori imagini

în mişcare, dublate de perpetua perplexitate a reporterului în faţa abuzurilor
ocupaţiei sovietice distrugătoare de
existenţe şi anihilatoare de identitate naţională. Reconstituirea ororilor
armatei ruse configurează un peisaj
dantesc, un teritoriu carbonizat („Ard
malurile Nistrului!”), o mică Romă incendiată de un alt Nero, mai barbar şi
mai crud.
Reporterul scriitor excelează – cum
altfel? – în reportajul de atmos
feră. Înzestrat cu vocaţie jurnalistică mărturisită cu înfrigurare („orice
eveniment creează reporterului o stare
de nervi excepţională: când s-a produs
un fapt, reporterul nu mai poate şedea
locului. Trebuie să plece. Să fie de faţă.
Să fie primul pe teren. (...) Număram
ceasurile în aşteptarea clipei în care trebuia să plec pentru a scrie cel mai mare
reportaj din viaţa mea”, după cum nota
în capitolul „Plec reporter de război”),
tânărul Constantin Virgil Gheorghiu

rite de tristeţe”, dar conştient de responsabilitatea consemnării adevărului,
principiu esenţial în misiunea reporterului, căci „faptele pe care le culegem
noi acum şi pe care le scriem, vor alcătui
istoria de mâine”.
Excelent creator de situaţii, jurnalistul scriitor intuieşte, de la început,
impactul emoţional generat de relatarea
atrocităţilor frontului, cultivând specia

aerian, e îndreptată de al doilea, „impresionând nesfârşit pe credincioşi”, povestea negustorului creştin, supravieţuind
patru zile „cu rănile deschise” în plină
arşiţă, abandonat la marginea drumului, dar şi a tânărului român devenit
iscoadă, care trece Dunărea înot, neatins de gloanţele inamice, după primirea împărtăşaniei), grotescul (convoiul
„cu miros greu” al evreilor incendiatori

ai Chişinăului, care defilează „în faţa
ruinelor fumegânde ale oraşului sub care
zac cadavrele celor ucişi de ei”, troiţele profanate, mormintele dinamitate,
din care „au sărit bucăţile de sicriu şi
de oase”, jefuite apoi de „bravii soldaţi”
ruşi, caricaturalele neveste de bolşevici,
ieşite la piaţă cu veşmintele de bal ale
doamnelor Chişinăului), grobianismul
soldaţilor ocupanţi, ori tragicul (martirajul unor preoţi ortodocşi, sub tirul
armelor sovietice, executarea copiilor şi
bătrânilor din satele Basarabiei, arderea
recoltelor şi otrăvirea fântânilor, arestările şi deportările în Siberia, incendierea fabricilor şi a spitalelor).
O cutremurătoare cazuistică se întrevede şi din reportajele de tip
istorie de viaţă, în care jurnalistul
prozator înfăţişează fracturi biografice
sub presiunea abuzurilor ocupaţiei: povestea nebunilor eliberaţi din ospiciul
bombardat, dormind sub cerul liber ori
alergând bezmetic pe câmpuri, istoria
dramatică a fecioarelor abuzate de bolşevici, povestea femeii din Tighina care-şi riscă viaţa furând o pătură pentru
copii şi aşteptându-şi apoi pedeapsa cu
moartea (reportajul „Ard lumânări ca
la morţi pentru o femeie vie”), istoria
ţăranului împuşcat în lan de soldaţii
ruşi („Drama lui Constantin Beccin”),
calvarul românului din Ismail, arestat
şi torturat până la moarte în beciurile
NKVD-ului.
Acuitatea notaţiei şi grija pentru redarea realităţii sunt însă dublate mereu
de trăiri puternice („povestea pe care
ne-o narează e înfiorătoare”, „povestirea
acestor orori nemaipomenite decât în
timpurile Inchiziţiei mă emoţionează”,
„notez faptul acesta de mare dramatism” etc.), relatorul ieşind din neutralitate şi transmiţând în permanenţă
emoţie. Nu altă intenţie relevă interogaţiile repetate din finalul volumului, în
faţa nedreptăţii istoriei („De ce le-a fost
dat basarabenilor – acestor nesfârşit de
buni oameni de pâine şi haiduci, să sufere atât?”), care încheie un veritabil şi
profund demers jurnalistic împotriva
„jumătăţilor de adevăr” şi a mistificării,
debitate lozincard de forurile propagandistice: „noi facem război acum şi
nu avem timp de ziaristică”.

@ Corina Popescu
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Când hotărăști să te apuci de gazetărie,
trebuie să ai convingerea
că eşti făcut pentru ea
interviu cu
Neagu Udroiu
- Domnule Neagu Udroiu, când aţi lansat cartea „Condeie, voci, chipuri – Presa românească – pagini de istorie”
spuneaţi, printre altele, că „…facerea unei gazete este un
proces mai larg de cuprindere…”. Încă mai aveţi gazetăria în suflet!
- Nu numai în suflet, ci şi în viaţa mea, reprezintă un
areal, un spaţiu multidimensional extrem de important,
pentru că, prin natura lucrurilor, aritmetic, a cotropit
bună parte din viaţa mea, dar nu numai ca număr
de ani şi zile, ci și ca trăiri. Unele din ele incomensurabile. Când scrii un articol, doar tu ştii cât îţi
ia pregătirea, documentarea, scrierea şi bătălia cu
cei care trebuie să îi dea drumul mai departe. Sigur, în zilele noastre nu mai există aceste laturi ale
procesului tehnologic, a crescut foarte mult nu
atât responsabilitatea, cum ar trebui, ci organizarea vieţii de redacţie a îmbrăcat formule de existență specifice acestei perioade. Editorul sau proprietarul nu mai este dispus să plătească un coordonator de
secţie, un adjunct care să coordoneze mai multe secții, un supra-control care să vadă ce intră în tipografie, responsabilul de
număr şamd. Aceste trepte, într-un ziar central, cum a fost „Scânteia Tineretului”, unde eu am debutat şi unde am rămas câţiva
ani, avea o aşezare în spaţiu a acestor „trepte de lucru”, de un
anume fel, similar cumva cu cel de la „România Liberă”, cu
care eram vecini, dar ne şi asemănam. La „Scânteia”, unde
am trecut o perioadă, era şi mai strânsă această campanie
de scoatere a unui ziar. Se adăugau nişte trepte intermediare necesare, născute din dorinţa de a nu permite publicarea de lucruri insuficient verificate, scoaterea pe piaţă
a unor subiecte nepotrivite pentru acel moment şi o fază
„doar” tehnică, dar atat de importantă, corectura, să nu
sară o literă dintr-un cuvânt, nu mai spun de vreun
rând din titlu. Și la agenție au funcționat aceste lucruri,
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dar sunt cunoscute mai puțin, pentru că lumea nu a intrat
în bucătăria specifică.
- Vă mai amintiţi cum a fost debutul în presă?
- Înainte de a pleca la facultate, făcusem patru ani în
uzină, credeam că ştiu ce e gazetăria. Nu, știam la nivelul
meu, dar nu aveam de unde să știu „articulaţiile” de la etajele superioare. A venit oferta de a trece în presă, se „schimba garda la Buckingham”, se făcea o reîmprospătare pe
motive de vârstă la „Scânteia tineretului”. Eram cunoscut
în anumite medii culturale şi cineva m-a propus. M-a chemat și știi ce mi-au zis? Că a fi ziarist înseamnă să ai ceva
de spus. Chestiunea e mai complexă, trebuie să ai și cu ce.
„Crezi că ai ceva de spus?”, m-au întrebat. Din orgoliu, n-aş
fi răspuns „nu”, şi nici nu am răspuns. Mă preocupa problema asta de atunci; când hotărăști să te apuci de o asemenea treabă, trebuie să ai convingerea că eşti făcut pentru ea.
Nu încerci să dobori recordul la suta de metri când tu faci
un minut şi 30 de secunde la proba respectivă, n-ai nicio
şansă, la fel şi în acest univers al gazetăriei.
- V-a ajutat faptul că aţi debutat la „Scânteia Tineretului”, un ziar bun la acea vreme?
- V-aș corecta un pic, era unul dintre cele mai bune ziare din Romania, asta se datora în primul rând numelor
care participau la realizarea lui. Sunt mai multe categorii de
oameni care o faceau. În primul rând, conducerea ziarului
a fost mereu încredinţată, mai tot timpul, unor conducători
de calitate. În fruntea tuturor l-aş numi pe Dumitru Popescu, scriitorul de mai târziu, la acea vreme încă nu scrisese nicio carte, dar a ştiut ce să facă din acel ziar pentru a
deveni citibil. În echipa de desant aerian, în prima linie,
erau scriitorii, viitori scriitori, pentru că niciunul nu era
cotat ca atare. Au fost acolo, în calitate de redactori, Fănuş
Neagu, Ion Băieşu, Teodor Mazilu, Nicolae Țic, Eugen Mandric, Radu Cosaşu, Alexandru Mirodan... Când ai asemenea
„plopi” în jurul tău, tu, ca arbust, încerci nu numai să nu
te umbrească, ci să capeţi ceva din proprietățile lor. Alături
de ei s-au format multe promoţii de gazetari, care au devenit generații. Erau redactori de reală vocaţie în domenii în
care conta foarte mult structura ta ca om, dacă erai deschis
pe două-trei lucruri sau pe 20, şi din acelea toate te plasai
acolo unde erai imbatabil.

- În timp, aţi simţit că prin articolele din presă nu reuşeaţi să transmiteţi tot ce doreaţi şi aţi trecut la carte, la
profesia de scriitor?
- La carte te poţi duce din mai multe motive. Unul, atunci
cand constați că în pagina de ziar nu încape tot ce ai tu de
spus, dar te poți asocia unui mod în care cartea să tolereze,
te poți duce stimulat de cei din jur care se duc într-acolo şi
simți că se formează o altă clasă de mijloc, să zic așa, clasa
superioară, aristrocrația, este scriitorimea. După părerea
mea, atât de multă lume cu talent a pătruns în redacţii,
încât s-a deschis perspectiva recrutării de scriitori din rândul gazetarilor. Unii zic că au ştiut că deţin această rezervă
şi, pe măsură ce a trecut timpul, s-au orientat într-acolo, au
părăsit gazetăria în favoarea posturii de scriitor, una mai
comodă pe măsură ce trec anii peste ei. E păcat să poţi face
mai multe lucruri şi să le ţii pentru tine. A fost o adevărată
desfătare pentru mine să aduc, prin cărţi, în faţa altora experienţa mea de viaţă, nivelul de informare şi şansa de a
privi realitatea sub irizaţii diferite, ca într-un curcubeu.
Cărţile mele au apărut în nişte „intersecţii”, între „uluci”, de
unde au simţit au ieşit, poate uneori nu a ieşit ce s-a intenţionat, alteori poate, dar în orice caz, zic eu că n-am greşit
atunci când am crezut că am ce spune.
- Ați scris o carte pe care v-ar fi părut rău de n-ați fi
scris-o? Să nu vă întreb care vă place mai mult.
- Nu cred că sunt în postura de a face o asemenea clasificare, dar cred că n-ar fi fost bine pentu mine să nu scriu
una sau alta. Am fost, cumva, un maximalist, dacă am avut
o portocală am vrut s-o mănânc în întregime, chiar şi coaja. Dacă am fost în Japonia, de exemplu, mi s-a părut absurd
să țin pentru mine ce am văzut acolo.
- Domnule profesor, aţi văzut multe ţări, v-aţi întâlnit
cu diverse personalităţi, după cum aţi consemnat în cărţile dumneavoastră. V-a impresionat Garcia Marquez?
- Am tremurat câteva zile crezând că nu va mai avea
loc cu noi, presa, întâlnirea era aranjată cu președintele,
pe care îl însoțeam. Pe lângă discuţia în sine, foarte interesantă, s-a adus vorba de problema traducerilor. Ştia că
este tradus în ţara noastră şi a propus să se facă o colecţie
de proză românească, de poezie românească şi de teatru
românesc, câte 10 titluri, să fie traduse în spaniolă. Evident
că nu s-a ales nimic de toată chestia aia, dar am văzut la
el acest sistem de ancorare în concret.
L-am întrebat ce ar recomanda unui scriitor de limbă
spaniolă, începător. „Să îşi propună să devină un al doilea
Cervantes. (Noi ne-am hlizit). Nu râdeți, fiindcă doar aşa
s-ar mai naşte un al doilea Cervantes. Aceasta este valabilă
şi la scriitori, şi la gazetari; eu am început prin a fi gazetar,
am trăit din gazetărie şi respect foarte mult această îndeletnicire. Consider reportajul o specie literară”, a spus el.
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Am început, de fapt, cu întrebarea „Mai plouă şi azi la Macondo”? - el
a scris o carte care se cheama așa - și a
început să ne vorbească despre ce însemna pentru el Macondo.
- Este adevărat că fostul secretar
de stat Kissinger n-a vrut să vorbească presei din România, după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele
nostru de atunci?
- Eram la misiunea noastră din
New York şi îl rog pe ambasador să-i
spună lui Kissinger să ne facă o declarație. Nici n-a vrut să audă. Îi mai zice
încă o dată, chiar când era prin
fața noastră, a ziariștilor, iar Kissinger: „No!No!No!”. Atunci îi
spun „Se poate, doctor Kissinger?
Dumneavoastră, care vă consideraţi
prietenul ziariştilor din întreaga
lume? Faţă de ziariştii români să nu
aveţi….?!”. Și până a venit liftul pe
care-l aştepta, i-am pus vreo trei întrebări.
- Cum a fost întâlnirea cu Petru
Dumitriu?
- La Paris, într-o vizită oficială și
până la sosirea președintelui, i-am zis
reprezentantului Institutului Cultural
Român că vreau să vorbesc cu maestrul.
Mă aștepta pe un fotoliu și, din vorbă
în vorbă, i-am zis, printre altele, că talentele literare se nasc cu destinaţia intrării în sferele literaturii. „Cu cine vă
vedeţi alături din generaţia dumneavoastră?” Mi-a spus o chestie pe care o
citisem şi la altcineva: „Dom’ne, eram
trei. Eugen Barbu, Marin Preda şi cu
mine”. Apoi îmi spune: „Văd că dumneata mă menajezi. În general mi se pun
întrebări dacă nu răutăcioase, cel puţin
incomode”. „Dar eu nu pentru asta visez
o întâlnire cu dvs”. Și atunci l-am întrebat: „Ce ziceţi acum despre «Drumul
fără pulbere»?”. Mi-a răspuns: „Mi-aş
tăia mâna cu care l-am scris”.
- D-le Udroiu, ați avut un model
în gazetărie sau ca scriitor?
- Nu mi-am propus să fiu precum
cineva, dar am admirat multă lume şi
pe mulţi i-am considerat demni de
conspectat, ceea ce am şi făcut. Nu dau
nume, pentru că nu vreau, prin eliminare, să supăr pe nimeni. În această
istorie a presei pe care ai evocat-o, eu

20

UZP

PRIMĂVARA 2017

nu m-am ocupat de partea contemporană a presei, ci am vrut să iau lucrurile cât mai de departe şi să le aduc cât
mai aproape, dar n-am sărit peste posibilitatea pe care o aveam să îmi exprim propriile mele valori privind
presa de după război şi, mai ales, nu
am ezitat să îi numesc pe cei pe care îi
consider cu adevărat performeri, de la
conducători până la condeie.
Dacă timpul ţi-ar permite să te uiţi
prin această carte, ai înţelege care sunt,
deducând din suplețea frazelor

prin care i-am descris, prin unduirea
lor duioasă în jurul unor oameni care
s-au înzidit în succesul de presă, în
condiţiile specifice fiecărei perioade.
Cred că este mai mult decât de luat ca
model maniera în care marii intelectuali ai diverselor perioade au înţeles
să se aşeze în slujba unor foarte înalte
idealuri; ei nu se ocupau de mărunţişuri, se ocupau de promovarea idealurilor naționale...
- Presa din România încotro?
- Cred că se va mula pe ceea ce este
„trendy”. Nu va putea face excepţie de
ceea ce se întâmplă în alte părţi. Presa
scrisă, cea social-politică şi culturală,
pentru publicul larg, cred că se va restrânge, pentru că lumea are la îndemână acum 10 talk-show-uri pe oră, are
internetul din care se poate înfrupta în

fel şi chip, are telefonul mobil cu care
poate intra în diverse direcții, în legătură cu altcineva şi, mai ales, are tentaţia
noilor genuri, de care noi vorbim mai
mult ironic. Şi pe mine mă irită modul
în care unii înțeleg, spre exemplu, să
folosească Facebook. Şi Tweeter, când
a apărut, a fost foarte tentant. Acum…
mai e şi nu mai e. Dar iată că aproape
s-au desfiinţat birourile de presă de la
diverse instituţii, pentru că conducătorii lor preferă să apară pe Facebook,
unde nu mai trebuie să dea socoteală
nimănui, să răspundă întrebărilor altcuiva, îşi pot potrivi singuri calitatea
răspunsurilor, viteza emiterii lor, argumentaţia de rigoare… Dar trebuie să ne
întoarcem la filosofii mass-media, la
Marshall McLuhan, la Toffler, să vedem
în ce sensuri băteau ei marginile ca să
pricepem noi centrul. Rămâne clar că
nu vom mai avea tirajele obositoare de
până mai ieri, nu vom revedea pe hârtie
publicaţii decât prin ambiţia unora, în
schimb vor apărea din ce în ce mai multe titluri pe net, vor aparea publicaţii
specializate împinse până la paroxism.
- Excelenţă, m-am simtit mândru
când un jurnalist a fost chemat în diplomație!
- Am interpretat-o drept o invitaţie
onorantă şi una de încredere în forţa
mea de adaptare la un domeniu care
îmi era străin ca practică, aveam însă
experienţele de corespondent diplomatic de ani buni, străbătusem lumea,
urmărisem evenimente îndeajuns de
multe încât să înţeleg cât de importantă este atitudinea corectă faţă de o situaţie sau alta. La acestea a intervenit
şi maturitatea, eram la final de carieră,
ca să nu mă sperie această opintire din
mers în altă direcţie. Sincer, m-am considerat iniţial apt să încerc şi, la sfârșit,
mă consider achitat onorabil de ceea
ce mi s-a cerut. Cine vede cartea mea
„Zăpezi în miez de noapte”, cu cele
două volume - „Ambasador în Finlanda” și „Ambasador în Estonia”, își
poate da seama că n-am stat degeaba,
ci a fost o temă de studiu zilnic, o îndatorire față de cei care m-au trimis
acolo, să nu ezit a mă considera „în
cizme” zi și noapte.

@ Mircea Stoian

D

Mircea Micu
și gazetăria
ca a doua
natură

e foarte multe ori se întâmplă ca scriitorii să înceapă
prin „a-și face mâna” prin
redacții. De la Orwell la
Mark Twain, presa a facilitat mereu
pasionaților de textul-mesaj o arenă de
exprimare pasibilă de a ajunge la cam
toată lumea. Există și scriitori, pe de altă
parte, de care presa a avut nevoie ca de
aer. De fiecare dată când un mare condei lua calea gazetei, gazetăria devenea
mai vastă, mai acerbă, mai închegată…
poate și mai aprigă și mai tăioasă atunci
când autorul era poet – puțini știu să
calibreze cuvântul scris ca poeții. Acesta
a fost și cazul Mircea Micu…
Mircea Micu a scris mult și despre
Mircea Micu s-a scris mult. A venit în
presă cu un bagaj fabulos de talent literar, care îi transforma textele de ziar în
opinii calibrate, în radiografii de epocă
și, atingându-și țelul, erau deopotrivă
și modele de jurnalism de opinie etern
valabil. Mircea Micu știa ca nimeni altul
să fie acid fără să fie jignitor, să atingă
fără să demoleze, să critice fără să ofenseze. Era mult mai mult decât un condei
literar de primă mână de care beneficia
gazetăria românească - era un „tipar” și
nici măcar nu-și dădea seama de asta.
Îi venea foarte natural să dea cel mai
potrivit titlu unui articol în fața căruia
stătuseră muți trei redactori un sfert de
ceas. Era atât de firesc în felul civilizat

de a face presă, indiferent că era vorba
despre o prestigioasă revistă de cultură
sau de un cotidian de primă linie, încât
jurnalismul actual, marcat de atâtea ori
de invective fără dovezi și de un standard jenant al discursului, pare o glumă
proastă și o rudă teribil de săracă.
Text cu text, Mircea Micu instituia
repere de profesionalism cu argumente. Opinia era de regulă constructivă și
avea în spate fundamentul serios al greutății fiecărui cuvânt. Avea momentele
lui de partizanat, dar în ultimă instanță, scriitorul care aducea gazetăriei un
volum impresionant de maniere de a
„juca” limba română știa să nu se joace
cu informația și în același timp sesiza
nuanțe care scăpau oricui; era capabil de
empatie, pentru că știa că totul este ciclic și că puterea politică a greșit în toate
vremurile și va greși mai mereu. Scria
lejer, dar dedicat, știa perfect ce dorea
de la publicația pe care o conducea și
știa să adune toate izvoarele de condei
disponibile, în toată marea lor varietate,
spre albia unui mesaj coerent. Spre deosebire de alți directori de ziare, la Mircea
Micu nu te duceai cu teamă dacă erai
începător; avea și capacitatea uluitoare
de a „scana” persoana, personalitatea și
calitatea scrisului, apoi de a spune „rămâi” sau „mergi la colegul meu X, de la
care vei învăța exact pe direcția pe care
ți-o dorești”. Pe scurt, Mircea Micu a

putut aproape imposibilul: să nu fie rău,
răzbunător sau revanșard într-o meserie
în care decența poate deveni un defect.
Despre această versatilitate care cu
siguranță îi venea din abilitatea cu care
abordase toate genurile literare și care
îi adusese un succes enorm în rândul
cititorilor de toate generațiile poate fi
vorba și atunci când se ia în calcul faptul
că Mircea Micu a condus ireproșabil un
săptămânal ca „Viața Capitalei”, un cotidian precum „Cronica Română” sau un
periodic ca „Literatorul”. Iubea scrisul
cu… „Patimă” și venea în fiecare dintre
aceste proiecte gazetărești cu aura celui
ale cărui cărți se tipăriseră în sute de mii
de exemplare sau ale cărui poezii erau
prezente în manualele școlare. Era, pentru presa ce-și căuta exprimarea cea mai
potrivită și drumul cel mai dens și mai
direct, un condei complet, echilibrat, de
calibru. Gazetarii ultimelor decenii au
păstrat puțin din aceste hotare deontologice pe care le mențineau oameni ca
Mircea Micu și care făceau din ziariști
o elită. Dar ceea ce jurnaliștii au uitat ca
exercițiu, presa în ansamblu a păstrat ca
repere. Și, cum totul este ciclic, așa cum
credea maestrul Mircea Micu, ne putem
trezi într-o zi că discursul jurnalistic se
întoarce la forma care să dea valoare
fondului, și nu doar să-l împacheteze
în hârtie cu sclipici.

@ Oana Tănase
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Viena – leagănul unei noi
mitologii emine sciene

C

âteodată, memoria colectivă păstrează mai bine decât
documentele amintirea unei
personalități importante a
istoriei noastre. În biografia apocrifă a
lui Eminescu întâlnim, uneori, afirmații precum: „Aceasta este strada care l-a
inspirat pe poet când a scris «Pe lângă
plopii fără soț... », „În acest loc a fost
hotelul unde a locuit Veronica Micle, la
venirea sa la București” ș.a.m.d. Atunci
când documentele lipsesc, sau sunt neclare, legendele țin loc de adevăr. Ele
construiesc o ficțiune cu aspect de realitate, acceptată unanim, dând expresie astfel unui sentiment de atașament
afectiv. Dar ce ne facem când casele,
străzile și locurile evocatoare dispar, se
schimbă sau când geografia orașului se
modifică, odată cu trecerea timpului?
În rândul coloniei românești din
Viena există un curent de remodelare
a personalității genialului poet, prin reînvierea unor variante inedite ale mitului său, perceput și din alte unghiuri
de vedere decât cele transmise timp de
generații de o istoriografie iconoclastă,
cu trăsături scolastice. Am observat, totodată, aici, un paradox: comparativ cu
Bucureștiul (capitală europeană, unde
nu există niciun institut care să îi poarte
numele, unde singurul Muzeu de istorie a literaturii, inaugurat la centenarul
nașterii sale, a fost evacuat după decenii
de existență netulburată și, în fine, unde
edilii, oricare ar fi fost ei, nu s-au sinchisit să transmită generațiilor viitoare,
în forme intacte, măcar o casă locuită
cândva de Eminescu), Viena păstrează mai multe imobile, locuri, străzi ce
amintesc de prezența genialului scriitor
român în acest oraș faimos oraș, plin de
mărturii culturale de tot felul.
În demersul meu de a afla cât adevăr și câtă legendă există în biografia
22
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și venerată în Catedrala „Sf. Ștefan”, din
centrul Vienei. „Această icoană l-a inspirat şi pe poetul Mihai Eminescu când
a scris poezia «Înger şi demon». Într-o
seară, poetul a văzut acolo o copilă neprihănită, rugându-se, şi l-au impresionat candoarea ei, solemnitatea locului şi
magia icoanei”.**

Hotelul „La calul alb”
- aici s-a întâlnit prima oară
Eminescu cu Veronica
O fotografie document: Ringstrasse (1884), atunci când Eminescu revede Viena

apocrifă a Poetului, am purces la cercetarea, stradă cu stradă, a centrului istoric al orașului, apoi a cartierelor unde
sunt identificate locuințele temporare
ale studentului chiriaș Eminescu, în
sfârșit a restaurantelor, cafenelelor, parcurilor, muzeelor și locurilor străbătute
de pașii acestuia. Rezultatul acestei reconstituiri târzii a istoriei celor trei ani
de studenție a Poetului s-a materializat
sub forma unui studiu ce va fi publicat
în curând. În rezumat, prezint câteva
surprinzătoare amănunte biografice,
mai puțin cunoscute cititorului din
România, care configurează un tablou
mitologic neașteptat.

Izvorul de inspirație al
poeziei „Înger și Demon”
O altă legendă care circulă la Viena:
se spune că Eminescu a fost impresionat
de o întâmplare petrecută în preajma
„Icoanei Fecioarei Înlăcrimate”, icoană
românească veche de 300 de ani, pictată
de maramureșeanul Ștefan Papp, adusă
de Împăratul Leopold I, la 4 iulie 1697,

Veronica Micle, împreună cu soțul
ei, rector al Universității din Iași, sosesc
la Viena, la data de 01.03.1872. Peste
aproape o săptămână, la 9 martie 1872,
are loc balul „României June”, desfășurat în sala restaurantului hotelului „La
calul alb”, de pe strada Tabor, nr. 8, din
Leopoldstadt, la care este invitat, printre alți oaspeți de seamă, și prof. Anton
Josef Hye de Glunek, rector al Universității Viena (1871-1872), fost minis-

tru de Justiție (1867). Soția acestuia
era românca Maria Filișanu. Până aici,
nimic spectaculos, faptele pot fi dovedite
documentar. De aici încolo, intervine
legenda. Se spune că aici, la acest bal,
Ștefan Micle (care studiase la Viena în
perioada 1850-1855), acompaniat de
Veronica, s-a întâlnit cu omologul său
vienez, aflat la brațul încântătoarei sale
soții, o femeie de o frumusețe orbitoare,
originară din România. Eminescu, unul
dintre liderii cunoscuți ai studenților, nu
putea lipsi. Astfel, legenda conform căreia cei doi îndrăgostiți s-ar fi întâlnit, nu
se știe când și nici în ce împrejurări, la
pensionul ținut de doamna Löwenbach,
se infirmă, locul acesteia fiind luat de o
altă legendă, ce concretizează nevoia de
fabulos și mit a celor ce iubesc istoria
vieneză a Luceafărului.

F
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Taborstrasse 8, la începutul secolului XX

Aici a compus Eminescu
poemul „Împărat și Proletar”

Pe strada Weihburggasse, la numărul 22, există un imobil vechi, având la
subsol o tavernă, consemnată în documente încă de la sfârșitul veacului al
XVI-lea, despre care se afirmă că este
locul care l-ar fi inspirat pe Eminescu,
atunci când a compus „Împărat și Proletar” *. Alături, a existat Baia Centrală
a orașului, astfel încât este plauzibil ca
Poetul, care venea adesea aici, să fi rămas impresionat de lumpen-proletariatul care frecventa localul alăturat din
această parte a orașului.

Cf. Pompiliu Manea, Urme românești la Viena, http://pompiliumanea.ro/2012/03/18/
urme-romanesti-la-viena/?wppa-album=30&wppa-occur=1&wppa-photo=195
**
Ruxandra Hurezan, „România trăită departe”, în Sinteza, 07.02.2017, http://revistasinteza.ro/
romania-traita-departe/
*

Icoana înlăcrimată a Fecioarei Maria, din
Catedrala Sf. Ștefan, prilej de inspirație
pentru poezia „Înger și demon”
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„Der Liebe Augustin”, local
frecventat de Eminescu

F

Ulița românilor!

Există, așadar, în centrul istoric al
Vienei o străduță faimoasă, unde se mai
păstrează câteva clădiri vechi, reprezentative. Legendele născute pe seama acestei ulițe de neguțători bogați reconstituie o istorie vie, recognoscibilă și în zilele
noastre (imobile, restaurante, biserici,
asociații), evocând activitatea tânărului
Eminescu în postura de student.
Aceasta este strada Fleischmarkt,
aflată în apropierea vechii universități. Ea a fost populată de secole cu
negustori veniți din Balcani, de aceea o străduță îngustă din apropiere se
numește ” „strada grecilor”. Pe această
uliță comercială de tradiție, un fel de
Gabroveni ai Vienei, am descoperit nu
mai puțin de cinci locuri al căror trecut ne amintește de Eminescu. Astfel,
pe strada Fleischmarkt, la numărul 12,
(„Casa Darvar”) exista, până în ultimul
deceniu al veacului al XIX-lea, locuința unei familii de aromâni, cu studii la
București. Aici era sediul „Societății literar-sociale România”, al cărei membru
a fost și Eminescu, încă din anul 1869.
Imobilul actual, păstrând același nume,
dar construit în stil istoricist, eclectic,
este impozant, somptuos, dar nu mai
prezintă arhitectura de odinioară, așa
cum era ea în vremea lui Eminescu.
La numărul 20-22 putem admira,
însă, o impunătoare construcție, cunos24
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cută sub numele „Palatul Sina”, care a
aparținut unui aromân foarte bogat,
sprijinitor al vieții spirituale a comunității românești din Viena. În secolul al
XIX-lea, bancherul Georg Simon Sina
era recunoscut ca fiind al doilea bogat
al Vienei, după Rothschild. Despre acest
mecena vorbește admirativ și Eminescu,
într-un articol de mai târziu, ziaristul de
la „Timpul” având cuvinte de laudă la
adresa spiritului de abnegație al acestor
macedo-români (printre ei N. Dumba),
care au sprijinit activitățile studenților
români în capitala vieneză. În prezent,
la parterul clădirii funcționează un restaurant, în care portretul unuia dintre
iluștrii membri ai familiei Sina poate fi
admirat la loc de cinste.
Pe aceeași stradă, la numărul 15, se
află clădirea unde a locuit G. B. Popovici, comerciant român, vizitat personal
și de Mihai Eminescu. Poetul voia să
afle circumstanțele întâlnirii omului de
afaceri român cu prințul Carol, în 1866,
înainte de sosirea acestuia pe pământ
românesc. G. B. Popovici a sprijinit intens activitatea studenților români din
cadrul „României June”, contribuind la
realizarea medaliilor cu ocazia „Congresului de la Putna”.
La numărul 17se află Biserica ortodoxă „Sfânta Treime”, frecventată de
Eminescu și colegii săi cu ocazia marilor praznice creștine. Clădirea a fost
renovată cu generosul sprijin al fami-

PORTRETE
liei Sina. O legendă care a alimentat și
scenariul unui cunoscut film românesc
de capă și spadă de altădată povestește
că, în 1814, Tudor Vladimirescu sosea
la Viena într-o misiune confidențială
(trebuia să rezolve anumite afaceri de
moștenire rămase pe urma Elincei, soția lui N. Glogoveanu, care murise la
Viena). Într-o scrisoare datată 18 iunie
1814, Tudor Vladimirescu menționează și suma de 200 florini, ce a rezultat
din onorariul pentru slujba de înmormântare „din biserica unde s-a slujit”.
La Viena, eroul oltean s-a întâlnit cu
Iordache Olimpiotul, care pare să-l fi
introdus în misterele societăților secrete
ale eteriștilor și carbonarilor.
În sfârșit, la numărul 19 de pe aceeași stradă se află restaurantul „Der Liebe Augustin”, cel mai vechi restaurant
din Viena, unde Eminescu și colegii său
veneau adesea. Acest local are pe fațadă
imaginea trubadurului Augustin. Conform legendei, acest personaj, a cărui
viață a devenit subiectul unei răspândite
balade în folclorul de limbă germană,
obișnuia să cânte aici. În sala principală a restaurantului găsim semnăturile
unor personalități ce i-au trecut pragul,
cum ar fi Mark Twain, dar și pe aceea
a unui actor român de la Hollywood:
Johny Weissmuller („Tarzan”).
În sfârșit, pentru a avea imaginea
completă a „Uliții românești” din inima Vienei, vom adăuga aic iși alte locuri ce evocă prezența lui Eminescu în
vremea studenției. Ele sunt situate la
capătul străzii Fleischmarkt, („Colegiul
greco-catolic Sf. Barbara”, de pe „Strada Poștei”, unde poetul obișnuia să se
întâlnească cu colegii săi ardeleni sau
bucovineni, respectiv clădirea vechii
Universități, unde învățau și alți studenți români, locul în care se desfășurau
ședințele „României June”, continuate la
„Cafeneaua Troidl”, de pe strada Wollzeile), inclusiv Hotelul „La trei cai albi”,
din Leopoldstadt, situat pe Taborstrasse, sau „Berăria Bischoff”, de pe strada
apropiată, „Wipplingerstrasse”.
Asistăm, astfel, aici la Viena, la nașterea sub ochii noștri dacă nu a unei
mitologii urbane, cel puțin a unei topografii mitice!

@ Dan Toma Dulciu
Viena

Marele om de știință român
Sorin Sonea ne-a părăsit
pentru totdeauna

L

a 1 ianuarie 2017, doctorul,
profesor universitar emerit,
membru al Academiei Naționale a Canadei (Société
Royale du Canada) Sorin Sonea a
încetat din viață.
Acum 60 de ani, în luna octombrie 1946, un avion francez, fost bombardier, ce venise să alimenteze Ambasada Franței de la București, părăsea România cu 12 persoane la bord.
Între acestea se aflau și doctorul Sorin
Sonea cu soția, Rodica Vlad. Era un
zbor care, într-o vreme normală, n-ar
fi trebuit să aibă nicio semnificație. În
1946, însă, când comuniștii sprijiniți
de tancurile sovietice acaparau puterea în România, un drum spre lumea
liberă avea importanța unui destin.
Și într-adevăr, tânărul doctor, părăsind țara, se îndrepta către un viitor,
atunci, nebănuit.
Sorin Sonea s-a născut la Cluj,
în 14 martie 1920. Este descendent
dintr-o familie de grăniceri, țărani
liberi, din zona Bistrița – Năsăud.
Bunicul său făcuse liceul și teologia
la Blaj și a fost protopop în comuna
Răteag, de lângă orașul Dej. Iar tatăl,
absolvent al Academiei Comerciale, făcând carieră în comerț, a fost
obligat să domicilieze în mai multe
localități din țară. Soția, Rodica Vlad,
este originară din Poiana Sibiului.
Destinul doctorului Sorin Sonea,
ce făcea parte dintre cele 12 persoane
selectate de Ambasada Franței spre
a fi scoase din țară se țesuse încă din
perioada interbelică, când era elev la
liceul din Cluj. După Primul Război
Mondial, Franța, conform unei înțelegeri cu statul român, a trimis profesori care să predea limba franceză în
liceele nou înființate, și în special în

Transilvania, unde mai înainte limbile străine învățate erau maghiara
și germana. Pentru a stimula interesul tinerilor români pentru cultura
francofonă și pentru a edifica în timp
relații de amiciție durabile cu România, absolvenților de liceu străluciți li
se acorda o bursă pentru doi ani de
studii în Franța. (...)
Pentru rezultatele sale deosebite
în educația academică, în cercetarea
teoretică și de laborator din domeniile microbiologiei și imunologiei și
pentru teoriile sale avangardiste, dr.
Sorin Sonea a ocupat cele mai înalte
funcții în ierarhia universitară: iunie
1974, vicepreședinte al comitetului
de cercetare al Universității de Montreal; octombrie 1974, președinte al
comitetului de alegere și promovare a
candidaților la Facultatea de Medicină a Universității de Montreal; 1975,
membru în comitetul ad-hoc privind
metodologia și clasificarea studenților și a cadrelor la Universitatea
de Montreal; iunie 1976, director al
Departamentului de Microbiologie,
al patrulea mandat; octombrie 1980,
Președintele Comitetului de Admitere a candidaților în Medicină (studenți și profesori); iulie 1993, profesor emerit al Facultății de Medicină a
Universității de Montreal; octombrie
1998, membru de onoare al Facultății de Medicină a Universității de
Montreal.
Dr. Sorin Sonea a făcut parte
din mai multe comitele ale Societății Canadiene de Microbiologie.
Din 1975 este membru al Academiei
Naționale a Canadei (Société Royale
du Canada).
Pentru publicațiile sale asupra
bacteriilor patogene, pentru rolul

său în dezvoltarea tehnicii de fluorescență în bacteriologia generală
și medicală și pentru angajarea în
cercetarea sistematică asupra rolului geneticii bacteriene în patogenecitatea bacteriilor, dr. Sorin Sonea a
primit mai multe onoruri și premii:
în 1978, Premiul Societății Medicale Canadiene. Ceremonia oficială de
înmânare a premiului a avut loc cu
ocazia reuniunii oficiale a societății.
La 21 august 1989, „l’Assemblé des
gouverneurs”, de sub egida Institutului „Armand Frappier”, îi acordă titlul de Doctor Honoris Causa. La 16
decembrie 1990 primește Diploma
de Onoare a Societății Ateneul Român, fondată în 1865. La 1 octombrie
1998 este ales membru de onoare al
Facultății de Medicină a Universității
de Montreal. La 18 septembrie 2004,
Primăria Montrealului îi acordă un
„Certificat d’honneur”.
Dr. Sorin Sonea rămâne pentru
totdeauna unul din pionierii microbiologiei moderne. (...)
(materialul integral pe
www.uzp.org.ro)

@ Victor Roșca
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Jurnalismul tradițional
și internetul
@ Eliade Bălan

Î

mi permit să susţin că radicalul
Dmitri Pisarev, scriitor, jurnalist
și critic social rus, are o abordare
provocatoare atunci când admite
că părerea fermă despre un lucru exprimată de cineva este rezultatul unei
judecăţi desfăşurate în permanenţă.
„Convingerile nu se pot împrumuta,
nici cumpăra”, pentru că rişti să nu fii
credibil în faţa cititorului, privitorului
sau ascultătorului.
În general, în presa noastră „se
poartă” părerea altora, care, la rându-le,
împrumută fără reţinere de pe internet aşa-zisele „dovezi” de la persoane
ajunse pe diferite paliere ale societății,
de multe situați pe-acolo întâmplător.
„Vedetele de serviciu” moderează emisiuni televizate, decise să arate că sunt
jurnaliști veritabili, că vorbesc pe...
surse, cu toate că exprimă convingeri
împrumutate, respectiv idei care nu
sunt rezultat al unui îndelung şi fertil
proces de reflecţie bazat pe documentare și analiză profundă a subiectului
de presă. În acest caz, trebuie să fiţi
de acord cu faptul că este discutabilă
așa-zisa „originalitate” a unor articole
sau emisiuni radio-tv, producții media
care nu au nicio legătură cu existenţa
vreunei urme de convingere proprie,
ancorată în fapte și dovezi indubitabile. De cele mai multe ori sunt livrate
„creații” jurnalistice luate cu împrumut (nedeclarat...) din platformele
online, fără nicio rezervă, adaptate la
nevoile personale, ambalate în fraze
pompoase, lipsite de conţinut şi, sincer,
previzibile, dacă facem exercițiul să le
raportăm la acele interese promovate
de gazetarul cu păreri „proprii”. Folosirea sintagmei „convingerea mea”
este falsă şi indigerabilă, pentru simplul motiv că îi lipseşte argumentaţia
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logică, probațiunea. Sunt îndreptățit să
afirm că mulți realizatori de emisiuni
tv, de exemplu, autodeclarați jurnaliști
„pur sânge”, nu au convingeri personale, ci doar motive, pretexte. Vă imaginaţi de ce natură sunt ele... Apar în
faţa interlocutorilor precum gardienii,
înarmați cu informații culese din diferirte site-uri, neverificate, pendulând
între obsesii şi... competenţe nedovedite. Devin fuduli când nu trebuie şi
aroganți când sunt puși să argumenteze învinuirile adresate partenerilor de
dialog. Convingerile lor nu au niciun
pilon înfipt în valoare, în faptele reale,
vreo conexiune cu actul documentării
în teren, ci doar practici blamabile, din
care jurnalismul are doar de pierdut.
Nu pledez pentru întoarcerea în vremea reputatului reporter Bunea Fox.
Poate că a trecut timpul creionului și
blocnotes-ului (poate...). Era internetului are valențele ei. Totuși, există
însă reguli valabile și astăzi, cum sunt
observația, intervievatul, constatarea și
încrucișarea susrselor, adică necesarul
mijloacelor pentru obținerea de informații credibile pentru cititor. Prin folosirea excesivă a internetului, ziaristul
a devenit în era digitală un specialist
în informații, un documentarist. Părerea autorizată artificial este construită

într-un laborator informațional, într-un mediu static, structurat pe date,
cifre și convingeri maximalizate fără
amprentă jurnalistică la modul tradițional. Contactul direct cu terenul,
cu subiecții considerați sursă, lipsește
din obiceiul gazetarului de astăzi. El
se pliază la o piață online complexă de
informații și idei, pe care le livrează
rapid publicului, cu credința că răspunde unei nevoi sociale. Rolul de verificator îi revine acum... cititorului,
prin audiența ziarului sau emisiunii
audio-video, fapt ce slăbește percepția
publicului față de calitatea și funcția
jurnalistului în societate.
Desigur, internetul are avantajele
lui, nu contest importanța și rolul în
evoluția mass-media în noua era tehnologică. A intrat în practica jurnalistică pe ușa din față, atenuând însă
dependența ziaristului de orice caracteristici legate de intelocutori, lucruri sau fenomene trăite și văzute.
Nu pot exista convingeri obiective la
redactori atunci când există conținut
livrat mot a mot de pe internet. Prin
folosirea excesivă a acestui flux liniar
de informații prezent în noul mediu,
jurnalismul tradițional intră într-un
proces de diluare în arhitectua actului
de creație, imposibil de individualizat,
când vine vorba despre autor, în versiunea tipărită. Rolul jurnalistic de probare și cel editorial oferă cea mai mare
credibilitate jurnalistului, element la
care ar trebui să se gândească mai mult
tinerii gazetari, care împrumută convingeri de pe internet și care ar trebui
să stea față în față cu oamenii despre
care scriu...

Jurnalist în
Era Internetului
@ Daniel Roxin

Î

mi privesc degetele și, în locul petelor de cerneală de pe vremuri, mă
aștept să descopăr ceva bătături de
la taste, precum cele ale unui chitarist trudit pe corzile întinse ale instrumentului muzical.
Uneori îmi mai aduc aminte de mirosul de hârtie proaspătă, de turuitul regulat al mașinii de tipărit, de tirajele mari și
de micile cozi de la chioșcurile de ziare.
Dar trăim într-o lume în permanentă
schimbare; și, așa cum birjarul de pe vremuri a devenit mai târziu șofer de taxi,
într-un mod asemănător și independent
de voința lui, jurnalistul de ieri trebuie
să se adapteze noului. Iar acest nou, deși
vine și cu rele, nu este nici pe departe
atât de neplăcut precum îl resimt, poate,
nostalgicii grizonați ai profesiei.
E suficient să asculți freamătul miilor
de cititori conectați cu tine prin această
rețea ingenioasă; un freamăt aproape

palpabil, pe care poți să îl modelezi, pe
care poți să îl hrănești și care te hrănește.
Ca un veritabil interpret de gânduri,
emoții și evenimente inedite, ca un dirijor, în același timp, al figurilor de stil
introduse în mod ingenios în „partitură”,
jurnalistul de azi are acces la publicul pe
care și-l dorește fără să mai vândă neapărat „bilete de intrare”. Pentru că el poate
fi pe scenă în orice moment vrea acest
lucru. Și e suficient să tragă cortina sau

să bată gongul pentru ca „sala” să se umple de la sine... cu cititori; desigur, după
calitatea interpretării realității!
Astăzi, în această eră a internetului,
lumea pare mai mică, marile depărtări
sunt mai aproape ca niciodată, dar, în
același timp, intimele apropieri trebuie
să treacă hopul autismului cronic, acest
copil nedorit al progresului tehnologic...
Prin urmare, ce ar putea face astăzi
un jurnalist, care poate ajunge oriunde
pe orizontala internetului, pentru a nu fi
părtaș la înstrăinarea profundă, verticală,
pe care omul și-o cultivă, într-un efort de
a se refugia în universul virtual, aparent
mai ofertant decât realitatea concretă?
În primul rând, să fie capabil să se
protejeze pe el însuși de tentația lascivă
a plăcerilor virtuale lipsite de conținut
și de cei șapte ani de acasă. Apoi, să îi
facă și pe ceilalți să prețuiască bucuriile simple ale unui gând bun, satisfacția
veritabilă a unei informații adevărate,
emoția solidarității pentru o cauză nobilă, tensiunea creatoare a luptei pentru
niște drepturi justificate. Pentru că el,
jurnalistul, are privilegiul, precum vechii navigatori, să îi conducă pe ceilalți
către lumi noi și fascinante. Și dacă nu
este un pirat odios, năimit unor stăpâni
fără scrupule, atunci chiar poate să facă
acest lucru.
Desigur, mai mult ca niciodată, jurnalistul de azi trebuie să se călească în
confruntarea permanentă cu Omul de
Neandhertal al secolului XXI, cel care
are oportunitatea nesperată de a-l putea
înjura pe jurnalist în chiar propriul său
birou, fără teama că ar putea fi învinuit
de... violare de domiciliu.
Și iată cum o lume nouă, cu legi noi,
s-a născut fără ca cineva să îi poată opri
venirea impetuoasă. Ea este aici și, că ne
place sau nu, va trebui să trăim cu ea...
Acum, în finalul acestui articol, îmi
privesc din nou degetele. Nu am nici
pete de cerneală, nici bătături; doar un
luciu plăcut pe buricele lor, semn că și-au
făcut treaba cu conștiinciozitate. Mă uit
pe birou... Nu mai am demult un stilou,
doar pixuri și creioane. Iau un pix și scriu
ceva. Mda, nu o mai fac chiar cu îndemânarea din adolescență, dar nu cred
că se poate supăra cineva pentru atâta
lucru. Trăim doar în Era Internetului!
PRIMĂVARA 2017
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Ghid de supraviețuire pentru
jurnalistul din teatrele de operațiuni

Î

n urmă cu nu prea multă vreme,
mă aflam într-un avion, venind de
undeva din lumea largă. Așa cum
se întâmplă de multe ori în asemenea ocazii, vrând-nevrând socializezi cu
vecinul de scaun. Lângă mine s-a așezat
un bărbat între două vârste, extrem de
politicos și emanând o siguranță aproape magnetică. Era îmbrăcat lejer, într-o
combinație de haine ale căror origini
erau foarte greu de identificat. Sigur că
am dialogat tot timpul într-o frangleză
lejeră, care, mie personal, mi-a arătat
cât de mult mai am de învățat pentru a
stăpâni cele două limbi.
După politețurile de rigoare (de
unde ești?, unde te duci?, ce știi să faci?)
au urmat informații mai amănunțite.
Așa am aflat că interlocutorul meu a
fost - și mai este, ocazional - corespondent de război pentru câteva publicații din Statele Unite. Mi-am zis
că fabulează și că încearcă doar să mă
impresioneze. Domnul X (atunci mi-a
spus numele, dar l-am uitat, bineînțeles,
aproape imediat) a cotrobăit prin ruc-
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@ Marian Tudor
sacul său și a scos o mulțime de poze în
care era fotografiat, cu vestă antiglonț și
cască albastre, în multe dintre punctele
fierbinți ale planetei; Irak, Afganistan,
Grenada, Panama, câteva țări din nordul Africii. L-am întrebat, bineînțeles,
cum de a supraviețuit. Am primit gratuit și cu zâmbetul pe buze o lecție despre ce trebuie și mai ales ce nu trebuie
să faci în teatrul de operațiuni.
Prietene, m-a spus interlocutorul
meu, să nu crezi niciodată că lipsa de experiență nu contează și că vei găsi până
la urmă o modalitate să te descurci. Trebuie să-ți asumi un risc doar după ce ai
pus în balanță toate variantele posibile
apărute într-o situație critică. Chiar și
atunci, nu te avânta mai mult decât este
cazul. Nu te încrede în nimeni, mai ales
în oamenii locului. Un străin, necunoscând limba și dialectele locale, precum
și cutumele sociale și religioase, poate
cu mare greutate să identifice intenți-

ile reale ale guerilelor, armatei sau cetățenilor care pot acționa ostil, dar cu
zâmbetul pe buze. Păstrează un contact
permanent și constant cu Ambasada și
redacția care te-a trimis. Stabiliți împreună ore fixe pentru transmiterea
corespondențelor sau altor informații
și spune-le mereu ce ai de gând să faci
și unde ești. Nerespectarea frecventă a
orelor de contact poate induce părerea
că s-a întamplat ceva grav cu tine și poate declanșa operațiuni de căutare extrem
de dificile într-o zonă de război. Trebuie
să ai în permanență la tine o trusă minimă de supraviețuire; telefon și computer
cu conexiune la internet sau direct prin
satelit, medicamente, apă, o lanternă ieftină dar bună, briceag cu funcții multiple, cel puțin o brichetă, baterii, mâncare
concentrată ușor de gătit și consumat,
niște bani în valută convertibilă, precum
și în moneda locală. Atenție, banii nu
trebuie să fie prea mulți, dar sunt utili
pentru a sensibiliza un localnic și a-i
cumpăra informații sau pentru a închiria un mijloc de transport. Nu ieși din

tabără sau din hotel niciodată fără vestă
antiglonț cât mai performantă, cască de
kevlar, mască de gaze, trusă minimă de
prim-ajutor. Nu te baza pe ajutor imediat - oricum, soldații implicați în lupte
au propriile lor misiuni, deci nu pot să-ți
asigure protecție sau să-ți vină în ajutor atunci când ai nevoie. Ascultă-le cu
atenție sfaturile și nu te avânta în zone
insuficient controlate de armată.
Evită din capul locului îmbrăcămintea în culorile folosite de beligeranți. De la distanță culorile kaki, gri,
cafeniu, negru sau leopard pot crea
confuzii regretabile, în care simpla rănire poate fi considerată un miracol.
Poți fi confundat de tabăra prietenoasă
sau neutră, ca și de cea agresivă, cu un
soldat sau cu un membru al trupelor
speciale - și ucis. Pe front nu există
„data viitoare nu mai fac”…
Dacă primești echipament militar,
revopsește-l în bleumarin, bleu, alb,
portocaliu, altfel vei fi confundat cu
un combatant. Asemenea culori puternic contrastante induc ideea că ești
pașnic și nu ai de ce te camufla. Niciun luptător nu vrea să fie vizibil de la
distanță și să devină ținta lunetiștilor.
Trebuie să vadă și un orb că ești ziarist.
Pentru aceasta, scrie mare pe mașină
„TV”, chiar dacă ești redactor de radio
sau ziar, și păstrează atârnată de gât,
la vedere, legitimația de presă tipărită
în limba țării respective și în engleză.
Gândește-te tot timpul la ce legitimație de presă ai. Dacă vrei să te sinucizi, du-te în Irak cu o legitimație
americană sau în Mali cu una de jurnalist francez... Stai lipit de echipa ta
(cameraman, fotograf, ghid local, șofer,
translator) și respectă-i ca pe tine însuți.
S-ar putea ca viața ta să depindă de ei.
Viața ta și a partenerului sunt cele mai
importante. Aceasta este prioritatea numărul unu, nu să devii erou. Eroii sunt
plânși puțin și uitați repede…
Acestea au fost doar câteva dintre
ideile exprimate de Domnul X despre
supraviețuirea unui jurnalist prudent
pe câmpul de luptă. A încheiat apoi,
zâmbind fin, fâcandu-mi complice cu
ochiul: Amintește-ți tot timpul proverbul: „Un iepure viu face mai mult
decât un măgar mort”.

Europa noastră

M

etafora ADĂPOSTULUI,
expresie concentrată a
ceea ce înseamnă astăzi
Uniunea Europeană, ar
merita să fie repetată zilnic, de mii de
ori. Ca un memento pentru toate ţările
Clubului European.
Dar de ce avem nevoie de adăpost?
Ce ne ameninţă? În cartea sa despre
istoria riscurilor – „Împotriva zeilor” –
Peter Berstein povesteşte o întâmplare
cu tâlc. În timpul războiului, când Moscova era supusă unor şiruri de raiduri
aeriene germane, într-o noapte, un ilustru profesor de statistică rus a coborât
în adăpostul antiaerian din cartierul în
care locuia. Nimeni nu-l mai văzuse
până atunci în adăpost. Apropiaţii îi
cunoşteau teoria, el repeta întruna că
în Moscova locuiesc şapte milioane de
oameni, aşa că de ce l-ar nimeri tocmai pe el. Miraţi, deci, de apariţia lui în
adăpost, l-au întrebat ce s-a întâmplat.
Profesorul a explicat că în Moscova trăiau şapte milioane de locuitori şi… un
elefant. În seara acelei zile nimeriseră
elefantul. Acum, în ţările Uniunii Europene nu ne mai înnebunesc raidurile
aeriene şi nu mai cad bombe. Dar suntem bombardaţi de riscuri. Nenumărate
riscuri. Trăim într-un timp riscant pe
termen lung. Nicio țară nu va rezista
singură; nicio ţară nu va face faţă singură provocărilor acestui timp.
Însăşi unitatea Uniunii Europene
e în pericol. Şi cum, nu cu prea multe zile în urmă, BREXIT-ul a fost deja
validat de Parlamentul Marii Britanii,
îngrijorarea a crescut. Mai ales că partidele extremist-populiste din Olanda şi
din Franţa ameninţau că îşi vor scoate
ţările din Uniunea Europeană. Şi ce

@ Adrian Vasilescu
ar însemna Uniunea Europeană fără
Franţa şi fără Olanda?!...
A venit însă ziua de 15 martie 2017!
Ziua Marii Lecţii Olandeze. Electoratul
s-a mobilizat exemplar; alegătorii s-au
prezentat la urne într-o proporţie greu
de atins în zilele noastre, oriunde în
lume – 80 la sută! – şi promotorii NEXIT-ului au pierdut alegerile.
Sloganul populist „Să recăpătăm
cheile propriei case, să redevenim şefi
la noi în ţară” n-a convins. În schimb, a
convins sloganul raţional: „La acţiune.
Normal”. Însoţit de o atenţionare: „Vreţi
să scoateţi Olanda din Europa. Ştiţi că
ne-ar costa 1,5 milioane de locuri de
muncă?! Plus haos în economie?!”…
A fost un duş rece şi pentru candidata Frontului Naţional la Preşedinţia
Franţei, Marine Le Pen, care îl elogia
cu înflăcărare pe aliatul său olandez.
Şi care îşi doreşte să vadă surpându-se
ADĂPOSTUL EUROPEAN.
Bineînţeles, viaţa în adăpost nu e la
fel de comodă ca într-un apartament
de lux. Schemele adăpostului, de fapt
„schemele europene” au nenumărate
constante şi prea puţine variabile. Nenumăraţi formatori de opinie, cu deosebire, reproşează că modelele despre care
discutăm acum intens, pe toate lungimile de undă, sunt excesiv de „tehnice”.
Multe fiind orientate unidirecţional către problematici economice. De aici şi
critica, des auzită, că oamenii nu trăiesc
doar în cadrul lor material. Numai că
fără rezolvarea problemelor economice,
multe dintre ele dramatice, nu ne vom
putea bucura vreodată de celelalte valori. Şi nici de bunăstare.
PRIMĂVARA 2017
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S
TVR-CNN: Așa a fost!

Î

n 1990, Televiziunea Română a
fost invitată să participe cu reportaje proprii pe teme proprii la
emisiunea zilnică „World Report”,
a CNN. Canalul american oferea deplina libertate editorială și includerea
producțiilor românești în emisiunea de
30 de minute difuzată de trei ori pe zi
pe tot globul, cu un public de cel puțin
un miliard de telespectatori. Nimeni nu
cheltuia nimic suplimentar. CNN primea reportajele libere de drepturi și le
difuza prin satelit pe propria cheltuială.
TVR promova actualitatea românească
în toată lumea fără nici un cost suplimentar și avea acceptul să difuzeze
emisiunea integral sau numai subiecte
din ea gratuit pe canalele naționale.
A fost un succes și o mare răspundere pentru TVR să prezinte România
necosmetizată, cu realizări și neajunsuri,
cu evenimente politice, economice, sociale și culturale în colaborare cu un
comunicator global care a scris istorie.
La 20 de ani de la înființare, părintele
CNN, Ted Turner, remarca: „Nu este
nicio exagerare să spunem că CNN a
redefinit televiziunea de știri”*.
Producătorii americani au apreciat
contribuțiile televiziunii publice din România. Pe parcursul a peste un deceniu,
au fost difuzate toate cele peste 700 de
reportaje transmise de TVR. În 2000,
CNN World Report i-a decernat Televiziunii Române Premiul de Merit pentru
93 de reportaje realizate și difuzate, ceea
ce înseamnă că România a fost prezentă
de aproximativ două ori pe săptămână
pe tot globul. Până în 1998, producția
acestora i-a revenit subsemnatului, care
a trebuit să accepte sabotajul șefei vre*

CNN Traveller, Man of the Moment,
Atlanta, GA, Summer 2000.
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@ Nicolae Melinescu
fost corespondent asociat
CNN World Report
melnice a Știrilor, hotărâtă să politizeze
reportajele în favoarea comanditarilor
săi politici. În 1998 a fost succedată de
un om din interiorul TVR, cu experiența
efectivă în producția de știri filmate. Dan
Luțan a susținut proiectul, l-a revitalizat
și a coordonat crearea unui mic colectiv
redacțional în care au intrat prin concurs Ioana Dumitrescu, Tania Șiperco
și Cătălin Șoloc. Colaborarea cu colegii
din studiourile teritoriale Cluj - director
de imagine Cristian Balaș - și Craiova director Traian Bărbulescu - a permis
diversificarea subiectelor și extinderea
tematică și zonală.
Pentru producătorii din sediul CNN
World Report de la Atlanta, Georgia,
parteneriatul cu TVR a însemnat acumularea unor legături de respect profesional și de încredere. Colegii mei de
echipă au fost invitați câte o lună fiecare
să facă parte din grupul de editare din
redacția „World Report”, fiind selectați
dintre mai mult de 600 de reporteri asociați din 200 de țări și teritorii. Experiența lor i-a ajutat în propria carieră și a
însemnat o infuzie de cunoștințe tehnice
și editoriale de ultimă oră, benefice pentru Redacția de Știri. Zestrea profesională acumulată în mai bine de 12 ani de
colaborare cu CNN World Report a fost
anulată de interesele meschine ale unui
șef al știrilor din 2002. Tentative timide
de reluare a conlucrării, inițiate în 2005
de succesoarea lui, nu au mai refăcut o
construcție internațională cu care TVR
poate să se mândrească și care a fost
prima și cea mai valoroasă din istoria
audio-vizualului românesc.

criu aceste rânduri acum,
când profesiunea noastră,
„ziarist”, a fost recunoscută ca o formă de creaţie ce
îşi propune să surprindă realitatea
şi viaţa în toată amploarea sa şi o
transpune în literă scrisă şi tipărită sau recepţionată „online”. Şi nu
putem uita că de câteva sute bune
de ani, istoria umanităţii a fost înfăţişată prompt îndeosebi prin ziare
tipărite, iar prin Gutemberg, ziariştii
şi-au exersat calităţile şi opţiunea,
pe paginile albe.
Vorbim de menirea ziarului în
determinarea sa clasică: în primul
rând, a informa cât mai rapid cu
putinţă publicul despre toţi şi des
pre toate. Pe vremuri nu prea îndepărtate, cu cât un ziar se mişca mai
rapid şi putea să aducă la cunoştinţa
publicului evenimente de ultimă oră,
mari sau mici, cu atât era mai mult
apreciat şi cumpărat. Ziarul trebuia
să se afle în pas cu evenimentele.
Evident că nu putem ignora faptul că presa scrisă nu mai domină
lumea informaţiilor. Nu avem decât
să privim la chioşcurile denumite altădată „de ziare”. Constatam în urmă
cu 30-40 de ani agitaţia din secretariatele de redacţie de a prinde în Gara
de Nord „trenul de Târgovişte”, de
la orele 4:00 de dimineaţă, care răspândea în mai multe zone informaţia
tipărită. Pe de altă parte, ştim şi întelegem că radio, tv, telefoanele mobile
etc. pot aduce informaţiile cu viteze
imense. Atunci, de ce să mai scoatem
cele trei, patru ziare în care un eveniment petrecut bunăoară luni, la orele
17:30-18:00, îl regăsim abia miercuri
de dimineaţă în pagina tipărită? De
aici tragem o concluzie şi o oarecare justificare: ziarul nu mai este ziar,
ci, în mod cert, a devenit un fel de
„buletin” sau cu bunăvoinţă i se mai
poate spune şi „revistă”, datorită articolelor lungi ce evidenţiază puncte
de vedere extinse pe pagini întregi,
cu vorbe multe, multe, adesea inutile.
Va trebui să remarcăm cu amărăciune, cei ce profesăm această inedită
meserie, că locul ei a fost preluat de
internet şi că nu mai sunt ziarele de

Mai avem ziare?!
altădată, pline de informaţii şi de mici
răfuieli între partide, oameni politici,
chiar între bogaţi şi cei săraci. Acum,
ziarele tipărite sunt camuflate de cele
„online”, cu care împart notorietatea şi
mai puţin veniturile.
În zilele noastre, ziaristica i-a amărât
pe mulţi candidaţi. Contingente întregi
de tineri, în epoci de răscruce socială,
şi-au făcut loc în scena publică. Fără să
aibă un minimum de har ori cultură. Au
încercat să mişte condeiul, dar cimentul lipsei de chemare le fixa neputinţa.
Anul 1989 fost un asemenea an, care a
dat semnalul unei avalanşe de „noi ziarişti”, majoritatea eşuaţi după câţiva ani.
Ce-i drept, alergau, se zbăteau, aveau
tupeu şi impresionau. Unii au reuşit să
se agaţe de tot felul de slujbe, menţionând în CV-urile lor că mai întâi au fost
„ziarişti”. Treptat, unii s-au revalorizat

şi datul din gură le-a adus foloasele
pierdute prin utilizarea fără relevanţă
a pixului. Există câte unii „mari”, din
presa de azi, care se laudă cu începuturile romantice ale anilor `90 şi care au
strâns în jur această producţie aşa-zis
jurnalistică, şi plăcându-le să fie adulaţi
drept făurari ai unei noi prese. În realitate, nu au făcut decât decât să se mişte
voios pe un câmp liber, ce amintea vag
de jurnalismul bun din vremurile lui
Caragiale ori Constantin Mille, veritabilii creatori de presă naţională. Cu chiu
cu vai întâlneşti astăzi câţiva îndrăzneţi
porniţi din acele vremuri, care pe drept
pot afirma că sunt ziarişti profesionişti.
Ce aş dori să mai adaug? Că din facultăţile de ştiinţele cunoaşterii sau de
jurnalistică, de stat sau particulare, au
absolvit, în ultima vreme, mulţi tineri
profesionişti, bine pregătiţi, dar care nu

@ Carol Roman
îşi găsesc loc pentru a se forma şi a-şi
exprima talentul. E drept că presa tipărită trece prin criză, dar „noii veniţi”,
şcoliţi, cunoscând tainele presei moderne, sunt trataţi ca personaje de mâna a
doua. Aceasta deoarece „poziţiile” sunt
ocupate, iar schemele redacţionale tot
mai subţiate, deşi în registrul „online”
tot de condeie calificate e nevoie.
Şi încă ceva, ca o notă finală: preluarea arbitrară, mecanică, de pe internet,
a unor informaţii despre evenimente, în
locul unor cercetări active, „pe teren”,
introduce în presă facilul, artificialul,
iluzoriul. Ne interesăm de evenimente,
de diverse evoluţii spectaculoase, dar
mai înainte de toate trebuie să fim capabili să preluăm şi să ştim să înfăţişăm
fiorul şi acţiunea umană, sufletul vieţii,
pe care nu le vom găsi mişcând pripit
cu degetele pe o tastă de computer. S-ar
putea să am dreptate…
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CONDEIE ȘI PENELE

Gutiera
Prodan

Distinsa Doamnă
a Culturii Românești!

A

m scris și continui să scriu
despre oamenii de cultură,
artă și literatură, căci, ca
un reprezentant al acestei bresle creative, îmi vine mai ușor
să-i apreciez și să le înțeleg suișurile
și coborârile de care nu se pot lipsi,
indiferent de harul cu care i-a înzestrat
bunul Dumnezeu.
Se știe că dacă sursa de existență a
unui artist sau jurnalist este cea pe care
i-o plătește teatrul sau redacția, atunci
acești oameni de creație pot fi socotiți
profesioniști, căci trăiesc, de bine de
rău, din munca pe care o profesează zi
de zi. Dar dacă la noi, practic, niciun
scriitor nu este plătit de editura unde-și
văd lumina cărțile sau de revistele în care-și publică creația, denotă că întreaga
noastră breaslă scriitoricească este una
de amatori, cu alte cuvinte chiar și cei
mai renumiți scriitori sunt amatori.
Distinșii interpreți Ion Dolănescu
și Nicolae Sulac n-au absolvit nicio instituție muzicală specială, dar cu cântecele lor au cucerit inimile a milioane
și milioane de oameni. Vestitul meșter
popular Liubomir Iorga l-a fascinat pe
președintele SUA Bil Clinton cu melodiile sale interpretate cu har la diverse instrumente populare; liderul de la
Casa Albă l-a întrebat ce Conservator
34
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din lume a absolvit, pentru ca maestrul
nostru să răspundă, în prezența președintelui Republicii Moldova: „Conservatorul din Manta!”. De unde putea să
știe președintele SUA că la Manta, satul
de baștină, Liubomir Iorga a absolvit
școala de… 7 clase?

Pânzele Gutierei Prodan
vorbesc despre natura ce
ne-nconjoară și
ne bucură cu frumusețea
ei, despre anotimpurile
și visurile noastre, despre
culorile curcubeului
și-ale vieții omului.
Distinsa ziaristă profesionistă Gutiera Prodan n-a studiat la nicio școală
specială de pictură, dar a reușit într-un
timp relativ scurt să-i uimească prin
ceea ce creează pe pânză nu numai pe
artiștii plastici, dar și pe cei mai exigenți
critici de artă de la noi. Cunoscută în
lumea ziaristicii ca una dintre cele mai

@ Ion Cuzuioc
scriitor și publicist,
Ambasador al Păcii (ONU)
bune, mai profesioniste din această
breaslă, Gutiera Prodan, chiar de la
debutul său expozițional, a demonstrat
că Dumnezeu a mai hărăzit-o și cu alte
calități creative și că pânzele sale vor
avea „de vorbit” încă mult timp. Și ele
vorbesc din ramele cu care sunt îmbrăcate ornamental.
Acumulând o experiență bogată în
exprimarea metaforică a cuvântului artistic, artistul plastic Gutiera Prodan îl
redă cu ușurință pe pânză, în culori. În
unele picturi autoarea lor este realistă,
în altele visătoare, iar o bună parte dintre pânze impun privitorii să mediteze,
insuflându-le optimism în viață grație
culorilor și frumosului de pe ele. Pictorița Gutiera Prodan nu se impune pe
sine la redarea naturii pe care o vede sau
pe care și-o imaginează, căci autoarea
trăiește cu ea și nu-i rămâne decât s-o
exprime în viziunea sa artistică. Și celui
căruia îi este dat să privească la tablourile artistului plastic îi vine ușor să înțeleagă opera maestrului, căci simplitatea
culorilor și bogăția spirituală a autorului
se îmbină armonios.

Gutiera Prodan este o jurnalistă cu
experiență, călătorește mult și ceea ce
vede și retrăiește scrie cu penița și surprinde cu aparatul de fotografiat, pentru
ca mai apoi să pună totul la dispoziția
telespectatorilor în emisiunile sale televizate și cititorilor în diverse publicații
de profil.
S-ar părea că de o altă expunere nu
mai este nevoie. Poate pentru unii, dar
nu și pentru Gutiera Prodan, care-n
pictură are o cu totul altă viziune artistică. Și, așa cum nu este poet ca să nu-i
dedice vreo poezie mamei sale, așa și
Gutiera Prodan n-a pierdut momentul
de har și a „meșteșugit” din culori „ Flori
pentru mama”, „Mărțișori” și chiar
„Îngeri”. Pânzele „Visuri”, „Zorile dimineții”, „Anotimpurile”, „Soare în infinit”
ș.a. vin să-l pregătească pe om pentru o
zi frumoasă, plină de visuri și bucurii.
Volens-nolens, pictorul intră-n contact
imaginar cu privitorul creației sale. Am
avut ocazia să fiu prezent la mai multe
expoziții de pictură ale artistului plastic
Gutiera Prodan și să urmăresc, și din
interes profesional și din curiozitate,
reacția vizitatorilor vernisajelor respective, ca să constat cu bucurie că autorului tablourilor i-a reușit de minune
să se-nțeleagă cu admiratorul creației
sale. Pe cititor, spectator, ascultător și
privitor este greu să-l induci în eroare,
căci îți poate deconspira foarte ușor falsul, stângăcia și imaginația neadecvată
perceperii sale. Gutiera Prodan a ținut
și ține cont de aceste subtilități fine ale
limbajului pictural care-l pot dezamăgi
pe privitor și, de aceea, vine în pictură
cu adevărul, bogăția și simplitatea ei.
Cel care are prilejul să admire pânzele
pictoriței se poate deplasa imaginar și-n
satul de baștină unde și-a petrecut copilăria, și prin livezile cu copacii fructiferi
înfloriți, și pe imașul cu iarbă verde și
mustoasă, cu fluturi și gâze zburând din
floare-n floare, să întâlnească zorii dimineții și să petreacă cu nostalgie soarele
care apune de pe cer.
Se știe bine că pe lumea aceasta nimic nu este întâmplător, toate cele ce
se perindă în jurul nostru își au timpul,
locul și orânduiala lor. Nici începutul
creației picturale a Gutierei Prodan nu
a fost întâmplător. Aflându-se într-o deplasare de serviciu, acum patru ani, în

India, domnia sa a vizitat Simpozionul
de Artă, ca să admire tablourile expuse.
Mai mult, Sfântul Duh din interiorul ei
i-a sugerat ideea c-ar fi bine să-și încerce
și ea norocul în pictură. Gutiera Prodan
și-a ascultat sfătuitorul interior, ca să-și

sale s-au bucurat vizitatorii expozițiilor
vernisate în Polonia, România, Italia,
Ungaria și Franța, care au captivat publicul prin expresivitatea lor artistică
profesională.
Sunt ferm convins că principiul de
viaţă al jurnalistei și artistului plastic
Gutiera Prodan, maestru al Artei, care
a primit Medalia jubiliară „200 de ani de
la naşterea primului Mitropolit al Moldovei Bănulescu Bodoni” - „Procedează
întotdeauna aşa încât să nu-ţi fie frică
sau jenă pentru faptele sau acţiunile tale”
- este o conduită nu numai în activitatea
sa profesională, dar şi o povaţă maternă
pentru cei doi copii ai săi, Iurie şi Cristina, precum și un îndemn de colaborare
şi prietenie cu oamenii dragi ei.
Cu ceva timp în urmă am scris un
eseu despre jurnalista profesionistă
Gutiera Prodan, iar cititorii au apreciat
cu adevărat cele inserate despre profesionalismul ziaristic al Gutierei Prodan.

expună viziunea pe pânză. Aprecierile
nu s-au lăsat mult așteptate și chiar cei
mai versați specialiști în pictură au fost
încântați de cele realizate de către tânăra
lor colegă, ca în final să-i găsească un loc
de onoare pânzei pictate chiar în Galeria
de Arte din India. Peste 100 de tablouri
pe pânză și în ulei, creionări picturale, a
reușit să realizeze Gutiera Prodan de la
începutul ei de bun augur. De lucrările

Sunt convins că ei vor aprecia la justa
valoare și creația picturală introdusă cu
multă abnegație și în paginile albumului
„Clipe în veșnicie”.
În prezent, pictorița Gutiera Prodan
își pregătește creația pentru o nouă expoziție personală de tablouri pe pânză
și în ulei. Să ne bucurăm cu toții de un
nou nume în arta picturală care îmbogățește lumea culturală de la noi!

Recent, distinsa doamnă
a culturii Gutiera Prodan,
Președintele Uniunii
Ziariștilor Profesioniști
din România filiala
Chișinău, a fost declarată
„Jurnalistul anului 2016!”.
Felicitări și noi succese pe
tărâmul ziaristicii și
al picturii românești!
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REFLECȚII

PRESA SCRISĂ
POSTDECEMBRISTĂ
DIN ARAD
Istoria presei arădene constituie un capitol distinct în
cultura şi spiritualitatea ţinutului Aradului; ea reflectă o
evoluţie permanent ascendentă, ca parte integrantă a
întregii prese transilvănene şi bănăţene, iar după Marea
Unire de la 1918 a întregii Românii.

D

ocumentele de arhivă,
colecţiile ziarelor ce se
păstrează în marile biblioteci din Arad, Timişoara,
Cluj-Napoca, Bucureşti şi în principalele capitale din spaţiul Central- European ne arată că de la începuturile
sale, din cel de-al patrulea deceniu
al secolului al XIX-lea şi până la cel
de-Al Doilea Război Mondial, în ţinutul Aradului au apărut peste 430
de ziare - cotidiane şi publicaţii periodice - în limbile română, maghiară,
germană, sârbă, bulgară şi slovacă,
iar după 1945, în anii epocii comuniste, presa arădeană a fost redusă la
doar două cotidiane, „Flacăra roşie”,
în limba română, şi „Voros lobogo”,
în limba maghiară.
După Revoluţia din Decembrie
1989, odată cu prăbuşirea dictaturii
comuniste, descătuşată de cenzura
controalelor ideologice, comuniste,
eliberată de orice constrângeri, presa
locală arădeană, asemenea întregii
prese româneşti, a luat un avânt fără
precedent. Noua presă postdecembristă din Arad s-a născut în dimineaţa zilei de 23 decembrie 1989, când
au apărut primele două cotidiane locale: „Adevărul” de Arad (provenit
din „Flacăra roşie”) şi „Jelen” (din
36
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„Voros lobogo”), cotidiane care au
rămas la baza noii prese postdecembriste locale. În cei 27 de ani de presă
postdecembristă, în Arad au apărut,
în total, 64 de cotidiane şi periodice
noi, independente, ori de partid, culturale, civice, religioase, academice,
după intenţiile, programul şi posibilităţile finaciare ale fiecărui editor,
precum şi o puzderie de publicaţii
liceale şi şcolare, editate de unităţile
de învăţământ de pe întreg cuprinsul
judeţului.
Fireşte, apariţia unui număr atât de
mare de cotidiane şi publicaţii locale
a fost generată de setea de comunicare, specifică unei societăţi oprimate
ce se vedea dintr-odată liberă. După
patru decenii şi jumătate de limbaj
oficial formalizat, în care presa nu
„spunea” nimic interesant, ci doar
linia partidului comuniştilor, publicaţiile au căpătat dintr-o dată „grai”,
devenind principalul instrument de
dialog social. Paradoxul acestei explozii a stat în faptul că acest instrument
social şi politic s-a făcut purtătorul de
cuvânt a sute şi mii de dialoguri, iar
„intoleranţa” totalitară, de dinainte de
Revoluţie, a făcut loc unei multitudini
de „intoleranţe”, astfel încât „dreptul
expresiei” s-a transformat în „dreptul

vacarmului”. Urmând metehnele presei centrale, şi presa locală din Arad
a înţeles încă din prima ei fază că a
comunica înseamnă, printre altele,
a oferi mereu ceva ieşit din comun.
Mesajul mediatic a fost centrat pe dezvăluiri, fie ale trecutului necunoscut,
fie ale prezentului ascuns. Amănunte stranii ori picante din viaţa fostei
nomenclaturi locale, dar şi naţionale,
mai ales legate de viaţa Ceauşeştilor,
documente secrete, relatări despre
funcţionarea securităţii, scenarii şocante despre evenimentele din decembrie 1989, despre „teroriştii” pe care
nu i-a prins nimeni, relatări ale manifestărilor de stradă, tensiunile pre şi
post electorale, dar mai ales o mulţime
de crime şi violuri halucinante.
După prima perioadă, de explozie
a presei locale din Arad, a urmat o
implozie, care a dus, după o selecţie
extrem de dură, de natură financiar
– economică, la o reducere semnificativă a publicaţiilor. Astfel, din cele 64
de cotidiane şi publicaţii postdecembriste, la 27 de ani de la Revoluţie au
mai rămas doar trei cotidiane locale
(„Jurnal arădean”, „Glasul Aradului”
şi „Jelen”), două săptămânale („Eu
ropeanul” şi „Flacăra roşie”), o revistă culturală trimestrială („Arca”),
una bianuală („Stindard”) şi una de
informaţie culturală, cu apariţie lunară, editată de Centrul Judeţean de
Cultură Arad („Monitorul cultural”),
alături de o publicaţie trimestrială a
Primăriei Aradului („Curierul pri
măriei”), plus câteva publicaţii oca-

zionale, editate de diferite asociaţii şi
fundaţii civice şi culturale din Arad.
Cât privește cele două Universităţi
arădene, „Aurel Vlaicu” şi „Vasile
Goldiş”, acestea editează șase – opt
publicaţii cultural-ştiinţifice, scrise
îndeosebi de către cadre didactice şi
studenţi, cu o circulaţie restrânsă.
Privind retrospectiv presa postdecembristă din Arad, se impun câteva
concluzii, pe care dorim să le creionăm pe scurt. În primul rând, subliniem că în cei 27 de ani postdecembrişti, presa arădeană, cotidiană şi periodică, s-a dovedit a fi foarte inegală,
contradictorie şi paradoxală. Elogiată
în primele luni după decembrie 1989
ca inimă a Revoluţiei, ca instrument
al transformărilor democratice şi ca
agent al libertăţii, a ajuns să fie privită de-a lungul anilor cu neîncredere
şi suspiciune, considerată, adesea,
ca agent al minciunii şi instrument
al manipulării. Acest proces complicat de creştere şi descreştere poate
fi înţeles ca rezultat al jocului unor
serii eterogene de mecanisme sociale
şi culturale. Explozia presei scrise a
fost generată de setea de comunicare
specifică unei societăţi oprimate, ce
se vede dintr-o dată liberă, după care
s-a „cantonat” preponderent, pentru
supravieţuire, pe făgaşul intereselor
financiar-economice şi politice, electorale, de grup.
În al doilea rând, explozia a fost
generată de o viaţă socială şi politică
deosebit de intensă, de febrilă, polarizantă, în măsură să ofere zilnic
arădenilor o mulţime de evenimente mereu incitante. Din păcate, în
ultimul deceniu postdecembrist s-a
diminuat interesul pentru comunicarea prin presa scrisă, ceea ce a dus
la dispariţia a peste 50 de noi ziare,

cotidiane şi săptămânale, înfiinţate
după 1989. Evident, acest lucru poate fi pus şi pe seama scăderii nivelului de trai, concomitent cu scumpirea
ziarelor. Cititorii nu îşi mai permit să
cumpere aproape zilnic, ca în primii
ani postdecembrişti, unul-două cotidiane şi trei-patru săptămânale. Se
mulţumesc cu un cotidian şi cu mai
puţine publicaţii periodice. Acest lucru a provocat o reducere drastică a
tirajelor. De pildă, în Arad, cotidianul
„Adevărul”, considerat lider în presa
locală postdecembristă, avea un tiraj
zilnic de 55-60.000 de exemplare, fără
retururi. În prezent, acelaşi cotidian,
care, după lungi procese de presă cu
„Adevărul” de Bucureşti, apare cu

un titlu schimbat - „Jurnal arădean” se află într-o adevărată „cădere liberă”,
cu un tiraj zilnic de numai 10 - 12.000
de exemplare! La acest „dezastru” a
contribuit, evident, şi urcarea dramatică a preţului hârtiei, al manoperei
tipografice, al energiei, transportului
şi, nu în ultimul rând, haosul din sistemul de difuzare!
Degringolada din presa scrisă a
privilegiat însă orientarea arădenilor
spre radio şi televiziune, ca mijloace
mass-media mai puţin costisitoare!
Cu un alt prilej vom prezenta şi experienţa postdecembristă a televiziunilor şi radiourilor locale din Arad.

@ Emil Şimăndan
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INTERVIU

Misticul
Lucian Blaga
în amintirile
lui Aurel Rău
- Din tot ce am citit despre viața lui
Lucian Blaga, partea care a rămas mai
voalată este ultima, a deceniului negru,
de interdicție. La Cluj ați fost apropiat,
stimate domnule Aurel Rău, de poet, pe
care l-ați propus insistent pentru publicare.
- Pentru publicarea cu versuri originale. Nu numai că l-am propus, dar am
reușit să sparg, în parte, vorbind pe scurt,
carapacea interdicțiilor, publicându-l, în
final, pe poetul Mirabilei semințe, în revista „Steaua”, cu versuri originale. Încă
de prin 1953, când sosea Blaga la redacție,
se încingeau aici șuete foarte interesante.
În vremea aceea revista era condusă de
A.E. Baconski, cu talentul şi spiritul său de
iniţiativă. El se cunoştea cu poetul „marii treceri” mai dinainte, iar Blaga lucra la
traducerea lui Faust, de W. Goethe. În plin
stalinism, noi publicam în „Almanahul
literar” primul text, cu titlul Prolog în cer,
şi cuvintele: „Cetele îngereşti. Apoi Mefistofel. Cei trei arhangheli vin în faţă”. După
un an, revista a fost reprofilată, i s-a dat o
nouă structură, un nou program şi i s-a
dat numele actual. Începând din acel an,
Blaga publica la noi traduceri din lirica
universală, din diverşi mari poeţi străini,
aparţinând literaturilor de pe mai multe
continente. Erau adevărate evenimente ale
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literaturii, pentru că în asemenea versuri intrau cuvinte interzise în poezia
originală. Revista era citită cu un foarte
mare interes, în toată ţara. Târziu, Blaga ne-a adus la redacţie și protestul său
împotriva lui Mihai Beniuc, la denigrarea care i s-a făcut în fragmentul din
romanul „Pe muche de cuţit”. L-a adus
să-l citim. Pe-atunci, eu conduceam revista. Textul l-a expediat la Bucureşti
abia după ce am discutat împreună pe
marginea unor expresii care mai puteau suporta unele reformulări. La şuetele de mai înainte, Blaga se exprima
cordial-colegial, cu multe glume, cu
ceva dintr-o nostalgie pentru anii când
a fost redactor la „Gândirea”, în Cluj.
Uneori venea vorba şi de faptul că se
aştepta de la el să dea spre publicare
vreo poezie militantă, în spiritul „vremurilor noi”. Îmi amintesc cum ne-a
spus, amuzându-se, că, dacă ar încerca
aşa ceva, s-ar descurca mai rău decât
poeţi mai tineri, cum eram noi, într-o
poezie a faptului „din viaţă”, netrecut
printr-un filtru de transfigurări, o poezie a tematicului, eventual în tradiţia
unor poezii de o mare forţă vitalistă,
din tinereţe, ca „Lucrătorul”. Desigur,
unii dintre redactori și colaboratori au
făcut, în ce au scris, concesii ideologiei
marxiste, într-un fel ca să poată fi apărat programul revistei, care dobândise
libertăţi notabile, într-un cadru mai
general, o mică parte din ceea ce se va
numi cândva „rezistenţa prin cultură”.
Realitatea era că Blaga simțea nevoia
contactului cu publicul, cu cititorul,
și suporta greu interdicția în care era
ţinut în privinţa poeziei originale.
- Ce se știa în redacția de la „Steaua” despre propunerea lui Lucian Blaga pentru Premiul Nobel, fapt pe care
unii îl contestă în prezent?
- În multe cazuri, o propunere
pentru Premiul Nobel vine de la o instituție, o societate de scriitori, o universitate etc. Rosa del Conte, care l-a
cunoscut ca profesor la Sibiu, în anii
refugiului, şi apoi la Cluj, știa ce valoare
are acest reprezentant de frunte al lirismului românesc şi făcuse un adevărat
cult pentru el. Propunerea i-ar fi aparţinut ei, care se afla la o universitate
din Italia. În acest sens i s-a alăturat,
de la Paris, Basil Munteanu, autor al

„panoramei” Littérature roumaine.
Poate a mai fost cineva. Nu fusese, însă,
suficient. Era, se pare, un dosar subțire,
în raport cu faptul că poezia lui nu se
tradusese peste hotare, o consecinţă a
timpurilor, izolării din ţară, de după
cel de-Al Doilea Război Mondial. Cu
excepția, în primul rând, a unei relaţii
mai apropiate cu un poet elvețian, care
îi tradusese un număr de poezii, despre
care ştiam, Blaga nu a fost preocupat,
în cursul activităţii diplomatice, de
traducerea propriei poezii, dăruit de
fiecare dată numai pregătirii unor noi
cărţi originale, fie acestea de poezie sau
de filosofie. Astfel, el era insuficient
cunoscut la ora respectivei propuneri,
peste hotare, cu excepţia unor cercuri
restrânse, de oameni de cultură şi de
idei, dar și aceia dispersaţi. Din țară
vor fi intervenit intrigi, nici vorbă. E
un subiect de care s-a mai vorbit, mai
din aproape sau din auzite. În această
perspectivă, orice informație despre
posibilitatea obţinerii marelui premiu, care ajungea până la el, îi producea o imensă bucurie. A câștigat Juan
Ramón Jiménez, a cărui operă circula
pe diferite meridiane. În țara noastră
în acel moment se considera, de către
mulţi, că Blaga este al doilea poet după
Arghezi, iar pentru unii era cel dintâi.
Jiménez nu era în aceeaşi situaţie în
țara lui, căci în literatura spaniolă mai
existau poeţi de o atare cotă. O reflecție
a lui Jiménez, se ştie, ar fi fost, la preluarea premiului, referitor la valoarea
financiară, cam aceasta: „Sunt prea
mulţi anii. Acum, nu mai pot călători
să văd lumea, mi-au plăcut, altădată,
drumeţiile şi femeile…”. Premiul, din
acest punct de vedere, venea prea târ-

ziu. Pentru noi, poeţii din redacţia revistei, Blaga era şi poetul „Stelei”. Ceea
ce ne-a adus, odată, niște reproşuri,
critici drastice, a fost publicarea unor
traduceri din R.M. Rilke, însoţite şi de
un articol scris tot de el, cu ocazia unei
aniversări. Cenzura a închis ochii sau
n-a fost destul de vigilentă şi am publicat frumosul grupaj; critica a adus, în
ziarul „Scânteia”, acuze grele, pentru că
l-am publicat pe misticul Lucian Blaga
care pleda pentru misticul Rilke. Era
prin 1958. Nu am avut încotro, ne-am
făcut autocritica şi viaţa a mers mai
departe.
- Oare numai redacția „Stelei”
a avut inițiativa de a-l promova pe
Blaga în acei ani negri când pierduse
onoarea de a face parte din Academia
României și calitatea de universitar?
- Au mai fost făcute unele demersuri prin revista „Contemporanul”,
unde s-au publicat un articol sau două
ale lui Blaga. O acţiune numai tactică.
Mai ştiu de o susţinere a poetului, pentru o ieşire din condiţia care i-a fost impusă, din partea unui om de o valoare
morală şi intelectuală, şi caracter, bucovinean de origine, Pavel Țugui, care
răspundea de Secția de propagandă a
Comitetului Central PCR, şi care l-a
propus pe Blaga, în numele unei părţi
a „frontului ideologic”, pentru reprimirea în Academie. Ce s-a întâmplat?
Restabilirea în drepturi a poetului şi
filosofului întârzia, iar Pavel Țugui a
fost scos din posturile de conducere
ocupate atunci în capitală...

@ Anca Sîrghie

(Interviu realizat la Festivalul
Internațional „Liviu Rebreanu”
de la Bistrița, noiembrie 2016)
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INTERVIU
Un dialog pertinent despre poziționarea jurnalismului
cu Matthew Sanders,
Președintele Societății Interamericane de Presă

Libertatea presei
- 2016, unul dintre cei mai violenți ani
Asasinate, agresiuni
și amenințări
- Domnule Președinte, mai întâi,
vă rog să primiți cele mai bune urări
de fericire, sănătate, pace și prosperitate pentru acest nou an. Împreună
cu aceste urări, vă rog să primiți și
mulțumirile mele pentru acordarea
acestui interviu.
- Vă mulțumesc mult pentru că
îmi permiteți, în numele SIP, să împărtășesc cititorilor dumneavoastră
opiniile cu privire la libertatea presei
în cele două Americi și, de asemenea,
și eu vă doresc un an prosper, cu multe reușite.
- SIP este o organizație dedicată
apărării libertății de expresie și a
presei din Alaska până în Țara de
Foc. Cum a fost anul 2016, în raport
cu 2015 și față de ultimii cinci ani?
- Așa cum am prezentat și în mesajul meu de sfârșit de an, în luna decembrie a anului trecut, 2016 a fost
un an apăsător și turbulent pentru
organizarea și libertatea presei. În
rezumat, 2016 a fost unul dintre cei
mai violenți ani pentru presă; 24 de
jurnaliști au fost asasinați și, de aceea, pentru aceste crime, SIP a solicitat
investigații profunde pentru a avertiza
că cei rsponsabili trebuie judecați, astfel ca aceștia să nu rămână cu impunitate. Sub aspect pozitiv, am reușit ca
un caz emblematic din Columbia, investigat de SIP, să fie admis la Curtea
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Interamericană a Drepturilor Omului, înregistrându-se astfel un proces
de litigiu pentru 2017. De asemenea,
în lumea globalizată în care trăim,
2016 a fost un an important pentru
stabilirea parteneriatelor cu socitetățile /firmele producătoare de servicii,
pentru realizarea de acțiuni comune
cu asociațiile naționale de presă și am
acordat maximă atenție unui plan de
reorganizare și planificare strategică
a organizației, în conformitate cu
misiunea ei de apărare și protejare a

Societatea
Interamericană de Presă
– SIP – a fost creată în
anul 1926, la Washington
DC. În prezent, 1.300 de
publicații din cele două
Americi sunt afiliate la
SIP, cu un total de
43 milioane de
exemplare tipărite și
un număr foarte mare
de cititori pe internet.
libertății presei. Cât privește anul 2015
și ultimii cinci ani, cazurile de violare
a libertății presei au continuat să se
repete și, în anumite situații, rămâne

aceeași situație în ce privește relația cu
guvernele puțin tolerante cu critica.
Tema violenței împotriva jurnaliștilor, în special asasinatele, agresiunile
și amenințările, continuă să fi o problemă majoră pentru SIP.
- În opinia dumneavoastră, care
vor fi cele mai mari provocări pentru
2017, riscuri majore pentru presă,
față de care asociațiile de jurnaliști
din toată lumea în general și SIP în
special ar trebui să reacționeze, pentru a apăra libertatea presei și pentru a garanta dreptul publicului la
informare?
- Anul 2017 l-am întâmpinat cu
același angajament pe care îl avem
dintotdeauna. Vom continua să denunțăm, indiferent de țară, riscurile
cu care se confruntă jurnaliștii care
se expun agresiunilor fizice și amenințării cu moartea, precum și răspunsul limitat și ineficient al statelor,
pentru a proteja exercitarea profesiei
și pentru a-i identifica pe cei care se
fac responsabili de violență. Pentru
Cuba, de exemplu, vom continua cu
solicitarea noastră ca aceasta să fie
inclusă în agenda de discuții a SUA,
un angajament serios pentru garantarea libertății de expresie și eliminarea
obstacolelor în exercitarea libertății
presei. Dar și în cazul Ecuadorului
și Venezuelei noi manifestăm contra
persecuției mijloacelor independente
de informare tipărite, electronice și
digitale. Vom cere eliberarea din închisoare a jurnalistului și directorului

@ Elena Chiriță
Braulio Jatar, închis în Venezuela din
septembrie anul trecut. De asemenea,
vom continua cu angajamentul nostru
de a oferi plus-valoare parteneriatelor
noastre.
- Care credeți că ar fi sarcina asociațiilor de jurnaliști, în contextul
actual mondial - economic, politic,
militar? Ce ar trebui să facă ziariștii din America Latină și, în același
timp, din toată lumea, pentru a evita
agresiunile săvîrșite împotriva lor,
pentru a reduce situațiile de risc la
adresa presei?
- Considerăm urgent - și într-un
anume fel, în cele două Americi deja
este în aplicare – ca organizațiile de
presă, împreună cu jurnaliști și de mijloace de comunicare, să lucreze solidar
în scopul găsirii unor alternative pentru reducerea nivelului de insecuritate
pentru jurnaliști, investigării actelor de
violență și combaterii impunității. Pentru aceasta, se pot organiza seminarii
regionale pentru a capacita jurnaliștii
și editorii, pentru acoperirea temelor
de risc înalt, etică și dezvoltare profesională. Cel mai important lucru rămâne
însă denunțarea fără menajamente a
fiecărei acțiuni care afectează exercitarea libertății presei.
- În Statele Unite ale Americii,
Constituția garantează libertatea
presei. În America Latină există
Declarația de la Chapultepec. În ce
măsură respectiva Declarație garantează libertatea presei și siguranța
jurnaliștilor din regiune?
- Practic, toate Constituțiile țărilor din cele două Americi garantează
acest drept fundamental al omului. Cu
toate acestea, sunt câteva țări, protejate de legi adoptate în avantajul lor,
cum sunt, de exemplu, Ecuador și Ve-

nezuela, care se folosesc de legitimitatea cenzurii și a altor violențe săvârșite
contra libertății de expresie și a presei.
Declarația de la Chapultepec conține 10 principii referitoare la aceste
libertăți, care trebuie să guverneze în
toate societățile democratice. Acest
important document interamerican,
adoptat în anul 1994, este un instrument pe care îl punem la dispoziție
societății, guvernelor și cetățenilor
pentru a întări, o dată în plus, conceptul de liberă exprimare și libertate
a presei. Iată ce se prevede în preambulul Declarației de la Chapultepec:
„Numai prin libera exprimare și circulație a ideilor, prin obținerea și difuzarea informațiilor, prin posibilitatea
de a adresa întrebări, de a prezenta și
reacționa, de a fi sau nu a fi de acord,
de a dialoga și confrunta, de a publica
și comunica se poate menține o societate liberă. De fapt, SIP obișnuiește
să invite președinți, politicieni și personalități relevante să semneze Declarația și să se angajeze că vor respecta
principiile menționate în aceasta. De-

clarația de la Chapultepec a fost inspirată din Declarația Principiilor asupra
Libertății de Exprimare, aprobată de
Comisia Interamericană a Drepturilor Omului, din cadrul Organizației
Statelor Americane, în 2001.

Societatea trebuie
să se solidarizeze
cu jurnaliștii
- În opinia dumneavoastră, societatea în ansamblul său ar trebui să
se solidarizeze cu jurnaliștii?
- Este fundamental ca societatea să
se solidarizeze cu jurnaliștii și să ceară
respectarea libertății presei. Jurnaliștii
sunt parte a societății și joacă un rol
special în democrație. Dacă societatea
rămâne tăcută în fața faptelor de violență contra mijloacelor de comunicare și a atacurilor contra jurnaliștilor
nu însemană că așa este bine și că ar
trebui să rămânem liniștiți în fața oricărei injustiții din a cărei cauză suferă
cetățeanul.

F
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- Domnule Președinte, se poate vorbi
azi, mai mult ca niciodată, despre un exces de
poziționare ideologică a presei?
- Nu aș spune asta. Istoric, mijloacele de
comunicare au fost create pentru a sastiface
nevoile politice într-un context care le-a făcut
să existe. Întotdeauna, în toate epocile, au fost
intenții de neutralizare a celor puternici; important este că în epocile moderne mijloacele de
comunicare au avut tendința să se profesionalizeze. Întotdeauna există scuze în istorie; în cea
mai recentă din America Latină am văzut cum
multe guverne au creat mijloace proprii pentru a
le utiliza nu ca beneficiu pentru libertatea presei,
ci ca pe un instrument de propagandă. Oricum,
într-un climat al libertății presei întotdeauna vor
exista puteri și contraputeri, și exact acesta este
contextul în care dreptul la libertatea de exprimare, curajul și cumulul de voci, că ne place sau
nu ne place, este ceea ce prevalează.
- Sunteți primul președinte al Societății Interamericane de Presă care nu provine din presa scrisă. Ce părere aveți despre rețelele sociale,
jurnalismul civil, oportunitate sau amenințare?Mulți dintre profesioniștii informațiilor sunt
contra și critică faptul că persoane fără nicio
pregătire și practică de specialitate și-au luat
rolul de jurnaliști.
- Pentru că sunt considerat primul președinte digital al SIP, pot spune cu certitudine că
transformarea presei digitale este una dintre
principalele provocări ale industriei noastre și,
de asemenea, pentru SIP, formată în principal
din publicații care continuă să apară tipărite pe
hărtie. Rețelele sociale sunt o realitate de care
trebuie să ținem seama. Totuși, a lua drept adevărat tot ce se publică pe rețelele sociale și fără a
corobora cu alte surse poate să ducă la propagarea de informații false, incorecte, defăimătoare și
inexacte. Pe de altă parte, rețelele de socializare
sunt o sursă de informare care ne poate oferi
o splendidă și proaspătă panoramă de opinii.
Subliniez că baza trebuie să fie coroborarea.
- Înainte de a încheia acest interviu, cu permisiunea dumneavoastră, v-aș invita să adresați un mesaj pentru colegii mei din Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România, dar și
pentru toți jurnaliștii din țara mea.
- În numele membrilor Societății Interamericane de Presă transmit o călduroasă și solidară
îmbrățișare colegilor din Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România. Credem că vom
putea întări relațiile, pentru a împărtăși experiențele noastre. Organizația noastră rămâne
deschisă colaborării și vă mulțumim pentru
interesul dumneavoastră de a face și mai mult
cunoscută Societatea Interamericană de Presă.
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Internetul facilitează oricui o activitate
jurnalistică. Oameni obișnuiți acționează în
interiorul fenomenului denumit „jurnalism
cetățenesc” ca editori, furnizori și intermediari ai
informației, lideri de opinie. Toate aceste aspecte
se derulează alături de media tradiționale. De ce
ar mai finanța guvernele media scrise,
audiovizuale sau online în aceste condiții?
Conținut pentru cetățeni viziunea sunt considerate servicii

N

u există o rețetă universală pentru felul în
care trebuie finanțați
de la bugete furnizorii
de informații, dar acest lucru se
întâmplă oricum, cel puțin parțial, în toate cazurile*. Uneori,
alocarea de bani publici pentru
media este justificată prin crizele economice și căderea piețelor,
deci scăderea dramatică a publicității alocate presei. În ultimul
deceniu, însă, creșterea cuantumului informației disponibile a
crescut vertiginos, schimbând
și obiceiurile consumatorilor de
știri. Implicit, acest trend a generat o modificare a felului în care
jurnaliștii construiesc și difuzează
materialele de presă, antrenând,
desigur, și maniera în care editorii
decid asupra conținutului media.
Din consumator pasiv, publicul a
devenit stăpân al conținutului informatic, social media făcându-l
„un rege al web-ului”, după cum
punctează scriitorul Johnny Ryan.
Așadar, care mai este rolul organismelor media publice și ce justificare se mai poate găsi pentru a
le finanța de la buget când piața
informației este suprasaturată?
Majoritatea posturilor publice primesc procente diferite din
banii necesari prin finanțare de
la buget. Guvernul Canadei, de
pildă, alocă fonduri către „Canadian Broadcasting Corporation”
printr-o lege intrată în vigoare din
1991. În Franța, radioul și tele-

publice chiar dacă sunt furnizate de companii private. Ideea că
acestea servesc interesul general
mai presus de orice este atât de
înrădăcinată, încât în momentul
când Guvernul a anunțat o scădere a finanțării, în 2015, radioul
public a tăcut timp de 28 de zile,
în semn de protest. 7% din finanțare vine din bani publici. În cazul
Germaniei, în 1954, televiziunea
publică germană primea misiunea
de „a distra, a informa și a lumina
cetățenii”, notează „The Guardian”. Încrederea de care se bucură posturile publice este relevată
de cifre: posturile „ZDF” și „Das
Erste” au cea mai mare audiență
(13%) în comparație cu cele mai
importante posturi private, cu circa 9%. Veniturile din taxe și alte
surse fac din bugetul posturilor
publice germane unul dintre cele
mai mari din lume. În Olanda, legea cere postului național „NOS”
să furnizeze conținut din patru
domenii: informație, cultură, educație și entertainment. Din anul
2000, taxa a fost abolită, iar postul
este finanțat integral de la buget.

Independență
și încredere
În condițiile în care emițătorii
publici se adresează cetățenilor
(spre deosebire de privați, care
sunt direcțonați spre dimensiunea
de consumator), finanțarea media
poate merge pe direcția conținutului de o anume calitate, precum

Finanțarea media
din bani publici
– unde, cum, de ce

și pe accentul pe temele așa-zis neprofitabile. Pe scurt, prin bani de la buget se
poate asigura menținerea unui standard
de calitate a emisiunilor, care să se evidențieze în plaja imensă a știrilor care
abundă pe toate canalele; mai departe,
acest tip de finanțare permite includerea
în conținutul general a culturii, dezbaterii specializate, chiar a civismului, în
general a acelor tipuri de conținut care
nu sunt susținute de publicitate, deci nu
intră sub incidența influenței acesteia.
Un raport al Departamentului Media, Cultură și Comunicații din cadrul
Universității New York, care a luat în
considerare modelele de finanțare publică din Belgia, Danemarca, Finlan-

da, Franța, Germania, Irlanda, Olanda, Japonia, Noua Zeelandă, Suedia,
Norvegia și Marea Britanie a relevat
concluzii cel puțin interesante: emisiunile prezentate de posturile publice
sunt considerate de o mai bună calitate; în state europene ca Danemarca,
Finlanda sau Marea Britanie se afirmă că emițătorii susținuți din bani
publici oferă o informare mai bună,
mai completă și le ridică cetățenilor
standardul de consum a informației;
posturile publice se bucură de cel mai
înalt grad de încredere; prin finanțarea
de la buget se asigură independența
acestor furnizori față de alternanțele
la guvernare, mai exact este ținut la

distanță amestecul politicului în conținutul editorial; siguranța financiară
face emițătorii publici să fie în primele
rânduri în cadrul tranziției către internet, cu unii dintre ei chiar pionieri
în materie, cum este cazul „BBC”; și
unele publicații beneficiază de finanțări bugetare pentru menținerea diversității abordării și calității înalte a
conținutului (Belgia, Finlanda, Franța,
Olanda, Norvegia, Suedia).

@ Daniela Gîfu

* „Publicly Funding Journalism in an
Age when Everyone is a journalist”
(Amanda Oye, Universitatea York)
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parte din resurse proprii de către directorii ziarelor, care lucrează uneori
chiar două locuri de muncă pentru a
avea banii necesari să continue. Pentru că ziarele sunt distribuite gratuit,
în multe cazuri un sprijin important
îl oferă bisericile româneşti, ele fiind
cele care uneori acoperă costurile de
expediere, biserica fiind locul unde

Presa românească
nord-americană
R
olul jurnaliștilor români și al
presei românești în diaspora este pe cât de necesar, pe
atât de dificil de îndeplinit.
În păstrarea culturii, limbii, valorilor
și identității românești în America de
Nord sau oriunde în diaspora, presa are
un rol extrem de important, chiar dacă,
de multe ori, acest lucru trece neobservat sau neapreciat la justa sa valoare de
către comunitate. Problema principală
în ceea ce privește dificultăţile cu care
se confruntă presa este, în primul rând,
de natură financiară. Presa etnică a fost
şi rămâne mult mai vulnerabilă în compataţie cu celelalte publicaţii autohtone, pentru că publicul cititor, căruia i
se adresează, este unul mult mai redus,
motiv pentru care şi accesul la surse de
finanţare este mult mai diminuat.
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Dacă în perioada de dinaintea crizei economice presa românească din
America se descurca relativ bine, odată cu venirea ei, multe din publicații
și-au redus activitatea sau, în unele
cazuri, chiar și-au încheiat complet apariția
în forma tiparită, rămânând doar în varianta
electronică. Un astfel de
exemplu este publicaţia
„Gândacul de Colorado”, care, după 10 ani
de activitate, și-a încetat apariţia pe hârtie, rămânând„ doar
în mediul online. La
fel și ziarul „Curentul
Internațional”, din Detroit, Michigan. Altele,

chiar dacă au continuat să apară, și-au
restrâns activitatea, apărând doar o
dată pe lună sau, uneori, chiar mai rar.
Finanțarea pentru apariția tiparită și
costurile de expediere ale unor ziare
au fost sau încă sunt făcute în mare

Chiar dacă de-a lungul
anilor am creat diferite
punţi de legătură cu
presa din ţară, ne-am
dori ca acest lucru să
continue, să se dezvolte
şi chiar să ajungem la un
alt nivel de colaborare,
ale cărui beneficii să fie
reciproce. Pe această
cale relansăm invitaţia
către mass-media din
România, de a colabora
mai strâns cu cea din
America.
românii se adună şi unde ziarele pot
fi uşor distribuite comunităţii.
În America, presa se face mai ales
din devotament și patriotism. Condiția
jurnalistului aici este una ingrată. Jurnalismul în diaspora nord-americană

se face în primul rând din foarte multă
pasiune și de cele mai multe ori în mod
voluntar. Mai mult decât atât, jurnalistul este cel care investeşte propriii lui
bani pentru a achiziţiona echipamentele necesare desfăşurării muncii sale,
tot el fiind cel care îşi acoperă costurile
de deplasare pentru a realiza un material, iar apoi tot el investeşte din timpul său liber să îl editeze şi finalizeze.
Uneori are chiar şi rolul de distribuitor
al ziarului în comunitate, este agent de
marketing sau de publicitate. Dacă partea materială este un dezavantaj, marele avantaj este independenţa, libertatea
de a alege subiectele despre care scrie şi
lipsa de presiune din partea cuiva, legat
de ce sau cum să scrie. Pentru că trăim
în America, avem totodată ocazia de
a citi presa americană cu tradiţie şi de
a observa modul în care jurnalişti de
aici fac această meserie. Îmi amintesc
cu plăcere de schimbul de experienţă
avut, în urmă cu câţiva ani, cu colegii
români jurnalişti şi cei americani, când
am fost invitaţi la ei, la sediul ziarului
„Chicago Tribune”, ocazie cu care am
asistat chiar la o şedinţă de redacţie,
având privilegiul de a afla în premieră
care erau ştirile care urmau să apară a
doua zi pe prima pagină a prestigioasei
publicații.
Într-o lume în care inclusiv președintele Statelor Unite se adresează
direct și instant unui număr de zeci
de milioane de oameni, prin intermediul paginii de Facebook sau Twitter,
o întrebare firească este dacă mai avem
nevoie de presă și de jurnaliști… Pot
fi înlocuiți jurnaliștii printr-o comu-

nicare directă cu cetățenii? Răspunsul
este, categoric, nu. Lipsa ziariştilor şi a
presei poate fi extrem de nocivă într-o
societate democratică. Rolul jurnalistului rămâne extrem de important în a
chestiona şi analiza orice declaraţie sau
informaţie făcută de o persoană care se
află într-o funcţie publică, înainte ca
ea să ajungă direct, în formă brută, la
cititori. În plus, într-o eră în care suntem bombardaţi de ştiri false, nevoia
de jurnalism de calitate, imparţial şi
independent, este cu atât mai mare.
În 2010, împreună cu alți colegi
români din presa de aici, am fondat
Asociaţia Jurnaliştilor Nord Americani, „North American Romanian
Press Association” (NARPA). Pentru presa românească din America
de Nord, dar şi pentru colaboratorii
noştri din România, faptul că Asociaţia are personalitate juridică şi este
înregistrată conform legislaţiei americane îi conferă cel mai important
atu în ceea ce priveşte reprezentarea.
Calitatea de membru al unei asociaţii
elimină definitiv cerinţa populariţăţii
şi notorietăţii, atât de necesară oricărei persoane fizice.

@ Petruța Marian
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PROFIL
Interviu cu Bogdan Cercel, fondatorul platformei „Bookuria”

Cariera în presă este cea
mai bună școală pentru
oricare alt drum viitor
- Ați înființat cu ani în urmă site-ul
„Bookuria.info”. Cât din acest proiect
este legat de faptul că ați fost jurnalist?
- Proiectul „Bookuria” a fost răspunsul meu la nostalgia pe care o tot aveam
față de anii petrecuți în zona presei.
Ideea asta cu „ați fost jurnalist” mă tot
măcina, nu prea-mi venea să cred că
mă trezesc dimineața și mă duc într-un
loc în care sunt înconjurat mai mult de
cifre și mai puțin de litere. Reorientarea
profesională m-a „aruncat” într-o zonă
frumoasă în felul ei, marketing, dar
prea puțin legată de dragostea dintâi.
Hai, bine, ce fac astăzi are legătură și
cu un alt domeniu deprins cumva din
jurnalism, numesc aici campaniile de
PR pe care le facem la job. Revenind la
întrebarea ta, da, „Bookuria” a fost și
este încă o expresie la scară mică a ceea
înseamnă o publicație. Și spun la scară
mică pentru că vorbim de un proiect de
hobby, un proiect căruia îi alocăm puținul timp liber pe care-l mai avem. Și
vorbesc la plural pentru că „Bookuria”
suntem mai mulți prieteni pasionați de
cărți și, cumva, de scris. Încercăm să
ținem pasul cu cărțile despre care credem că merită (da, suntem subiectivi și
extrem de selectivi – e normal și bine că
putem fi așa), dar și aducem publicului
nostru informații despre evenimentele
culturale ce stau să se petreacă (lansări
de carte, întâlniri cu scriitori, concerte,
târguri etc.).
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Reorientarea către marketing mă
ajută și ea, m-a făcut să înțeleg foarte
bine mecanismul promoțiilor, dar și
psihologia „cumpărăturilor”, modul
care ne conduce spre achiziții fie că
vrem sau nu. Dacă tot am acumulat
informații în acest domeniu mi-am
zis să le pun și în slujba cititorilor, așa
că sunt multe trimiteri pe „Bookuria”
către librăriile online care au promoții
la cărți, care oferă reduceri sau tot felul
de avantaje pentru cei care aleg să cumpere de la ei. Totul pleacă, bineînțeles,
de la experiența personală. Cumpărăm
cărți, multe cărți. Ne dorim și mai multe, iar singura posibilitate să le și avem
este să le găsim la prețuri mai bune. Și
dacă tot le găsim pentru noi, de ce să
nu afle și alții de ele? Este componenta
socială de care se bucură acest proiect,
avem mulți prieteni care ne întreabă
despre cărți, despre cum le pot procura
etc. E o zonă cu o dinamică frumoasă
în viața noastră - așa cum spuneam și
mai devreme, o altfel de experiență oarecum jurnalistică, de care simțeam că
am nevoie. Și încă o mai simt.
- Ce înseamnă o carieră în presă
pentru cineva care decide să pornească
pe alt drum?
- Cariera în presă este cea mai bună
școală pentru oricare alt drum viitor.
Recomand tuturor fie și doar un stagiu
într-o redacție, măcar atât cât să simți pulsul acestei meserii. Știu, mulți se

vor îndrăgosti, vor continua poate ani și
ani. Așa am făcut și eu. Doar că eu miam dorit-o din plin. Mergând puțin mai
departe, o carieră în presă îți deschide
toate supapele posibile, te face să vezi
subiectul discuției din mult mai multe
perspective, ba, mai mult, te face să vrei
să sapi cât mai adânc, să te „lămurești”.
Ei bine, asta te ajută enorm în orice altă
meserie. În plus, experiența jurnalistică
te călește, te face să scapi de emoțiile
întâlnirii de noi oameni și situații, îți și
asigură un bagaj de cunoștințe care-ți
vor fi de folos. Și spun asta la modul

Matei are 10 ani și deja sute
de cărți citite. Cărți pentru
copii. E fascinant să vezi un
copil râzând cu o carte în
mână. E fascinant să porți
discuții pe marginea unei
cărți cu un copil. Matei își
aduce și el contribuția la
proiectul „Bookuria”, scrie
din când în când recenzii la
cărți pentru copii, urmărește
site-ul, ne mai spune
și pe unde greșim...

general. Particular, vedem în fiecare zi
excelenți profesioniști din varii domenii despre care ne aducem aminte că
parcă-i știam de la nu știu ce ziar, sau
îi vedeam pe la televizor. Nu dau exemple, sunt foarte multe nume.
- Cât contează faptul că ați fost ziarist „de tranșee”, mai exact de cotidian,
în preocupările dvs. actuale?
- Ei, asta este o întrebare extrem de
bună (Am voie să zic chiar mișto?...).
Contează enorm. Munca la un ziar cotidian, dincolo de farmecul ei irepetabil,
este și una de anduranță, care presu-

pune nu doar efort intelectual, ci chiar
și fizic. Mi-aduc aminte că era cumva
ca-n armată, știai când pleci de-acasă,
nu știai ora la care termini „programul”.
Asta pentru că nu exista un program.
Ok, erau deadline-uri zilnice, ziarul trebuia trimis la tipografie până la o oră
anume (să poată intra în cadența distribuției, o altă nebunie). Dar agenda nu
o face jurnalistul, ci evenimentul. Așa
că de multe ori eram obligați să ținem
și a doua ediție. Asta însemna prelungirea nebuniei de peste zi până-n miez
de noapte. Dar era frumos. A doua zi,
la 9 dimineața, la prima din multele cafele ale zilei, eram toți frumoși, voioși
și cu un chef nebun de a ne face treaba.
Eram tineri.
- De ce un proiect de carte?
- După plecarea din presă am rămas
ceva ani în zona publishing-ului, dar de
carte. Am intrat într-o lume care mi-a
plăcut și-mi place, cartea este cel mai
frumos lucru posibil. Așa că nu mi-a
fost deloc greu să-mi doresc un proiect
online legat de acest domeniu. Aveam
deja mulți prieteni prin edituri, legături
frumoase de care mă bucur și azi, așa
că am pornit încurajat de multă lume.
Și au trecut ceva ani de atunci și încă
mă mai bucur de acest proiect ca-n
prima zi. Nu fac tot ce trebuie pentru
„Bookuria”, din lipsă de timp, dar ce fac
îmi place mult. În plus, avem în casă un
puștan super încântat de cărți și lectură.

Matei are 10 ani și deja sute de cărți
citite. Cărți pentru copii. E fascinant
să vezi un copil râzând cu o carte în
mână. E fascinant să porți discuții pe
marginea unei cărți cu un copil. Matei
își aduce și el contribuția la proiectul
„Bookuria”, scrie din când în când recenzii la cărți pentru copii, urmărește
site-ul, ne mai spune și pe unde greșim.
Este unul dintre motivele care ne fac
să vrem să ținem „Bookuria” online,
o facem și pentru el. Dacă el ne vede
preocupați de cărți, sigur va fi și el.
- „Bookuria.info” are un parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști.
Care sunt reperele lui?
- În primul rând, felicit UZP pentru
deschiderea de care dă dovadă. Pentru
faptul că a înțeles că jurnalismul capătă
în ziua de azi forme dintre cele mai diverse, dar și că încurajează chiar și proiecte mici, așa cum este și „Bookuria”.
Până la urmă, orice om c-un telefon în
mână și cu acces la internet practică
astăzi o formă de jurnalism. Important este ca „produsul” acelui om să fie
onest și cumva de ajutor comunității.
Întorcându-ne la parteneriatul pe
care-l avem cu UZP, simțim că avem
și noi o oarecare importanță, fie și doar
online, că sunt frumoși profesioniști
ai presei care ne ajută, ne sprijină cu
informații și idei. Lucru pentru care
le mulțumim.

@ Roxana Istudor
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„Vatra veche” și infinitele nuanțe
ale creației spirituale românești

P

entru o publicație renumită
pentru eterna redescoperire
a operelor care au intrat în
patrimoniul cultural național,
intrarea frontală, în numărul 2/2017
al revistei „Vatra veche”, cu un articol
dedicat Facebook nu demonstrează
altceva decât capacitatea publicației de a
rămâne conectată la un prezent ce nu-și
poate avea rădăcinile decât în trecutul
fast și relevant. De altfel, redactorul-șef
Nicolae Băciuț face distincția foarte
clară între utilitatea acestei rețele de
socializare și derapajele la care îi îmbie
acest fel de comunicare pe mulți…

P

oetul și jurnalistul Ion Iancu
Vale (n. 1951) a fost, pe rând,
strungar, muncitor forestier, fotograf, geolog, pentru
ca, după 1990, să se dedice exclusiv
scrisului profesionist, dar şi jurnalismului de investigaţie, colaborând cu răsunătoare anchete,
dar şi cu articole de atitudine,
veritabile pamflete sociale izvorâte dintr-un neostenit simţ
al dreptăţii, la publicaţii „de
nişă”, azi dispărute (unele!),
precum „Legea lui Ţepeş”
(1994), „Oglinda”, „Jurnalul
de Târgovişte” şi „Jurnalul de
Dâmboviţa” (1993-1996), „Realitatea dâmboviţeană” (19961999), sfârşind a-şi înfiinţa şi
conduce propriile publicaţii,
„Bună dimineaţa, România”
(Sibiu, 1999), „Obiectiv de
Dâmboviţa” (Târgovişte, 19992002), „Informaţia Zarandului” (Ineu, 2000-2002), apoi
revista de cultură „Singur” (nr.
1-9, Bucureşti, 2001-2002)
şi săptămânalul „naţional”
de investigaţie „Justiţiarul”
(2002-2006), toate girate în
calitate de redactor şef.
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Același Nicolae Băciuț semnează
un excelent material-redare a unei
personalități artistice de excepție, Sever Suciu: „Valuri de tot felul vor veni
şi vor trece. Arta adevărată va rămâne, iar cartea pe care i-am dedicat-o,
împreună cu Răzvan Ducan, se vrea o
addenda la paşaportul de liberă trecere
a artei lui Sever Suciu prin lumile mai
mult sau mai puţin ostile artei, mai
mult sau mai puţin dispuse să tolereze
arta, mai mult sau mai puţin capabile
s-o înţeleagă”.
Rubrica de dialoguri „Vatra Veche”
îi include pe George Astaloș și Paul

Goma, ca două treceri spre o evocare
a lui Mihai Eminescu de către Marian
Nencescu, care punctează „apariţia
recentă a volumului «Eminescu universalul» (Târgovişte, Ed. Biblioteca,
2016, 298 p. cu pl.), datorat harnicului
cercetător şi interpret al fenomenului
universalizării operei eminesciene, Dumitru Copilu-Copillin”.
I.L.Caragiale este perceput și oferit
publicului din perspectiva de semn
identitar, cu o prelungire în textul-argument „Permanența lui Caragiale”,
semnat de Dumitru Hurubă: „Creatorul Momentelor-unicat în literatura

Distins cu premiul Pamfil Şeicaru
pentru literatură, în 2008, dar şi cu Premiul de excelenţă al UZP din România
(2011), Ion Iancu Vale este preşedinte
al Filialei Târgovişte a Ligii Scriitorilor
Români şi membru al Societăţii Scrii-

torilor Târgovişteni. Cu totul, „Climate
literare” este un magazin literar modern, viu şi alert, aşa cum numai în
presa românească de la Tel Aviv mai
întâlneşti. Ion Iancu Vale este un om
pentru care condiţia de poet şi de jurnalist este similară cu aceea de sacrificat pentru adevăr şi care, dacă
n-ar scrie, ar face, cu siguranţă,
implozie. Unii scriu din plăcere,
din nevoie, dintr-un hobby. Sunt
motivaţii minore, efemere. Adevăratul scriitor este legat printr-un cordon ombilical de carte,
pagina de ziar, de aceea scrisul
său de neodihnă şi alertă este risipire şi pierdere de sine, este un
dat transfigurat de patimă.
Prezent, recent, la Festivalul
internațional de poezie Mihai
Eminescu, ediția a XXVII-a, de
la Turnu Severin (ianuarie 2017),
l-am provocat pe Ion Iancu Vale
la câteva confesiuni: „Momentul
când am început această «aventură» i-aş zice, respectiv luna mai
2007, a fost favorabil, căci pe
atunci lumea încă mai citea presă, inclusiv reviste literare. Tentaţiile culturale erau mai mici, la fel
şi pasiunile publice. Am plecat la

română, cel care, peste ani şi ani a
rămas contemporan cu fiecare generaţie până în ziua de azi, pare
să fie mai actual decât oricând…”.
În paginile publicației de înaltă ținută literară se mai află alte
comori de descoperit: articolul
despre Grigore Vieru, „Tainele
unui destin literar: Alecu Russo”,
o imagine a scriitorului Mihai
Sin, versuri de Liviu Pendefunda, un eseu de Aurel Codoban,
materiale de atitudine, recenzii,
pe scurt un sumar deosebit de
dens, care trimite spre cele mai
profunde conexiuni ale cititorului contemporan cu epocile spiritualității românești, în ce au ele
mai bogat și mai peren.

@ Oana Tănase

Ion Iancu Vale și
CLIMATELE (sale) LITERARE
drum, vă închipuiţi, fără niciun ban,
doar cu entuziasm şi bune intenţii şi
fără să-mi imaginez prea bine ce va
urma. Mi-am zis - într-o zi, gata, fac o
revistă - şi am pornit s-o editez... Cel
mai important a fost pentru început
titlul. I-am zis Climate, inspirat desigur de romanul lui André Maurois,
dar am avut în vedere şi un anumit
tip de relaţii culturale pe care le-am
asimilat unor «climate». Acum, după
10 ani de apariţie, constat că revista
a devenit mai degrabă un «almanah»
cultural, un magazin literar, «un pui
mai mic» al vechii România Literară. Primele numere le-am construit
împreună cu Sebastian Drăgan, jurnalist și poet de excepție, și cu Mircea Cotârță-Râbinschi. Au urmat, în
continuare, perioade grele de asocieri
și rupturi, de frondă și umilință, de
agonie și extaz, încercându-se adesea
ori să fiu asimilat, ori desființat, principala problemă, dincolo de răutate și

invidie, fiind cea financiară. Dar, ca
un nativ în zodia Taurului ce sunt, nu
am cedat. Un moment providențial în
viața revistei a fost implicarea morală și materială a prof. Dr. Gheorghe
Valerică Cimpoca, care s-a dedicat, și
dânsul, trup și suflet acestei «lucrări».

Cred cu tărie în ideea de jurnalist şi,
indirect, de scriitor independent. Pe
măsură ce revista a prins, am încercat
să-mi consolidez acest statut. Public
scriitori locali, dar şi din ţară. Ca editor, sunt deschis la orice ofertă, dar ca
redactor-şef, citesc cu inima. Eu nu
mi-am pierdut încrederea în ideea de
a atrage şi valorifica efortul scriitorilor
independenţi. Pentru viitorul apropiat,
intenţionăm, eu și Colegiul director al
revistei, să edităm o Antologie cu cele
mai reprezentative texte ale colegilor
colaboratori. De asemenea, proiectăm
o întâlnire literară. Va fi, sperăm, nu
doar o sărbătoare a noastră, ci a tuturor celor ce cred în noi. Sunt convins
că ne vor fi aproape şi românii din afara României, ţara profundă, cum i se
mai spune, căci Climate literare, până
la urmă, nu e doar a mea, ci și a cititorilor și colaboratorilor ei, deopotrivă”.

@ Marian Nencescu
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De la New York, o „Lumină lină”

D

espre creația literară a exilului cultural românesc european, dar și trans-oceanic,
mai vechi, dar cu deosebire
al celui postbelic, s-au pronunțat, în
ultimii ani, numeroși cercetători ai fenomenului, cu toții pornind de la realitatea că „exodul scriitorilor” a fost o
izgonire din paradis, o formă de dezintegrare culturală, de pierdere a identității intelectuale, comună, din păcate,
nu doar României, ci chiar Europei de
Est, în ansamblul ei. Cu atât mai mult
impresionează actul de creație al exilaților cu cât el s-a produs în condiții
extreme, pe fondul unor „ciocniri” dramatice între diferitele culturi din țările
de adopție. Efortul multor scriitori a
fost dublu, oscilând între receptarea în
sânul culturii originare și integrarea în
noul context în care evoluau. Rezultatul acestui demers este o literatură
nouă, în bună parte originală, în care
motivele culturale și estetice specifice
spațiului românesc s-au dezvoltat independent, adesea diferit de cele din

R

ădăcina culturală a unui
creator este definitorie și
esențială devenirii sale. O
atestă conținutul unei publicații unicat, „Destine literare”, care
și-a câștigat un binemeritat renume de
a fi liantul cultural între două lumi –
românii din Diaspora și spiritualitatea
căreia îi aparțin, pe de o parte, și lumea
în care trăiesc, pe de altă parte. O argumentație dintre cele mai emoționante
și mai relevante o oferă chiar din debutul revistei Alexandru Cetățeanu: „Nu
este uşor să trăieşti în «două lumi». De
multe ori mă întreb - cum de am plecat
din România anilor ‘84, oricât de rău
era – şi de tot atâtea ori mă apucă tristeţea. (…) Este dilema emigrantului cu
dragoste de Țară. La un moment dat
în viaţă nu te mai interesează «pâinea
bună sau... rea » nici la propriu, nici la
figurat, ci te interesează viaţa sufletului
– care nicăieri nu este mai bună decât
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țară, dar niciodată distinct de rădăcinile comune.
Beneficiind azi de lucrări de sinteză,
academice, precum „Enciclopedia exilului românesc” (București, Ed. Compania, 2003), de Florin Manolescu, ori
„Scriitori români în exil” (București,
Ed. Fundației Culturale Române), de
dr. Eva Behring – cercetătoare originară
din România, studentă, în anii ’60, la
București, a lui Tudor Vianu, Al. Rosetti,
ori Iorgu Iordan – sau de studiile la fel
de temeinice ale lui Cornel Ungureanu,
Mircea Anghelescu, Iulian Boldea ș.a.,
putem reconstitui, nu doar „etapele”
exilului cultural postbelic, cât, cu deosebire, tabloul social-politic care a înlesnit
acest veritabil „exod” al scriitorilor, care,
odată ajunși în Occident ori în Lumea
Nouă, au constituit nu doar o mișcare
culturală pe fundament strict estetic, cât
și instituții veritabile – biblioteci, fundații, reviste literare – cu totul, un întreg
eșafodaj intelectual pe care și-au sprijinit argumentele în favoarea conservării
spiritului cultural tradițional.

acolo unde ai văzut pentru prima dată
lumina zilei!”.
Conaționalii noștri de peste hotare
pulsează odată cu România, sunt irevocabil atinși de fiorul ei cultural și aparțin,
din străfundurile ființei și creației lor,
acestui spațiu spiritual. O demonstrează
radiografia unui eveniment notabil –
ediția a XX-a a Congresului Spiritualității Românești, desfășurat la Alba Iulia,
la finele anului trecut, trecere în revistă
a „locului, stării individuale, colective, a
numărului, rolului românilor în țările de
reședință și a legăturilor cu țara”.
Despre opera lui Petru Lascău aflăm
din mărturia lui Slavomir Almăjan: „Actul scriitorului, și Petru Lascău știe asta,
este deci un act eliberator, un act de iluminare (…) Petru Lascău este un scriitor
prolific, neobosit, în ciuda travaliului lui
de pastor, mereu în prima linie, mereu
prima țintă a atacurilor puterilor întunericului”. Lia Maria Andreiță delectează

Un astfel de scriitor, atipic am spune, profesia și vocația sa fiind cea de
preot, este dr. Theodor Damian (n. 28
decembrie 1951), în prezent paroh al
Bisericii St. George Episcopal Church,
din New York, fondator al Institutului
Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, președinte al Cenaclului Literar
„M. Eminescu” și director, din 1995,
al publicației bilingve „Lumină Lină /
Gracios Light” („Revistă de spiritualitate și cultură românească”), toate având
drept obiectiv promovarea, în spațiul
american și anglofon, a spiritualității,
culturii și literaturii românești, a contribuției conaționalilor noștri la dezvoltarea patrimoniului comun. Având
drept titlu o sintagmă inspirată din poezia română clasică, ce ne trimite fie la
versul arghezian („Cum te găsești, ușoară zburătoare / Zăcând aici, la margine
de drum?”), fie la poezia omonimă a
lui Ioan Alexandru („Lumină lină, leac
divin / Încununându-l pe Străin / Deasupra stinsului pământ / Lumină lină
– Logos Sfânt !”), revista concentrează

cititorul cu un fragment al romanului
„Copil de suflet”, iar Ion Andreiță ne
poartă pașii prin România profundă,
cu articolul „De la Matei Basarab şi Eli-

și o bogată încărcătură spirituală, editorialele părintelui Damian trimițând,
fără echivoc, spre spațiul ortodox, în
lumina (lină!) a căruia își îndrumă enoriașii: „Dacă avem norocul să primim
daruri neașteptate, e bine să ne uităm
înapoi, să nu uităm de unde venim și
dacă nu cumva ele ne vin cu o obligație
. . . ” („Nevoia de a te uita înapoi”, an
XXII, 2017, nr. 1, p. 7). Desigur, voalat,
îndemnul este și pentru multiplicarea
darului divin, căci, „dacă ai creat mult
și dai puțin, această anomalie va avea
consecința ei”.
Altfel, revista ce apare la New
York, sub oblăduirea lui M. N. Rusu,
cunoscut critic și exeget cultural, și cu
contribuția lui Dan Anghelescu, este o
veritabilă tribună a românilor de pretudindeni și cu deosebire a scriitorilor din țară, părtași la „bătălia” pentru
apărarea valorilor naționale. În acest
context, prezența constantă, cu texte
polemice, a unor condeieri precum
Theodor Codreanu („Exercițiu de admirație”, an XXI, nr. 21, 2016, p. 47),
ori N(ae) Georgescu („O oală într-un
car de oale”, ibidem, p. 41) indică fără
greș implicarea publicației într-o zonă

a „culturii luptătoare”: „Pentru cine o
fi făcut Lucian Boia cartea asta? („Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea și desfacerea unui mit”, București,
Humanitas, 2015). Pentru Eminescu,
nu. Pentru tineri dornici să învețe, nici

atât... Mai degrabă ca să-și completeze
revizuirile, cu o nouă temă, râvnită”
(ibidem, p. 46). Mai publică, regulat,
versuri și proză colegi și prieteni de
generație, de la Passionaria Stoicescu
la Daniela Gîfu și de la Ion Haineș și
Corneliu Zeană, la George V. Precup,
cu versuri traduse în limba engleză
(The Blackbird from Beyond).
Partea consistentă, tare, originală
a revistei o constituie studiile și comentariile culturale. Articole precum
„Motivul sărutului la Brâncuși” (Ioan
N. Roșca, nr.1/2016, p. 23) sau „Mituri
esențiale comune lui Brâncuși și Mircea
Eliade” (Sorin Lory Buliga, nr. 1/2017,
p. 15) trimit către o zonă estetică încă
nebătută de cercetătorul local. La fel, reconstituirea creației lui Vintilă Horia, cel
care spunea că „Ne vom întoarce acasa
cu Eminescu de mână”, sub semnul lui
Mihai Eminescu, (v. articolul d-nei Mihaela Albu, nr. 1/2016, p. 13). Nu lipsesc,
cum bine stă oricărei reviste, cronici literare, plastice și, iarăși mai rar la noi,
cronica de cenaclu, instituție cu totul
necesară într-o comunitate autarhică.
Într-un cuvânt, de la New York ne
vine o „Lumină lină”! (M.N.)

„Destine literare” – regal cultural
oferit de românii de pretutindeni
na Doamna citire… (povestea satului
Negoești, a patra capitală a Țării Românești, şi a unei mânăstiri din Bărăgan)”,
frescă a unui colț de rai românesc: „Negoeşti, satul acesta micuţ (din imensitatea
Bărăganului) în care abia încap o iubire
şi veşnicia (sădit de mâna celuilalt Basarab, Neagoe) a fost duminică, 9 octombrie (Anno Domini 2016) centrul lumii,
axa dintre el şi Dumnezeu. În această zi
a avut loc Liturghia de (re)sfinţire a Bisericii fostei celebre Mânăstiri Negoeşti,
după 367 de ani de la sfinţirea iniţială”.
Mihai Antonescu semnează un material de suflet, în care prezintă cartea
scriitoarei Ioana Stuparu, „Zbor peste
Marea Panonică”, despre care afirmă că

„are darul de a stârni un interes cumpătat punând în evidenţă talentul cu care
autoarea scoate din comun şi obişnuit o
idee destul de interesantă, credem noi,
reuşind cu bune mijloace de autentic povestitor să contureze aura luminoasă a
unui roman în devenire”.
Pentru iubitorii limbii engleze și
mai ales pentru cei ce doresc să observe
abilitatea românului Dragoș Bălan de a
creiona versuri de o certă frumusețe și
profunzime în această limbă, poeziile
din revistă sunt un excelent argument.
O mențiune specială se cuvine articolului „Se apropie Crăciunul...”, semnat de
Daniela Gîfu, văl de melancolie cu certe
valențe literare: „Îngerul păzitor aşteap-

tă… Așteaptă să luăm decizia de a ne
rândui treptat existenţa. O rânduială în
acord cu sufletul copilului de odinioară”.
Colaboratori ai publicației din Marea Britanie, România, Turcia, Israel,
Spania, Australia creionează imaginea
unui ansamblu vibrant al creației din
Diaspora, atât de legată de România
prin proză și poezie. Românii de peste
hotare, cei care simt și creează românește se regăsesc plenar în paginile unei publicații care impresionează prin grafică,
dimensiuni și conținut, demonstrând
că preocuparea pentru actul artistic nu
ține de granițe, iar legătura cu cultura
din care provin este mai puternică decât
meridianele și paralelele. (R.I.)
PRIMĂVARA 2017
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Discursul politic,
de la retorică la practică

O

„Temeliile Turnului Babel”, de Daniela Gîfu

carte despre arta și filsofia discursului politic
modern nu este nicicând
inutilă, câtă vreme înseși
autoarea ei, Daniela Gîfu, constată că
„Viața publică este structurată pe fapte
de limbaj – discursuri, programe și
platforme – toate construite cu scopul
de a plăcea și a convinge” („Temeliile
Turnului Babel”, București, Ed. Academiei Române, p. 7). Așadar, o carte
despre știința relaționării în spațiul
public, despre comunicare și prestigiu,
despre valori și constrângeri, surprinse în vuietul campaniilor electorale,
cu exemplificări și, mai rar la noi, cu
portrete și prezentări mediatice extrase din galeria recuzitei retorice la zi
ne oferă Daniela Gîfu (n. 10 ianuarie
1973), fizician de profesie, convertită
la științele comunicării, via literatura.
O primă observație, ce ține mai
mult de realitățile vieții publice decât
de cercetările autoarei, vizează măsura
în care discursul politic, construit după
legile retoricii, mai poate produce efect,
sau este suficient un mesaj de tip hiphop pentru a impresiona publicul. S-ar
părea chiar că astăzi tot ce nu e aplicat,
eventual de tip european/american,
tot ce nu „place” unui public așa-zis
standard, este automat perimat. Marea
hibă a comunicării publice, inclusiv a
celei de tip politic, pare a fi elitismul.
Omului comun îi place să-l vadă pe
omul public (dacă se poate, inclusiv pe
academician) direct pe „sticlă”, să-i vorbească nemijlocit lui despre un subiect
cotidian, eventual învelit într-un limbaj accesibil. Orice deviere de la acest
discurs – străbătut de narativism, etica
drepturilor și cazuistică la zi – pare să
nu aibă nicio relevanță directă. Este ca
și cum ai face apel la Aristotel, când se
știe că rating fac doar vedetele și politicienii en vogue. În acest sens, desigur că
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analizele Danielei Gîfu pot părea „stufoase”, abundând în informații inedite
chiar pentru cercetătorul avizat, dar
salvându-se pe latura semantică a analizei. Aplicând și adaptând un program
special de analiză, conceput în Statele
Unite, dar dezvoltat dincolo de modelul
original, autoarea aduce, prin cartea sa,
o serie de noutăți de natură metodologică, deschizând calea spre știința de tip
multi-disciplinar, realizând ceea ce bine
surprindea profesorul Radu Enache, de
la SNSPA din București, în Cuvântul
său, „un scanner de discursuri”, necesar chiar și pentru o (auto)disciplinare
a spațiului public.
În fine, prin această (nouă) lucrare,
Daniela Gîfu se dovedește a fi ceea ce
s-ar numi un tip de „cercetător implicat”, termen cu atât mai sensibil cu cât,
în viața cotidiană, implicarea intelectualilor în diverse activități de tip ONG-ist
este privită cu suspciune. Modelul vine,
desigur, dintr-o retorică auto-laudativă
de tip platonician, ce-l prezintă pe specialist, pe expert, pe omul de cultură,
drept un portdrapel public, un fel de instanță la care să se facă apel în momentele de lipsă de identitate. Acest impuls
paternalist, al cercetătorului implicat,
analizat la noi de profesorul Valentin
Mureșan într-o lucrare publicată la Editura Paideia, din păcate puțin remarcată și comentată – „Manifest pentru
o universitate antreprenorială” – este
contrazis de chiar realitatea curentă.
În societatea noastră este atâta haos și
vacarm mediatic, încât speranța de a
produce o schimbare printr-o retorică
sănătoasă, printr-o pledoarie pentru un
discurs coerent, de bun simț, este mică.
Ce rost mai are, așadar expertul, comunicatorul, cercetătorul, atunci când nu
are o ofertă alternativă? Răspunsul ține
de viziune și, încearcă să ne convingă
Daniela Gîfu, de management, căci, în

fond, dincolo de orice alte considerente,
discursul politic „este un produs media”
(op. cit., p. 22), un mod dublu de raportare a „actorului social” atât la propria
poziție, cât și la cea a adversarului.
Un termen analizat pe larg este acela
legat de caracterul și condiția puterii.
Percepută de majoritatea cercetătorilor
drept o forță sinonimă cu influența, ce
afectează toate palierele publice, producând efecte, de la persuasiune la presiune, puterea sfârșește de regulă prin
așa-numitul vertige de pouvoir (beția
puterii), care îl trădează și îl șubrezește pe cel care o deține. Mai mult chiar,
s-ar părea că la noi puterea este într-o
criză profundă și datorată lipsei unor
„instrumente etice” care s-o ordoneze
și s-o îmblânzească.
Avem juriști care pledează pentru
discriminarea diverselor forme de delicte, dar nimeni nu ne explică motivația morală a acestor gesturi. Mai mult,
morala este asimilată cu un soi de patologie socială. Or, în loc de managementul instituțiilor, se pare că avem nevoie,
mai mult ca oricând, de managementul
eticii, necesar deopotrivă în relația cu
puterea, ca și în discursul public. Nu întâmplător, deci, Daniela Gîfu pledează
pentru înlocuirea forței (atributul generic al puterii) cu legalitatea: „Puterii
politice îi e necesară, mai mult decât
autoritatea forței, valoarea unei idei
pe care s-o impună la nivel social” (op.
cit., p. 32). Analizând discursul politic
al „actorilor puterii”, autoarea observă
chiar o formă de „seducție electorală”,
un fel de „Don-Juanism politic”, remarcat și de Ștefan Stănciugelu („Violență,
mit și revoluție”, București, Editura All,
1992, p. 99), ce se naște din „incapacitatea de a coborî la nivelul de individ și
a da determinații pozitive” („Temeliile
Turnului...”,op. cit., p. 39). Așadar, analizând discursul public al puterii, Daniela

Gîfu constată, pe urmele lui Bernard
Lamizet, că „executivul amenajează și
coordonează spațiul public și face ca informația să apară în sensul și în logica
angajării guvernamentale”.
Un capitol important al cărții este
dedicat și „arsenalului actorului politic”, un personaj deopotrivă pitoresc și
omniprezent, care „își laudă doctrinele
precum farmacistul alifiile”. Discursul
politic în aceste condiții nu este decât
„o formă de legitimare discursivă a
puterii, abuzând în sloganuri, repetate
periodic și cu scop provocator, formule
stereotipe și interogații de tip retoric. În
opinia autoarei, nu există diferențe între
enunțul polemic al răposatului Vadim
Tudor („S.O.S. Salvați România!”), cel
al lui Traian Băsescu („De frică – a Referendumului – n.n. – nu scapă ei”), ori
al ex-liderului liberal Crin Antonescu
(„România bunului simț”), câtă vreme

fiecare slogan reprezintă „o formă originală, credibilă, polemică și completă,
adaptată la realitatea socială” (op. cit.,
p. 75). În aceste condiții, nu e de mirare că discursul politic este asimilat cu
o veritabilă „activitate strategică”, un
amalgam de argumente, forme de relaționare și proceduri stilistice menite
să-i „convingă” pe cetățeni și să le influențeze opțiunile politice. Strategia discursului, susține autoarea, este „să iasă
din strategie”, să-și „camufleze”, dacă se
poate, „adevăratele intenții”.
Construite după o strategie de tip
show-busines, importată de peste
Ocean, discursurile politice contemporane dezvoltă o strategie dezvoltată
în jurul a câteva mize esențiale – legitimitate, credibilitate, retorică. Scopul
final este, însă, același – persuasiunea
– folosită cu tot arsenalul retoric, în
vederea determinării unor cetățeni la

a comite gesturi și expresii, inclusiv de
genul celor pe care natura lor etică le
condamnă. În legătură cu acest aspect,
insistăm pe faptul că, în ultima vreme,
au apărut în spațiul public voci care
susțin legi și inițiative profund imorale
(cum ar fi legiferarea prostituției, a căsătoriilor gay, ori a consumului de droguri „ușoare”), toate induse, sub forma
unor discursuri de tip persuasiv, menite
să slăbească, prin repetare și banalizare, rezistența oponenților și să ducă la
promovarea lor. Este vorba de veritabile
strategii persuasive ce cumulează minimalizarea efectelor cu descalificarea
oponenților, ori crearea de ținte retorice
false. Modelul curent îl reprezintă lupta anti-corupție, care capătă pe alocuri
accente pro-corporatism, antistatal și
chiar toalitarist.
Ca o concluzie, asistăm tot mai rar la
discursul public cu conținut politic ori
economic („tradițional”, cum îl numește Habermas), locul lui fiind luat de o
retorică „contextualizată”, lipsită de limpezime și coerență, bazată în special pe
exploatarea rivalității putere-opoziție, și
cu accentul pus pe aspectul persuasiv,
în care domină imaginea și sloganul. A
interpreta, a explica astfel de discursuri
eliptice, lipsite de logică este o încercare
temerară, căci, cum observă și Daniela
Gîfu, „prin ambiguitate conceptuală,
acest discurs este menit doar să acorde actorilor politici o legitimitate, altfel
dicursivitatea este principala modalitate
de comunicare a participării politice”
(ibidem, p. 114).
Dacă, așa cum rezultă și din analizele autoarei, discursul public continuă
să se sustragă regulilor comunicării,
cu atât mai mult aspectul etic este cu
totul ignorat. S-ar părea chiar că, persuadați ori nu, impulsul moral este cu
totul absent din viața noastră publică.
În aceste condiții, să ne mai așteptăm
la un reviriment de natură politică este
o îndrăzneală. Sau, cum ar spune Daniela Gîfu: „Mijloacele de influențare
politică pot rămâne în fază latentă, dar
pot fi și induse, în mod vizibil, pentru
a se solda cu rezultate vizibile în timp”
(op. cit., p. 171).
Oricum ar fi, zidul mentalităților
este (încă) foarte greu de trecut.

@ Marian Nencescu
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D

upă un an de aşteptări şi
șase duminici succesive de
repetiţii (les soumonces), în
sfârșit a sosit Mardi Gras şi
cu el întreaga magie a Carnavalului de
la Binche, recunoscut de UNESCO din
2003 ca făcând parte din patrimoniul
oral şi imaterial al umanităţii. Timp de
trei zile (26-27-28 februarie), sunetul
orchestrelor şi ritmul diabolic al tobelor
a rezonat puternic pe străzile înguste şi
întortocheate din Binche, oraș medieval
situat undeva între Bruxelles şi Mons, în
partea francofonă a Belgiei.
Este ora 5:00 dimineaţa şi din negura
nopții niște creaturi ciudate, îmbrăcate în
costume bogat ornamentate în culorile
drapelului belgian - roşu, galben, negru
- îşi fac încet apariția pe străzile orașului.
Încinşi la brâu cu o centură cu clopoței
şi încălțați cu saboți din lemn, avansează
încet-încet, în ropotul sacadat al tobelor,
spre locurile de adunare. Ei sunt celebrii
Gilles de Binche. Jocelyn Dupuis, 35 de
ani, Gille: „Dacă după-amiaza suntem
mândri să ne arătăm costumele pe parcursul defilării şi să împărțim portocale
mulțimii, adevărata magie a Carnavalului
este dimineața, când rândurile noastre nu
contenesc să crească pe măsură ce avansăm de la o casă la alta”.
Nu oricine poate fi un Gille. Ca să
te poți număra printre ei, trebuie să fii
născut la Binche sau să fi locuit de cel
puțin cinci ani în oraş. Despre originile
faimosului personaj, istoricii nu se pot
pronunța cu exactitate, din lipsa documentelor. Totuşi, printre numeroasele legende care circulă, una pare a fi preferată,
ea fiind descrisă în lucrarea „Le Carnaval
de Binche”, de Samuel Glotz. Astfel, în
1549, Maria de Ungaria, regentă a Ţărilor
de Jos, a organizat la Binche o mare sărbătoare medievală în onoarea fratelui ei,
Carol Quintul. Cu această ocazie au fost
invitați să defileze prin oraș un grup de
incaşi, ale căror ținute vii ar fi impresionat enorm publicul. Costumele colorate
şi bogat ornamentate ale Gillilor de azi ar
fi inspirate din cele ale incașilor…
Carnavalul de la Binche are loc în fiecare an, în ultimele trei zile care preced
postul catolic şi care anul acesta începe cu
47 de zile înainte de Paşte, în aşa-numita
Miercure a Cenușei (sau Miercurea Pe-
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nitenței). Originile Carnavalului se pierd
undeva în negura timpului. Se vorbește
adesea despre sărbătorirea unui nou ciclu
de viaţă, despre renaștere, odată cu venirea primăverii. În a sa Istorie a Reliigilor,
Mircea Eliade spunea despre Carnaval:
„Lumea nu mai este cosmosul atemporal şi
inalterabil în care au trăit nemuritorii, ci
este o lume vie, locuită şi bântuită de ființe
în carne şi oase, supuse legii transformării,
a bătrâneţii şi a morţii. Astfel, ea revendică o separaţie, o reînnoire, o reîntinerire
periodică, neputând să o reînnoim decât
repetând ceea ce nemuritorii au făcut «illo
tempore», reiterând creația”.
Anul acesta, de Carnaval, la Binche
au participat, pe lângă cei o mie de Gilles,
Arlequins, Paysans și Pierrots, aproximativ 1 milion de vizitatori. De Mardi Gras
au fost „aruncate” pe străzile orașului
36.000 kg. de portocale, în cele trei zile
s-au băut peste 20.000 litri de bere, iar fiecare Gille a cheltuit între 1.500 şi 2.000 de
euro. În perioada Carnavalului, cafenelele, restaurantele şi bistrourile realizează
60% din cifra lor de afaceri!
Ca urmare a atentatelor teroriste de
anul trecut, de la aeroportul şi metroul
din Bruxelles, au fost luate măsuri excepționale de securitate - 100 de poliţişti
şi o secţiune a poliției călare au asigurat
securitatea pe timpul Carnavalului, în
timp ce un elicopter al Poliției federale,
dotat cu cele mai moderne mijloace de
supraveghere, a survolat în permanenţă
oraşul. Din păcate, ediţia de anul acesta
a fost umbrită de un eveniment nedorit. După focul de artificii care închide
ceremoniile, în jurul orei 23:00, acoperișul clădirii teatrului a fost cuprins de
flăcări, necesitând intervenția pompierilor şi evacuarea pieței centrale a orașului
în plin carnaval. Din fericire, nu au fost
înregistrate victime, dar clădirea a suferit
daune importante.
Carnavalul de la Binche este cu mult
mai mult decât o „chermeză” anuală.
Este un adevărat ritual, în care sacralitatea se manifestă în permanenţă. A fi
Gille la Binche nu înseamnă numai să te
costumezi, ci mai degrabă să participi la
o formă de liturghie care înglobează întreaga comunitate.

Carnavalul de la Binche

@ Mihai Popescu-Stoenești
Belgia
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„Courier de Moldavie”

Primul ziar tipărit în România
– mondenități în limba franceză

S

-au împlinit recent
227 de ani de la
apariţia primului
ziar tipărit pe teritoriul României – „Courier
de Moldavie”. A apărut la
18 februarie 1790 şi urma
să fie bilingv, dar până la
urmă a apărut numai în
limba franceză. Gazeta,
săptămânal cu doar cinci
numere, oferea informaţii
externe, ştiri diverse, precum şi traduceri foiletoane
din apariţiile timpului. Ziarul a fost tipărit în incinta
Palatului Ghica.
Primul număr din „Courier de Moldavie” a însemnat practic și un fel de
debut al presei mondene
din România, articolul de
fond fiind o amplă cronică
a unei ceremonii și a unei
recepții princiare găzduite
de „Marele Vornic Ghika”.
Recepția a fost prilejuită de
noua învestitură primită de
generalul Potemkin, printr-un ucaz emis de țarina

Ecaterina a II-a: „Vinerea
trecută, Alteța Sa Prinț Mareșal a primit complimentele de felicitare privind noua
eminentă Demnitate de
Mare Hatman al Trupelor
de Cazaci ai Ecaterinoslavului și Mării Negre, demnitate pe care Majestatea Sa
Imperială i-a conferit-o (...)
A avut loc un mare dineu
la Reședința Alteței Sale, în
timpul căruia Capela Corală a Prințului a executat
un preafrumos concert din
compozițiile domnului Sarti (...) Casa domnului Mare
Vornic Ghika, unde a fost
oferită recepția, a fost iluminată magnific prin mai mult
de 7.000 de lampioane”.
„Courier de Moldavie”
rămâne interesant pentru
posteritate în special din
perspectiva limbajului și a
redării atmosferei de epocă. Chiar dacă era tipărit
în limba franceză, este, totuși, cronologic și istoric
vorbind, primul ziar editat

pe teritoriul României, cu
39 de ani înaintea primei
publicații tipărite în limba română, la inițiativa lui

Ion Heliade Rădulescu,
„Curierul Românesc” (8
aprilie 1829).

@ Miron Manega

