Eveniment cu dublă însemnătate, manifestarea inițiată de Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România a celebrat, în sala Brâncuși a Palatului Parlamentului, Ziua
ziaristului român, punctând momentul și prin acordarea de Premii „Eminescu, ziaristul”.
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Activiste feministe,
arzând ziare de propagandă
în semn de protest că nu au avut
voie să participe la alegerile din
Paris, Franța, 12 martie 1935.

EDITORIAL
Un nou parteneriat:
Academia Română și UZPR
@ Daniela GÎFU

E

xistă voci care pun la îndoială munca de creație
depusă de un jurnalist. A
fi jurnalist implică în primul rând cunoașterea foarte bună
a limbii în care scrie, alături de îndemânare și măiestrie, calități pe
care le are și scriitorul. De altfel,
mulți scriitori sunt jurnaliști remarcabili și mulți jurnaliști sunt scriitori valoroși. Cu o seamă dintre ei
ne mândrim și dincolo de frontiere.
Sunt și unii care trăiesc de zeci de
ani în afara teritoriului românesc,
dar care se consideră ei înșiși scriitori ori jurnaliști români. Nu vom
da nume, pentru a nu genera controverse inutile.
Dacă pictorul se remarcă prin
tehnica aplicării culorii pe o anumită suprafață (pânză, hârtie etc.)
pentru a pune în valoare o potențială realitate, la fel și jurnalistul se
remarcă prin tehnica mânuirii cuvântului pe hârtie, în mediul online
etc., nuanțată adecvat pentru a emite o judecată de valoare pertinentă,
în încercarea de a nu avea consecințe dintre cele mai nefaste în spațiul
public. În cele din urmă, valoarea

ideilor transmise prin intermediul
unui canal (presă scrisă, radio, tv),
prin care jurnalistul se adresează
cititorului, este în strânsă legătură
cu abilitatea acestuia de a zugrăvi
realitatea. Dincolo de dimensiunea
pragmatică, rolul textului jurnalistic
este de a se face înțeles de un public
cât mai eterogen.
În luna iunie, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
(UZPR), aflând de proiectul „Corpus computaţional de referinţă pentru limba română contemporană”, a
semnat un Protocol de colaborare
cu Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – filiala
Iași (IIT), prin care se obligă să furnizeze acestuia din urmă colecția de
texte publicate în Revistele „UZP” și
„Cronica Timpului”, alături de cele
de pe site-ul UZPR, exclusiv în scopul prelucrării în scop de cercetare
şi extragere de date lingvistice. IIT,
împreună cu Institutul de Cercetări
în Inteligenţă Artificială (ICIA) al
Academiei Române din Bucureşti
răspund unei motivații esențiale, cu
rol prospectiv, de conservare a limbii române. Este pusă în valoare uti-

litatea intrinsecă a acestui proiect,
resimțită în nevoia de a dezvolta un
corpus reprezentativ pentru limba
noastră, centrat pe naturaleţea textelor conţinute.
Este o dovadă clară că textul
jurnalistic servește drept material
indispensabil și valoros de cercetare
unui lingvist, preocupat să descrie
diverse aspecte ale limbii analizate, sau unui lexicograf, interesat de
crearea dicţionarelor generale sau
speciale de limbă. Institutul de Informatică Teoretică al Academiei
Române – filiala Iași este, totodată,
implicat în mai multe proiecte de
dezvoltare de aplicații care utilizează limbajul natural (traducere
automată, spre exemplu), corpusul
oferind material de antrenare, de
învăţare și de testare.
UZPR a înțeles foarte bine inestimabila valoare a dezvoltării acestui corpus pentru învăţarea limbii
noastre, textele jurnalistice oferite
evidențiind diverse contexte de comunicare atât de necesare valorificării patrimoniului lingvistic, literar
și cultural românesc.
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Adunarea Generală d
– Împreună, pe mai d
L
a Lacul Vidraru, în elegantul
sediu al hotelului Posada, s-a
desfășurat Adunarea Generală ordinară a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Vicepreședintele Adi Cristi a moderat o
sesiune plină de semnificații, cu numeroase decizii de cea mai mare importanță pentru funcționarea în cele mai
bune condiții a breslei pe mai departe.
După cum se știe, bilanțul UZPR a
fost unul fast în 2016, an de excepție,
care a marcat o reușită fără precedent
– înscrirea jurnaliștilor printre celelalte categorii de creatori. Este, fără
îndoială, o realizare care a propulsat
UZPR în prim-planul vieții publice
din România, precum și în plină vizibilitate printre celelalte Uniuni de
creație. Alte repere extrem de importante ale activității curente a UZPR
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sunt proiecte ca Seratele de tradiție
„Eminescu, jurnalistul”, publicațiile
organizației („UZP” și „Cronica timpului”), intensa activitate internă și
externă desfășurată de conducerea
Uniunii pentru sporirea vizibilității
UZPR, pentru închegarea sau relansarea unor colaborări strânse cu filiale
din străinătate, participarea la evenimente de anvergură din țară, parteneriatele care fac din UZP o prezență
tot mai accentuată în spațiul public.
Din ordinea de zi a Adunării Generale de la Lacul Vidraru au făcut parte,
de asemenea, bilanțul contabil, care a
relevat faptul că Uniunea gestionează
cu responsabilitate resursele financiare,
regulamentul detaliat al funcționării pe
mai departe, în noile condiții impuse
de evoluțiile efectelor înscrierii jurnaliștilor printre creatori, a Comisiei de

atestare profesională, cea care examinează cererile și dosarele jurnaliștilor
pensionari în vederea acordării indemnizației prevăzute de legea 83/2016.
Toate aspectele sesizate în cadrul dezbaterilor au fost clarificate și supuse
votului; toate propunerile au intrat în
atenția Adunării Generale, urmând a
fi discutate în ședințe viitoare ale Consiliului Director. De asemenea, unele
aspecte organizatorice au fost supuse
aprobării Adunării Generale, iar luările
de poziție ale colegilor noștri de la filialele din țară au fost analizate, dezbătute
și supuse votului. Un moment special
l-a constituit intervenția prin mesaj video a președintelui UZPR, Doru Dinu
Glăvan, care și-a îndemnat colegii să fie
în continuare alături de Uniunea care
activează fără preget în numele și în
beneficiul lor.

ă de la Lacul Vidraru
i departe
@ Radu LEVÂRDĂ
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Seratele „Eminescu, jurnalistul”

- accent pe simbolistica gazetăriei „nepereche”
@ Oana TĂNASE
Eveniment de înaltă
ținută, unicat în peisajul
cultural bucureștean,
seria de Serate
„Eminescu, jurnalistul”
continuă tradiția
relevării poetului
național din perspectiva
dimensiunii ziaristice (și
nu numai) a
personalității sale. Sub
egida Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din
România, în cadrul
elegant al Institutului
Cultural Român din
Aleea Alexandru, nr. 38,
București, are loc, așadar,
o manifestare cu un cu
un conținut aparte, care,
ediție de ediție, cucerește
un public tot mai
numeros, iubitor de
Eminescu și de cultură
națională. UZPR a reliefat
neîntrerupt anvergura
unei personalități de
primă mărime a culturii
românești pentru care
presa a fost o tribună de
exprimare citată și
studiată și azi. Invitații
asistă, fără excepție, la
programe remarcabile,
încărcate de emoție, dar
și de o profundă
simbolistică.
6
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În numele unei „conștiințe
civice percutante”

E

diția din luna ianuarie a Seratelor s-a dovedit a fi cu
totul specială și unică în felul ei, dedicată aniversării a
166 de ani de la nașterea lui Mihai
Eminescu şi Zilei Culturii Naționale,
ambele celebrate pe 15 ianuarie. Se
cuvine să subliniem faptul că am intrat în cel de-al patrulea an de când
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din
România (UZPR) organizează, la inițiativa celor patru jurnaliști Dan Toma
Dulciu, Rodica Subţirelu, Miron Manega şi Doru Dinu Glăvan Seratele
„Eminescu, Jurnalistul”, în prezenţa
unui public extrem de receptiv. Evenimentul a reunit numeroşi invitați și
participanți, care pe măsură ce-i
deslușesc condeiul jurnalistului Eminescu, devin tot mai preocupaţi de a-l
descoperi și mai profund. Moderatorul Seratei, președintele UZPR Doru
Dinu Glăvan, a pregătit un program
deosebit, făcând referire la „săptămâna luminată”, cea dinaintea nașterii lui
Eminescu, și de câțiva ani a devenită
și Ziua Culturii Naționale. A urmat

jurnalistul Miron Manega, care, aşa
cum și-a obişnuit publicul, a ales un
fragment dintr-un articol din 15 ianuarie 1882, de o uimitoare similitudine cu actualul context internațional.
A fost o invitaţie la meditație și, nu în
ultimul rând, la atitudine civică.
Invitat să-și susțină prezentarea, gen.
(r.) Mircea Chelaru a prezentat un
sumar al Sesiunii Solemne dedicată
„Zilei Culturii Naționale – în jurul
identității românești”, organizată la
Academia Română, duminică 15 ianuarie, după depunerea de coroane la
mormântul lui Mihai Eminescu. În
intervenția sa, academicianul Mihai
Cimpoi, eminent eminescolog, a susținut că „mai mult decât a-l cunoaște
pe Eminescu, să-l facem cunoscut
altora”. Invitatul a susținut că Eminescu nu este doar „un ultim romantic al secolului XIX”, așa cum unii îl
socotesc, ci o conștiință civică percutantă, incomod pentru atitudinea sa
justițiară și acuitatea reacției sale la
abuzurile comise de unii diriguitori
ai vremii, unul dintre cele mai viguroase reprezentări ale spiritului national. Eminescu a fost mintea supremă
a neamului, o dimensiune ciclopică
prin multilateralitatea preocupărilor

SIMBOLURI
și a domeniilor în care a avut contribuții, determinându-l pe Mircea Chelaru să-l considere un real promotor
în varii domenii științifice care s-au
dezvoltat în secolul al XX-lea. Incontestabil, Eminescu a avut preocupări
de pionierat în sociologia populară,
în geopolitică, filosofia și funcționarea
statului, jurnalism științific, jurnalism
informativ, prognoză, economie politică, polemicologie, fondator conceptual. Generalului Chelaru i-a fost
înmânată o Diplomă din partea
UZPR, pentru contribuții la realizarea
Seratelor „Eminescu jurnalistul”. În
cadrul Seratei auditoriul s-a bucurat,
de asemenea, de prezenţa distinsului
om de cultură acad. Nicolae Dabija,
care a făcut o impresionantă mărturisire asupra valorii simbolistice a lui
Eminescu pentru fiecare basarabean.

Ediția de la Pitești,
adevărată sesiune de
comunicări științifice
Seratele „Eminescu, jurnalistul” au
avut, în luna februarie, un moment cu
totul special - evenimentul de la Piteşti,
un reper pentru ceea ce ar trebuie să
devină tot mai multe manifestări de
relevanţă intelectuală. Evenimentul
a ajuns la Piteşti prin grija domnului
Constantin Băjenaru şi a filialei Argeş
a Federaţiei Societatea Civilă Românească (FSCR). Lăcaş de cultură iubit
de piteşteni şi nu numai de ei, Biblio-

teca judeţeană „Dinicu Golescu” i-a
primit cu multă căldură pe invitații
de la Bucureşti. Moderatorul Seratei a
fost, ca şi la alte întâlniri asemănătoare, poeta şi jurnalista Rodica Subţirelu,
iar mesajul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România a fost transmis
de preşedintele Doru Dinu Glăvan.
Directorul Bibliotecii, Mihail Octavian Sachelarie, sociolog, a salutat cu
bucurie evenimentul şi a insistat asupra legăturii în cuget şi simţire dintre
Mihai Eminescu şi Dinicu Golescu.
Manifestarea de la Piteşti a fost marcată de comunicări de o înaltă ţinută ştiinţifică, susţinute de un grup de
erudiţi, dedicaţi operei eminesciene.
Prof. dr. George Ene, ale cărui contribuţii cu privire la biografia marelui
poet se bucură de o receptare favorabi-

lă în rândurile specialiştilor şi ale marelui public a prezentat comunicarea
„Eminescu şi Războiul de Independenţă”, la aniversarea a 140 de ani de
la marele moment istoric. La rândul
său, dipl. ec. Petre Răcănel, preşedintele Federaţiei „Societatea Civilă Românească”, a vorbit despre „Patriotismul eminescian, model de urmat”, iar
prof. Lucian Costache, eminent critic
şi istoric literar, a susţinut comunicarea
„Publicistica şi jurnalismul, componente fundamentale ale panteonului
eminescian”. Constantin Băjenaru a
prezentat tema „Actualitatea românească din perspectiva eminesciană şi
necesitatea credinţei”. Urmărită cu deosebit interes a fost expunerea pe care
George Rotaru a intitulat-o „Timpul
dionisian şi cosmologia eminesciană”,
însoţită de un admirabil film documentar dedicat temei.Comunicările
ştiinţifice au fost urmate de momente
artistice de o mare încărcăturăîemoţională, respectiv de partituri pianistice,
romanţe, recitări, cântece, prezentări
ale unor lucrări de artă, toate acestea
susţinute de Corina Vlad Diaconescu
(la pian), Mariana Filipescu (laureată a
numeroase festivaluri de muzică populară şi romanţe), Constantin Samoilă
(poezia eminesciană), Nana Mararu, care a expus lucrarea „Portretul
lui Eminescu”, Ştefana Băjenaru, Eva
Moga. Evenimentul s-a bucurat de prezența unui mare număr de jurnaliști,
fiind pe larg reflectat în mass-media.
VARA 2017
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Lansare de carte-eveniment:
„Povestea unui Jurnalist
– Ion Marin”
Serate „Eminescu, jurnalistul” au
continuat cu ediția din luna aprilie,
moderată de Rodica Subţirelu, care a
salutat prezența printre invitați a unui
important număr de personalităţi din
diverse domenii ale vieţii româneşti.
În debutul evenimentului, jurnalistul
şi scriitorul Miron Manega a deschis
Serata cu momentul „De la Eminescu
cetire…”. A urmat Carolina Ilica, poetă originară din satu Vidra – Munţii
Apuseni, autoare a unor cărţi neconvenţionale - „Cartea de lut”, „Cartea
de lemn”, „Cartea de lână”, premiate în

8
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ţară şi în străinătate. Cu ocazia Seratelor a oferit audienței „Cărţile de la
Vidra” și „Cartea Învierii scrisă pe coji
de ouă”. La rândul său, prof. univ. dr.
Nicolae Vasile a continuat prezentarea
„Sistemismului”, de data aceasta referindu-se la „Caracterizarea autorilor
prin analiza erorilor sistemice. Cazul
Mihai Eminescu”. A fost lansată şi cartea „Sistemismul”, lucrare de excepție
apărută la Editura condusă jurnalistul Dan Gîju, membru al UZPR. Evenimentul a continuat cu expunerea
„Altfel despre românii din Moldova
de dincolo de Prut” şi prezentarea filmului „Golgota Basarabiei”, un film
copleşitor prin adevăr. Doamna ambasador Iulia Gorea Costin a avut un
rol important, şi încă are, în procesul
de renaştere naţională a Chişinăului,
după proclamarea Independenţei Re-

publicii Moldova în 1991, în promovarea cauzei românismului şi a spiritului moralei creştine în Basarabia.
Serata a înregistrat un moment special
- prezentarea volumului „Povestea unui
Jurnalist – Ion Marin”, apărut la Editura Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România sub semnătura tinerei jurnaliste Eveline Păuna, moment însoțit
de filmul Galei Premiilor Fundaţiei
„România 2000” şi ale ziarului „Ultima
oră”, pe care regretatul jurnalist și profesor universitar Ion Marin, membru
marcant al UZPR și unul dintre cei mai
importanţi ziarişti ai presei româneşti,
le-a condus timp de mulți ani. Gazda
prezentării a fost jurnalistul Ovidiu
Zanfir. Momentele artistice ale Seratei au fost susţinute de soprana Dana
Irina Gîju şi de actriţa Doina Ghiţescu.

Aspecte inedite din viața lui
Dimitrie Cantemir
Serata „Eminescu, jurnalistul” luna
iunie s-a desfășurat, în mod firesc, sub
auspiciile marii conștiințe a neamului
românesc care a fost Mihai Eminescu,
plecat în veșnicie acum 128 de ani. În
prezența unui public parcă mai numeros decât oricând, Serata moderată cu
eleganță de către Rodica Subțirelu a
inclus între invitați personalități culturale de marcă. Debutând, ca de fiecare dată, cu „De la Eminescu cetire…”,
jurnalistul Miron Manega a citit din
ultimul articol al jurnalistului Mihai
Eminescu, publicat la 13 ianuarie 1889,
în „România liberă”. Au urmat două
comunicări ale unor profesori universitari, Florin Cristian Gheorghe și criminalistul Horațiu Măndășescu, care
au punctat nedreptățile făcute în ultimele clipe de viață celui „nepereche”.
Un moment de interesant l-a constituit
cel prezentat de către gen. bg. (r) Mihai
Țăpârlea, care a vorbit despre aspecte
inedite din viața ilustrei personalități
culturale care a fost Dimitrie Cantemir,
erudit iluminist, recunoscut în patrimonial cultural universal. Un spațiu
generos, binemeritat, a fost rezervat
prezentării expoziției de tapiserii „Ave
Maria” și lansării de carte a Liei Maria
Andreiță, diplomat, rafinat intelectual,
talentat artist plastic și om de condei.

REPERE

Ziua Ziaristului Român
instituită și celebrată de UZPR
Eveniment cu dublă însemnătate, manifestarea inițiată
de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a
celebrat, în sala Brâncuși a Palatului Parlamentului,
Ziua ziaristului român, punctând momentul și prin
acordarea de Premii „Eminescu, ziaristul”.

@ Roxana ISTUDOR
Dată de maximă importanță și, de asemenea, sunt distinse cu pre-

I

nițiat în anul 2013, evenimentul
a pornit de la ideea evidențierii
personalității și dimensiunii jurnalistice a operei marelui Mihai
Eminescu, cel dintâi care a demonstrat
că această activitate este una de creație.
Mai mult decât un geniu al poeziei,
Eminescu a fost și cel dintâi redactor
român de calibru. Articolul său despre
libertatea presei, apărut în 1883, l-a
făcut un reper al profesiei în care a rămas până astăzi o cariatidă, o adevărată conștiință a spiritului românesc.
Primele Premii „Eminescu, ziaristul” au fost acordate cu patru ani în
urmă, la Muzeul Literaturii Române,
ceea ce face din manifestarea care îl
celebrează pe poetul național din perspectivă jurnalistică una de tradiție.
De atunci, în fiecare an, în data de 28
iunie, jurnaliștii români sărbătoresc
această dată de maximă importanță

mii personalități de primă mărime ale
breslei, ca și ale culturii și spiritualității
românești, printre care la edițiile trecute
s-au remarcat academicienii Dumitru
Vatamaniuc, Eugen Simion, prof. univ.
dr. Ilie Bădescu, prof. univ. dr. Nicolae
Georgescu, eminescologii George Ene,
Dan Toma Dulciu, Teodor Codreanu,
Lucia Olaru Nenati, jurnaliștii Miron
Manega, Victor Roncea, Nicolae Ioniță,
eminescofilii Mihai Costin, Maria și Mihai Iacob. „Eminescologii și eminescofilii sunt mulți. Alegerea distincțiilor nu a
fost una ușoară. Suntem în al cincilea an
când acordăm asemenea distincții și au
rămas în continuare mulți alții legați de
Eminescu pe care va trebui să-i chemăm
alături de noi și să-i premiem”, consideră
Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR.
La ediția 2017 au fost premiați Doina Rizea, din București, Alexandru
Dobrescu, din Iași, și Elena Condrei,
din Botoșani.

Sculptorul reșițean Doru Vasiuți a
pregătit conceptul trofeelor ediției din
2017. „Lucrarea Izvor traversând pădurea este inspirată de poezia lui Mihai
Eminescu, unde tema izvorului apare
ca un Eden obsesiv, purtând nostalgia
anilor copilăriei fericite, petrecute la
țară, în preajma codrului. Cu mijloacele plasticianului, am dorit să sugerez
în lemn curgerea lichidă a apei, dorind
să induc și ideea de sursă, obârșie, punct
de plecare, naștere, început de drum, șuvoi nestăvilit”, a transmis artistul plastic.

De ce Eminescu?
O serie de specialiști, jurnaliști și
publiciști au argumentat în fața publicului legătura dintre Eminescu și breasla jurnaliștilor, căreia îi este simbol și
reper major. „Mi se pare de domeniul
evidenței că Eminescu este simbolul tutelar nu numai al culturii și spiritualității
românești, ci și a jurnalisticii. Adevărul
despre Eminescu este în derulare, suntem
mulți iubitori de Eminescu care acționăm
în direcția recuperării acestui adevăr, în
ultimul timp ieșind la iveală documente
senzaționale, care certifică ceea ce putem
numi asasinatul civil al lui Eminescu, din
28 iunie 1883, chiar eliminarea lui fizică
din 1889. Este posibil ca, urmare a publicării acestor documente în curând, parte
a istoriei literaturii să se rescrie.
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Cât despre activitatea jurnalistică, aceasta a pus în evidență întreaga
gândire a lui Eminescu, pe toate palierele”, este de părere jurnalistul Miron
Manega. La rândul său, generalul (r)
Mircea Chelaru a punctat faptul că „tot
ceea ce face UZPR prin pleiada activităților sale este nu de a-l descoperi pe Eminescu, oricât de mult am mai avea de
săpat în această fântână cu apă vie, cât
de a-l face cunoscut în drepturile legitime, nenegociabile cu niciun detractor. De
ce Eminescu? Este reablitatarea în fața
propriilor conștiințe a adevărului sluțit.
Eminescu este identitatea suverană, nu
cea enunțată sau pavoazată”. Scriitorul
și publicistul
Ștefan Mitroi, primul președinte al
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a răspuns la întrebarea „De ce
Eminescu?” în tușe simple și tari: „Pentru că el este Întemeietorul. A luat cuvintele cu floricele și le-a aranjat în prospețimi de nebănuit, nemaiîntâlnite în limba
română. Ce a scris el este la fel de nou și
la 1950 și la 2017 și sunt mai sigur decât
de mine însumi că prospețimea cuvintelor lui Eminescu va fi la fel de întreagă
și în 2050. Ce s-ar fi întâmplat cu limba
română fără Eminescu?... Eminescu n-a
avut niciodată o casă așa cum avem noi.
Dar ce casă și-a făcut din limba română!
Cine am fi fără Eminescu?...”.
Eminescologul Nicolae Georgescu
afirmă, în context, că „pe lângă frumusețe, există și adevăr. Geniala poezie «La
steaua» a fost scrisă într-o zi oarecare, în
ultimii șase ani din viață în care poetul a
încercat să demonstreze societății și apropiaților că nu era nebun… Felul brusc în
care aflăm dintr-o dată despre adevărul
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ultimilor ani ai lui Eminescu doare prin
el însuși. Ca urmare, 28 iunie trebuie să
fie o zi în care să fie omagiate libertatea
și ziaristica”.

Premiile
„Eminescu, ziaristul”
Elena Condrei, din Botoșani, care
de ani buni și-a pus sufletul în slujba
promovării lui Mihai Eminescu, a primit o distincție din partea UZPR „Emoția acestui moment este una superbă.
Eminescu este o stare de spirit care trebuie transmisă din generație în generație.
A fost un mare ziarist, valabil și în zilele
noastre”. Un alt Premiu „Eminescu, ziaristul” a fost obținut de Doina Rizea,
din București, jurnalistă și fondatoare a
Editurii „Floare albastră”: „Editarea de
carte este o misiune grea. Eminescu este
o emblemă pe care o purtăm în suflet și
care ne călăuzește pașii, provocându-ne
și ajutându-ne să ne înțelegem menirea
și să lăsăm în urmă lucruri importante”.
Alexandru Dobrescu, istoric și critic
literar, autor al unor lucrări remarcabile
despre Eminescu, a primit, de asemenea, Premiul „Eminescu, ziaristul”.

Jurnalistul român
a fost mereu conștiința
neamului său
La doi ani după lansarea inițiativei
declarării zilei de 28 iunie ca Ziua ziaristului român, jurnalistul Ion Bădoi a
revenit cu argumentația pe care a susținut-o dintru început ca fundament
al acestui demers „Expunere de motive
pentru proclamarea Zilei naționale a ziaristului român: ziaristul român a fost
de-a lungul vremurilor conștiința nea-

mului său; s-a aflat în primele rânduri
ale luptei pentru independență, libertate
socială, redeșteptare și reîntregire națională; indiferent de regimul politic, a fost
mereu ținta agresiunii psihice, dar și fizice, i-au fost instrumentate procese politice
pentru a fi îndrăznit să demaște hoția,
corupția, minciuna și trădarea de țară;
se află înrolat în marea oaste a neamului
românesc care este limba română”.
Răspunzând parcă unei întrebări
nepuse, dar care se află de mult timp în
universul interior al membrilor breslei,
președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan,
a dat asigurări că „deși inițiativa este blocată în Parlament, nu vom abandona
această idee”.
Pe aceleași coordonate s-a situat și
discursul lui Neagu Udroiu, unul dintre seniorii presei românești: „Se știe
ce înseamnă ziua de 28 iunie. Dacă tot
apar zile noi, de ce să nu apară și o zi
nouă dedicată nouă? De ce nu o Zi a ziaristului? Ziua Internațională a presei
este centrată pe periculozitatea de a face
această profesie, ocazie de a se da statistici și semnale dureroase. Măcar pentru
datoria față de cei care au făcut presă în
România merită să ne gândim la o zi a
breslei, pe componente ale meseriei de
jurnalist în diverse ipostaze”.

Jurnalismul
este o mare pasiune
În semn de prețuire pentru jurnaliștii
care susțin cu devotament această profesie, de Ziua ziaristului român UZPR
a acordat o serie de distincții în semn
de prețuire. Corneliu Zeană, epigramist
de excepție, jurnalist și publicist. „Jurnalismul este o artă dificilă și riscantă. O

REPERE

dovedește Eminescu și alături de el sunt
mulți alții, foarte mulți”, a spus laureatul, mulțumind UZPR. A fost premiat,
de asemenea, Ion Bădoi, cel care scoate publicația „Opinia Teleormanului”,
care a rugat ziariștii să scrie. „Scrieți și
exprimați idei despre Ziua ziaristului român. Vă rog, scrieți!”, a spus vorbitorul.
Dumitru Țimerman, de la Gazeta de
nord-vest, care și-a mătrurisit emoția și
legătura cu opera lui Eminescu. „Cred că
buturuga mică poate să răstoarne carul
mare și că ideile de la Satu Mare trebuie
să fie cunoscute”. Valentin Nicolițov, redactor la revista „Autoexpert”, a fost, la
rândul său, distins de UZPR. Laureatul
a declarat că publicația este un demers
serios în domeniu și că va continua pe
aceeași linie. O altă distincție i-a revenit
jurnalistului Cornel Puriș, precum și
fotoreporterului Florin Eșanu. Pe lista
celor apreciați de Ziua ziaristului român
de către UZPR s-a mai aflat jurnalista
Mădălina Corina Diaconu: „La mulți
ani Eminescu și UZPR!”. I s-au alăturat
avocata Grațiela Bârlă, una dintre personalitățile care au luptat alături de UZPR
pentru includerea ziariștilor printre creatori, precum și Veronica Ioniță, membru al UZPR care a menționat faptul că
președintele UZPR susține activitatea
instituției spre modernizare și menținere pe făgașul firesc. La rândul său, Maria Ribana, de la „Antena satelor”, aflată
printre deținătorii Însemnelor de mulțumire ale UZPR, a declarat că „este al
doilea an în care primesc o distincție din
partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști
din România. Despre creațiile mele pot
să vă spun că fac parte din lumea satului
și este minunat să scoatem din lada de

zestre a tuturor comori neprețuite și să le
aducem în atenția publicului ascultător.
Felicit UZPR pentru inițiativa de a implementa o Zi a ziaristului român, pentru că jurnalismul este nu doar o meserie,
ci și o mare pasiune pentru fiecare dintre
noi”. Un însemn de apreciere a primit și
Cosmin Drăgan, tânăr jurnalist care debutează în domeniul online cu o specie

prețuire din partea UZPR au primit,
de asemenea, Teodora Marin, redactor șef adjunct la „Cronica timpului”,
și Ovidiu Zanfir, editor coordonator al
revistei „UZP”, reprezentant al tinerei
generații de jurnaliști care a subliniat
faptul că „în prezența unei embleme ca
Eminescu, jurnaliștilor tineri ar trebui
să le fie foarte ușor să-și aleagă supere-

Evenimentul cu dublă încărcătură s-a încheiat cu o lansare de carte
semnată Mihaela Albu. Vorbind despre autoare și creația sa, Gabriela Rusu
Păsărin a subliniat că „Mihaela Albu a înființat Cenaclul «Eminescu» la New
York, este redactorul șef al revistei «Lumină lină», argumente care o îndreptățesc
să ne ofere o altă surpriză din multele volume dedicate exilului românesc:
«Labirintul cărților», un al treilea volum despre călătoriile inițiatice ale celor care
s-au confruntat cu cel puțin trei universuri - țara natală, pe care n-au putut-o
uita niciodată, țara unde s-au stabilit și țara interioară”. La rândul său, Dan
Anghelescu a punctat dimensiunea creației poetice a Mihaelei Albu din
volumul intitulat „Timpul din ceasuri”, carte născută din preocupările
de istoric literar al autoarei. „Niciodată nu am pus între coperțile unui
volum ceva în care nu am crezut”, a mărturisit Mihaela Albu.
profesională nu tocmai facilă: interviul.
„Lansez un proiect de debut în presa românească, cu care mă angajez în fața
societății să dinamizez relațiile interumane, schimbul liber de idei și comunicarea
între oameni cu opinii diferite. Am ales
ca gen de bază interviul, deoarece este
și o preocupare care mă definește din
punctul de vedere al studiului științific.
Vă aștept pe interviuri.online pentru a
lectura primul interviu, unul de excepție, pe care mi l-a acordat dl. Doru Dinu
Glăvan”, a spus jurnalistul. Însemne de

roii potriviți”. Tânăra jurnalistă Eveline
Păuna, moderator al evenimentului,
care a primit un Însemn de mulțumire de Ziua ziaristului român la câteva
zile după ce a fost distinsă cu Premiul
la secțiunea „Presă on-line” în cadrul
Galei Premiilor UZPR, a mărturisit că
va face tot ce îi stă în putere pentru a
merita aceste aprecieri: „Vreau să fiți
mândri de semnătura mea și acum, și
peste ani”, a spus jurnalista, în încheiera evenimentului de celebrare a Zilei
ziaristului român.
VARA 2017
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Gala Premiilor UZPR
– Cultivare și confirmare
a valorii jurnalismului
din România
@ drd. Teodora MARIN

Unul dintre cele mai
importante și așteptate
evenimente ale presei din
România, Gala Premiilor
Uniunii Ziariștilor
Profesioniști, a răsplătit cu
binemeritate distincții
munca plină de pasiune și
de certă importanță
pentru întreaga societate
a jurnaliștilor români. Au
intrat în lumina
reflectoarelor cele mai
bune producții media ale
anului 2016.
Originalitate, abilități
jurnalistice, creativitate
și relevanță

S

tudioul „Iosif Sava” al Televiziunii Române a reunit laureații și invitații de prestigiu
ai Galei Premiilor UZPR pentru producții media din 2016, la toate
categoriile. Gazda evenimentului – și
co-producător – a fost Televiziunea
Română, care a găzduit festivitatea
moderată de Irina Păcurariu în cel
mai nou și modern studio, „Iosif Sava”.
În acest cadru elegant, în prezența
unui public alcătuit din reprezentanți
de primă vizibilitate ai presei, a avut
loc decernarea Premiilor pe anul 2016
ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști
12
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• Cele mai bune producții media,
reunite în cadrul aceluiași eveniment
• Au primit distincții jurnaliști din țară
și străinătate, seniori și tinere condeie
din România, moment de a marca
efortul, creativitatea și talentul membrilor breslei, care activează pe toate
segmentele media. Concursul lansat
de UZPR s-a desfășurat sub titlul
„Prezentul în spaţiul public”, temă
de exprimare publicistică generoasă,
în interiorul căreia s-au întrecut unele dintre cele mai bune producții media ale jurnaliștilor din țară, ca și din
diaspora. După o selecție riguroasă
făcută de un juriu alcătuit din personalități ale presei au fost stabiliți laureații, reprezentanți ai tuturor categoriilor de vârstă și ai tuturor
mijloacelor de exprimare jurnalistică.
Astfel, rând pe rând, pe aceeași scenă

au urcat atât seniori din mass-media,
cât şi tinere condeie jurnalistice din
ţară, ziarişti români din ţările limitrofe şi din diaspora. În deschiderea evenimentului, președintele UZPR, Doru
Dinu Glăvan, a punctat faptul că „criteriile de evaluare au vizat originalitatea abordării subiectului, abilităţile
jurnalistice ale autorului, creativitatea
şi relevanţa în acord cu tema concursului. Suntem o Uniune de creație, ca
și de profesioniști, și urmărim prin evidențierea muncii de excepție a colegilor
noștri să dovedim o dată în plus faptul
că jurnalismul este o profesie de certă
utilitate publică, cu un impact major
asupra societății. Cred în tăria acestei

PRESTIGIU

organizații, în vocația social a presei și
sunt convins că și în continuare, noi,
ziariștii, ne vom face datoria”.

„Se face presă bună”
În cadrul Galei UZPR au fost premiate cele mai bune producții la secţiunile presă scrisă, presă online, carte de
publicistică, radio şi televiziune, fiind
acordate și o serie de premii speciale.
Festivitatea a debutat cu distincțiile
acordate la categoria „Presă scrisă”.
Primul laureat a fost Dragoş Bako, jurnalist la cotidianul „Tribuna Sibiului”
din Sibiu, remarcat pentru tonul acid,
distinct, exigent, al editorialelor sale.
Tânărul jurnalist a mulțumit UZPR,
TVR, precum și celor 10.000 de cititori „care mă citesc, mă aplaudă sau
mă critică”. La aceeași categorie a fost
premiat Adrian Crânganu, ziarist de la
hebdomadarul „7 Zile Caraş-Severin”,
din Caransebeş. Declarându-se onorat
de distincția primită din partea UZPR,
ziaristul a spus că „se face presă bună”
în Caraș și a dedicat Premiul tuturor
colegilor săi. Marele Premiu pentru
presă scrisă i-a revenit jurnalistei Mariana Cristescu, de la cotidianul „Cuvântul liber”, din Târgu Mureş, a cărei
activitate s-a evidențiat prin originalitatea discursului.

Apariții editoriale valoroase
și necesare

Emisiuni care să informeze
cu adevărat

La secţiunea „Carte de publicistică” s-a evidențiat lucrarea „Eminescu
ziaristul”, realizată de Nicolae Ioniţă,
caricaturist din Ploieşti, care a primit
Premiul „Grafică publicistică” pentru
ideea de a fi solicitat mai multor graficieni străini, 93 la număr, portrete
ale marelui poet român, pe care le-a
reunit în volumul prezentat în concurs. Premiat de ONU pentru creațiile sale și având o carieră de aproape
50 de ani în mass-media, graficianul
și-a declarat bucuria și onoarea de
a primi distincția UZPR. Dan Gîju,
editorialist din Bucureşti, membru al
UZPR și, totodată, al Asociației presei militare europene, a fost distins cu
Premiul „Enciclopedica”, pentru impresionantul volum intitulat „Istoria
presei militare”. Este o carte pe care juriul a considerat-o o apariție necesară.
Primind Premiul laureatul a mulțumit
Uniunii Ziariștilor și celor prezenți.
La rândul său, Gheorghe Coandă, ziarist şi scriitor din Târgovişte, a primit Premiul „Restituiri publicistice”
pentru lucrarea „Triada literatorilor
istorici: Heliade, Eminescu, Caragiale”. „Aceștia sunt cariatidele pe care
stă sprijinită bolta culturii românești.
Au fost mari ziariști și mari istorici,
care ne sunt contemporani și astăzi”,
a punctat laureatul.

La categoria „Producţii de radio”,
UZPR a premiat-o pe Corina Negrea,
realizator de emisiuni la „Radio România Cultural”, distinsă pentru emisiunea „Pe frontul vaccinării”. Mulțumind
UZPR, jurnalista a ținut să afirme că
distincția este o recunoaștere a jurnalismului radio de știință, esențial în lumea
contemporană: „Avem nevoie, ca societate, de emisiuni științifice, care să informeze cu adevărat”, a declarat jurnalista.
Mihaela Helmis, realizator de emisiuni
la „Radio România Actualităţi”, a primit Premiul UZPR pentru emisiunea
„Amprente în aur”, documentar care
urmărește povestea brățărilor dacice
și a drumului lor până la reîntoarcerea
în patrimonial național: „Documentarul radio dă frâu liber imaginației și
ne ferește, ca societate, de viteză și de
superficialitate. Pentru noi este locul în
care se dă ora exactă”. Laureat al Galei
Premiilor UZPR a fost, la aceeași categorie, Mircea Ionel Popi, realizator de
emisiuni la „Radio Helsinki”, din Graz,
Austria, a fost distins cu premiul pentru
emisiunea „Radio Magazín – România
azi”, un for al românismului peste hotarele țării. Ridicând distincția, fiica laureatului a accentuat faptul că numele
postului de radio vine de la localitatea
legată de Convenția pentru Drepturile
Omului.
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„Perseverența este esențială
în meseria noastră”

Secţiunea „Producţii de televiziune” i-a reunit pe aceeași scenă pe Claudiu Lucaci, realizator de emisiuni la
Televiziunea Română, care a fost distins cu Premiul pentru documentar de
excepţie. Jurnalistul a transmis un mesaj video în care a reliefat importanța realizării profesioniste a unui gen
atât de complex: „Mulțumesc UZPR,
care a apreciat munca mea și a colegilor mei. Perseverența este esențială în
meseria noastră”. O distincție la aceeași categorie a primit Sorin Burtea,
realizator de emisiuni la Televiziunea
Română, care a primit Premiul pentru
emisiune de tip talk-show. În numele
echipei tinere pe care o coordonează
a vorbit jurnalista Cristina Leorenț,
care a mulțumit UZPR „pentru felul
în care adună esența jurnalismului din
România”.
14
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„Timpul validează articolele lui Ion Marin, care mi-a fost mentor, și
nu doar mie, ci și multor altor jurnaliști
online”
La categoria „Presă on-line”, juriul a evidențiat activitatea publicistică a tinerei Eveline Păuna, ziarist cultural și freelancer, care a transformat,
prin talent jurnalistic, un site personal
într-un reper al informației culturale
în spațiul virtual: „Este un Premiu cu
totul special pentru mine. În fiecare redacție, de fiecare dată, încerc să aduc în
zona online calitate. Așa cum printul
a rămas, tot astfel cred că timpul validează și articolele online, care străbat
lumea și ajung la toți”.

„Îi mulțumesc lui Ion Marin”
Un moment cu totul special l-a constituit evocarea personalității regretatului jurnalist Ion Marin, UZPR instituind
un Premiu special care îi poartă numele
și care i-a fost acordat jurnalistei Roxana Ichim Istudor, de la cotidianul
„Ultima oră”, înființat cu două decenii
în urmă de Ion Marin. „Îi mulțumesc

care își fac treaba foarte bine. Mulțumesc UZPR, care mi-a deschis o ușă ce
s-a dovedit a fi o lume. Vă mulțumesc
dumneavoastră, pentru că, împreună,
facem cea mai frumoasă meserie”, a
spus jurnalista. De asemenea, în cadrul
festivității, o distincție pentru întreaga
activitate publicistică i-a revenit lui Ion
Cuzuioc, ziarist, scriitor şi medic din
Chişinău, Republica Moldova: „Dacă
a intrat virusul scrisului în organismul
omului, este boală incurabilă”.

Irina Radu, președintedirector general TVR:
„Marile televiziuni din
România au acceptat
invitaţia la acest eveniment”
O serie de premii speciale de televiziune au fost acordate pentru emisiuni
de anvergură și de largă apreciere. Serialul tv „Exclusiv în România” (producători Marin Găbudean şi Cristina

Madgearu), prezentat de Cristi Tabără la
TVR 1, a câştigat Premiul special de televiziune. Membrii echipei care realizează
emisiunea au punctat faptul că s-a ajuns la
„100 de episoade care promovează imaginea
unei Românii positive, frumoase, pline de
lucruri unice”. Producția „În premieră”,
de la Antena3, are peste șapte ani și sute
de emisiuni. „S-au schimbat multe și în noi
și în jurul nostru. Suntem îndrăgostiți de
acest proiect, de publicul nostrum, căruia îi
facem curte în fiecare duminică. Mulțumim
UZPR pentru că are grijă de jurnaliștii pasionați și serioși, pentru că ne țineți aproape”, a spus realizatoarea Carmen Avram
primind distincția UZPR. Un Premiu la
această categorie a primit, de asemenea,
și emisiunea „România, te iubesc”, de la
PRO TV. Realizatorii au mulțumit juriului
și Uniunii Ziariștilor Profesioniști: „Facem
această emisiune cu greu, muncim foarte
mult și ținem la reperele profesioniste. Sperăm și rezistăm”.
Marele Trofeu al Galei Premiilor UZPR
a fost acordat postului TVR Iaşi, pentru
filmul „25, o istorie călătoare”. Producţia
a fost realizată de Violeta Gorgos şi Raluca
Aftene, la împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea studioului regional, producători
fiind Carmen Olaru şi Horia Gumeni.
„Sunt mândră că am avut ocazia să găzduim Gala UZPR şi pentru că oameni de la
marile televiziuni din România au acceptat
invitaţia la acest eveniment, organizat în cel
mai modern studio al TVR”, a declarat Irina
Radu, preşedinte-director general TVR.
Festivitatea s-a bucurat de momente
artistice de excepție, susținute de solista
Monica Anghel, actorul Demeter Andras
și trupa „Dance impact”, care au făcut din
Gala Premiilor UZPR un eveniment memorabil, reflectat pe larg în mass-media.
VARA 2017
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PRESA ARĂDEANĂ,
ÎNTRE SUPRAVIEŢUIRE
ŞI SUBORDONARE
POLITICĂ
Provocarea a căzut ca apa dintr-un zăgaz: scrie o analiză
despre starea actuală a presei arădene. Ce simplu pare,
nu? O întrebare cu două variante şi-a şi împlântat semnul în faţa mea: să fie o anliză din interior sau o privire
detaşată din afară? Detaşat nu prea am cum să fiu, fiindcă n-am găsit nici după 27 de ani un antidot la microbul
jurnalistic de care m-am infectat voit.

C

um arată presa arădeană? Nu
foarte diferit faţă de cea centrală ori faţă de presa locală
din alte zone ale României.
Polarizată între aceea cumpărată din
interese politice, care şi domină ca număr de publicaţii tipărite şi online, şi
cea independentă, care se chinuie să
supravieţuiescă financiar în pofida unei
audienţe în creştere constantă. O presă
pliată, din comoditate, pe cerere şi nu
pe ofertă jurnalistică, preferând publi-

carea subiectelor obţinute facil şi cu
impact sigur la cititori, cum ar fi accidentele, subiecte de scandal etc. Dar şi
o presă pliată pe interese dictate sau
induse de către cei care controlează
cenzura informaţională redacţională.
De la două cotidiane puternice, câteva săptămânale, două posturi locale
de televiziune, trei posturi de radio, din
anii ’90 şi începutul anilor 2000, presa
arădeană a involuat spre tot atâtea surse
câte partide au filiale în oraşul de pe

Mureş, situaţie salvată de cele câteva
iniţiative idependente online, sub forma unor bloguri sau a unor site-uri
susţinute de doar câţiva ziarişti.
Presa tipărită îşi conferă o oarecare credibilitate pentru că este citită cu
preponderenţă în instituţii publice, care
plătesc abonamente din obligaţie de
subordonare politică ori de altă natură.
Media audio-video sunt ca şi inexistente, mai ales după suspendarea
activităţii unei televiziuni care făcea
parte dintr-un trust controlat de un
om de afaceri din anturajul primarului Aradului. De fapt, întreaga poveste
din jurul acestei suspendări a activităţii
evocă destul de clar starea presei locale

ORADEA - CITADELA CULTURALĂ

A

rtistul orădean Boloni Vilmos a deschis poarta Cetății Oradea, revenind în
orașul său natal pentru
ultima sa expoziție de pictură, o expoziție retrospectivă care a putut fi
admirată în Galeria Municipală de
Artă din Cetatea Oradea. Absolvent
al Facultății de Arte Plastice „Ion Andreescu” Cluj-Napoca, secţia Grafică,
pictorul Boloni Vilmos și-a petrecut
peste patru decenii ca scenograf atât
la Teatrul de Păpuși din Oradea, cât și
la Teatrul de Stat din orașul de pe Criș.
Drama comunistă a națiunii române a fost pentru artistul Boloni Vilmos
experimentată printr-o experienţă
personală, fratele acestuia, Boloni
Sandor, secretar literar la Teatrul de
Stat din Oradea, s-a sinucis în anul
1984, nemaifăcând față presiunilor
16
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Orașul de pe Criș a început să înflorească și cultural odată cu venirea primăverii. Printre adierile de liliac, citadela orădeană s-a transformat într-o casă a cărții, împodobită cu picturi și în care răsună, în surdină, un violoncel.

Securității locale. Astfel, frica, permanenta supraveghere, imposibilitatea de a evada din „blocul comunist”
sunt sugestiv reprezentate în creația
sa artistică, mai ales în pictura „Interceptare”, unde o pisică neagră este
pe punctul de a înhăța o pasăre aflată
oricum pe fundul unei gropi, eliberarea sa din captivitate fiind iluzorie.

***

O altă expoziție de excepție a putut
fi admirată în Cetatea Oradea, pictorul
Niculae Adel semnând astfel cea de a
XXXI-a expoziție personală, intitulată
„Simfonie și culoare”. Artistul orădean
Niculae Adel s-a remarcat prin lucră-

rile sale cu tematică peisagistică și cea
de „creator” în sfera naturii statice cu
flori şi fructe, însă în ultimii ani muzica a reprezentat o inspirație divină
pentru creația sa artistică. Expoziția
„Simfonie și culoare” a îmbinat pasiunea pictorului atât pentru muzica
clasică, cât și pentru culoare. „Este o
temă inedită şi foarte rar abordată în
creaţia picturală. Trăsătura definitorie a tablourilor este lirismul, acestea
fiind adevărate simfonii cromatice,
ce exteriorizează plenar virtuozitatea
artistului. Complexă şi diversificată,
gama cromatică are la bază o infinitate de nuanţe pastelate, evidenţiate

CONSEMNĂRI

arădene. Patronul trustutului a scăpat
de sub control influenţa politică a activităţii redacţionale şi manageriale, pe
care tot el a iniţiat-o, iar angajaţii aflaţi
la conducerea trustului au manipulat o
licitaţie publică a unei companii publice
aflată în subordinea Primăriei Aradului
şi a Consiliului judeţean Arad. Matrapazlâcul a fost devoalat tocmai de una
dintre puţinele surse independente de
presă online, iar apariţia publicaţiilor
trustului a fost suspendată, activitatea postului de televiziune oprită, iar
conducerea din subordinea patronului
demisă. Povestea are şi un final fericit,
pentru că managerul trustului a ajuns
director în cadrul Consiliului judeţean

cu discreţie de transparenţele diafane,
vaporoase, ale tuşelor expresive şi dinamice în şpaclu”, consideră dr. Agata
Chifor, critic de artă.

***

Și în acest an, Caravana „Gaudeamus” a adus la Oradea, pe de o parte,
o infuzie de carte și scriitori, iar pe
de altă parte mii de orădeni avizi de
lectură. Târgul de Carte „Gaudeamus”
a găzduit o serie de manifestări culturale, printre care și lansări de carte
și întâlniri cu scriitori. Un moment

Arad, peste o structură ce a fost creată
special pentru a fi condusă de el. Cam
aceasta a fost „evoluţia” socială a majorităţii ziariştilor din presa locală, prin
eşuarea într-o funcţie călduţă politică
sau administrativă. Nu diferă prea mult
de „evoluţia” majorităţii jurnaliştilor
din presa centrală. Subiectele tratate
în media arădeană sunt cam aceleaşi,
fiind preferate sursele facile de informare, provenite de la poliţie, pompieri,
salvare... Bătălia se duce doar pentru întîietatea publicării online a informaţiei.
Cu foarte puţine excepţii, care aparţin
tot publicaţiilor independente online.
Cazurile rare ale unor campanii
de presă ori ale unor demersuri jurnalistice pentru susţinerea intereselor
comunităţii arădene sau pentru dezvăluiri rezultate în urma unor investigaţii
jurnalistice, efectuate doar de puţinele
surse idependente online, au de multe
ori efectul unei sonorizări pentru un
public de 50.000 de persoane instalate
într-un bloc de locuinţe. Până la urmă
cade blocul, iar pe stradă s-a auzit doar
zgomotul, nu şi mesajul amplificat.
Aşadar, în presa arădeană supravieţuirea surselor independente online
este asigurată mai mult de motivarea
personală a puţinilor jurnalişti care mai

cred că această meserie e şi o menire,
nu doar o ocupaţie care să le susţină un
trai decent. De cealaltă parte, comoditatea financiară a unei subordonări
politice sau admnistrative îi conferă
presei locale arădene o lipsă acută de
consistenţă şi de credibilitate.
Pe scurt, nimic nou pe frontul de
vest! De altfel, prin anii ’90, când presa scrisă românească, fie ea locală, fie
centrală, dădea impresia unei explozii
informaţionale şi de atitudine, însuma
cu greu un tiraj total naţional (fiecare
din cele 40 de judeţe având cel puţin
două cotidiane şi cel puţin un săptămânal de mare tiraj, iar la nivel central
erau câteva cotidiane de mare tiraj şi
alte câteva sătămânale) de un milion
de exemplare, raportat la o populaţie
activă de circa 11 milioane de locuitori.
În aceeaşi perioadă, în Ungaria, la o populaţie activă de circa cinci milioane
de locuitori doar două dintre cotidianele centrale de la Budapesta aveau
fiecare un tiraj de aproape un milion
de exemplare. Celelalte tiraje nu mai
are rost să le socotim pentru a avea o
idee comparativă. Adică totul ţine de
cultura informaţiei şi de raportarea
publicului la ea.

aparte l-a reprezentat întâlnirea cu doi
foști deținuți politici bihoreni, Cornel
Onaca, respectiv Traian Bodea, care
și-au mărturisit calvarul petrecut în
gulagul românesc prin două cărți de
memorialistică. Cornel Onaca a fost
condamnat la 15 ani de închisoare,
din care a executat cinci ani, trecând
prin 11 închisori. Traian Bodea a fost
arestat la 15 ani, fiindu-i răpiți cei mai
frumoși ani din viață. În lipsă, plecând
la cele veșnice, cartea beiușeanului
Alexandru Pantea, tipărită prin grija

Editurii Evdokimos, a fost și ea prezentată în cadrul manifestării „Cărțile memoriei anticomuniste”. Lista
martirilor bihoreni nu se oprește aici,
printre paginile volumului „Crăciun
întemnițat” regăsindu-se și mărturia
cutremurătoare a părintelui Nicolae
Bordașiu, care șapte ani reușește să
se ascundă prin satele bihorene, fiind
apoi arestat și întemnițat nouă ani în
închisorile de la Timișoara, Jilava,
Oradea, Constanța și Aiud.

@ Ovidiu BALINT

@ Cristina Liana PUȘCAȘ
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Presa partizană,
animalul de pradă
al democrației?
@ dr. Claudiu LUCACI
realizator „Ultima Ediție”, Televiziunea Română
(cadru didactic asociat la Facultatea de
comunicare și relații publice, SNSPA)

A

devenit un truism să denumești presa drept „câinele
de pază al democrației”.
Cândva, în vremurile când
sfera publică abia se forma, iar relațiile sociale între grupurile profesionale
sau elite erau firave, presa avea un scop
și o datorie: acela de a informa, respectiv de a supraveghea tentațiile abuzive
ale decidenților.
După revoluția industrială, corporațiile și magnații au ajuns să interfereze agresiv cu munca jurnaliștilor.
Răspunsul lor a fost să construiască
o contra-industrie: cea de Public
Relations. Iar acolo unde aceasta nu
funcționa eficient, au înțeles să investească în achiziția sau înființarea
de organizații media. Statele, mai
ales cele autoritare, s-au preocupat și
ele, în mare măsură, să dețină control asupra informării publicului. Au
apărut media publice cu un pronunțat
caracter guvernamental, pe suporturi
consacrate: print, radio și tv.
Secolul XX a reprezentat perioada de glorie a presei de investigații.
Organizațiile media independente au
format o conștiință publică datorită
atitudinii lor critice, a dezvăluirilor și
prin consecvența difuzării de dovezi
18
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ale unor conspirații, abuzuri sau manipulări la orice nivel și în orice domeniu
al vieții sociale. Dictaturile și sistemele
de putere autoritare au manevrat opinia publică prin intermediul mass-media după ce au înțeles forța și au rafinat
metodele prin care să influențeze percepția indivizilor. Pentru democrație,
însă, spre deosebire de regimurile totalitare, presa a continuat să fie asimilată
unei puteri non-constituționale, dar
care și-a câștigat un rol social superior,
alături de puterile consacrate într-un
stat de drept.
Pentru presa independentă, ultimele decenii ale secolului XX reprezintă un moment de referință
în istoria sa, punctul culminant al
recunoașterii valorii sale pentru o
bună guvernare într-o societate democratică. Libera exprimare și libertatea de expresie susținute prin
acțiunea viguroasă și atentă a presei
au contribuit decisiv la transformarea cetățenilor din indivizi pasivi și
dezinteresați de actul guvernării sau
de procesele economice corporative
în actori activi și implicați. Deciziile
nu mai reprezentau apanajul exclusiv
al guvernanților. Prin profesionalizarea media, procesul decizional a

fost supus permanent ochiului atent
și critic al jurnaliștilor.
Cum spuneam anterior, perioada
de glorie a presei care garanta cetățenilor informarea nediscriminatorie și
un instrument eficient de intervenție
împotriva exceselor sau erorilor puterilor constituționale s-a sfârșit, cel mai
probabil odată cu globalizarea, revoluția internetului și comercializarea produselor jurnalistice.Ruptura decisivă a
apărut dintr-o necesitate a informării
speculată de Guvernul american și de
care presa a profitat în goana după exclusivități. În primul război din Golf,
echipelor de jurnaliști de la televiziunile americane le-a fost permis accesul în
teatrele de operații împreună cu unitățile combatante. Participarea directă
în acțiunile în teren ale militarilor a
creat și prima contradicție majoră în
etica profesională. Mai poți fi obiectiv și independent în munca ta când ai
restricții editoriale asumate în orb și o
supervizare a conținutului informativ
exterioară propriei organizații? Nu era
prima oară când relatările de pe front
se realizau jurnalistic conform regulamentelor militare. Însă era o premieră
ca rețelele de televiziune să admită de
bunăvoie ca angajații să-și facă meseria

SUB LUPĂ
sub obligația de a accepta cenzura militară. Dezbaterile etice asupra acestui
punct de inflexiune în independența
presei s-au prelungit mulți ani, până
când subiectul a intrat în desuetudine.
Toate organizațiile media au acceptat
noua situație și au preferat să ignore
contradicția prin camuflarea acesteia
sub imperativul informării - comparabil prin anvergură și impact cu aselenizarea. Informația s-a delocalizat și s-a
viralizat prin intermediul imaginilor
furnizate prin sateliți. Fără să ne dăm
seama, televiziunea de știri a devenit o
subspecie a celei generaliste. Informația s-a nișat. La fel si publicul. În zilele
noastre avem consumatori, în principal, de informație, apoi grupuri de
public pentru știri locale, naționale și
internaționale. Segmentarea a devenit
esențială pentru a înțelege așteptările
indivizilor și tendințele în audiență.
Sociologia comunicării a interferat
exponențial cu actul jurnalistic și i-a
descoperit noi mijloace și scopuri de
care au profitat în egală măsură practicienii și utilizatorii actelor media.
Revoluția digitală a consfințit
transformarea din informație generală
în registru diversificat, în trunchiuri
informaționale grupate pe tematici,
specificități și preferințe ale publicului. Individul este captiv în rețeaua
globală a cunoașterii, la fel ca jurnaliștii. Aceștia sunt tot mai mult niște
tehnicieni ai conținutului editorial și
tot mai rar creatorii unui produs de
autor. Filtrele și căile de acces către
public sunt deținute de corporații din
tehnologia informației care evită să-și
declare explicit caracterul de formatori ai unui conținut editorial. Facebook, Amazon sau Google aleg să fie
agregatori de informație, păstrând o
pseudo-neutralitate față de utilizatori.
De aici apare și confuzia permanentă între știrea de presă și informația
de larg consum. Rețelele sociale au
multiplicat atât puterea de expunere
media, cât și interacțiunea liberă de
orice constrângeri a utilizatorului de
informație. În ultimii ani, rețeaua globală constituită în hub-uri și grupuri
de public a schimbat radical paradigma jurnalismului tradițional. Oricine
poate deveni editor de conținut scris,

audio sau video. Responsabilitatea actului de comunicare s-a diluat până la
nivelul irelevanței autorului. În acest
timp, organizațiile media au trecut
prin transformări majore, nu doar
tehnologice, ci și deontologice. Viteza de reacție, capacitatea de surprindere a senzaționalului, perisabilitatea
știrii într-un timp extrem de scurt au
impus modificări substanțiale de management organizațional, respectiv al
informației.
Plasarea formelor tradiționale media în spațiul virtual a deschis încă o
cutie a Pandorei. Presa a acceptat să
publice editoriale de opinie și reportaje finanțate de entități comerciale

Astăzi contează cum
provoci sentimentele,
emoțiile și stările de
moment care agregă
interesul superficial sau
conjunctural al indivizilor
asupra unei teme
publice.
care produc conținut media similar
cu al presei profesioniste. În mod
paradoxal, dezvoltarea tehnologică
și dispariția frontierelor între publicurile locale sau naționale și cele din
alte spații geografice au afectat masiv
puterea presei profesioniste. Competiția este pe toate fronturile, iar resursele
alocate jurnalismului de analiză sau
investigație tot mai puține. Relevant
înseamnă acum să transmiți primul
informația obținută indiferent cum,
să o propagi pe o arie cât mai mare
de cuprindere și cu un efect de multiplicare exponențial pe rețelele sociale.
Vremea publicului fidel, exclusivist și
reflexiv, a trecut demult. În locul ziaristului preocupat de căutarea unor
informații contextualizate, ne întâlnim
tot mai des cu un prototip hibrid între
jurnalist și tehnician media.
Agențiile de presă - cândva sursa
de informație primară a redacțiilor
- s-au transformat în site-uri speci-

alizate în furnizarea de conținut foto
sau video pentru suplinirea nevoilor
unei redacții. Presa tipărită este un lux
sau o excentricitate în multe țări unde
tradiția democratică și cultura națională și-au pierdut din forță. Niciun
ziar, oricât de puternic ar fi, nu poate
rezista pe piață fără un „motor virtual”. Radiourile migrează pe internet
și caută aderenți prin preluarea modelului forumului de discuții online.
Televiziunile pierd din supremație în
fața canalelor și platformelor video
alternative. Cele de nișă reușesc să fie
atractive prin compatibilitatea lor tot
mai ridicată cu mediul virtual sau cu
un public specializat.
Peisajul media a devenit o rețea
globală eterogenă, un amalgam de
informație pură mixată cu straturi
nesfârșite de opinii calificate sau partizane. Utilizatorul este nevoit să navigheze singur și deseori fără vreun ghid
sau interpret printre fapte, adevăruri
obiective și subiective. Spațiul vital al
media a fost înghițit de spațiul virtual.
Din canal de informare unidirecțional, media a ajuns să se plieze pe reacțiile individuale sau ale grupurilor
vocale din online. Reciprocitatea între
emitent și receptor, altădată piatra de
temelie a relației de încredere presă
– public, s-a metamorfozat și chiar
inversat: publicul acționează, presa
reacționează.
„Câinele de pază al democrației”
s-a transformat într-un animal de pradă singuratic. În noul univers media,
presa a devenit substantivul comun al
unei foste puteri. Membrii săi sunt mai
preocupați de supraviețuirea individuală și atragerea atenției. Solidaritatea
de breaslă și excelența profesională
se mențin cu mare greutate și numai
în societățile democratice puternice.
Perioada romantică a despărțirii conceptuale clare între organizația profesionistă și orice altă entitate capabilă
să emită acte de comunicare a apus
demult. Este tot mai greu să rămâi un
jurnalist profesionist și devine tot mai
ușor să te prefaci că ești. În ce fel s-au
adaptat presa publică și cea comercială la noul context și cum au răspuns
provocării mediului virtual voi explica
în următorul articol.
VARA 2017
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ȘTIINȚĂ ȘI GAZETĂRIE

PETRE BUGA
portretul savantului la tinereţe
despre publicistica neştiută a lui
Mihai Pop sau Ce este un autor
@ Corina POPESCU

M

unca de cercetare şi recuperare a unor dimensiuni neexplorate ale
culturii noastre din secolul al XX-lea a rodit intens la începutul acestui veac, mai cu seamă că
unele dintre acestea se circumscriu, în
continuare, economiei problemelor
postmodernităţii noastre. În această
ecuaţie restitutivă s-a situat, acum câţiva ani, şi volumul alcătuit de cercetătorul Zoltán Rostás, care scotea la lumină o latură neştiută a savantului
Mihai Pop, etnolog şi antropolog de
anvergură europeană, profesor şi iniţiator al Institutului de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”, aproape
un mit în lumea academică românească – activitatea publicistică la ziarele
interbelice de stânga democrată Lumea
românească şi Azi, sub redacţia lui Zaharia Stancu. Publicate sub pseudonimul Petre Buga, articolele apărute între
1937 şi 1940 au fost trecute sub tăcere
apoi de autorul însuşi, fără să fi rămas
însă, valoric, neobservate. Redescoperite printr-o fericită întâmplare, în timpul documentării lui Zoltán Rostás
despre activitatea echipelor de cercetare sociologică ale lui Dimitrie Gusti,
din care a făcut parte şi Mihai Pop,
textele purtau semnătura unui publicist necunoscut, sub chipul căruia analistul descoperă cu uimire, după consultarea Dicţionarului de pseudonime
al lui Mihail Staje din 1973, identitatea
profesorului Pop.
Fără să le mai fi cuprins în vreun
inventar al preocupărilor sale, ori să
le fi amintit în vreun interviu ulterior
redactării lor, Mihai Pop îşi ignoră ar20
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ticolele de tinereţe, deşi acestea relevă
o problematică bogată şi diversă – de la
comentarii de politică internă şi internaţională la microeseuri pe teme sociale şi culturale, luări de poziţie şi texte
de opinie. O întreagă serie de supoziţii
a fost emisă, astfel, în urma publicării, în 2010, a volumului „Mihai Pop
– Vreau şi eu să fiu revizuit. Publicistica
din anii 1937-1940”, Bucureşti, Editura
Paideia – 155 de articole şi studiu introductiv de Zoltán Rostás), punând
în mişcare diverse mecanisme logice,
mai mult ori mai puţin oneste (de la
deducţie, la speculaţie): modestie, prudenţă, dorinţă de libertate? Probabil
toate, la un loc.
O primă categorie de scrieri relevă o
analiză lucidă şi echilibrată a manifestărilor politice europene, într-o epocă a
inflamaţiilor ideologice care aveau apoi
să irumpă în cea de-a doua conflagraţie
mondială – naţionalismul, fascismul,
şovinismul, radicalizarea, în general, a
relaţiilor de coexistenţă umană. Analistul reuşeşte să-şi menţină echilibrul
convingerilor democratice, în vremuri
de mare tentaţie a glisajului spre extreme, cărora le-au căzut, de altfel, pradă
intelectuali români de marcă ai epocii.
Zona expertizei sale în comentariul de
politică externă se extinde însă şi spre
spaţiul sud-est-european, fapt datorat
experienţei acumulate de Mihai Pop în
perioada studenţiei la Praga, Cracovia,
Bonn şi Varşovia, ori, mai cu seamă,
a activităţii dipolomatice, ca ataşat
cultural la Bratislava. De o uimitoare
acuitate şi precizie a observaţiei se dovedeşte, de pildă, în comentariile dedicate Cehoslovaciei, admirând modelul

democratic al unei ţări cu, poate, cea
mai echilibrată politică a minorităţilor
la nivel european. În pofida intenţiilor
pacifiste ale oficialilor cehoslovaci, constituirea unei mişcări separatiste, sprijinită din umbră de nazişti, ameninţă
cu „spargerea solidarităţii” cehoslovace
şi, în consecinţă, ruperea frontierelor
naţionale, sub privirile încruntate ale
Angliei şi Franţei, ultimative în „cazul
cehoslovac” (articolul „Cum ar vrea d.
Henlein să modifice Constituţia Republicii Cehoslovace”). Petre Buga e,
în acest context, puternic impresionat
de imensele manifestaţii de stradă pragheze, care coagulează forţele politice şi
mobilizează opinia publică, într-o unitate de spirit şi acţiune ale cărei efecte le
trăieşte direct şi le notează apoi aproape reportericeşte, dar nu fără autentică
emoţie: „Au vorbit reprezentanţii tuturor partidelor din Cehoslovacia, de la
fascişti până la comunişti şi de la cehi
până la slovacii autonomişti şi rutenii
din regiunea subcarpatică. Toţi au cerut
populaţiei unire deplină şi disciplină
desăvârşită pentru apărarea unităţii
naţionale şi pentru autoritatea armatei”.

La fel de impresionat va fi analistul
în comentarea altui episod negru din
istoria Europei interbelice – războiul
civil din Spania. Deşi nu mai relatează de la faţa locului bombardamentul
aviaţiei germane asupra populaţiei din
Bilbao, tonul e acut, ca un strigăt de
revoltă şi neputinţă în faţa unei Europe
letargice în numele unei „ofensive a păcii”, generatoare de suferinţă: „Este cea
mai mare crimă şi cea mai mare injurie
care se aduce poporului spaniol, când
este pus pe picior de egalitate cu bandiţii, cari, în numele naţionalismului
şi al lui Christos, îi omoară copiii şi îi
distrug ţara al cărei stăpân numai el are
dreptul să fie. Dar este poate o şi mai
mare crimă, ca o lume întreagă – de
dragul liniştii, a păcii, a progresului,
de dragul cafelei cu lapte, a somnului
de după masă şi a pălăriei melon – să
tremure la auzul ştirii că Germania şi
Italia pleacă de la Londra trântind uşile, dar să nu se sinchisească de faptul
că de atâtea luni, în Spania, mor ucişi
în chipul cel mai barbar, sute de mii de
oameni, numai pentru că vor pâine,
dreptate şi pace”.
Nu mai puţin ferm e tonul articolelor dedicate politicii noastre interne.
Hărăzit cu un bun simţ evaluativ al situaţiilor, „centristul”
Petre Buga critică, deopotrivă,
moravurile politice şi carenţele
factice ale tuturor partidelor, indiferent de culoarea ideologică.
Adeseori, ţinte ale săgeţilor sale
sunt liberalii, îndeosebi Alexandru Vaida-Voievod şi Octavian
Goga, atinşi de morbul antisemit care făcea ravagii în epocă.
Sub scurta guvernare a celui
de-al doilea fusese emisă, de
altfel, celebra lege de revizuire,
în scopul vădit al retragerii cetăţeniei evreilor din România,
fapt care generează un virulent
articol-pamflet (şi un protest, în
subsidiar), în care semnatarul
îşi trece simbolic în cont acelaşi statut, pentru a solidariza
cu cei „revizuiţi”: „Voiam şi eu
să fiu revizuit, găsit cu cetăţenia
în neregulă şi trecut în rândul
acelor paria care de acum înainte nu vor mai putea să ocupe

nicio slujbă la stat, nu vor avea niciun
drept politic, nu vor fi obligaţi să facă
armată şi vor fi toleraţi în această ţară
doar atât cât bunul plac al guvernanţilor
le va permite”.
Articolele de analiză socială sunt
cele care vor trăda însă, prin tematică, sistematizare şi competenţă, prezenţa savantului Mihai Pop îndărătul
peniţei lui Petre Buga. Problemele de
modernizare a societăţii româneşti,
de organizare administrativ-teritorială ori de servicii sociale, educaţia şi
şcoala, satul şi oraşul în plină disoluţie

a structurilor tradiţionale devin teme
referenţiale pentru sociolog, care pledează pentru descentralizare la oraşe şi
renunţarea la patriarhalitate în favoarea modernismului, combătând „naţionalismul sentimental” în favoarea
spiritului cetăţenesc, la sate. În acelaşi
cadru, analistul remarcă fenomenul
necesarei mutaţii de funcţii produsă
în structurile vechilor forme de viaţă
socială, economică ori culturală (şi nu
eradicarea acestora, cum decretau alţi
contemporani), fapt impus inexorabil
de schimbarea vremurilor: „Specificul
etnic al satelor e pe cale de dispariţie şi prin aceasta e pe cale de
dispariţie şi ceea ce se cuprinde
sub denumirea obişnuită de specific naţional. Satul şi regiunile se
integrează noilor forme de viaţă
ale ţării, devin elemente active ale
noii structuri a statului”. Distincţia terminologică şi fenomenologică naţional/naţionalist este
ilustrată, după cum am văzut, în
registrul politic, dar şi în registrul
cultural, într-un articol despre
transformarea costumului popular românesc, supus unei hibridizări care-i distruge specificitatea
şi-l suplineşte prin surogate (in)
estetice: „Costumul naţional dispare. El dispare printr-un proces
social normal şi această dispariţie nu poate fi oprită prin artificii. Costumul naţionalist însă
nu poate să împiedice dispariţia
costumului naţional. El îl poate
doar înlocui, vulgarizându-l”.
VARA 2017
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Petre Buga constată, în articole-micromonografii rurale, că celebra „chestiune ţărănească” rămâne deschisă, în sensul în care se manifestă
încă tendinţe precum fărâmiţarea proprietăţilor
săteşti şi, ca urmare, pauperizarea populaţiei,
nevoită să migreze sezonier, în căutare de lucru
la câmp. Nici fenomenul refacerii marilor proprietăţi nu e, totuşi, creditat de analist ca factor
de prosperitate. Se pledează, în schimb, pentru
proprietatea medie, singura care poate asigura
echilibrul economic la sate, pentru reforme în
administraţie şi în mediul şcolar rural, remarcându-se, în consecinţă, „nevoia de tehnicieni” care
să le înfăptuiască şi să ajute la depăşirea „crizei de
structură în care satul românesc se găseşte astăzi”.
Spiritul critic al publicistului se opreşte şi
asupra intelectualităţii vremii, al cărei rol de îndrumător îl vede – asemeni congenerului Anton
Golopenţia, în Îndreptar pentru tineret – activ şi
profund. În descendenţa iluministă a „intelighenţiei” noastre, care, „observând fenomenul cultural
românesc, a constatat lacunele lui şi falsele lui
orientări, a precizat lucrurile, a formulat căile de
urmat şi a luptat pentru îndreptare”, ar trebui ca
intelectualii contemporani „să o scoată din faza
de falsitate, provizorat şi improvizaţie în care se
dezvoltă şi, construind-o pe adevărate temeiuri,
să-i dea îndreptare justă”. Din păcate, însă, oamenii de cultură ai vremii preferă letargia inacţiunii,
perpetuând tarele unui sistem care „în clasa lui
cultă, a refuzat şi refuză încă cu încăpăţânare să se
îndrepte”. Analiza e tăioasă, stilul – lapidar, adaptat intenţiei demistificatoare a celui care va lupta
apoi cu toate forţele spiritului „pentru îndreptare”, într-o existenţă dedicată plenar consolidării
„culturii noastre majore”, în termenii lui Blaga,
pornind de la „cultura minoră”, a satului românesc care i-a fost creuzet. Angajamentul vizionar
al tânărului intelectual pe frontul ideilor şi al acţiunii se va regăsi, aşadar, în întreaga sa activitate de
mentor, savant şi întemeietor de instituţii culturale, ieşite, poate, şi din „mantaua” lui Petre Buga,
ca altădată realiştii ruşi din „Mantaua” lui Gogol.
Se pot, în fine, întrevedea acum resorturile
ocultării voite a identităţii publicistului – libertatea gândului şi a cuvântului, substituirea identităţii individuale cu o supraconştiinţă naţională, care
anulează, practic, noţiunea de autor, în termenii
lui Michel Foucault, pulverizând şi opera, pe care
o face, prin aderenţa generală la problematica
abordată, a noastră, a tututor. Petre Buga rămâne, aşadar, un memorabil avatar tânăr al marelui profesor Mihai Pop, pe care-l prefigurează în
acuitatea viziunii, competenţă analitică, justeţe
a judecăţilor de valoare şi joc al ideilor, liber şi
despovărat de greutatea autoratului. Căci, până
la urmă, ce este un autor?...
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Profil junalistic d
Octavian Andronic este un nume de referință
al presei românești. Pseudonimul ANDO i-a
adăugat notorietatea pe care o generează un
gen de succes, cum este caricatura, făcând din el
unicul nume din presă, capabil să-și sporească
expresivitatea prin combinarea celor două
genuri: scrisul cu desenatul. Conform
CV-ului său, în doar câteva săptămâni,
Octavian Andronic va aniversa 48 de ani de la
debutul său ca jurnalist profesionist.
- Cum s-a întâmplat?
- Colaborasem în studenția de la Filologie cu presa sportivă și,
în ultimul an, cu „Informația Bucureștiului”. Cei de acolo treceau
printr-o criză a vârstei personalului: redacția îmbătrânise vizibil și
era nevoie de sânge tânăr. Greu de procurat atâta timp cât accesul
era dificil, se cereau tot felul de condiții – între care și o repartiție
guvernamentală la finalul studiilor universitare, imposibilă, atâta
timp cât posturile din presă nu se publicau. Cei de la „Informația” au
obținut însă o derogare de la nivel înalt și m-am numărat printre cei
patru tineri care urmau să fie angajați (mi-i amintesc doar pe Camil
Petrescu - fiul scriitorului și Miruna Ionescu, viitoarea soție a lui Darie
Novăceanu). Am aflat acest lucru întâmplător, trecând pe la redacție
în drum spre noul meu loc de muncă – fusesem repartizat din oficiu
la Școala generală din Dalboșet Șopotu Nou, Mehedinți – când mi
s-a spus că a doua zi trebuie să mă prezint la lucru. Era începutul lui
august 1969…
- Ce fel de ziar era „Informația Bucureștiului?”
- Unul aparte de celelalte publicații, care sufereau de o îndoctrinare
excesivă. Era poate singurul ziar „de citit”, care se adresa mai întâi
cititorilor și abia apoi autorităților. Acestea au considerat că era suficientă reflectarea punctelor de vedere oficiale în ziarele de dimineață
și că reluarea lor în unicul ziar de prânz al vremii era inutilă. Astfel
încât ziarul scăpa cu o fotografie și cu trimiteri la presa de dimineață.
- Un avantaj...
- Da și nu! Pentru că, după un timp, aceleași autorități (secția de
Presă a Comitetului Central) au considerat că lectura neideologizată
ocupa un spațiu prea mare și au redus ziarul la... jumătate, dându-i
formă de tabloid, în patru pagini, cu care a mers până la dispariția sa.
- Adică?

SENIORI AI PRESEI

c dintre două sisteme
Octavian Andronic
și „Libertatea”
conștiinței
profesionale
- Adică pe 21 decembrie 1989, când „Informația Bucureștiului” și-a încetat apariția, iar „Libertatea” a intrat
în istorie ca „primul ziar liber al Revoluției”. Acest semn
identitar a fost marcat de „capul ziarului” până la achiziționarea sa de către Grupul Ringier, în 1995.
- Deci, 20 de ani de „Informația”. Ce au însemnat
aceștia pentru dvs.?
- O excepțională școală de presă. Învățai cum să
exprimi și ceea ce nu era permis. Iar cititorul învăța să
citească printre rânduri. S-a vorbit mult despre cenzura
timpului și s-au născut chiar mituri. False, ca orice mituri. Nu cenzura oficială („Direcția Presei” îi spunea) era
cea care te împiedica să spui ce doreai. Practic, cenzorii
– niște băieți care citeau ziarul în timp ce acesta se făcea –
îți atrăgeau atenția care sunt temele interzise care figurau în
cărticelele lor cu instrucțiuni. Lucrul cel mai grav, ca să spun
așa, l-a constituit celebra „desființare a cenzurii” de prin anii ’80,
când responsabilitatea încălcării interdicțiilor a fost mutată pe umerii
autorului și al echipei responsabile de apariția ziarului. Teama de a nu
greși și de a suporta consecințele au constituit cea mai severă cenzură și
au limitat drastic aria subiectelor abordate. Îmi amintesc că, cu naivitate,
am propus la un moment dat șefilor mei să fac un interviu cu Ion Iliescu,
care era pe atunci șef la „Ape”. „Ești nebun?” – mi s-a spus. „Nu știi că nu
e voie să vorbim despre el?” Nu știam. Eram, de altfel, cam slab la capitolul
„politic” și acest lucru m-a avantajat. În sensul că nu am fost mobilizat
pentru redactarea de materiale oficiale, cuvântări și alte operațiuni la care
partidul folosea din plin gazetari cu „cap politic”, care promovau pe seama
relațiilor pe care și le făceau în aceste activități de „activiști” – căci așa le
plăcea șefilor de partid să-i numească pe gazetari.
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- Cum era viața de ziarist, pe
atunci?
- Exigențele ocupării unui astfel de
post erau incomparabil mai mari (se
zice că azi doar cine nu vrea nu devine
ziarist!) și ele nu țineau doar de „originea sănătoasă”. Deși etapa proletcultistă
fusese depășită în anii aceia, încă mai
rămăseseră prin redacții oameni aduși
direct din producție ca să însănătoșească
structurile, dar aceștia trecuseră treptat
în zonele tehnice sau administrative.
Cred că era mult mai greu să faci ziaristică de valoare atunci. Dacă cineva va
lua la analizat producția vremii va constata că, dincolo de balastul ideologic,
obligatoriu de cele mai multe ori, se afla
materia unui jurnalism de calitate. Am
avut norocul ca, după ce am trecut pe la
majoritatea secțiilor – începând
cu „viața de partid” și „economicul” - să mă stabilesc în zona
reportajului de actualitate care
beneficia de o bună receptare
din partea cititorilor. Deși în
cele două decenii petrecute în
Brezoianu (cărora li s-au adăugat alte două după Revoluție) nu
am avansat în schema redacțională de la calitatea de „redactor”
(plătită ca atare) am avut avantajul unei mari libertăți de mișcare.
Scriam, practic, despre ce voiam și consideram, iar articolele mele nu stăteau
în „șpec” (locul unde se aștepta rândul
la apariție). Acopeream cu succes zona
informațională a spațiului politic (devenisem specialist în „Metrou”, „Dâmbovița”, „Centrul Civic” și alte obiective
mari) cu relatări la care șefii mai adăugau câte un citat din Ceaușescu, ca să
dea bine. Am scris, de asemenea, mult
pe tematica culturală și pe cea socială,
în formate jurnalistice care deveniseră
etaloane. Cred că m-am situat în valul de
înnoire publicistică (acceptat cu destulă
dificultate de șefii din presă) pe care l-a
adus venirea lui Păunescu la „Flacăra”
și noile standarde impuse de acesta. De
altfel, deceniul ‘75-‘85 a fost unul dintre
cele mai bune pentru presa românească,
în care s-au afirmat condeie strălucite
și nu puțini dintre aceia care aveau să
preia, după 22 decembrie 1989, ștafeta
noului jurnalism, liber de constrângeri.
Dar, din păcate, și de obligații formale,
elementare.
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- Ne apropiem de finalul celor două
decenii de „presă comunistă” din biografia dvs. Cum s-a produs?
- Brusc și complet pe neașteptate.
Unii mai țin minte că în noiembrie
avusese loc cel de-al XIV-lea Congres,
în care Ceaușescu își afirmase cu tărie
crezul în milenarismul orânduirii lui.
Cu tot ce se întâmpla în jurul nostru, în
„lagărul” comunist, nimeni nu credea
că așa ceva ar fi posibil și în România.
Ceaușescu părea de neclintit prin structurile pe care le crease și în care nu se
întrezăreau fisuri. Evenimentele de la
Timișoara nu păreau altceva decât un
episode, care dădea instituțiilor de represiune prilejul să-și manifeste forța de
nezdruncinat. În 21 decembrie am avut
șansa să asist la derularea evenimentelor

din Piața Universității din balconul locuinței unui coleg care locuia în zonă, la
care am ajuns cu dificultate, circulația fiind blocată. Am putut să „monitorizez”
minut cu minut ce s-a întâmplat acolo,
înmărmurit de forța și violența constestării. Ajuns acasă, pe la ora 3 noaptea,
m-am apucat să scriu ce am văzut și
simțit. Pentru ce? Habar nu aveam și
nu-mi închipuiam că ar fi putut vedea
lumina tiparului vreodată. Dimineața
am ascultat încremenit debutul emisiunii postului national de radio, din care
părea că nimic nu se întâmplase: era o
zi obișnuită, ca oricare alta… În drum
spre redacție, m-am oprit pe bulevardul
Magheru în zona Scala. Acolo începuse să apară coloane de manifestanți, cu
steaguri decupate și cu mesaje de neconceput. Un cordon de militari și milițieni
a încercat să-i oprească pe manifestanți.
S-a tras o salvă în aer. Cuprins de un
sentiment căruia nu mă puteam împotrivi, am pășit în fața lor și am cules niște
tuburi de cartușe. În fața mea, un militar
speriat mi-a pus țeava puștii în piept. A

fost o senzație pe
care n-am s-o uit
niciodată. Cuprins de o frenezie inexplicabilă,
m-am îndreptat
rapid spre redacție, constatând cu uimire
că urmele celor
petrecute noaptea în Piața Universității fuseseră
șterse cu grijă. La redacție m-a întâmpinat redactorul șef, Dumitru Târcob,
evident supărat: „Unde-ai fost? Te caut
de dimineață! „. „De ce?” – l-am întrebat cu un calm inexplicabil. „Păi trebuie
să scriem, să facem ziarul…” „Despre
ce să scriem? Despre asta?” – și
i-am trântit pe birou tuburile de
cartușe culese din stradă. N-am
să-i uit figura consternată. Cu el
se mai afla în birou secretarul
cu propaganda de la Municipiu,
Croitoru. Aceeași expresie se așternuse pe chipul lui. Calm, cu
un calm pe care nu-mi explic de
unde l-am găsit, am scos carnetul de partid și cel de ziarist din
buzunar și le-am așezat pe birou.
„Vă rog să mă considerați demisionat
din acest moment!”
Nu premeditasem nimic în acest
sens. A fost o reacție reflexă, aproape.
Pe coridor m-a acroșat colegul și prietenul Val Voiculescu. „Ești nebun?” –
mi-a zis acesta. „O să te aresteze!”. „N-au
decât”, am zis în sinea mea. „Probabil
că azi n-or să aibă timp de mine, așa că
mai am un răgaz să-mi pun lucrurile în
ordine. Și, poate, în primul rând, să văd
ce fac cu articolul scris azi-noapte”.
Am plecat spre casă, printre oameni
care se strângeau din toate părțile spre
Piața Palatului liniștit și împăcat cu ceea
ce avea să urmeze. Fără sentimentul
acela obsedant, care mă însoțise în cele
două decenii, că dacă o dau în bară cu
ceva, or să mă trimită în producție, cum
i se întâmplase colegului Sorin Holban,
pedepsit pentru nu mai știu ce greșeală,
să lucreze la strung într-o fabrică, unde
și-a pierdut degrabă două degete...

@ A consemnat
Mircea STOIAN

ROMO SAPIENS

Motto:

A fi sau a nu fi
(R)OM…

,,A fi tu însuți într-o
lume în care fiecare
dorește să te facă
să fii altcineva
este cea mai mare
realizare”
R. W. Emerson

N

u știu alții cum sunt, dar eu
mă consider a fi un homo
sapiens care-și asumă cu
responsabilitate apartenența la etina romă, încercând redefinirea
denominării auto sau heteroidentificării nației și individului Rom / Țigan,
prin ridicarea STIMEI DE SINE asumativ-responsabile, în orice condiții. A
fi sau a nu fi rom, într-o „lume câinească” („mondo cane”), în care unii îl consideră pe OM a fi o „minoritate”, este un
act de curaj, mai ales în a-ți asuma cu
mândrie și demnitate apartenența la
etnia romă. Probabil conceptul democratic al acceptării alterității și diversității umane, denumit „toleranță”, ar
trebui redefinit cu argumente civic-responsabile și mai puțin emoționale. Oare
unui OM îi convine să „fie tolerat” de
un alt individ, care-l consideră a fi un
„biped uman de categorie inferioară”?
Nu cumva „intoleranța toleranței” ar
trebui să capete o altă dimensiune? Acceptăm toleranța mediocrității, a ,,generozității globaliste” în detrimentul
conceptului meritocrației? Enunțul
,,minoritatea se supune majorității” a
devenit un ,,modus operandi” în relațiile dintre oameni, scoțând în evidență
efectul discriminării indirecte.
Tu, „biped uman” heteroidentificat
cu sau fără acceptul tău ca fiind țigan –
cu toată încărcătura sensului peiorativ
– crezi că prin schimbarea denominării
etnice, ,,rom”, vei avea șansa schimbării
paradigmei gândirii, a mentalității xenofobe a unor majoritari sau ne-romi?
A fi sau a nu fi (R)OM – aceasta-i întrebarea!

@ Rudy MOCA

Există ,,intoleranță intraetnic-romă”! Grupările romilor tradiționali și
cele sedentare/ vătrașe trăiesc în cutuma cultural-etnică enclavizată, fără a fi
tolerante unele față de altele, romii tradiționali păstrându-și intacte normele
de conviețuire, limba, portul, cultura,
obiceiurile, tradițiile, practicile și modelul de viață nomado-sedentar, față de
romii sedentari/ vătrași, care (încă) nu
s-au hotărât cărei etnii îi aparțin! Cele
două grupări își motivează barierele
comunicării și ale relațiilor intraetnice
prin cutuma istorică a stratificării pe
scara socio-economică familială (ca în
castele indiene). Organizațiile romilor
au/ ar trebui să aibă/ ca principal obiect
de activitate responsabilizarea asumării
etnice și a conștientizării apartenenței la
o UNICĂ ETNIE!
EDUCAȚIA, sub toate aspectele ei,
nu este punctul forte al comunității etnice rome. CULTURA romă ar trebui
să dezvolte ridicarea STIMEI DE SINE
prin asumarea identității etnice. Din păcate, nici educația și nici cultura – prin
exponenții ei cei mai valoroși – nu reușesc succese notabile, din pricina unei
anume ,,mentalități cutumiare rome”,
care (încă) nu a reușit pe deplin transferul dintre vechi și nou într-o formulă
acceptată de ,,tradiționali” și ,,sedentari”.

Ne-romii (,,gagii”) preferă aceste anomalii, ce le dau câștig de cauză în insuccesul inserției socio-profesionale a
romilor, aruncând toată anatema în cârca țiganilor, pe care-i consideră a fi inadaptabili socio-profesional-civic-uman.
Zona defavorizată socio-economic,
aflată în risc maxim de subzistență și
dependentă aproape în totalitate de subvențiile acordate de către stat încadrează romii pe primul loc al beneficiarilor
ajutoarelor de la stat, născând în rândul
populației sărace/sărăcite nemulțumiri
și discriminare interetnică ! Îmi asum
calitatea de ,,press man” rom, realizator
de emisiuni de radio și televiziune, simțind nevoia de a fi o ,,voce rațională” a
problemelor comunitare rome, din sfera
educației și a culturii, ca elemente visceral-necesare în educația etniei. Sper
în receptarea non-emoțională a comunicării mele și în efectul recunoașterii
valorilor și al realităților comunității
rome, pentru elaborarea unor strategii
pragmatice și mai puțin teoretic-docte
și filosofice, în speranța unui rezultat
pozitiv și a apariției unei ELITE rome,
ca MODEL demn de urmat, în dezvoltarea și ridicarea STIMEI DE SINE prin
asumarea apartenenței la etnia romă –
argument decisiv al sintagmei ,,A fi sau
a nu fi (R)OM”!
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Bloguim şi noi ceva?
@ Doru DUMITRESCU

Î

ZIARIST, REALIZATOR TV
www.dorudumitrescu.ro

n limba română, cuvîntul blog a
avut soarta sintagmei rock and roll,
adică aşa cum a intrat, aşa a rămas.
Nu c-ar fi o regulă. În alte momente ale vieţii mioritice, în mileniul trecut,
e foarte posibil ca blog – dacă existenţa
conceptului ar fi fost compatibilă cu
timpurilii - să fie musai tradus cumva.
De ce? Pentru că rock and roll n-a fost
tradus, dar Led Zeppelin a fost tradus ca
atare: Zepelinul de Plumb.
În ultima lună a acestui an, vom
aniversa 20 de ani de la naşterea acestui cuvînt. Toată planeta îl foloseşte,
de la cei mai puternici oameni ai zilei,
cei mai faimoşi sau adulaţi, dispreţuiţi
sau contestaţi, şi pînă la oamenii fireşti,
normali, care trăiesc cu picioarele pe
planeta mileniului 3 şi simt nevoia să
comunice în scris, în spatiul virtual numit INTERNET.
Blog-ul a crescut mai ceva ca voinicul din poveste, asa încît, prin 2004,
el era, deja, un instument important
la îndemîna corporaţiilor de stiri,
consultanţilor politici, liderilor de
opinie şi-a oamenilor politici, pentru
formarea şi / sau manipularea opiniei publice. Impactul blog-urilor, în
contextul MEDIA, a fost recunoscut
pînă la nivel guvernamental. În 2009,
presa americană a fost în situaţia de-a
recunoaşte starea falimentară a unor
publicaţii care nu puteau face faţă concurenţei blog-urilor. Motiv, evident,
de-a cere nişte stimulente… guvernamentale. Fostul preşedinte american,
Barrack Obama, a recunoscut influenţa
blog-urilor la nivelul societăţii, pecizînd, însă: „Dacă direcţia spre care se
îndreaptă ştirile este blogosfera, atunci
toate aceste opinii - fără o verificare serioasă a faptelor, fără aşezarea firească
în context a istoriilor – vor conduce,
într-un final, la imaginea oamenilor
strigînd unii la alţii, peste prăpastie, şi,
nicidecum, la o înţelegere mutuală”.
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Faptul că blog-ul este un format de
comunicare în spaţiul virtual dă dreptul oricui de-a se exprima ca atare, cu
mai multă libertate – aparent - decît ar
face-o într-o conjunctură socială determinată. Este o libertate care, fără multă
filozofie, fiind vorba de nişte locuri comune, deja, are limitele ei, asumate sau
nu. În faza pionieratului, blog-ul conţinea informaţii care, de foarte multe
ori, frizau stupiditatea sau atingeau un
nivel de agresivitate apreciabil. Cu vreo
15 ani în urmă, asemenea manifestări,
în spaţiul virtual mioritic, erau destul
de frecvente, ele fiind opera unor foarte tineri pricepuţi într-ale ciberneticii,
dar cu deranjante carenţe de educaţie. Merită menţionată ideea că, încă
de-atunci (mie mi se pare „undeva,
cîndva”, în raport cu ceea ce reprezintă
transferul de informaţie în 2017) rostul
blog-ului era determinat de impactul
asupra publicului (vizitatorilor), iar din
acest punct de vedere, teribilismele începuturilor erau bine primite de-un public aflat, din păcate, pe aceleaşi paliere
educative, dar… „audienţa” era mare!!!
La nivel naţional, asemenea blog-uri
erau cotate în top. Nu pot extrapola
într-o asemenea măsură încît să afirm
că toată agitaţia aia juvenilă şi uşor impertinentă (chiar agresivă) a fost nucleul naşterii unor figuri remarcabile în
domeniul profesionist al presei.
În România, conceptul de „ziarist”
s-a degradat, în ultimii ani, într-o ase-

menea măsură, încît numai cine nu
vrea nu ajunge să fie „reporter” (şi de
„investigaţie”, pe deasupra!!!). Boala
diletantismului în MEDIA din RO s-a
cronicizat, iar efectele sînt dezastruoase.
Nu sînt avocatul breslei, dar aceste efecte le resimt şi în calitate de consumator
de MEDIA. Ca să-l parafrazez pe Mark
Twain, dacă nu consum MEDIA, sînt
neinformat. Dacă consum, sînt dezinformat! Presa, televiziunile, radiourile
din România sînt, în majoritatea lor, în
faza unui amatorism precar, iar publicul
e arătat cu degetul de aceşti impostori
în meserie ca fiind principalul vinovat
(„Asta vrea publicul!”). Nimic nou, în
mileniul 3, ţinînd cont de remarca directorului general al BBC, făcută în…
mileniul trecut: „Cel care se laudă că
oferă ceea ce crede el că vrea publicul
creează, adesea, o nevoie iluzorie de
standarde mai scăzute, pe care, apoi,
o va satisface” - scria, atenţie!, în 1924,
John Reith, director general al BBC.
Există, fără-ndoială, şi un maaaare
segment de public stupid (reţelele de
„socializare”, forum-urile, blog-urile
sînt pline de emanaţiile lor fetide), dar
acuzaţia e falsă. De fapt, publicul larg
are ceea ce merită. Consumator de
MEDIA e oricine, dar NU ORICINE
POATE FI REALIZATOR ÎN MEDIA,
tot aşa cum toţi şoferii sînt, în primul
rînd, pietoni, dar nu toţi pietonii trebuie să fie şoferi. Cunoașterea viciată și incompletă a alfabetului meseriei care se
numește PRESĂ (inclusiv presa online)
își arată sinistrele-i roade. Pregătirea
profesională extrem de precară a celor
implicați exclude asocierea cu „profesionism”. Diplomele din hîrtie recondiţionată obţinute, în timp record, de la

ghişeele diverselor edificii particulare de profil, dau multora
suportul de-a se numi „oameni
de presă”. E doar tupeu.
Multe dintre blog-urile care
inflamează piaţa mioritică a
consumatorilor de World Wide
Web au, în conţinutul lor sau
prin cei care le girează, cel puţin o componentă politică sau
socio-politică. În atari condiţii, orice relaţionare cu MEDIA
întră sub incidenţa nefastă a
posibilei virusări politice reciproce. Nu-i nicicum o noutate
că fiecare cetăţuie MEDIA –
mică, mare, în insolvenţă sau
ba – se raportează la interesele
unui patron, fie el şi… statul.
Şi-n această… interactivitate,
în spatele oricărei afirmaţii sau
atitudini, se ghiceşte motivarea politically correct. Atîta
vreme cît se aplică conceptul
politically correct, se aplică şi
explicaţia sintagmei, premiată
de americani: „Corectitudinea
politică este o doctrină cultivată
de o minoritate delirantă, ilogică, promovată de media oficială, care susţine că este posibil să
apuci o bucată de căcat de partea curată”. Îmi vine-n minte
o remarcă a fondatorului celebrului premiu omonim, Joseph
Pulitzer, acum mai bine de 100
de ani: „O presă cinică, mercenară şi demagogică va produce, în timp, cetăţeni de aceeaşi
speţă, la fel de joasă”.
Şi dacă tot veni vorba, bloguim şi noi ceva?!?

@ Daniela GÎFU
ZIARIST, PUBLICIST, EDITOR
http://profs.info.uaic.ro/~daniela.gifu

P

Blogul,
jurnalul de ieri…

entru tânăra generație, Blogul considerat în principal jurnal în
mediul online - a devenit mediul
propice, de cele mai multe ori cu
caracter personal, de a aduce la cunoștință
evenimente, activități, nouătăți, trăiri celor
care au preocupări asemănătoare cu proprietarul acelui Weblog (concept ce-i aparține lui Jorn Barger - 1997, prescurtat doi
ani mai târziu în Blog de Peter Merholz).
Dacă, în definirea unei comunități, luăm
ca unic criteriu sentimentul de apartenență la un anume context social, Blogul este
o modalitate specifică și populară de distribuire a unei informații și/sau a unei identități în spațiul virtual, în interiorul căruia
se produce un proces de intercunoaștere
între membrii asumați (așa-numiții actori
sociali), creându-se, totodată, legături sociale între ei și situațiile descrise.
Ca orice alt tip de comunitate, comunitatea bloggerilor încurajează – așa
cum spunea psiho-sociologul Adrian
Neculau – „socializarea prin fuziune
parțială” („noi, bloggerii”), valorizând
solidaritatea și participarea emoțională.
Blogul a devenit o formă de comunicare
complexă, reunind interese similare, comentate și negociate între membrii afiliați. Asistăm sau contribuim la cultivarea
unui spirit comunitar, adaptat la noile
tehnologii de informare și comunicare.

În era blogosferei, parteneriatul eficient
cu diverse instituții publice și organizații
non-guvernamentale se sprijină pe participarea unui număr cât mai mare de
oameni la dezvoltarea culturii organizaționale, Blogurile devenind „arme” publicitare în diverse campanii. Cum probabil
intuim mulți dintre noi, cele mai populare au fost blogurile politice, cu scopul
de a afla rapid opiniile publicului vizat.
Anii 2000 relevă, din ce în ce mai accentuat, rolul blogurilor în viața noastră. Apar
meta-blogurile, bloguri despre blogging,
autorii acestora înțelegând binefacerile
importante ale suplimentului la mass-media tradiționale, în dorința de a aduce un
plus de valoare manifestărilor jurnalistice.
Periodic descoperim noi surse de venituri,
bloggingul fiind una dintre acestea.
Nevoia de postări scurte a dat naștere și
seriei de microbloguri (vezi postările de pe
Twitter) prin intermediul cărora utilizatorii
pot aprecia și comenta pe marginea unui
material care le-a trezit un oarecare interes,
fiind, de asemenea, un instrument eficace
în comunicarea de marketing.
Viitorul blogurilor?
Probabil că își vor asuma în continuare
o misiune de încurajare a dialogulului… Libertatea ca oricine să publice orice rămâne
unul dintre riscurile asumate în manifestarea în spațiul public.
VARA 2017
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Câte ceva despre „Rom
și cele ce se petreceau

S

ocietatea „România Jună”, a
cărei deviză înflăcărată era
„Unire-n cuget și în simțiri”, a
prilejuit un benefic loc de întâlnire și de educație pentru tinerii
veniți din diverse școli din Ungaria,
Ardeal, Maramureș, Bucovina, Basarabia1. Vorbind dialecte foarte diverse,
o română cu accent, un amestec de
jargoane, de regionalisme, aici, la „România Jună”, limba vorbită se uniformiza, devenea unitară, îmbrăca forme
literare apropiate de standardul de azi
al limbii române.
Grație sprijinului material obținut
din partea comunității românești din
Viena, și nu numai, „România Jună”
a avut un sediu propriu. De la înființare și până după Primul Război
Mondial, sediul studențeștii asociații
s-a schimbat frecvent: Körblergasse
3 (în perioada 1872-1874), o vreme
în apropierea clădirii noii universități
(Langegasse 4, Schlöselgasse 28, Florianegasse 12)2 și, după primul război,
în Palatul Dietrichstein -Hofburg.
De obicei, alegerea conducerii Societății „România Jună” se desfășura
în cursul lunii noiembrie a fiecărui
an, „novicii” sau „embrionii”, cum mai
erau numiți noii veniți, nu accedeau la

Cafe Griendsteidl (1897)

funcții de conducere, acestea revenind
doar celor cu vechime, cu experiență.
În fiecare seară, tinerii citeau ziare și reviste românești sosite aici din
toate provinciile, răsfoiau sau împrumutau cărți de la biblioteca asociației,
discutau pe marginea conferințelor
lunare audiate, schimbau idei, socializau. Acum s-au legat prietenii pentru
o viață. Față de numele extrem de cunoscute ale amicilor săi din perioada
studenției la Viena, putem adăuga și
altele mai puțin citate în studiile de-

„ROMÂNIA JUNĂ” 1871-1971, UASCR,
Palatul Dietrichstein, Löwelstraße 8
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dicate biografiei lui Eminescu, din a
căror biografie se pot extrage detalii
inedite privind viața studențească de
la Viena: Aurel Mureșianu3, cu care a
colaborat atât de fructuos la „România Jună”, chiar mai bine decât cu V.
Bumbac, Aurel Isacu, jurist, tatăl poetului Emil Isac4, Moise Groza5, erou al
Războiului de Independență, Ilarion
Pușcariu6, Ștefan Velovan, coleg de
studenție cu Eminescu7.

Cum petrecea Eminescu
la „România Jună”
Aceste activități literar-științifice,
care se desfășurau o dată pe lună, de
obicei sâmbăta, erau urmate de petrecerile tinerești, unde se intonau cântece, de către cor sau soliști, se toastau
în cinstea unui român sărbătorit, sau
se întâmpina Anul Nou, precum și se
citeau anecdotele și ironiile înserate în
revista umoristică „Urzica”, întrunirile și petrecerile desfășurându-se între
orele 20 și 24. De regulă, tinerii admiși
în societatea „România Jună” treceau
proba „noviciatului” scriind mici artico-

omânia Jună”
au acolo
le, glume sau întâmplări hazlii în revista
„Urzica”, dovedind astfel că au dobândit
puterea de a gândi și a scrie la jurnal.
Seratele literare aveau loc într-o sală
de restaurant sau berărie, încăpătoare
pentru numărul mare de participanți,
închiriată separat, la ele participând
studenți români din toate instituțiile
de învățământ din Viena (Universitate,
Politehnică, Școala superioară de silvicultură, Școala superioară de agricultură, Academia de Arte Frumoase, Conservator, Academia Comercială etc.)
La serbările „României June” venea
foarte des dr. Urban-Jarnic, unde lua
cuvântul în românește, fiind un mare
prieten al poporului român, profesor
la un gimnaziu din Viena, apoi la Universitatea din Praga, care se ocupa de
studiul limbii române, fiind în legătură
cu Andrei Bârseranu.
Dar, pe lângă acestea, Eminescu
lua parte și la petrecerile neoficiale,
private, ale amicilor săi, unde stătea
în fața unui pahar de vin, până dimineața, mai ales dacă avea alături și o
cafea bună, neagră. Cât au stat împreună la Viena, T.V. Ștefanelli a observat
că Eminescu „adese lua parte la petrecerile sociale ce le aranja societatea

academică „România Jună”, al cărei
membru era, cum lua parte și la petrecerile particulare ce se întâmplau ici,
colea între cunoscuții săi. Se înțelege
că aceste petreceri se făceau numai în
birturi și restaurante, iar vinul austriac
dezlega limba tinerilor. Eminescu nu
bea mult, dar era în stare să rămână cu
cunoscuții săi până dimineața, mai cu
seamă dacă avea o cafea neagră, bună.”
Ajunul Anului Nou (Revelionul) se
celebra cu fast și solemnitate, de fiecare
dată într-unul dintre cele mai frumoase localuri ale Vienei, serbarea ținând
până a doua zi, dimineața, reunind pe
studenți cu ceilalți membri ai coloniei
române din acest oraș, inclusiv cu ofițerii regimentelor românești, care se aflau
temporar dislocați în garnizoana Viena.
Studenții dansau, cei mai în vârstă
se veseleau la un pahar de bere sau
de vin, dar la ora 12, un membru, de
obicei președintele Societății „România Jună” rostea un discurs și toasta
în onoarea celor prezenți, cu ocazia
intrării în noul an. Însuși Eminescu
a rostit un astfel de toast, închinat în
onoarea Prințului Carol, considerat
ocrotitorul „României June”.

F
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1 Eugenia Glodariu, „Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din monarhia habsburgică 1860–1918”. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, 1998, S. 220.

2 După cum aflăm în presa românească, sediile „României June” au avut diverse adrese. Ast-

fel, în „Familia”, nr. 16, din 17/29 aprilie 1888, p. 203, aflăm că asociația studenților români de
la Viena își schimbase sediul din Schlösselgasse, în Pelikangasse nr.15, din cartierul IX; „Transilvania”, nr.2, din 15 febr.1895, p.56, informa cititorii din România că sediul „României June”
era în districtul IX, Lazarethgasse nr.26.
3 Mircea Gherman, „Mureşenii”, în „Magazin Istoric”, 1968, nr. 4, apr., p. 2–7.
4 Emil Isac, „Versuri”, Bucureşti, 1964, p. 8.
5 Aurel Cosma, „Petru Vintilă, Un soldat în căutarea patriei”, în „Mitropolia Banatului”, 1978, nr.
10–12, oct–dec., p. 767–770 (Prezentări bibliografice). Recenzie elogioasă a romanului vieţii eroului
Războiului pentru Independenţă, Moise Groza, care se împrietenise la Viena cu Mihai Eminescu.
6 Ion Breazu „Studii de literatură română şi comparată. Ed. îngrijită… de Mircea Curticeanu”,
Vol. I–II. Cluj, Edit. Dacia, 1970–1973, amintește pe Ilarion Puşcariu, coleg la Viena cu Mihai
Eminescu și bun prieten.
7 Ion Iliescu „Vasile Alecsandri. Pagini bănăţene la a 75 a comemorare”, Timişoara, 1965; Ștefan Velovan, coleg de studenţie la Viena cu Mihai Eminescu.
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Cafenea vieneză, loc de discuții și citit

FEminescu: tabieturi de

student sau stil de muncă
intelectuală

Eminescu obișnuia să se culce târziu, a doua zi sculându-se pe la ora 8
dimineața, uneori și mai târziu. Servitoarea îi aducea apoi cafeaua cu lapte,
numită aici „Melange”, se îmbrăca și
pornea spre Universitate, dacă avea
în orar cursuri, iar dacă nu, rămânea
acasă, până la prânz, scriind.
Când venea acasă din oraș, își
dezbrăca haina, lua un halat vechi
și o pereche de pantofi de casă.
Aprindea apoi spirtul de la mașina
de cafea și-și făcea o cafea neagră cu
caimac, pe care o sorbea cu mare satisfacție, fumând neîncetat.
Atunci când era foarte adâncit,
captivat am spune, de ceea ce avea pe
masa de scris, îl prindea noaptea și în
astfel de cazuri nu mai apuca să meargă
seara la cină, ci trimitea pe cineva să îi
cumpere pâine, brânză, o sticlă de bere
și își continua lucrul. Deci, berea nu îi
lipsea în astfel de situații.
Într-o poezie, datată de G. Călinescu ca fiind scrisă de Eminescu în
perioada studiilor la Viena, 1869-1870,
poetul parodiază atracția pentru bere,
șnițel, cârnați și biliard a unui personaj
„cu barbă lungă”, „un dramaturg fără
bani în pungă”.

Viața de cafenea sau locul
unde te încălzeai și citeai !

„Cultura e puterea popoarelor” – scrie
în însemnările sale personale Eminescu.
Cultura se dobândește în ani de studiu
intens, prin frecventarea școlii, bibliotecii
sau... a cafenelei! Pe la 1880, existau în
Viena nu mai puțin de 600 de cafenele.
Cafeneau reprezenta stilul de eleganță
maxim: oglinzi și candelabre de cristal,
un ceas, masă de biliard, obiecte de porțelan, mese de marmură și scaune elegante.
Aici nu se servea numai cafea, ci și ceai,
ciocolată, limonadă, lapte de migdale,
Chaudau Rosoglio. După 1870, aceste
localuri au dvenit Cafenele familiale, fiindcă, separat de sala cu masă de biliard,
s-au amenajat saloane pentru doamne,
care stau alături într-o seră de sticlă, cu
mobilier modern, tapet rafinat, cu facilități de iluminat cu gaz, mai
târziu cu electricitate.
La quadrat
Pentru studenții dispunând
de mai mulți bani,
„Înger în patru colțuri, o stea cu barbă lungă,
cafeneaua era un loc obișCine-a știut vrodată că tot ce eu iubeam
E-un dramaturg puternic, dar fără bani în pungă, nuit pentru întâlniri zilnice, unde puteau discuta
Un paralelogram?
mult și bine la un braun
E-un om a cărui visuri la bere tot țintează,
(cafea) sau la un melange
Ce se consumă-n asuri și joacă la hazard,
(cafea cu lapte).
Un om, dorința cărui e pe biliard să șază,
Dar cafeneaua mai
oferea
și altceva decât prăSă doarmă pe biliard.
jituri, ceaiuri și cafea. Aici
Adeseori în noapte văd umbra lui fatală,
aveai la dispoziție ziare,
În mână cu o halbă, în gură c-un cârnat,
reviste literare, științifice

În buzunări cu chifle și subsuori o oală
Și râde... până-i beat.

Visarea sa un șnițel, gândirea sa o bere,
Să bea etern, acesta e visul său ciudat 
Și-odată auzi-vom că-n cruda sa durere
În bere s-a-necat.”8
32

UZP

VARA 2017

sau satirice, ori puteai juca biliard sau
șah. „Biliardul era însă mai scump pentru pungile celor mai săraci”, spune Iuliu
Moisil. Aceasta nu înseamnă că studenții
săraci ocoleau cafenelele vieneze, dimpotrvă ! În iernile friguroase, pentru a economisi acasă combustibilul, mulți tineri
alegeau să stea aici, până la închiderea
cafenelei sau a bibliotecii (care își înceta
programul la orele 20-21 seara).
La Viena, Eminescu a învățat să joace
șah, fapt evocat și de G. Călinescu: „Împrejurarea de a coborî zilnic pe o scară ca
de coteţ şi cu un picior şovăielnic, făcu ca,
într-o bună zi – după versiunea cea mai
vrednică de crezare, pe vreme de iarnă
– Eminescu să alunece pe gheţuş şi să-şi
fractureze piciorul. L-au dus la Spitalul
Sf. Spiridon, unde a stat câteva săptămâni,
vizitat des de prieteni, de Pompiliu, Burlă,
şi Humpel îndeosebi, şi jucând şah. Este
posibil ca această întâmplare să fi fost în
noiembrie 1884.”9 Dar nu era singurul
care practica acest joc al minții, fiindcă
atât Iacob Negruzzi, cât și T. Maiorescu
obișnuiau să joace șah: „... pe la sfârşitul
anului 1863 sau pe la începutul anului
1864... (T.Maiorescu, n.n.) întorcându-mi
vizita, se întinse cu mine în lungi convorbiri, apoi ne puserăm să jucăm şah”.10
Să ne reamintim că atât V. Burlă cât
și W. Humpel – muzician austriac – au
fost în tinerețe clienți ai cafenelelor unde
șahul era la el acasă.

@ Dan Toma DULCIU

8 M. Eminescu, „Opere, IV, Poezii Postume”, 1952, p.458.
9 George Călinescu, „Viaţa lui Mihai Eminescu”, Cap. „Agonia morală şi moar-

tea (1883.1889)”, Edit. Minerva, Bucureşti, 1983, p. 343. Vezi și Octav Minar,
„Eminescu comemorativ. Album artistic-literar”, Iaşi, 1909.
10 Iacob Negruzzi, Amintiri din „Junimea”, Edit. „Cartea Românească”, Bucureşti,
1930, p. 12-13; Nicolae Iosub, „Mihai Eminescu șahist”, în „Vestea”, periodic
cultural editat de Primăria Mehadia, An III, nr. 8 (21), octombrie 2008, p. 9.

John Swinton:

„Primesc un salariu ca să-mi ţin
părerile cinstite în afara ziarului”
@ Miron MANEGA

C

elebrul jurnalist american de
origine scoțiană
John Swinton
(1829-1901), scriitor și redactor șef al unor ziare de
prestigiu, precum The New
York Times și New York Sun,
a devenit faimos în principal
prin propria sa publicație,
John Swinton’s Paper, care, în
anii 1880, a fost unul dintre
cele mai proeminente ziare
americane dedicate muncii
și oamenilor muncii.
În seara zilei de 12 aprilie
1883, la o adunare a jurnaliștilor în cadrul Clubului Twilight,
în clădirea Mills din New York
City, John Swinton a ținut un discurs incendiar despre presa independentă și condiția jurnalistului.
Adevărul acelor cuvinte este, astăzi, mai adecvat ca niciodată:
„Nu există la această dată în
istoria Americii o presă independentă. O ştiţi şi voi şi o ştiu şi eu.
Niciunul dintre voi nu îndrăzneşte
să-şi exprime părerile în mod cinstit,
şi chiar dacă aţi face-o, ştiţi dinainte
că n-ar fi publicate. Eu primesc un salariu săptămânal ca să-mi ţin părerile
cinstite în afara ziarului pe care-l scriu.
Voi, ceilalţi, sunteţi plătiţi ca să faceţi la
fel, şi oricare dintre voi ar face nebunia
să-şi scrie părerile în mod cinstit ar fi imediat expediat în stradă, căutând de lucru.
Dacă mi-aş permite vreo părere cinstită
într-unul din numerele ziarului meu, slujba
mea ar dispărea în 24 de ore. Şi atunci de
ce să închinăm pentru presa independentă?
Suntem uneltele supuse şi slugile bogătaşilor
din culise. Suntem Hopa-Mitică; ei trag sforile şi noi dansăm. Talentele, posibilităţile şi
vieţile noastre aparţin altor oameni”.
VARA 2017

UZP

33

Motto:

„Aşa e că până
acum nu stăm
nici bine, nici rău,
adică nici aşa,
nici altminteri?”
I.L. Caragiale

@ Pompiliu COMȘA
director „Realitatea” Galaţi, dublu
campion naţional de provincie print
şi online, conform „Radar de Media”

Moare presa scrisă?

M

or ziarele? Cele proaste, da. Problema nu e
dictatura unor cititori
care-şi iau informaţia
de pe internet, ci scleroza managerială şi conceptuală a marilor sau
falselor grupuri de presă. Eu cred
că presa scrisă ar fi avut oricum
probleme şi dacă n-ar fi existat internetul, iar acesta e mai curând un
colac de salvare, în sensul că arată că
poţi face ceva respectabil şi în media mileniului al III-lea. Sunt destui
care încă susţin că formatul electronic ucide hârtia. Mai precis, hârtia
cu termen de valabilitate o zi. Cât
despre revistele şi cărţile de calitate,
ele pot sta liniştite. Pentru ele merită
sacrificaţi banii şi copacii. Pe de altă
parte, mulţi scriitori de forum au un
limbaj nepermis, apucături de troll,
IQ scăzut şi probleme cu propria
agresivitate, pe care n-au unde s-o
descarce în altă parte. Cam peste
tot sunt aşa-zise „cotidiane” online
care îmi produc o impresie jalnică
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cu privire la aptitudinile polemice
ale cititorilor. Pagini lungi de înjurături agramate, teorii ale conspiraţiei,
atacuri la persoană, meciuri personale etc. După opinia mea, aceste
publicaţii online, dincolo de calitatea intelectuală a moderatorilor şi
proprietarilor, trebuie să fie în primul rând lizibile şi pentru alţii decât
cei care se încaieră pe ele, ca să aibă
succes. Dar asta se întâmplă foarte rar în România. De taxat sunt şi
comportamentele aberante ale moderatorilor, care sunt cu nemiluita.
Sunt sute de forumişti care-şi defulează frustările. Şi până la urmă
prostia funciară. La fel cum există
autori de articole (observaţi că nu le
spun jurnalişti, ca să nu limitez câmpul) abrutizaţi de propriile neputinţe, ignoranţi, urmărind interese
persoane sale ale şefilor. Domină o
lipsă de respect reciproc. Nimeni nu
e dispus să admită că oricare celălalt
are un punct de vedere sustenabil,
fie el şi nesatisfăcător, de unde con-

flictele, de multe ori penibile, între
orgoliile goale. Se şterg apoi comentariile la obiect şi se lasă înjurăturile,
cu condiţia să fie înjurat cine trebuie.
Evident, înjurăturile sunt anonime.
În fine, sunt ziare, inclusiv în
SUA, care chiar au renunţat la a
mai apărea în forma tipărită, trecând pe varianţa apariţiei exclusiv
pe internet şi au acelaşi succes. Sau
mai mare, ca să nu mai pomenim
de succesul blogosferei şi utilitatea
ei evidentă. Depinde de CINE, CE
şi CUM scrie. De aceea asistăm la
moartea lentă a presei româneşti, dar
care n-o să-şi dea duhul, însă boala
o va duce pe picioare. Cum la fel de
adevărat este că presa românească e
plină de bube. Cred că putem vorbi
chiar de o patologie a comunicării,
dar la fel de adevărat este că visez în
presa online doar la schimburi de
replici pe situaţii şi idei. Oamenii
sunt, însă, articulaţi, iar problemele
pertinente. O comunitate există ca
atare, mai cu seamă pentru că mem-

DIVERGENȚE
brii comunică între ei. Ideea, însă, mi
se pare întotdeauna mai importantă
decât persoana care o emite. E drept
şi că în realitatea noastră virtuală,
anonimatul serveşte doar la insultă
şi grobianism. Majoritatea televiziunilor exală o miasmă de mahala. Prea
mulţi gazetari scriu prost, isteric şi
ieftin, mulţumiţi doar că prea mulţi
români trişează sau fură. Cu toate
acestea, foarte mulţi tineri visează
să se facă jurnalişti, deşi majoritatea
n-au brumă de talent, fiind mai degrabă sclavii consumului de etnobotanice. De aceea o fătucă în presă şi
omologul ei masculin, şobolanul de
presă, arată extrem de rău.
Ar cam trebui, aşa cum au mai
zis-o şi scris-o şi alţii, o „Poliţie a
Moralei Internetului”, care să păzească, întru curăţie, şi sufletele copiilor,
ferindu-le de necuvinţele lingvistice,
ceea ce ar însemna, practic, închiderea tuturor aparatelor de comunicare electronică, dar cel puţin la
fel de important, să-i ferească de
portalurile internetistice cu imagini
porno, cu imagini aiuritoare şi la
culme revoltătoare, de pedofilie şi de
perversiuni homosexuale apocaliptico-sodomitice. N-au românii vreme
să-şi mai vorbească limpede limba
lor „ca un fagure de miere”, că pierd
timpul la/de furat şi de/la depravări
de tot soiul. Un popor care-şi pierde
armonia interioară, a duhului limbii ca logos divin, îşi pierde nu doar
identitatea istorico, umano-divină,
ci şi orice orizont soteriologic, orice
şansă de a se recupera spiritual, întru
duh, pentru împăcare - în sfârşit - cu
Dumnezeu - Creatorul. Da, un popor
care n-are vreme să-şi vorbească, ci
abia-şi mai mârâie limba, a fost corupt şi transformat, la rândul lui, în
factor de gravă corupţie spirituală.
Revenind la observaţiile noastre,
care deja pe mulţi îi supără până la
fiere, în istoria profesiei, la zarurile
prostiei noastre, absolut iresponsabile, analistul vuvuzea a rămas părintele găinii care naşte pui vii, dar nu are
bunul simţ să se abţină de la predici
nici atunci când se tot bălăngăne funia aia proverbială prin casă. Marşul

presei mogulizate spre ziua de mâine,
însă, continuă. Cu sau fără pasionaţii de gadgeturi. Oricum, ce fac niște
nuri nu fac 10 ziare şi 2 televiziuni.

Calitatea actului jurnalistic
diurn schimbă destine
Sunt semne şi că scriem degeaba, că toţi cei care deţin puterea de
a schimba ceva în lumea asta nu ţin
cont de vocea poporului, aşa cum
este ea oglindită în presă. Ei ne demonstrează zi de zi că nu sunt în
stare să se schimbe nici măcar pe ei
înşişi. Hoţii, mincinoşii cu suflete haine ne conduc destinele. Pentru că
noi îi lăsăm. Presa are din ce în ce
mai puţine puteri, iar credibilitatea
îi este pusă mai mereu sub semnul
întrebării. Poate să tragă numai semnale de alarmă pe anumite subiecte
fierbinţi, dar nu să şi rezolve ceva.
Mulţi pun sub semnul întrebării şi
poziţia ei de a patra putere în stat.
Unele apariţii pe micul ecran blurează orice siglă din colţul ecranului.
Sunt însă puţine branduri în ultimii
24 de ani. Şi garanţie de care noi toţi,
telespectatori sau jurnalişti, ne agăţăm atunci când ne gândim că, poate,
vor veni şi vremuri mai rumene la
faţă pentru meseria asta. Ţara jurnalismului a intrat la apă. Din câteva
mii de oameni care ştiu să facă meseria asta cum trebuie, au mai rămas
„în viaţă”, active prin diverse zone,
câteva sute. Ăştia-s indivizii datorită
cărora ziaristica nu moare.

Când îţi faci meseria
aşa cum trebuie mulţi
se uită la tine ca la
piramidele de la Giza
Îi văd, însă, doar pe aleşi în carne
şi oase, în texte şi semne, în pixeli
şi sincroane. Unii sunt vizibili şi vocali, alţii îşi poartă discreţia ca pe o
boală, chiar şi atunci când ar trebui
să iasă în faţă. Unii nu transmit ştiri,
ei sunt ştirea, deşi firescul vinde cel
mai bine. Cum se uită, nefiresc, că în
televiziune 80% este imagine şi 20%
informaţie. Unii sunt supraexpuşi, alţii „vorbesc” prin intermediari. Profesional, îi uneşte un singur lucru:

valoarea. Da, valoarea, acea chestie
abstractă pe care o dobândeşti greu
şi pe care o poţi măsura într-un singur fel, ca în ştiinţele exacte: printr-o
constantă. Constanta sau numitorul
comun care uneşte toate producţiile
unui jurnalist de elită este ineditul.
Au rămas însă foarte puţini oameni
care înţeleg că nu poţi ajunge citit,
urmărit, admirat pentru ceea ce faci
dacă nu fac un lucru elementar: să
ştie că umbra stă în spatele lor şi se
confundă cu audienţa. Iar peste asta
nu poţi să sari. Deocamdată, oamenii
sunt prinşi la televizor, pentru că asta
e cea mai ieftină distracţie.
Capitalismul e imperfect, cu multe probleme, inegalitate, dar măcar
poţi să încerci să-ţi alegi un viitor,
poţi să visezi că faci ceva, s-ar putea
să nu reuşeşti sau s-ar putea să reuşeşti. Mulţi oameni de pe planetă
nici măcar nu pot visa să facă ceva.
Într-o dictatură, oamenii simpli sunt
figuranţi în filmul conducătorilor sau
butaforie, sunt nişte piese pe o tablă
de şah, iar şansele lor nu sunt zero,
ci negative. Dacă n-ar fi NATO şi
Uniunea Europeană, mulţi din clasa
politică actuală ne-ar întoarce în câteva minute la dictatură. Indiferent
ce vor tinerii de la noi, contribuie cu
toţii la puzzle-ul care va fi România.
Vin după 45 de ani de activitate
în presă cu suişuri şi coborîşuri. Am
un respect deosebit pentru adevăraţii
gazetari. Mă obligă dragostea pentru
profesia de ziarist-apostolat pentru
care, cum spunea undeva Mihai Eminescu, ţi se cere „în mai mare măsură
cinste şi devoţiune decât inspiraţie şi
talent”, căreia cu puţinătatea puterilor mele m-am străduit să-i ofer şi
eu o modestă jertfă. Nu poţi fi ziarist
fără talent. Ca filosofii, învăţăm toată
viaţa şi „murim tot proşti”. În curând,
din ştire va rămâne numai titlul. Se
încearcă o manipulare prin imagine.
Plus că avem mai multe televiziuni
decât oameni de televiziune. Educaţia şi presa, cum spunea inspirat
cineva, sunt azi domenii amprentate
etic. În presa scrisă lipseşte un CNA,
o autoritate care să limiteze tabloidizarea.
VARA 2017
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In memoriam
Nelu Madoșa

ămân în viață tot mai puțini dintre cei care au asigurat prin semnătură
succesul de public al revistei „LUMEA”, această pagină luminoasă în istoria postbelică a presei
românești. Două cariatide au susținut, după părerea mea, prestigiul
publicației apărută în București la
începutul anilor șaizeci din veacul
trecut. Prima constă în încredințarea
conducerii revistei unui arhitect jurnalistic prin vocație, profesorul universitar George Ivașcu, colaborator
apropiat al lui George Călinescu. Era
anotimpul în care, grație măiestriei
sale, „Contemporanul” devenise gazeta-fanion, căutată cu înfrigurare
de cititori diverși-intelectuali, studenți, elevi. Alături de el au fost aduși
oameni în stare să participe la conceperea și realizarea unui săptămânal de actualitate internațională de
invidiat. Cea de a doua cariatidă este
de căutat în existența acelui grup de
tineri gazetari invitați să se exprime
prin condeiul propriu în paginile
pretențioasei și prestigioasei publicații. Mulți abia ieșeau de pe băncile
facultății. Câțiva atrăseseră atenția
asupră-le prin norocoasă aterizare
în diverse redacții. Erau, însă, și unii,
și alții, doar promisiuni. Timpul i-a
confirmat drept ceea ce profesorul
Ivașcu și cei din jurul său aflați în
nacela de comandă au intuit: adevărate valori. Nelu Madoșa face parte
din această grupă de elită care s-a
afirmat drept piesă de indubitabilă
altitudine în redacția unei reviste
intrată în legend - „Lumea”.
Terminase Filologia la București
într-o promoție predestinată să ofere mass-mediei românești condeie,
voci, chipuri predestinate memoriei:
Ioan Alexandru, Adrian Păunescu,
Constanța Buzea, Rodica Madoșa,
ca să ne oprim la câteva exemple. A
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pășit în gazetărie ca știrist în cadrul
redacției externe din cadrul agenției
naționale de presă. De acum încolo,
ani la rând, mulți la număr, scrisul lui
Nelu Madoșa va lumina rubrici ori
pagini întregi ale revistei. Ardelean
prin naștere, aducea cu sine matricea
omului sobru și pus pe treabă, transformând tema ori subiectul urmărit
într-o producție marmoreeană din
fasonarea căreia nu se oprea decât
atent la bătaia de clopot a plecării în
tipografie. A acoperit numeroase arii
de interes ale vieții internaționale,
așezându-se cu deosebire în caroiajul cromatic al Balcanilor. Indiferent
de tema de proiectare aflată pe planșetă, Nelu a abordat-o cu religiozitate, stăpânit de nevoia interioară a
scoaterii de valoare adăugată maximă. Am reținut din comportamentul său zbaterile pentru surprinderea
până la nuanță a reliefului misiunii
la zi, explozia de argumente scoase
la iveală în apărarea propriilor convingeri, mentalitatea alergătorului
de cursă lungă ce are de străbătut un
traseu pentru care se simte pregătit.
Era un luptător exemplar, fermecător, pe meterezele lucrului bine făcut.
Gazetarul de nedezmințită valoare
era suținut de cercetătorul literar asiduu, recunoscut, publicat și, firește,
adesea citat. Enciclopedismul său,
profunzimea opiniilor exprimate,
diversitatea preocupărilor au atras
atenția unor personalități de frunte
ale vieții academice din țara noastră.
Ne despărțim de Nelu Madoșa însoțindu-i de acum încolo pasul așezat,
lin curgător, „colo-n Elizeu”. Breasla condeierilor români a pierdut
un strălucit purtător de demnitate
omenească și profesională, autentic
deținător de „sânge albastru”. Un
nobil.

@ Neagu UDROIU

N

e-a părăsit, pentru totdeauna, încă unul dintre foștii
noștri minunați colegi, împreună cu care am trăit și
am împărtășit aceleași crezuri, idealuri
și aspirații, împărțindu-ne, egal, provocările și bucuriile, răspunderile și
neodihna căutărilor proprii celor care
ne-am ales și am îmbrățișat profesia și
truda de ziarist. Și, spre mândria noastră, ne-am împlinit chemarea și nobila
menire de condeieri-ostași în „eșalonul” redactorilor săptămânalului Apărarea Patriei, cum se numea, până în
decembrie ’89, publicația centrală a
Armatei Române (Observatorul militar
de astăzi).
Plecat pe drumul cel fără de întoarcere, în ziua de 19 aprilie 2017, cu doar
câteva luni înaintea împlinirii venerabilei
vârste de 91 de ani, generalul de brigadă
(ret.) Oliver Lustig (primul și singurul
jurnalist militar decorat cu Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Cavaler!) ne-a lăsat – celor care l-am cunoscut îndeaproape, l-am prețuit și am avut
privilegiul să ne formăm și să lucrăm sub
îndrumarea sa – amintirea copleșitoare,
de neșters, a unui om de mare, nemăsurată omenie (deloc ocolit de încercările și
cumpenele dure ale vieții) și a unui profesionist desăvârșit al cuvântului scris și
rostuit, cu har, profunzime și probitate
(încredințat paginii de ziar ori așezat în
lumina filelor de carte).
Impresionanta erudiție și excepțio
nala pregătire (și profesională, și extra-profesională), bogatele-i daruri ale
minții și sufletului (nedeturnate de niciun fel de conveniențe) și, în egală măsură, autentica vocație și remarcabilele
calități dovedite în comunicarea și lucrul cu oamenii (mai ales cu cei tineri)
i-au conferit, cu prisosință, temeiul și
l-au motivat – în calitate de redactor-șef
adjunct, dar și ca admirabil camarad de
condei – să ne fie, în sensul cel mai propriu al cuvântului, mentor: deopotrivă
lider de opinie, ghid și reper credibil,
povățuitor și interlocutor avizat.
Nu doar prin discuțiile ad-hoc, purtate, face to face, colocvial – și nu strict formal, ca de la șef la subordonat , ori de la
„dascăl” la „învățăcel” – cu fiecare dintre
noi, redactorii (pentru care își găsea, ori-
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La despărțirea de un distins
senior al presei militare
Onor in aeternum!

generalul de brigadă (ret.) Oliver Lustig

când, timp să stea de vorbă, să ne chestioneze și să ne răspundă la întrebări, să
ne sugereze un unghi sau o modalitate
de abordare și tratare a unor subiecte ce
ne puneau „probleme” ș.a., lăsându-ne,
apoi, deplina libertate de a alege și a acționa cum credeam de cuviință), ci și
prin propriile demersuri publicistice –
articole de fond, dezbateri, interviuri,
cursive ș.a. – pline de conținut, de profundă pătrundere și înțelegere a lucrurilor, materiale care ni-l dezvăluiau pe
autorul lor drept un gazetar de marcă,
preocupat să investigheze, să cunoască
și să înfățișeze competent, cu acuratețe, precizie și rigoare de adevărat analist
idei, concepte, stări de fapt, fenomene
care interesau cititorii săptămânalului
nostru și aveau un indiscutabil impact
informativ și formativ asupra lor.
Astfel, de la el ne-a fost dat să deprindem și meseria, și deontologia ei.
Cum să ne respectăm statutul, respectându-ne cititorii. Cum să rămânem,
mereu, un colectiv bine sudat și articulat, omogen (dar nicidecum plafonat,
anchilozat, cantonat în conformism,
suficiență și automulțumire), de pro-

fesioniști autentici, destoinici, onești și
integri ai condeiului. Ai jurnalismului
de înaltă ținută, menit să informeze, să
lămurească și să „lumineze” competent,
să argumenteze și să motiveze logic și
convingător, iar când situațiile constatate o impun să dezvăluie, să dezavueze și
să sancționeze, obiectiv și imparțial, cu
instrumentele care-i stau la dispoziție,
ale scrisului pus, necontenit și neabătut,
în slujba adevărurilor perene, imuabile
– imune la schimbările de conjunctură.
Ai cultivării și promovării valorilor naționale și morale dintotdeauna ale românilor, valori care dădeau – și continuă să
dea! – putere și coeziune organismului
nostru militar, sporindu-i valențele de
reazem, de vigoare, de încredere, de
certitudine și de siguranță întru apărarea demnității, libertății și suveranității
Neamului și Patriei.
Fără îndoială, excesele lozincarde
și sloganurile deșănțate, care-i ridicau
în slăvi personalitatea și activitatea
„genialului Conducător al partidului”,
„clarvăzătorul Cârmaci al destinelor
țării” și „iubitului Comandant suprem
al oștirii” – exacerbări propagandistice
impuse presei de cerberii-politruci ai
vremii – îl agasau, agresându-i, desigur
(ca și nouă, de altfel), bunul-simț. Dar,
evident, nu putea să le comenteze sau
să le discrediteze public.
Lui și celorlalți distinși seniori ai redacției și, deopotrivă, ai presei noastre
militare – îi amintim pe coloneii Radu
Olaru, Mihai Apostol, Virgil Popescu,
Gheorghe Bejancu, Ladislau Tarco și
Ioan Strujan ori Vasile Iosipescu - le mai
suntem recunoscători pentru atmosfera
profund emulativă înstăpânită în colectivul nostru redacțional, unde criteriul
determinant de evaluare era măsura lucrului atent chibzuit și bine făcut, care
să ajungă lesne la cititori, adresându-ne,

cu egală eficiență, și rațiunii, și sufletului lor. Instruit și cultivat deliberat, pe
seama unor relații interumane propice
afirmării și consacrării, predominant
prin creativitatea, diversitatea și forța
de comunicare și de înrâurire a materialelor publicate, acest climat făcea
din redacție (prin anii ’70 - ’80) – cum
inspirat constata un coleg provenit de la
„trupe” – „o insulă de umanitate într-un
ocean de ipocrizie” în care erau tratați
și apreciați cu aceeași condescendență
(față de personalitatea și demnitatea
fiecăruia), solicitudine (față de trebuințele ori dificultățile pe care le aveam),
exigență și rigurozitate – indiferent de
vechimea și experiența „agonisite” în
munca de presă, de gradul militar purtat
și de locul ocupat în „ierarhia” redacției.
În pofida devastatoarelor traume
fizice și psihice suferite, încă din anii
adolescenței, fostul häftling nr. 112398,
supraviețuitor al lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz nu și-a pierdut încrederea în forța binelui dorit și
făcut aproapelui, în resursele salutare
ale omeniei și altruismului – dovedite,
nu doar declarate! – ale compasiunii și
solidarității față de cei aflați în suferință
și care au, imperios, nevoie să li acorde
ajutorul.
Cuvine-se, deci, la dureroasa despărțire de acest eminent om de bine, de
spirit și de condei – jurnalist și scriitor
de excepție (mereu implicat, mereu
onorându-și demersurile și răspunderile asumate), minte prodigioasă, armonios îngemănată cu un suflet curat și un
caracter de rară noblețe și generozitate,
inimă caldă și neprecupețit sprijin de
nădejde - să-i dedicăm, în chip de ultim
„Onor”, gândurile noastre de nedrămuită prețuire și îndreptățită gratitudine . . .

@ Colonel (ret.) Ioan LUCA
VARA 2017
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JURNALISM FĂRĂ GRANIȚE

Istoria unui interviu
D
e când m-am instalat la
Washington DC în calitate de corespondent rezident al TVR în Statele
Unite ale Americii, pe 10 mai 2002,
mi-am propus să realizez interviul vieții mele. După acreditarea la
„Foreign Press Center”, clubul tuturor jurnaliștilor străini, i-am cerut
lui Mike Kiel, ofițer de presă extrem
de versat în medierea contactelor corespondenților acreditați cu oficialii
americani, să mă înscrie pentru un
interviu cu Colin Powell, Secretar de
Stat (ministru de Externe în sistemul
european), una din personalitățile
cu totul remarcabile ale guvernului
George W. Bush. Mike a fost sincer și
mi-a replicat brusc: „No way!”. Chiar
și cei mai apropiați jurnaliști din mediul Departamentului de Stat aveau cu
greu șansa unei convorbiri față în față
cu distinsul șef al diplomației americane și asta numai când Administrația
avea un interes special în transmiterea
unui anumit mesaj către public.
Am riscat o nouă propunere și am
cerut înscrierea pe lista de așteptare
(enorm de lungă) pentru un interviu
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cu președintele Americii. De data asta,
răspunsul m-a uimit. Același Mike
Kiel mi-a spus: „S-ar putea să vină
și vremea pentru asta!”. Pe măsură
ce se desfășurau demersurile tehnice
pentru intrarea oficială a României în
NATO, o serie de evenimente și vizite
ale oficialilor români la Washington au
aglomerat restul anului 2002 și primele
luni ale lui 2003. La una din întâlnirile săptămânale cu ambasadorul României la Washington, Sorin Ducaru,
i-am relatat demersurile mele. Și din
această parte am primit semne încurajatoare, excelentul diplomat oferindu-și sprijinul extrem de important la
Biroul de Presă al Președinției. Pe la
sfârșitul lui octombrie, ambasadorul
mi-a comunicat că președintele George
W. Bush urma să viziteze România, și
în acest context interviul ar fi devenit
foarte posibil. Vestea a ajuns prin intermediul diplomaților americani de
la București și în mediile jurnalistice
românești, ceea ce a declanșat o cursă
furibundă pentru statutul de cel mai
reprezentativ și mai pro-american comentator, demn de onoarea de a se întâlni față în față cu președintele Statelor

Unite. Unii au primit chiar sprijinul
ambasadorului american la București,
care a făcut presiuni pentru promovarea unuia dintre ei. Biroul de Presă
al Casei Albe s-a informat pe alte căi
despre mediul care ar fi putut să poarte
cel mai eficient mesajul președintelui
în rândul cât mai multor familii din
România. Concluzia a fost: Televiziunea Română. Nu cunoșteam la vremea
aceea toate mașinațiunile care se desfășurau, o adevărată luptă a orgoliilor,
așa că am fost încurcat când, la început
de noiembrie, Mike Kiel m-a întrebat
dacă am primit un telefon. Aceeași întrebare mi-a adresat-o și ambasadorul
Sorin Ducaru. Uimirea mi-a fost spulberată câteva zile mai târziu, când am
discutat posibilele teme (nu întrebări)
ale interviului (transmise de Excelența
Sa oficialilor de presă de la Casa Albă)
și când Mike mi-a confirmat că pe 18
noiembrie 2003, la patru după-amiaza,
urma să realizez interviul vieții mele cu
președintele Statelor Unite ale Americii, cu câteva zile înaintea vizitei acestuia în România. De îndată ce am avut
confirmarea oficială am anunțat Direcția Știri din TVR despre eveniment.

Cei de acasă nu aveau de făcut nimic,
pentru că o echipă de la Casa Albă avea
să înregistreze interviul, dar era obligația mea să comunic cu directorul de
atunci. Evident că și această informație s-a răspândit între jurnaliștii de la
București, stârnind o mare „bucurie”,
numită de unii, malițios, invidie.
Pe 18 noiembrie, după prânz, am
pornit spre Casa Albă, încercând să-mi
pun ordine în gânduri. Tot ceea ce citisem, tot ceea ce pregătisem se afla doar
în minte, pentru că unul dintre mentorii mei, Ilie Ciurescu, îmi spusese la începutul carierei că în asemenea situații
notițele nu ajută și nu te lasă să asculți
ce spune interlocutorul, tentându-te să
compui următoarea întrebare. În timp
ce-mi revizuiam linia de desfășurare a
interviului a sunat telefonul mobil și pe
ecran a apărut numărul persoanei de
contact de la Casa Albă. Eram în parcul La Fayette, chiar în fața reședinței
prezidențiale, și am înghețat. Mi-era
teamă că interviul s-a amânat, sau, și
mai rău, s-a anulat. De fapt, era nevoie
de numărul de pașaport ca să pot trece de Secret Service. Ușurat, însoțit de
un asistent al purtătorului de cuvânt,
am ajuns mai întâi în cinematograful
particular din aripa de vest. Acolo, o
doamnă extrem de politicoasă și jovială m-a machiat și, în timp ce îmi
punea fondul de ten, mi-a povestit că
era machieuză la Casa Albă de la vârsta de 17 ani, că primul președinte pe
care l-a machiat a fost Dwight Eisenhower (1953-1961) și de atunci pe toți

succesorii lui, inclusiv pe cel ce urma
să-l întâlnesc. I-am cerut să-mi acorde
cândva un interviu care sunt sigur că
ar fi fost o poveste de viață captivantă.
Consemnul funcției nu îi permitea un
asemenea demers public.
Și a venit momentul mult așteptat! Am intrat în studioul inundat
de lumină unde președintele Statelor
Unite ale Americii, George W. Bush,
m-a întâmpinat, mi-a dat mâna și m-a
invitat să iau loc în fața lui. Un bărbat
înalt, prezentabil, extrem de pozitiv
în atitudine, care transmitea o stare
de echilibru, competență și fermitate.
Înaintea primei întrebări a remarcat că
amândoi, cu totul întâmplător, aveam
cămașă albastru deschis și cravată roșie, ceea ce era o combinație de culori
reprezentând cele două mari partide
americane, albastrul fiind culoarea tradițională a republicanilor. O remarcă
pe cât de inocentă pe atât de benefică
pentru atmosfera discuției. Aveam la
dispoziție cinci minute, care au trecut
firesc, într-un flux comunicațional
consecvent, consistent, dominat de
perspectiva vizitei președintelui George W. Bush la București și de apropiata
intrare a României în NATO. În încheiere, a ținut să remarce: „Voi fi onorat
să mă aflu în România… Va fi unul
dintre momentele cele mai importante ale mandatului meu”. Și a fost, fie
și numai dacă ne amintim de providențiala apariție a curcubeului în timp
ce președintele american li se adresa
românilor.

Am transmis interviul la București
via satelit și textul traducerii, preluat a
doua zi de publicațiile din România,
potrivit convenției agreate cu Casa
Albă. Două reacții m-au uimit. Un
cotidian care a publicat pe prima pagină textul interviului în pagina a doua
m-a făcut praf, concluzionând că ar fi
fost cazul ca un jurnalist adevărat și nu
un „neo-cripto” să obțină interviul. A
doua situație uimitoare a fost provocată de șefa marketing-ului din TVR,
Irina Corbu, care i-a comunicat întregii
prese românești că interviul se difuzează pe 23 noiembrie, când el, de fapt
era programat și s-a și difuzat cu o zi
înaintea prezenței lui George W. Bush
la București, adică pe 22 noiembrie.
Pentru mine, faptul că primul interviu din istoria mass-media românești
cu președintele Americii a fost obținut
de Televiziunea Română a reprezentat
o mare realizare profesională, cu care
Televiziunea publică se poate mândri,
așa cum se poate mândri cu nenumărate alte succese care i-au marcat evoluția
de-a lungul a mai bine de șase decenii.

@ Nicolae MELINESCU
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DIN ISTORIA PRESEI

Fraerul

o revistă de la Caracal (1923)

Î

ntre cele peste 600 de publicaţii
înregistrate oficial în România
antebelică de Asociaţia Gene
rală a Presei Române şi consemnate, ca atare, în Almanahul
presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni (ediţia 1926,
Bucureşti, Imprimeria „Principele
Carol”, întocmit de George Caliga,
n.1878 – d.?, jurnalist şi autor de
vodeviluri jucate în grădinile de
vară bucureştene, membru, la
data respectivă, al Sindicatului
ziariştilor şi al Asociaţiei Presei,
din Bucureşti), figurează şi numeroase ziare/ „foi” /publicaţii umoristice, semn că spiritul critic nu
a lipsit niciodată la români. Între
acestea, amintim, alături de „celebrele” Aghiuţă (Bucureşti, 1863,
redactor B. P. Haşdeu), primul
ziar „umoristic” suprimat prin
Ordonanţa guvernamentală şi pe
mai mult sau mai puţin efemerele Bobârnacul (Bucureşti, 187886), Caliciul (Sibiu, 1881-1906),
Ciolanul (1884), Ciulinul (188385), Claponul (Bucureşti, 1877,
Huşi, 1883), Scaiul (1894-1909) ori
Zeflemeaua (1901-1904), director
G. Ranetti (n. 1875, Mizil – d. 1928,
Bucureşti), fără a omite aici ziarele
„de autor”, precum Moftul român
(1893, redactori I.L. Caragiale şi
Anton Bacalbaşa), Bolintiniadele
(1867, „ziar umoristic” scris de D.
Bolintineanu, poet, diplomat şi ministru, n. 1819, Bolintinul din Vale
– d. 1872, Bucureşti), ori Carnavalul
politic (ziar umoristic ilustrat, scris
de Anton / Toni Bacalbaşa, autorul
literar al personajului Moş Teacă, n.
1865, Brăila – d. 1899, Bucureşti).
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Între acestea semnalăm şi o publicaţie neinclusă, din păcate, în respectivul Almanah, nici măcar la rubrica Ziare care nu ne-au comunicat
date (op. cit., p. 121), dar care, vorba
poetului Grigore Alexandrescu, referitoare la bidiviul lui Alexandru
Macedon, „desigur că a existat”, de
vreme ce... avem şi dovada: Fraerul
(caracalean), o revistă umoristică
săptămânală al cărui singur şi „unic”
număr 1 (5 august 1923) l-am găsit
în Arhiva şi Biblioteca unui mare
bibliofil bucureştean, ce a dorit să
rămână (deocamdată) anonim.
La fel cum cu totul anonimi sunt
şi „redactorii” publicaţiei, girată de
un anume V. B. (Victor Bilciurescu?,
n. 1865 – d. ?, jurnalist profesionist,
colaborator la Universul şi autor de
snoave umoristice şi care ne-a lăsat
un inspirat volum de memorialistică, Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi
de azi, 1947, reeditat de Dan C. Mihăilescu în 2003, la Editura Paideia,
colecţia Memorii). Altfel, autorul
grupajului umoristic Cronica caracaleană (ce semnează cu pseudonimul
„Paleta”) pare (bine) exersat în arta
versificării : Alegeri, prelegeri / mardeli, ciomăgeli / În faţă la tipografii /
Scandaluri şi baluri / Ionescu, Popescu
/ Hoteluri, mezeluri / Pianiste, artiste /
Marinescu, flautiste / Viveurii, sportmanii / Trei cluburi cu genii / Bilanţul
şi danţul / Şi veşnic non-sfanţul / Banchete, anchete / Pe drumuri tot fete /
Şi şoapte în umbră de parc...
În aceeaşi notă, mai semnează şi
Lulu, In-MO, dar şi un anume Gesa,
ce compune un fel de Invitaţie la lectură (a Fraerului, se-nţelege!), sub
genericul Ce nu se poate...: Duelist

fără floretă / Cântăreaţă fără chetă /
Soldat fără baionetă / Şi vreo damă
necochetă / Literaţi fără adepţi / Liceeni oameni deştepţi / Să-ntinzi mâna
după nori / „Fraer” fără cititori...
Reunind, aşadar, anecdote (anoste!), versuri sprinţare şi ştiri „trăsnite”, Fraerul caracalean face haz de
necaz, mai cu seamă în orizontul de
viaţă local, şi caută cu sârg sponsori,
alocând două din cele opt pagini ale
gazetei reclamelor. Aflăm, astfel, că,
în urbea olteană aveau prăvălie librarul Barat, fotograful Zamfirescu,
ceasornicarul Taşcu, pălărierul Gheban şi tâmplarul Ştefănescu – Oacă.
Nu sunt uitaţi nici liceenii, ca posibili viitori muşterii, de vreme ce
redacţia organizează (contra cost,
desigur), „meditaţii la limba germană pentru examene şi corigenţe”.
Fără intenţia de a insista asupra
calităţii glumelor (majoritatea cu
aluzii casnice, dar şi politice!) vom
remarca grija redacţiei pentru... decenţă (termen aparent opus umorului): „Fraerul publică orice lucrare
care nu depăşeşte limita bunei cuviinţe” (s.n.), dar și de a încasa bani anticipat, taxând orice corespondenţă
cu o sumă fixă de 3 lei, şi separat, cu
câte 0,50 bani orice cuvânt peste cele
15 regulamentare!”. Era, posibil, şi
acesta un reflex izvorât din teama de
a nu părea... definitiv „fraieri”.
Cu totul, Fraerul cacaraclean
rămâne, pentru istoria presei, un
ziar local fără miză (şi, se pare, fără
cititori) un fel de Urzica anilor ’20,
ce, în loc de anecdote cu chelneri şi
funcţionari păguboşi „croşeta” povestiri de pahar şi de alcov.

@ Marian NENCESCU
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PROFIL

Interviu cu George Onofrei, editor coordonator a

Un jurnalist nu e dat lumi
de diplomă, ci este cel car
meseria prin toți porii
- Sunteți editorul coordonator al
ediției online a ziarului „Ultima oră”.
Când și cum a început acest parcurs?
- În 2009. În online, mai exact din
luna noiembrie a anului 2009, când
bunul și extraordinarul prieten Lucian
Berbetocu, unul din pilonii de bază,
în acele vremuri, al ediției print „Ultima oră”, mi-a propus preluarea frâielor site-ului. Recunosc că pe atunci,
deși mai publicasem câteva articole
de opinie în ediția tipărită, habar nu
aveam cu ce se „mănâncă” lumea presei scrise, eu venind în această zonă
media din spațiul radiofoniei. Un alt
stil de lucru, un alt ritm al vieții. Dar
am privit și primit în același timp
propunerea ca pe o nouă experiență.
Ori, mie îmi plac la nebunie noutățile,
schimbările „de macaz”. Evident că un
rol determinant în preluarea atribuțiilor de coordonator al versiunii online
„Ultima oră” l-a avut - și îi voi rămâne
pentru totdeauna recunoscător – regretatul jurnalist Ion Marin, directorul - de fapt nu greșesc cu nimic dacă
îl numesc mentorul din ultimii 20 de
ani de existență a ziarului - un OM
minunat, de la care am învățat enorm
de multe despre presa scrisă, despre
„bucătăria” internă a unui ziar.
- Cum se menține un ziar online
deopotrivă în linia întâi a informării și
în atenția constantă a publicului?
- Avantajele unei publicații online
sunt incontestabile din mai multe unghiuri de abordare a problemei. Și voi
detalia doar pe trei paliere elocvente.
În primul rând, profităm în mediul
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virtual de cumularea unor elemente
specifice doar lumii radioului și televiziunii (ne referim aici la sunet și la
imagine), ceea ce face ca mesajul pe
care îl transmitem să iasă din clasicul
informațional al unui ziar tipărit, să
fie mult mai interesant, mai atractiv, mai clar, complet, cu detalii care
nu pot fi exprimate decât apelând la
efecte specifice audiovizualului. În al
doilea rând, abordăm problema din
perspectiva accesului și conexiunii
permanente la informație, asul din
mânecă al online-ului, orice știre,
chiar și din cel mai îndepărtat colț
al planetei ajungând la cititori dacă
nu instant, măcar în decurs de câteva minute (necesare traducerii în
limba publicului-țintă al publicației
respective). Dacă publicul este unul
cunoscător al limbii în care este scris
mesajul, ceea ce de altfel se și întâmplă
în majoritatea cazurilor, e și mai bine.
În al treilea rând, avem în față cititorul
avid, mare consumator de informație.
Sunt milioane de utilizatori care intră
zilnic pe internet, dornici să afle cât
mai multe despre orice. De aici și o
paletă largă de nișe numai bune de
exploatat de către jurnaliști, trusturi
media ori simpli specialiști pe un anume domeniu. Lumea virtuală e mare,
deocamdată pare a nu se opri din dezvoltare, trece dintr-o dimensiune în
alta a tehnologiei și, practic, deschide
lumea, chiar și cosmosul, tuturor celor alfabetizați tehnologic. Altfel spus:
loc există pentru toți, fie că vorbim de
jurnaliști sau de public receptor. Orice

avantaj, sau mai bine spus orice parte
pozitivă vine și cu una de sens contrar: mediul online, în prima sa fază,
a informării navigatorilor/vânătorilor
de știri, reprezintă și un bun propagator de „fake-news”, titluri senzaționale
cu un conținut manipulator, ori unul
lipsit de valoare informațională, ceea
ce complică un pic - nu prea mult,
însă - rolul pe care redactorul unui
site îl are în raport cu adevărul faptelor prezentate, sursele citate trebuind
să fie din prima linie a credibilității.
- Este redactorul online foarte deosebit de cel de print?
- La prima vedere, nu. Funcțiile/
calitățile unui redactor, indiferent de

r al ediției online a ziarului „Ultima oră”

mii/breslei
are simte
mediul în care activează, sunt aceleași. Trebuie să aibă un bagaj minim
de cunoștințe în privința tehnicilor
de redactare jurnalistică și să îi fie
clară, pe lângă politica publicației și
aşteptările publicului cititor, limba
țării căreia se adresează. Totuși, nu
putem trece peste calitatea lingvistică
a unui text publicat online, întrucât
limba vorbită este o importantă carte
de vizită pentru fiecare individ parte a
unei comunități. Iar când acel individ
mai este și exponent al respectivului
grup social, responsabilitatea crește.
Ca să continui o idee exprimată ceva
mai sus, redactorul online trebuie să
fie un adevărat filtru în ceea ce pri-

vește selecția informațiilor prezentate,
pentru a evita, de dragul atragerii de
audiență, intrarea în zona derapajelor
comunicării. Pentru că poate îi merge
o dată, de două ori, dar a treia oară cu
siguranță va fi taxat de către posibilii cititori, ori prin comentarii acide,
ironice etc., ori prin refuzul de a mai
accesa site-ul respectiv (iată încă un
avantaj al online-ului: reacții imediate
din partea publicului).
- Care considerați că sunt reperele
fixe ale jurnalismului virtual?
- Repere fixe la care trebuie să ne
raportăm... Cred că importante pentru noua sferă a presei sunt tot acele
caracteristici specifice clasicului - și
le enumăr într-o ordine, zic eu, firească pentru dimensiunea virtuală:
curiozitate, pasiune, răbdare, corectitudine, acuratețe, responsabilitate și
rapiditate în transmiterea informației
către cititori. Dar și acele repere ce țin
de dimensiunea eticii și deontologiei
profesiei. Respectă-mă ca să te respect! Respectă ca să fii respectat! Un
jurnalist nu e dat lumii/breslei de diploma pe care o obține. Un jurnalist
adevărat este cel care simte meseria
prin toți porii ființei sale. Prin urmare,

odată cu dezvoltarea virtualului, apare
o șansă pentru fiecare de a deveni nu
informator (că sună urât...), ci formator social. Cu o singură condiție: să
îndeplinească măcar 50% din caracteristicile enunțate mai sus.
- Ce înseamnă pentru „ultima-ora.
ro” parteneriatul cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști?
- Colaborarea cu UZPR e un pas
înainte și certifică, practic, rolul pe
care ziarul „Ultima oră” în perioada
edițiilor print l-a avut din punct de
vedere social. Pe de altă parte, parteneriatul ne obligă să tratăm și cu mai
multă seriozitate subiectele aprofundate, să ridicăm calitatea actului informațional și să menținem ștafeta acolo
sus, unde a fost stabilită de mentorul
Ion Marin cu ani buni de zile în urmă.
Este un demers „periculos” dintr-o
anume perspectivă, cea a audienței,
una tot mai iubitoare de scandal și de
senzațional, sferă de care ediția online „Ultima oră” se ține departe, dar,
zic eu, atât timp cât simțim că facem
parte din marea familie UZPR, nimic
altceva nu mai contează.

@ Roxana ISTUDOR
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PARTENERIATE MEDIA

„Comics Didatic”
sau a învăța din plăcere

A

utorul de benzi desenate Mihai
Ionut Grăjdeanu a demarat
un proiect educaţional numit
„Comics Didatic”, publicat de
Editura „Mioritics”. Volumele „Comics
Didatic” transformă lectura în plăcere,
iar personajele din operele literare românești pot deveni acum la fel de îndrăgite și
populare precum eroii de bandă desenată
din literatura universală.
Textele publicate în benzile desenate
„Comics Didatic”, demers în cadrul căruia
UZPR este partener media, respectă textele operelor literare abordate. Subiectele
alese respectă programa școlară. Astfel,

versiunea operei literare într-un rezumat
în bandă desenată poate fi integrată la orele de literatură, pentru a stimula interesul
elevilor pentru lectură. „Comics Didactic”
propune ideea studierii acestor volume de
bandă desenată în paralel cu versiunea
clasică. Volumele „Comics Didactic” pot
fi intergrate și ca manuale auxiliare pentru
pregătirea elevilor în vederea susţinerii testelor de evaluare naţională sau Bacalaureat
la limba și literatura română.
Volumul 1 (format A4, 28 pagini full
color) conține „O scrisoare pierdută”, „Bubico” (I.L.Caragiale), „Câinele și căţelul”
(Gr. Alexandrescu). Proiectul își propune

Cel mai mare festival de
film istoric din Europa

L

a începutul acestei veri, UZPR a
fost patrtener media al unui eveniment de anvergură: Festivalul
de Film Istoric de la Râşnov,
care şi-a invitat „fratele” mai mare din
Franţa la Bucureşti. A fost pentru prima dată când acest festival din PessacBordeaux a fost prezentat în România şi
acest lucru se datorează relaţiilor de prietenie dintre cele două evenimente. Iar
Institutul Francez din Bucureşti și-a adus
un aport substanțial, în calitate de gazdă.
Manifestarea a inclus cinci documentare,
trei filme de lung-metraj, trei dezbateri şi
șase invitaţi speciali din Franţa. Filmele şi
dezbaterile au fost traduse în limba română.
În fața spectatorilor români au fost proiectate cele mai apreciate pelicule din cadrul
„Festival International du Film d’Histoire
de Pessac” 2016. Încadrându-se în tema
„Cultură și Libertate”, proiecțiile Festivalului
au fost prezentate publicului francez în noiembrie 2016 și văzute de iubitorii filmului
din București la cinematograful „Elvira
Popescu”. Tematica a abordat percepția
creatorilor (artiști și oameni de cultură)
asupra libertății în diferite contexte istorice, de la epoca Iluministă la protestele din
1968, ilustrată atât în documentare, cât și în
filme de autor.
La dezbateri au fost prezenţi renumitul
cineast Pierre-Henri Deleau (actor, pro-
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ducător, selecţioner, director de festival),
Dai Sijie (unul dintre cei mai apreciaţi romancieri și cineaști francezi contemporani), Yves Riou (actor și regizor), Philippe
Pouchain (actor și regizor), Alain Guédé
(jurnalist și cercetător) și François Caillat
(profesor și producător), alături de eseiști
și cineaști români (Adrian Cioroianu, Dan
Pița, Irina Margareta Nistor ș.a.).

10 volume ce vor aborda, pe rând, toate genurile literare studiate în gimnaziu și liceu.
Eveniment de marcă, „Festival International du Film d’Histoire de Pessac” a
fost fondat în 1990 şi a devenit un reper în
agenda culturală a Franței ultimelor decenii, abordând problematici de actualitate
care generează o nouă perspectivă asupra
receptării istoriei în rândul publicului. Cinematograful este acum o sursă esențială în
înțelegerea secolului XX în diverse domenii:
evoluții sociale, transformări politice, schimbări culturale și a sistemelor de reprezentare.
Concepția Festivalului a fost gândită de
Alain Rousset, primarul orașului Pessac, în
1990, și de scriitorul Jean Lacouture. Evenimentul a fost creat pentru prima dată ca
un tribut adus regizorului Jean Eustache
(născut în Pessac) și cu dorința de a îmbina
istoria și imaginea. O echipă formată din
profesionişti (istorici, cineaşti, jurnalişti)
lucrează pentru fiecare ediţie: Jean-Noël
Jeanneney, Jean-Pierre Rioux, Stéphane
Khemis, Jean Labib, Pierre-Henri Deleau,
Michel Eimer, Anne-Marie Cocula şi Pierre
Sadran. De partea cealaltă, cunoscut publicului din România ca singurul festival de
profil, Festivalul de Film Istoric Râșnov este
din 2009 un eveniment anual care încearcă
să coaguleze o comunitate a pasionaților de
film și de cauzalitate istorică, punând accent pe diferite concepte estetice ce relevă
evenimente istorice ale diferitelor epoci și
pe dezbaterea temelor relevate de acestea.
Din 2016, producătorul Pierre-Henri Deleau
(director al „Festival International du Film
d’Histoire de Pessac” și selecţioner al Festivalului de la Cannes în perioada 1969-1998)
face parte din echipa de selecție a proiecțiilor
prezentate publicului românesc la Râșnov.

Grădina cu artiști - timp
memorabil în aer liber

A

lături de UZPR, minunatul
proiect „Grădina cu artiști”
cheamă la relaxare și la petrecerea unui timp memorabil în
aer liber, cu tot felul de preocupări plăcute.
A dat startul în primăvară și va continua pe
toată perioada sezonului cald, spre bucuria
celor care știu despre ce este vorba, ca și a
celor care „gustă” pentru prima dată deliciile programului.
În parcul Grădina Icoanei a fost o
doză bună de verde, soare și aer curat, la
cel mai relaxat și relaxant mini-festival urban de la firul ierbii, cu un workshop de
percuție cu djembe (tobe africane), tamburine, maracas, oceandrum și multe alte
minuni de zornăit, susținut de Jean-Baptiste Manitou și Ana Maria Arlequin, un
concurs de „Cards against Humanity”
susținut de „Creative Board Gaming”.

În acest al șaptelea an de când la „Grădina
cu Artiști” provoacă publicul la plăceri simple și perene a fost și un târg mare, cu 50 de
meșteri pricepuți care au adus haine, accesorii felurite, decorațiuni, jucării, turtă dulce
delicioasă, înghețată și multe alte lucrușoare
de purtat, de gustat, de oferit în dar sau de
luat acasă. Au sosit să își expună comorile
și să arate din secretele manufacturării, în
cadrul unor ateliere pentru cei mici și mari:

Teatrul Roșu – cultură
și tabieturi urbane

U

nul dintre parteneriatele cele
mai active ale UZPR este cel
cu Teatrul Roșu, proiect care
educă în spiritul culturii, al
artei și al creației teatrale, pornind de la
nevoile nevoile publicului și de la ideea că
un spectacol poate prinde viață aproape
oriunde, atât timp cât pe scenă, în spatele
și în fața ei se află oamenii potriviți. Calat
pe a privi cu umor spre contemporaneitate, Teatrul Roșu este un promotor pentru actorii tineri și regizorii cu idei noi,
mai mult sau mai puțin convenționale,
un mediator între publicul ce tânjește
după relaxare și artiștii care au nevoie de
expunere, scopul fiind, în primul rând,
acela de a îmbina cultura cu tabieturile
urbane. Unul dintre spectacolele care
vor bucura publicul în această vară este
„Soț de vânzare”, după Mihail Zadornov.
Oxana (o tânără „modernă” până în vârful unghiilor strident colorate, frumușică,
ușor naivă, dar extrem de determinată)
îi propune Elenei Vladimirovna (nevastă de profesie, trecută de prima tinerețe,

însă inteligentă, cu „look” și inițiată în
metehnele vietii) o afacere pe cât de indecentă, pe atât de inedită: un contract
de vânzare-cumpărare al mult-doritului
ei soț contra tentantei sume de „douăj’ de
mii”. Andrei Vasilievici (mascul veritabil
care trăiește cu voluptate criza vârstei de
mijloc) pare să facă toți banii. Va fi însă
de acord cu această tranzacție? Vor reuși
cele două femei să încheie incredibilul
contract? Subiectul tratează, original și
picant, eterna temă a trio-ului conjugal,
în trei acte cu multiple și intense răsturnări de situații. Cu sau fără acordul ce-

de ceramică cu Ch’artist - „Paint Your Own
Pottery Studio”, de desen cu „Legendele Dacilor” (susținut de Mihai Grăjdeanu) și Asociația-Editura Istoria Artei, de împâslit lână
cu Roxana Ștefănescu, decoupage și go cu
„Igloo after-school” și decorațiuni cu flori
din hârtie colorată și personaje din linguri,
cu Asociația Culturală „Sarang Hangug”.
Programul a continuat cu căței și pisici de
cunoscut, de iubit și de adoptat, cu artiști
care cântă muzica străzii, cu o expoziție de
la Andreea Angheluță și multe alte surprize.
Intrarea la toate evenimentele „Grădinii cu
Artiști” este liberă, așa că doritorii de plăcere
și frumos sunt așteptați din nou la ediția de
Sărbătoarea Recoltei (16 – 17 septembrie).

lor implicați, singura garanție oferită e o
seară plina de umor și râsete-n cascade!
Un alt spectacol este „Feisbuc”, în regia
lui Alexandru Jitea. Spectacolul aduce în
prim-plan viața agitată a unor tinere care
trec prin cele mai penibile situații și care,
prin naivitatea lor, speră că în sfârșit își
vor întâlni adevărata iubire pe Facebook.
Cât despre „Divorț în ziua nunții”,
cea mai importantă zi din viața a doi
tineri care au decis să își unească destinele este până la urmă o trecere în revistă a
secretelor aventurilor amoroase ale celor
doi, iar nunta se transformă în… divorț.

@ Grupaj realizat de Mădălina Corina DIACONU
VARA 2017
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PROFIL

„New York Magazin”
– 20 de ani de apariție continuă

„New York Magazin”, ziarul fondat
de jurnalistul Grigore Culian, împlinește anul acesta
20 de ani de existență. În anul 2012
a apărut o lucrare
despre apariția
neîntreruptă a
acestui ziar românesc peste hotare,
volum intitulat
„New York Magazin – istoria adnotată a unei publicaţii româneşti
(1997-2012)”.
46
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Un profesor român iubeşte
America

I

deea publicării unui volum care
să cuprindă tot ce s-a scris într-un
ziar românesc din străinătate – de la
începuturi şi până în prezent – aparţine eminentului profesor clujean Aurel
Sasu şi a prins contur, într-un sfârşit de
august 2012, în casa preotului Theodor
Damian. Ştiam că Aurel Sasu iubeşte
America şi explică asta în eseurile publicate periodic în „New York Magazin”,
sub titlul „De ce iubesc America”, dar nu
m-am gândit niciodată că eu şi publicaţia
pe care am fondat-o vom fi „aleşii” pentru o lucrare de referinţă, de aproape o
mie de pagini (!), care să sintetizeze tot
ce s-a publicat în „New York Magazin”
în mai bine de 15 ani de apariţie neîntreruptă. Mai mult, volumul, intitulat
„New York Magazin – istoria adnotată a
unei publicaţii româneşti (1997-2012)”,
realizat de soţii Liliana Burlacu şi Doru
George Burlacu, coordonat de prof.
Aurel Sasu şi apărut în luna decembrie
2012 la prestigioasa editură „Eikon” din
Cluj-Napoca, este un instrument de lucru
util pentru un jurnalist care vrea să afle
sau să scrie despre ce s-a publicat într-un

ziar de limba română din străinătate în
perioada 1997-2012, fiind şi prima lucrare de acest gen apărută în România
şi Statele Unite ale Americii!

Proiectul din casa preotului
Damian
Sfârşit de august 2012. Preotul Theodor Damian, unul dintre stâlpii de susţinere a culturii române peste ocean,
este plecat în vacanţă în Germania. În
vacanţă sunt şi Cenaclul literar „Mihai
Eminescu”, Revista „Lumină lină” şi capela „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, pe
care preotul le păstoreşte între cursurile
pe care le predă la facultate, activităţile
la revistă, „Serile de vineri” ale Cenaclului şi slujbele duminicale la biserică. În
plus, are şi o familie! Aurel Sasu se afla
pe picior de plecare spre România, după
obişnuita vacanţă de vară petrecută în
America, unde nu cred că există bibliotecă, biserică sau comunitate de români pe
care profesorul clujean să nu le fi vizitat,
iar cărţile publicate de-a lungul anilor fac
dovada unei profunde cunoaşteri a spaţiului cultural româno-american. Ultima
escală, înainte de reîntoarcerea în ţară, o
face în casa bucuroasă de oaspeţi a preotului Damian. Sună telefonul şi Aurel

”

ă

Sasu mă invită la o bere, spunâdu-mi
că are o idee pe care doreşte să o discutăm. Omul de cultură mi-a prezentat o
schiţă de structură a volumului, pe care
am discutat-o îndelung, urmând ca eu
să expediez întreaga arhivă a ziarului
la Cluj-Napoca, pentru a fi preluată,
studiată şi apoi redactată de un colectiv
coordonat de Aurel Sasu. Propunerea
m-a speriat iniţial, ştiind că nu pot suporta cheltuielile din veniturile modeste
ale ziarului, dar profesorul mi-a spus la
despărţire: „Grigore, ai muncit 15 ani şi
efortul tău trebuie consemnat într-o carte
de referinţă, care va rămâne generaţiilor
viitoare de jurnalişti, profesori sau istorici. Nimeni nu a publicat o asemenea
lucrare până acum şi cine doreşte să
studieze ce s-a scris în presa românească din străinătate nu are de unde să se
informeze. Asta este moştenirea pe care
o vei lăsa în urma ta şi nu te speria de
costuri. Apelează la prieteni, la cititori,
ei te vor ajuta să-ţi achiţi datoriile către
editură. De restul mă voi ocupa eu, fără
să-ţi cer nimic. Poate, o bere, la întâlni-

Damian, lansarea proiectului „New York
Magazin – istoria adnotată a unei publicaţii româneşti (1997-2012)”.

rea de anul viitor, când vom sta cu cartea în faţă şi ne vom bucura împreună”.
Vorbele profesorului Aurel Sasu mi-au
dat curaj. Ştiam că ziare româneşti foarte
importante din străinătate au dispărut
fără urmă, lăsând arhive incomplete sau
nimic! „Lumea Liberă Românească”,
publicaţie-simbol a exilului românesc,
atât de greu muncită de regretaţii ziarişti
Cornel Dumitrescu şi Dan Costescu, nu
a lăsat o arhivă completă, „Meridianul
Românesc”, „Ziua USA” şi „Curentul
Internaţional”, dispărute şi ele între
timp, se află în aceeaşi situaţie, deşi au
publicat articole importante, care meritau consemnate într-un volum. Iată de
ce am hotărât, în casa preotului Theodor

restul cheltuielilor urmând să fie plătite
tot din donaţii, care vor fi folosite pentru
menţinerea în activitate a ziarului într-o
perioadă economică grea, care a dus la
dispariţia multor publicaţii tipărite în
limba română din întreaga lume.
Luni, 24 decembrie 2012, un telefon primit de la aeroportul „JFK” din
New York m-a anunţat că a sosit un
colet din România, pe numele meu.
Era cartea „New York Magazin – istoria adnotată a unei publicaţii româneşti
(1997-2012)”, o splendidă realizare a
unui grup de maeştri ai scrisului. A
fost un cadou de nepreţuit, un vis împlinit în Ajunul Crăciunului!

O carte care nu are preţ
de vânzare
În septembrie 2012, întreaga arhivă
a ziarului „New York Magazin” intra
în custodia Bibliotecii Universitare
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, una
dintre instituţiile de cultură prestigioase
din România. În octombrie şi noiembrie 2012, cele 750 de ediţii ale ziarului
(25.000 de pagini!) erau parcurse, filă cu
filă, de echipa coordonată de Aurel Sasu,
editorii Liliana Burlacu şi Doru George
Burlacu au pus laolaltă materialul, iar în
decembrie, după ultimele mele corecturi, volumul era gata de tipar. Această
lucrare nu este comercială, deci nu are
un preţ de vânzare, fiind realizată din
donaţiile primite de la organizaţii, asociaţii şi fundaţii româneşti din America
sau de la simpli cititori ai ziarului „New
York Magazin”, care au acoperit jumătate din suma datorată editurii „Eikon”,

@ Grigore CULIAN

Cei care doresc să-şi procure un exemplar cu dedicaţie al
volumului sunt rugaţi să trimită
cec sau money order (minimim
50 de dolari) pentru „New York
Magazin”, la adresa: 64-42 84th
Street, Middle Village, NY 11379
(specificând adresa unde doresc
să primească volumul). Nu pot
încheia fără să le mulţumesc tuturor românilor care au sprijinit
acest proiect jurnalistic: prof. Romulus Ioniţă, preşedinte de onoare „New York Magazin”; Fundaţia „Iuliu Maniu” (Justin Liuba,
preşedinte); ing. Traian Todea;
Vasile Ciobanu; avocat Andreea Dumitru Pârcălăboiu; preot
prof. univ. dr. Theodor Damian;
Gabriel Pleşea, dr. Anca Pleşea,
Mircea Nicolae Rusu, critic şi
istoric literar; Constantin şi Lia
Barbu; Tiberiu Horvath; dr. Bogdan Dragoş Huhulea; Petru Pessarof; Constantin Cetăţeanu; Valeriu Moldoveanu; Ştefan şi Nina
Teodoru, Niculae Anghel, Leonid
Gheorghian (din Germania). Doresc să le mulţumesc, pe această
cale, profesorului Aurel Sasu, colectivului coodonat de acesta şi
editorilor volumului, soţii Liliana
şi Doru George Burlacu.
VARA 2017
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REVISTA REVISTELOR

„Detectiv Cultural”,
cu și despre semnele
spiritualității

R

evista „Detectiv Cultural” este o publicaţie a
Editurii Detectiv Literar,
cu apariţie trimestrială.
Autodefinindu-se ca publicaţie de
atitudine prin cultură, colectivul
redacţional se străduieşte să promoveze tot ce este valoros în domeniul
cultural, indiferent de mijlocul de
exprimare, de genul artistic utilizat, de locurile unde se desfăşoară
ori de categoriile participanţilor la
acţiunile urmărite. Cum sugerează
şi titlul, revista îşi propune să investigheze şi să aducă la întâlnirea
cu publicul o diversitate largă de
semne ale spiritualităţii, de oriunde
ar veni. În conformitate cu acest
deziderat, mari personalităţi ai culturii române, manageri de instituţii
educaţionale, performeri într-un
domeniu cu fond cultural îi asigură în fiecare număr prim-planul.
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Eugen Doga, Ştefan Mitroi, Ninela
Caranfil, Nicolae Rotaru, Gutiera
Prodan, Iuliana Popescu Paloda,
Florentin Popescu, Passionaria Stoicescu se numără printre protagoniştii de până acum.

„Detectiv Cultural” se
distribuie gratuit, într-un
număr de 700-1.000 de
exemplare, tirajul variind în
funcţie de agenda editorială
şi priorităţile partenerilor
editoriali, ţinând cont de
participări la evenimentele
de profil organizate de
Editură, de partenerii
acesteia sau în colaborare.

U

na dintre cele mai longevive publicaţii de limba
română ce apare peste hotare este Lumina
(„Revistă de literatură, artă şi cultură
transfrontalieră”), tipărită, neîntrerupt, din 1947, la Pancevo, Serbia,
capitala districtului Banatul de Sud,
din provincia Voivodina, unde (încă!)
mai trăiesc, oficial, 4.065 de etnici
români, dintr-un total de 127.000 de
locuitori. Meritul acestei iniţiative
publicistice, cu lungă bătaie culturală, şi am spune şi politică, aparţine
poetului (sârb?), de origine română Vasile (Vasko) Popa (n. 29 iunie
1922, Grebenat – d. 5 ianuarie 1991,
Belgrad), una din personalităţile emblematice ale comunităţii – azi pe cale
de extincţie – de români din fosta
Iugoslavie. Absolvent al Facultăţii de
Filosofie din Belgrad (1949), dar şi al
Universităţilor din Viena şi Bucureşti,
Vasko Popa s-a afirmat de timpuriu
ca un cunoscut luptător antihitlerist, fiind membru al formaţiunilor
de partizani şi prizonier în lagărul
german de la Beckerek (azi Zrejanin,
Serbia), devenind ulterior scriitor şi
editor, director al Casei de editură
Nolit, din Belgrad, iar din 1972 fondator al Cercului Literar din Vrsak.
Debutant, în 1953, cu volumul, în
limba sârbă Kore (Hora/e?), Popa a
continuat să publice regulat, culminând cu antologia Mărul de aur (în
traducere liberă!) - 1978, apărută şi
în limba engleză, ce cuprinde poeme
compuse pe parcursul a peste trei decenii (1943 – 1976) , bucurîndu-se de
atenția criticii de la Belgrad și fiind
recompensat de autorităţile locale cu
titlul de membru al Academiei de
Ştiinţe şi Arte de la Belgrad. Tot din
acei ani datează şi cel mai vechi cerc
literar românesc, Lumina (constituit
la Coştei, 1946), creație culturală tot
a lui Vasko Popa, denumire preluată şi de actuala publicaţie, care, împreună cu Casa de Presă şi Editura
Libertatea (director Nicu Ciobanu,
redactor-şef Ioan Baba) reprezintă
„un simbol identitar al românilor din
Voivodina” (prof. dr. Brânduşa Juică,
în Lumina, nr. 10-12, 2016, p.5).

O Lumină transfrontalieră
Despre legăturile lui Vasko Popa cu
literatura română şi în special despre
prietenia cu Nichita Stănescu şi consecinţele literare şi culturale ale acestei
legături s-a scris o întreagă literatură
enconomiastică. Într-un articol publicat în 2011, în România literară (nr.
32), criticul Cornel Ungureanu nota că
aceste relaţii „transfrontaliere” dintre
scriitorii din Balcani au pus
bazele „miracolului supravieţuirii”. Moştenirea acelor
întâlniri, evocate poetic în
volumul Belgradul în cinci prieteni (1969, reeditat în 2014
de Editura TracusArte, cu o
copertă şi în viziunea grafică a lui Mircia Dumitrescu),
o reprezintă „cuvintele”, mai
frumoase poate „decât lumea”, prin care poeţii sârbi
au redescoperit universul
„protoartistic” eminescian,
sursa comună a lirismului
neo-modern. Se dovedeşte,
astfel, că în ciuda sloganurilor
ce clamau diviziunea culturală a estului comunist, poezia
a rămas singura cale de recuperare a patrimoniului identitar comun, ce mai cuprindea fondul creştin tradiţional
şi arta populară. Rezultatul a
fost o reinventare culturală a
lui Vasko Popa, o reînţelepţire,
o redisciplinare poetică a sa,
idei spre care şi-a îndemnat,
teoretic, şi contemporanii,
aşa cum reiese şi din volumul
(postum!) Critici şi polemici (1997), un
model de implicare civică a fostului
ideolog comunist în atât de încercatele
bătălii pentru combaterea realismului
socialist. Semnificativă rămâne şi recunoaşterea literară a lui Vasko Popa în
spaţiul românesc, eveniment datorat
cu totul lui Nichita Stănescu, cel care a
scris şi prefaţa primei antologii de versuri în limba română, apărută în 1966,
la Ed. Albatros, în colecţia „Cele mai
frumoase poezii”.

De la „legendarii” Vasko Popa şi
Radu Flora, celălalt luminător al spaţiului cultural sârbesc, până la contemporanii Petru Cârdu (1952-2011) și Ioan
Flora (1950-2005), dar şi actualii Ioan
Baba, Nicu Ciobanu, Virginia Popovici
ori Brânduşa Juică, spiritul Luminii a
rămas constant: o oglindă culturală a
minorităţii româneşti din Voivodina,

în dialog cu majoritatea sârbă, dar şi
cu minorităţile similare din alte ţări şi
culturi europene.
Revista publică autori români din
Serbia şi din ţară, traduce în sârbeşte
texte româneşti fundamentale, reunind
scriitori din toate generaţiile şi susţinând activ teza „podurilor şi a punţilor
literare”. Prin consecvenţă și longevitate,
Lumina este un exemplu de convieţui-

re a minorităţii cu majoritatea, în care
factorul lingvistic nu e dominant, dar
asigură „nectarul” ambelor literaturi. Se
poate vorbi chiar de un bilingvism natural care a îmbrăcat haina unui bilingvism cultural, contribuind la potenţarea
factorului creativ din țara de adopţie.
Răsfoind cel mai recent număr
(10-12, serie nouă, 583-585, 2016,
126 p. cu o Fasciculă Lumina), întâlnim numele unor
cunoscuţi comentatori din
ţară: Tudor Nedelcea, cu o
evocare a cunoscutei exegete
a poeziei eminesciene Rosa
del Conte (1907-2009), cea
care, referindu-se la „spaţiul românesc” afirma că
„intuiţia humusului arhaic,
format din stratificări profunde şi intuiţii anonime
nu a fost întâmplătoare” (p.
15), dar şi Florian Copcea
(„Traducerile eminesciene
privite din perspectiva Ideii
europene”, p. 16-22), ori Ioan
Pachia-Tatomirescu („Paroxismul lui Vasko Popa”, p.
83-98). Mai publică poezie
Paula Romanescu, cronică
literară Virginia Popovici şi
Maria Niţu („La fereastră cu
Nedeljko Terzic”, p. 76), dar
şi traduceri din poeţi indieni
contemporani George Anca
(p. 23-25). Fascicula Libertatea este dedicată în întregime
lui Ioan Baba (n. Seleuş, Voivodina, 25 noiembrie 1951),
publicist, lexicograf şi editor, autor
definitiv integrat în „avangarda vieţii culturale transfrontaliere”, prezent
constant, împreună cu Nicu Ciobanu,
la manifestări culturale desfăşurate de
o parte şi alta a Dunării.
Publicaţie azi privată (în lipsa unei
finanțări publice, care a funcționat fără
nicio opreliște sub Tito!), Lumina de la
Panciova îşi merită pe deplin numele.

@ Grupaj realizat de Daniela GÎFU
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REVISTA REVISTELOR

R

evista „Paşi spre infinit” este
o publicaţie semestrială care
prezintă teme de actualitate
din astronomie şi astrofizică,

aspecte legate de desfăşurarea fenomenelor astronomice, dialoguri cu personalităţi ale astronomiei româneşti, teme
de istoria ştiinţei, informaţii ştiinţifice

de larg interes, jurnale, articole care
vizeazã legătura dintre ecologie, fizică,
chimie, biologie şi ştiinţa cerului, viziunea cosmosului în literatura populară,
cosmopoezii, astrorebus, postere.
Realizatorul publicaţiei semestriale
cu un tiraj de 500 de exemplare este
Asociaţia Astronomică „Sirius” - Club
UNESCO. Directorul revistei: prof.
Ioan Adam; redactor şef: prof. Ioan Puflea; redactor şefi adjuncți: prof. Maria
Giuşcă, Flaviana - Florina Tătaru.
Apariţia revistei a fost determinată
de necesitatea informării publicului
larg despre desfăşurarea unor fenomene astronomice deosebite (eclipse
totale de Soare, alinierea planetelor,
mari opoziţii etc.), în vederea reducerii impactului social şi psihic negativ
în rândul celor neavizaţi, nevoia popularizării astronomiei în randul tinerilor, promovarea şi susţinerea tinerilor
cu potenţial creativ ridicat, utilizarea
de către elevi ca sursă bibliografică

Revista „Euphorion”, nr. 1 / 2017:
Diaspora literară românească
din Germania
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„Paşi spre infinit”
– cosmosul pe înțelesul tuturor
pentru concursuri naţionale şi internaţionale (Olimpiada de Astronomie
şi Astrofizică, Concursul Naţional de
Astronomie „Sub cerul astral al Deltei”,
Concursul Internaţional „Odysseus”,
Concursul Internaţional „Cassini – om
de ştiinţă pentru o zi”).
Publicaţia este apreciată atât de cititorii săi, cât şi de specialişti şi editori, datorită importanţei şi calităţii ei în peisajul publicistic actual. Revista „Paşi spre
infinit” ajunge în principal la publicul
tânăr, al cărui interes şi curiozitate au
încurajat echipa redacţională să meargă
mai departe. Începutul a fost plin de
entuziasm. Lansarea primului număr
s-a făcut în cadrul Taberei Internaţio-

E

uphorion” este o revistă de
literatură şi artă fondată în
1990, la Sibiu, de Uniunea
Scriitorilor din România,
sub direcţia de onoare a poetului Ştefan
Augustin Doinaş şi din iniţiativa unui
grup de scriitori: Dumitru Chioaru,
redactor-şef, Ştefan M. Găbrian, Vladimir Munteanu, Iustin Panţa, Radu
Ţurcanu şi graficianul Mircea
Stănescu, cărora li s-a alăturat,
din 1991, Ioan
Radu Văcărescu.
Revista a fost
editată din 1992
de Consiliul Judeţean Sibiu,
iar din 2010 de
Consiliul Local
Sibiu, în administraţia Teatrului „Gong”.
Diaspora
literară românească din Germania este al

„

nale „EuroEclipsa 99”, la Târgovişte, în
prezenţa a 200 de astronomi amatori
şi profesionişti din patru continente.
Premiile obţinute de-a lungul timpului - Titlul de LAUREAT al Concursului Naţional de Reviste şcolare organizat de Ministerul Educaţiei, Premiul de
Excelenţă oferit de Comisia Naţională
a României pentru UNESCO şi Trofeul de Excelenţă la Concursul Naţional
„Anelisse” - evidenţiază importanţa
revistei „Paşi spre infinit” pentru promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice
în şcoală şi comunitate, creşterea performanţei în educarea tinerei generaţii.
Pentru a oglindi preocuparea tinerilor
în domeniul cosmopoeziei, astrodra-

maturgiei poetice şi astromitologiei, se
editează anual „Suplimentul Astro-Art”.
Revista este tipărită chiar de la primul
număr la Tipografia IRIMPEX Bârlad
/ Editura „Sfera”.
Evidenţiem meritele tuturor redactorilor şi colaboratorilor din ţară şi din
străinătate - cercetători, cadre didactice din universitar şi preuniversitar,
elevi şi studenţi - care şi-au pus amprenta asupra importanţei şi calităţii
acestei reviste în peisajul publicistic
românesc. Odată cu apariţia celui deal 36-lea număr al revistei ne dorim să
avem forţa de a continua, poate chiar
mai bine, demersul publicistic început
cu 18 ani în urmă.

treilea număr al revistei „Euphorion”,
după numerele despre Franţa (2015) şi
SUA (2016), din seria pe tema diasporei
literare româneşti. Diaspora din Germania are o istorie care începe cu instalarea comunismului, perioadă când nu
numai scriitori etnici germani, ci şi etnici români au emigrat în cel puţin trei
valuri, din motive politice sau personale.
Au răspuns invitaţiei de a colabora la
realizarea acestui număr 11 scriitori
ai diasporei româneşti din Germania:
Dagmar Dusil, Walter Johrend, Mircea
M. Pop, Eugen Popin, Hellmut Seiler,
Andrei Zanca, Dan Dănilă, Carmen
Francesca Banciu, Franz Hodjak, Dieter Schlesak şi Olivia Spiridon, oferind
spre publicare texte (poezie mai ales)
reprezentative pentru creaţia lor actuală, scrise în română sau germană ori
traduse din germană în română. Lor
li se adaugă contribuţiile unor scriitori din România: Nora Iuga, Joachim
Wittstock (al cărui sprijin a contat în
contactarea unora dintre colaboratori)
şi Paul Aretzu, la completarea temei

abordate prin evocări în proză ori comentarii critice.
Acest număr al revistei „Euphorion”
încearcă să fie o punte de legătură şi
dialog între scriitorii din ţară şi cei ai
diasporei din Germania. Mai semnează
Mihaela-Henrieta Artimon (poezie),
Adrian Iancu (proză), Marian Ilea
(dramaturgie), Al. Cistelecan (rubrica
„Despre”), Dumitru Chioaru (rubrica
„Avatarele lui Orfeu”), Ion Dur (rubrica „Ciorne şi zile”), Rodica Grigore
(„Carte străină”), Mircea Braga (rubrica „Biblioteca şi irealismul realităţii”),
Ioan Radu văcărescu (rubrica „Schatzkammer”), Valentin Mureşan (Artă),
Lucian Perţa (Parodii). Cronicile de
carte din acest număr sunt semnate
de Rita Chirian, Corin Gruber, Radu
Vancu, Andrei. C. Şerban şi Daniel Coman, cronicile de teatru sunt semnate
de Cătălin Neghină şi Anda Ionaş, iar
traducerile de Elena M. Cîmpean şi
Cristian W. Schenk. Concepţia grafică
şi coperta acestui număr sunt realizate
de Dan Păun.

@ Grupaj realizat de Daniela GÎFU
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CONDEIE

– Marea aventură –
F. Brunea Fox, părinte al
reportajului românesc
Din interviurile de altădată ale lui Carol Roman

Î

ntr-o duminică mohorâtă de toamnă m-am aflat la
ușa renumitului gazetar de pe vremuri F. Brunea
Fox, „părinte al reportajului românesc”, după cum
l-a denumit Geo Bogza, și nu numai el. Locuia
într-un bloc situat vizavi de Parcul Cișmigiu. Citisem
multe despre acest reporter „frenetic”, dar în minte îmi
stăruiau cele spuse cândva de Gheorghe Dinu, partenerul
său din toate timpurile: „E blond ca o flacără… dar o
flacără de rug sub care se topește un aur cert, pe care
din generozitate și-l servește drept cerneală, frază sau
surâs… În fiecare gest al său e comprimat un zbor, o
zvâcnire, e așezat un peron pentru vulturi”.
Discuția a decurs firesc, cald, cu pauze mari de „respire”.
L-am abordat aproape oficial, încât omul a simțit nevoia
să mă pondereze. „Intră în atmosferă, omule, nu mă lua
așa marțial, ce dracu!” Am roșit. Știam că are dreptate. Și
totuși, întrebările pregătite de-acasă au pornit parcă ele
singure din gâtul meu. Așadar…
- Am dori să ne relatați câteva momente ale începuturilor
dumneavostră în gazetărie.
- Întâiele mele manifestări într-ale gazetăriei au văzut
lumina tiparului – ca să utilizez o formulă desuetă – în
timpul Primului Război Mondial, la ziarul „Arena”, scos
atunci la Iași de o echipă de publiciști moldo-valahi. Avea
colaboratori pe Ion Vinea, Demostene Botez, Cezar Petrescu și în coloanele lui și-a făcut debutul în publicistică
și prietenul meu cel mai apropiat, B. Fundoianu. Această
perioadă inițială n-a fost, vorba lui Dinu Cocea, decât un
preludiu platonic, încă vaporos, ce avea să se concretizeze sau să se valorifice în …„bonul de casă”, adică într-o
profesiune dragă, pasionantă și stabilă, abia în 1919, cu
venirea mea la București. Aici a evoluat de fapt ziaristica
mea asiduă.
Aflând că e criză de redactori, m-am prezentat la „Adevărul”. Probabil că nevoia de reporteri l-au făcut pe secretar
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să treacă peste faptul că încă nu posedam niciun galon în
meserie, că purtan stigmatul inexperienței provinciale. Am
obținut un locșor, rămânând ca o probă de dexteritate să-l
transforme din provizoriu în stabil.
- Ar fi interesant să cunosc câte ceva despre acel prim contact al dvs. cu o redacție bucureșteană și cu Constantin Mille.
- Îți închipui că oricâtă penurie de gazetari ar fi fost atunci,
un june debutant nu făcea mulți purici într-o redacție condusă de Constantin Mille, foarte exigent în materie de gazetărie.
Angajamentul te obliga la a scrie zilnic și nu de mântuială,
nu pentru coș. Știam cine este Constantin Mille, creatorul
ziaristicii moderne la noi, el însuși eminent publicist și dascăl
în ale gazetăriei. Pe scurt, m-am înfățișat peste câteva zile cu
proba. Era vorba – îmi aduc aminte de parcă ar fi fost ieri
– de un „fapt divers”: despre sinuciderea, în condiții oribile, a unei student - și-a dat foc într-un cavou al cimitirului
Bellu. Cred că mai păstrez în colecția mea de fotografii, câte
au supraviețuit vicisitudinilor unei jumătăți de secol – acea
sinistră imagine a rămășițelor carbonizate: o pălăriuță, un
fragment de rochie, un pantof calcinat, zvârlit lângă o frântură de coroană funerară. Firește, impresionat cum eram și
dramatizând, mi-am dat drumul, punând la contribuție toate
bagajele mele de epitete lacrimogene, patetice, sfâșietoare.
Așa credeam, în candoarea mea reportericească de atunci,
că trebuie tratat un astfel de subiect, mai ales când substratul
lui era sentimental, o decepție amoroasă.
- Și ați avut noroc?
- Aș! Cel mai năprasnic fiasco. Poate că trecea dacă își
arunca ochii pe reportaj numai secretarul, om de treabă și
indulgent. Dar am avut ghinionul să-l ceară directorul, care
auzise de lugubra întâmplare. M-a chemat, m-a privit – până
în momentul acela nu intrasem niciodată în biroul lui – și
mi-a ținut următorul discurs: „Grație acestui reportaj aflu
că lucrezi aici. Ai mai scris? Dacă ar fi să mă iau după felul

La Mareșalul Alexandru Averescu

cum ai redactat reportajul acesta,
mă întreb dacă nu
cumva ți-ai închipuit că «Adevărul» este pepinieră
pentru debutanți.
Văd că dispui de o
panoplie poetică,
literară, chiar lirică… E bună pentru poem, odă, dar
nu pentru reportaj
de gazetă. Să știi de
la mine: când scrii,
trebuie să ai în vedere, înainte de a te
avânta pe hârtie, că
articolul dumitale e
destinat cititorului.
Ce e elucubrația
asta lirico-suspinătoare din introducere? În loc să arăți de la
începutul începutului despre ce este vorba, în mod simplu,
banal chiar, sintetizând liminar faptul, îl năclăiești pe cititor
în frazeologie. El sare peste cleiul acesta, e curios să ajungă cât
mai curând la miezul subiectului. Dacă vrei să-l emoționezi,
lasă la o parte adjectivele din introducere, dozează-le pentru
text. Reportajul, oglindă a realității, are legile și tehnica lui.
Nimeni nu te constrânge să scrii altfel decât vrei, în stilul
și imaginația dumitale, dar cu respectul acestor condiții. Și
acuma, ia-ți manuscrisul și redactează-l din nou”. Aceasta a
fost prima mea lecție de reportaj.
- Și ați continuat la „Adevărul”?
- Câteva luni, până ce intreprinderea a trecut sub o altă
conducere. Când peste doi ani, în 1923, Constantin Mille a
înființat ziarul „Lupta”, am făcut parte din redacția acesteia.
-… și pe urmă?
- Pe urmă m-am înțărcat de mentor, am umblat pe propriile mele picioare. Pe pământ, în toate colțurile țării; în
București, prin toate periferiile; pe apă și sub apă (am fost și
scafandru), în aer (mi-am făcut botezul văzduhului în 1920,
pe un „Farman”, biplan pilotat de Fernic, legat la brâu și vomitând la lupinguri). Locuri, priveliști, oameni… Fel de fel
de oameni, cu opinci, cu bocanci, cu cizme, cu escarpeni,
cum erau pe vremuri! Cincizeci de ani de contact cu oameni,
peisaje, evenimente… Fel de fel de subiecte – anchete, interviuri, carnete, editoriale, foiletoane etc. – apărute regulat în
ziarele „Dimineața” și „Adevărul”, începând din 1925, când
am revenit la redacția din Sărindar și până în 1938 - când
presa democrată a fost suprimată - și în revistele „Adam”,
„Cuvântul liber”.
- Aș vrea să reiau o veche discuție despre senzațional...
- De multe ori, de-a lungul anilor, o seamă de colegi de
breaslă mai tineri m-au abordat cu întrebarea dacă reportajul
trebuie să fie senzațional.
VARA 2017
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Termenul acesta a fost greșit
definit. Eu n-am practicat niciodată
senzaționalul în înțelesul ce se acorda altădată unui anumit gen de pseudo-reportaj. Termenul acesta, oarecum peiorativ, a creat confuzii, pe
care am ținut să le lămuresc recent
unor studenți, candidați la gazetărie.
Cercetând ziarele de odinioară, ei au
fost deconcertați de spațiul ce se rezerva așa-ziselor fapte „senzaționale”,
în care nu figura altceva decât invariabilele întâmplări polițienești, mai
toate etichetate cu epitetul „senzațional”. Le-am explicat studenților că nu
această rubrică reprezintă reportajul
de valoare. Deși, în felul ei, constituia și ea o oglindă a epocii, reflecta o
anumită fizionomie morală și socială a
acesteia, pe care unele ziare, cu osebire
fițuicile – poreclite „gazete-revolver”
– o dilatau panoramic și diform până
la oroare, la hidoșenie. Era, cu alte
cuvinte, un buletin cotidian al spitalului, al morgii, al cimitirului. Într-atât
noțiunea de „senzațional” a pervertit
simțul de percepere semantică și de
demarcare, încât cititorul a aplicat-o
fatal, fără discernământ, arbitrar, și
reportajului în genere.
- Desigur, există o relație intimă
între reportaj și ancheta socială. Unde
vedeți puncte comune și deosebiri?
- Să ne înțelegem bine: pe vremuri,
a face o anchetă însemna a nu-ți limita
investigațiile la un singur fapt. Dacă
problema avea mai multe fațete care
nu puteau fi epuizate într-un singur
reportaj, analiza și examinarea acestor
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fapte constituiau, prin adâncirea și exploatarea lor, o anchetă. Acestea nu investighează „efemeridele” cotidiene, ci,
prin intermediul unor fapte sugestive
detectează unele probleme ale epocii,
care, de multe ori aflate în actualitate,
ne ramifică peste orizonturile cotidiene ale acestor realități. Aceasta implică
o muncă uriașă, care cere reporterului,
totodată, atributele sociologului, reunite cu cele ale ziaristului poliform.
- După părerea dvs., cum ar trebui
să vorbească oamenii într-o anchetă socială? Cu expresiile și vorbirea lor reală
sau cu un limbaj sintetic, „pe idee”, dar
care să țină seama de particularități?
- Cum adică? Să-i pun pe oameni,
indiferent de gradul lor de cultură,
să vorbească la fel cu academicienii,
cu universitarii? E ridicol. Păsăreasca
pseudo-științifică, ultra tehnică, hiperlexică nu o practică nici zidarul, nici
crescătoarea de găini. E practicată de
publiciști pedanți și, vai, semidocți. De
multe ori, citindu-i, am impresia că au
stat de vorbă cu erudiți ermetici, cu
filosofi transcedentali. Şi mai cred că
orice articol devine steril şi birocratic
atunci când se limitează la o cercetare
de arhive ori de date furnizate de directorul sau de contabilul întreprinderii, când nu merge până la oamenii
care, de fapt, sunt corespondenţii vii
ai datelor ce figurează în contabilităţi,
statistici, cifre...
(Articol publicat integral în volumul
„F. Brunea Fox: Reportajele mele”,
ediție îngrijită de Lisette Daniel –
Brunea, Editura Eminescu, 1979)

Tudor Arghezi, N. Soreanu și F. Brunea Fox
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e intersectăm adesea cu
oameni care poartă cu ei
exemplaritatea unor poveşti de viaţă, parfumul
gesturilor acestora de o delicateţe îngerească răsfirându-se sub cupola unei
rare modestii. Dacă hazardul nu ar juca
şi el un rol în vieţile noastre, cred că
despre asemenea oameni am afla şi mai
rar. Poate chiar mai puţine lucruri am
şti despre ei şi atunci, desigur, am fi mai
săraci sufleteşte.
Cu ani în urmă, hazardul mi l-a scos
în cale pe regretatul Ion Marin, jurnalist
de excepţie şi formator, la rându-i, de
remarcabili profesionişti ai gazetăriei, de
cronicari ai clipei dedicaţi luptei pentru
triumful adevărului. A fost omul care a
lăsat o dungă de lumină de o strălucire
aparte în urma trecerii lui prin această
lume. A fost cel care, cu aproape două
decenii în urmă, în 1998, pusese bazele
Fundaţiei „România 2000”, adevărată
scenă publică de încurajare şi susţinere
a excelenţei într-o mare diversitate de
domenii, tribună a reliefării frumosului din noi. L-am cunoscut pe acel Ion
Marin, care, în generozitatea-i fără margini, a mai făcut ceva, un lucru aparent
fără semnificaţii majore, dar, din punctul meu de vedere, foarte important: a
încercat, şi a reuşit ca nimeni altul, să
adune, să solidarizeze oameni în jurul
ideii de valoare şi să-i mobilizeze în
numele acesteia. În acest context, mie
mi-a mijlocit întâlnirea cu un ,,furnizor” de material documentar folositor
într-o posibilă iniţiativă de presă, cu inegalabilul ctitor nu atât de edificii civile,
cât mai ales de caractere frumoase, cu
domnul Marin Mândrilă.
Numele acestuia mi-a sunat din prima clipă cu totul aparte, părându-mi-se
a fi predestinat să definească fapte ale
căror caracteristici constituie dintotdeauna materia primă a gazetăriei, adică relevante, mobilizatoare, frumoase!
Adică de… mândrie! Şi nu ştiu dacă
m-a impresionat mai mult zvelteţea
siluetei sale, ce scotea în relief lumina
pătrunzătoare a ochilor, sau atmosfera din preajmă-i: toate chipurile erau
senine, zâmbitoare. Explicaţia acestei
impresii avea să mi-o ofere timpul. În
anii care au urmat am înţeles câte ceva
din tabloul invadat de lumină atunci.

INTERFERENŢE

O mândrilã de om

Promotor şi susţinător al valorii,
Marin Mândrilă nu şi-a construit şi
nu-şi construieşte din acţiunile sale o
vitrină de expunere a propriei… mândrii, a orgoliilor şi meritelor, oricare
ar fi ele. Şi mi-am dat seama că între
cei doi, Ion Marin şi Marin Mândrilă,
funcţiona o simbioză creatoare, o desăvârşită colaborare în ducerea la bun
sfârşit a proiectelor comune. Cine a
participat la Gala Fundaţiei ,,România
2000” şi a ziarului ,,Ultima oră” din 15
martie 2017 a înţeles prea bine acest
lucru, chiar dacă zămislitorul ei, regretatul prieten şi jurnalist Ion Marin,
urcase să-i vegheze strălucirea dintre
stele. Aici, între noi, Marin Mândrilă

ţine aprinsă flacăra speranţei întru
mai bine, oricâte vijelii s-or întrece s-o
stingă. Am simţit că inima domniei
sale bate şi pentru inima prietenului
său, care i-a lăsat moştenire toată greutatea faptelor bune, în slujba cărora
puseseră împreună bătăile unei singure inimi: altruismul în promovarea şi
susţinerea valorii!
Nu ştiu ce se va petrece mâine, nu
ştiu ce va aduce viitorul în vieţile fiecăruia dintre noi. Inimoasa doamnă
Teodora Marin, cea care i-a fost parteneră de viaţă şi idealuri jurnalistului
ce a însufleţit cu energia sa lumea fascinantă a drumului care se desfășoară
perpetuu către adevăr, ni se destăinuia

În 2007, la Premiile Fundației „România 2000” și ziarului „Ultima oră”,
alături de Octavian Ursulescu, Ion Marin și Florea Dumitrescu

Folosim prilejul
acesta pentru
a-i ura domnului
Marin Mândrilă
multă sănătate și
putere de muncă!

La Mulți Ani!
că fără Omul Marin Mândrilă, Gala
amintită, din acest an, nu s-ar fi putut
desfăşura.
De ce scriu aceste rânduri? Mă
obligă, într-un fel, consecvenţa întru
bine a lui Marin Mândrilă şi nevoia de
a-mi împărtăşi bucuria să redescopăr
frumuseţea de nedescris a unui mare
caracter. Domnia sa nu are nimic de-a
face cu oportunismul, cu urmărirea şi
satisfacerea unor interese mărunte, cu
gesturile de faţadă.
O MÂNDRILĂ DE OM, nu încape
nicio îndoială!

@ Firiţă CARP

VARA 2017

UZP

55

Legitimație de ziarist:
„La Nation Roumaine”

Legitimație de călătorie
gratuită pe căile ferate
pentru ziariști

Chitanțe
de la plata
unor
abonamente
la ziarele
vremii,
anul 1929

fotografii-document din colecția lui Marian NENCESCU

