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Pe geamurile sediului ziarului „The Telegraph”, de pe
strada Strand, Londra, erau afișate primele buletine ce
conțineau cronici de război și îndemnuri pentru tineri
să se alăture forțelor armate din Primul Război Mondial.

EDITORIAL
POLITICALLY CORRECTNESS.
Să mutăm Ziua României
de la 1 Decembrie 1918 la 23 august 1939!

N

u știu de ce, dar în ultimii
ani, toate marile celebrări
dau senzația unor parastasuri. Când vorbim
de aniversarea Revoluției din Decembrie 1989, de pildă, sigur e vorba de
o comemorare, nu de o aniversare.
Explicații? Nu cred că e cazul... Când
vorbim de sfârșitul celui de-al doilea
război mondial, ce altceva a însemnat
data de 9 mai 1945 pentru România,
dacă nu intrarea într-o epocă de teroare și genocid? Avem, deci, motive
de îngropăciune, în niciun caz de bucurie. Noroc cu Ziua declarării Independenței (care a fost tot în 9 Mai, dar
în 1877), ca să uităm de Ziua Uniunii
Europene, atât de nefastă pentru noi.
Suntem, cu toții, înclinați mai degrabă spre comemorări, decât spre aniversări. Cutuma parastasului ne este
atât de intrată în sânge, că nu mai știm
să facem diferența între colivă și tort.
În 2016, de pildă, primarul orașului
Tg. Jiu a transformat prima sărbătoare națională Constantin Brâncuși (19
februarie) într-o parodie lugubră, convertind ziua de naștere în parastas. Mai
exact, a găsit de cuviință să-l celebreze
pe marele artist universal, cu colivă,
lumânări și sobor de preoți, care au
cântat „Veșnica pomenire”.
Să vedem cum se prefigurează centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie
2018. Așa cum se știe, în prima jumătate a anului 2017, Ministerul Culturii a derulat un concurs de selecţie a
unui logo pentru Centenar, iar între
23 și 31 august populația a putut alege
între cele 13 propuneri care au ajuns
în finală. Ceea ce este incredibil și de
neacceptat în acest demers este faptul
că recomandarea făcută de Ministerul
Culturii și IDENTITĂȚII NAȚIONALE către agențiile de publicitate care
au venit cu propunerile de logo a fost
următoarea: „Fără hărţi, fără să folo-

@ Miron MANEGA
sim în comunicare «România Mare»,
fără să ne poziţionăm teritorial“! Este
posibilă această indicație? Din partea
Ministerul Culturii și IDENTITĂȚII
NAȚIONALE? Adică să ascundem
exact ceea ce aniversăm, respectiv
România Mare? Să ne mărginim la
România mică, cea din granițele actuale? Păi hai să celebrăm atunci Tratatul Ribbentrop-Molotov, prin care
am pierdut Basarabia și Bucovina, și să
mutăm Ziua României de la 1 Decembrie 1918, la 23 august 1939! Așa ar fi
politicește corect, nu? Deci este posibil ca Ministerul Culturii din guvernul
României să vină cu o propunere atât
de ticăloasă? Se vede treaba că e posibil
și cred că există și o explicație. În antiteză cu Centenarul Unirii României,
guvernul Ungariei are și el un proiect,
„Trianon 100”, căruia i-a alocat 300 de
milioane de euro. Banii sunt investiți
în lobby extern intens, pe la marile
cancelarii europene. Mesajul acestui
lobby este, pe scurt, acela că Transilvania nu aparține de drept României,
ci Ungariei, și că Tratatul de la Trianon
le-a adus ungurilor un prejudiciu istoric imens, pe care Europa trebuie să-l
repare. Urmarea? Cu excepția Poloniei, toate țările din Europa Centrală
și de Vest au fost convinse în privința
drepturilor istorice ale ungurilor asupra Transilvaniei.
Iar noi, ce facem? Serbări școlare,
spectacole, cenacluri tematice, statui.
Sunt bune și astea, nimic de zis, dar
războiul declanșat de unguri se desfășoară în antecamera marilor puteri,
care pentru guvernul României nu par
să prezinte interes. E ca într-un război
în care ești atacat la Carei și tu te aperi
la Vama Veche. Dar „noi suntem români”, nu? Ce ne pasă nouă că harta

Europei se reconfigurează sub ochii
noștri? De ce să contracarăm pretențiile maghiare printr-un lobby, poate
nu de același rang propagandistic, dar
măcar cu prezentarea, prin tipărituri, a
istoriei reale, în aceleași locuri în care
ungurii promovează o istorie falsă?
Sunt, desigur, întrebări retorice cu răspuns inclus, căci am trista bănuială a
unor complicități guvernamentale și
instituționale finanțate din afară. Și nu
mă refer la instituțiile ca atare (Ministerul Culturii, de pildă), ci la reprezentanții acestora. Adică, pe șleau spus,
cred că o parte din cele 300 de miloane
de dolari, investiți de guvernul Ungariei în vasta operațiune „Trianon 100”,
a ajuns și pe la „romunculii” din guvernul României. Pentru că nu cred că
aici e vorba de o simplă incompetență managerială sau culturală. Nu cred
că simpla incultură a făcut ca logo-ul
câștigător („Hora”) să aibă culorile tricolorului puse invers. Mi-e teamă că
lucrurile sunt mult mai grave și că în
acest război imagologic câștigă numai
cei care luptă, nu cei care au dreptate.
În concluzie, nu știu dacă la 1
Decembrie 2018 vom cânta „Deșteaptă-te, române!” sau „Veșnica
pomenire”.
TOAMNA 2017
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DOSAR UZPR

Prohodul unei
morți ratate

Acum nu mai am nicio îndoială. „Vinovatul fără vină”
al războiului civil din UZPR este Mihai Eminescu.
Vinovat pentru că, dacă n-ar fi fost el (el, ca simbol
identitar și profesional al breslei) războiul „asimetric”
din UZPR n-ar fi avut loc. Fără vină pentru că, într-o
ordine morală și normală a lucrurilor, nu poți fi
considerat vinovat pentru că dai sens și semnificație
benefică unei profesiuni aflată și ea în pragul
colapsului. Salvând-o, adică, de la propria disoluție.

@ Miron MANEGA

Î

ntr-o ordine răsturnată, însă, în care
nefirescul a devenit firesc iar patologicul - rânduială, un reper atât de
puternic ca Eminescu Jurnalistul
risca (și riscă) să submineze dezordinea
atât de minuțios construită și să determine întoarcerea la normalitate. Deci Eminescu nu avea ce să caute în „postura” de
simbol al breslei, prin declararea oficială
a zilei de 28 iunie ca Zi a Ziaristului Român. Trebuia neutralizat. Cum? Prin îndepărtarea de „context” a purtătorilor de
stindard. Adică a lui Doru Dinu Glăvan,
în primul rând și, implicit, a celor care
s-au raliat acestui demers.
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Normă de drept (!):
„Dacă nu vă dați demisia
acum, îmi iau libertatea
să dau publicității aceste
documente!”
Tulburarea care persistă (încă) în
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România este urmarea unui plan operativ de juntă militară bine articulat, în
intenție, dar prost și grosolan aplicat în
teren. Siguri pe victorie, cei care l-au pus
în practică n-au fost atât de deștepți încât să nu se deconspire. Unul dintre ei

i-a dat de gol. Și nu o dată, ci de fiecare
dată. Din prostie, evident. Și nu oricum,
ci public. Cu vreo săptămână înainte de
puciul propriu-zis (ședința Consiliului
Director din 18 iulie) colonelul Ion Petrescu a anunțat, cu surle și trâmbițe, pe
blogul său din Adevarul.ro, că „O epocă
se încheie la Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România“. Păi de unde știa, dacă
nu era plănuită? Și chiar și așa, poate că
ar fi reușit, având în vedere spiritul conciliant al lui Doru Dinu Găvan și grija
lui ca imaginea publică a Uniunii să nu
aibă de suferit, dacă mojicia fără margini
a aceluiași colonel Ion Petrescu nu l-ar fi
împins pe acesta să-i ordone președintelui UZPR să predea ștampile, sigilii,
ștanțe, documente organizatorice, adică
să se delegitimeze cu propria mână, în
fața unor impostori. Articolul colonelului Petrescu s-a dovedit până la urmă
prohodul unei morți ratate căci, din clipa grosolanului ultimatum, Doru Dinu
Glăvan a pus piciorul în prag și le-a dat
„reject”. În replică, în data de 22.07.2017,
colonelul Ion Petrescu, membru al Consiliului Director, la vremea aceea, a dat
publicității, integral, Raportul Comisiei
de atestare profesională a UZP, așa cum,
de altfel, amenințase în ședința de Con-

siliu din 18 iulie, adresându-se lui Doru
Dinu Glăvan: „Dacă nu vă dați demisia
acum, îmi iau libertatea să dau publicității aceste documente!”. Raportul publicat de colonelul Ion Petrescu este un
document intern al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști și nu este destinat publicității. Din ignoranță, din amnezie sau din
prostie, colonelul a comis o faptă care
intră sub incidența Noului Cod Penal
care, la Art. 304 privind Divulgarea
informaţiilor secrete de serviciu sau
nepublice, precizează: „(1) Divulgarea,
fără drept, a unor informaţii secrete de
serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte
datorită atribuţiilor de serviciu, dacă
prin aceasta sunt afectate interesele sau
activitatea unei persoane, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă”. Dar ce contează o încălcare în
plus a legii, când ilegalitatea, în România, a devenit cutumă și normă de drept?

Adunarea Generală
și „adunătura”
A urmat o nouă „normă de drept”:
trei colonei din rândul puciștilor - colonelul Ion Petrescu, colonelul STS Adrian Fulea și colonelul Benone Neagoe
(demisionar din toate funcțiile deținute
la Uniunea Ziariștilor Profesioniști) au schimbat parola de acces și au deschis trei usere pentru noii „utilizatori”
(unul dintre aceștia fiind Cristian Neagoe, fiul colonelului). „Acțiunea” s-a
derulat în absența președintelui UZPR,
Doru Dinu Glăvan.
Apoi, colonelul STS Adrian Fulea,
tot în absența lui Doru Dinu Glăvan,
a confiscat de la secretariat ștampila
UZPR și a luat-o cu el...
Pe 29 iulie, președintele UZPR con
voacă Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, pentru data de 8 septembrie.

În replică, doi membri ai Juriului
de Onoare și Disciplină, Octavian Cepraga și colonelul (alt colonel!) Florin
Șperlea, improvizează un fel de ședință a Juriului și propun Consiliului Director retragerea calității de membru
UZPR a lui Doru Dinu Glăvan. Consiliul (adică cei trei colonei și „civilul”
Adrian Rozentzweig) sunt de acord
pe loc și convoacă, la rândul lor, o
altă Adunare Generală Extraordinară,
pentru data de 2 septembrie, în care șiau „ales” un alt președinte: pe Adrian
Rozentzweig. Ignorând însă art. 24 din
Statutul UZPR, care precizează că Adunarea Generală nu poate fi convocată
decât de președintele Uniunii sau prin
solicitarea scrisă și nominală a 2/3 din
membrii Adunării Generale.
În sfîrșit, au loc cele două adunări
generale (adunătura ilegală din 2 septembrie, și Adunarea statutară din 8
septembrie) iar instanța o validează
pe cea de-a doua (convocată de Doru
Dinu Glăvan), prin certificat de grefă, valabil până la sentința definitivă
din procesul intentat de uzurpatori lui
Doru Dinu Glăvan. Numai că puciștii
au avut grijă, între timp, să schimbe
încuietorile de la sediul UZPR, care,
de atunci, stă mai mult închis.

F
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F
O victorie a societății civile

împotriva „monstruoaselor”
coaliții

Revin la cele două adunări, pentru
a fixa încă o dată reperele legalității.
Adunarea Generală Extraordinară din
8 septembrie a fost statutară, căci a
fost convocată de președintele UZPR
în data de 29 iulie 2017. Ulterior, în 10
august, Consiliul Director a hotărât
excluderea lui Doru Dinu Glăvan din
UZPR. Deci după ce Adunarea fusese
deja convocată, de către Președinte. În
data de 31.08.2017, Judecătoria Sectorului 1, la Ordonanța Președințială
cerută de Doru Dinu Glăvan, a dat sentința de suspendare a hotărârii Consiliului Director, în privința excluderii lui
Doru Dinu Glăvan din UZPR, precum
și a efectelor acestei hotărâri, până la
lămurirea pe fond a cauzei (Pentru conformitate: „dispune suspendarea efectelor Deciziei nr. 1/10.08.2017 emisă de
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Consiliul Director al UZPR, sub aspectul
suspendării din calitatea de membru al
UZPR a reclamantului, până la soluţionarea acţiunii de fond” şi „obligă pârâţii
la plata către reclamant a sumei de 420
lei, reprezentând cheltuieli de judecată”).
Or, unul dintre efectele acestei hotărâri a fost convocarea, de către Consiliu,
a Adunării (Adunăturii) Generale din
2.09.2017. Mai trebuie reamintit că sentința, în cazul Ordonanței Președințiale, este EXECUTORIE și DE ÎNDATĂ.
Adunătura Generală din 2 septembrie
s-a desfășurat împotriva acestei sentințe.
Deci a fost ilegală sau nulă de drept.
Cât privește Adunarea Generală
din 8 septembrie, aceasta a fost o victorie a onestității împotriva minciunii,
imposturii și feloniei, juridic și moral
vorbind. In extenso, a fost o victorie
a societății civile împotriva celor care
încearcă să o distrugă sau să o atomizeze.Mai mult, reprezentativitatea acestei
Adunări afirmă victoria profesioniștilor
împotriva amatorilor prezenți la adunătura din 2 septembrie.

Eminescu persona non grata
în Parlamentul României
Revin la Eminescu. La o analiză
atentă a toate câte se întâmplă în UZPR
de patru luni încoace, se poate limpede observa că nu Doru Dinu Glăvan
este ținta acțiunii „puciul”, ci Uniunea
Ziariștilor însăși, care ajunsese la un
nivel de prestigiu și de notorietate fără
precedent. Iar avalanșa de înscrieri
din ultimul timp „risca” să transforme
UZPR într-o structură puternică și organizată a societății civile (și nu orice
fel de structură, ci una a ziariștilor!)
care poate reacționa ferm și la unison
împotriva acțiunilor de destabilizare a
României sau la trădările și compromisurile antinaționale. În aceste condiții,
UZPR devenise o structură „non grata”,
cu atât mai mult cu cât își alesese, la
inițiativa președintelui Doru Dinu Glăvan, ca reper profesional fundamental
al breslei, personalitatea jurnalistului

Mihai Eminescu. În această cheie, lucrurile capătă un alt înțeles.
„Am intrat în UZPR pentru a subscrie, în felul acesta, la inițiativele Uniunii privind libertatea presei și drepturile
ziaristului în România, la demersurile
insistente - finalizate, de altfel, cu succes
- de obținere, pentru UZPR, a statutului
de uniune de creație și de utilitate publică. Dar mai ales pentru a contribui la
inițiativele UZPR de implementare în
conștiința ziariștilor de azi a dimensiunii eminesciene a acestei profesii, precum și la acțiunile Uniunii de cultivare
a profilului de ziarist tutelar al lui Mihai
Eminescu” - declara public generalul
Mircia Chelaru, cu câteva luni în urmă,
confirmând rostul și rolul social pe care
îl poate avea presa în România, dar indicând și posibilele cauze ale represiunii împotriva acesteia.
Iar principala cauză rămâne, după
părerea mea, acțiunea de reactivare a
spiritului eminescian, inițiată de Doru
Dinu Glăvan în cadrul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. În con-

cluzie s-a declarat „stare de urgență” și
s-a dat „ordinul de zi pe unitate”: dezbinare generală! Tactica de luptă: circul. Și, vorba unui fost șef CIA, dacă te
pricepi să manipulezi atenţia oamenilor
şi pui în stânga lor un spectacol de circ,
nu vor observa portavionul din dreapta. În cazul de faţă, circul din stânga
este scandalul artificial dintre puciștii
membri ai Consiliului director și președintele UZPR, iar portavionul din
dreapta este artileria îndreptată împotriva Uniunii Ziariștilor Profesioniști.
Care trebuia spulberată, atomizată, înjumătățită, orice, numai să stea în banca ei, nu să tulbure apele Parlamentului
cu numele lui Eminescu și ziua de 28
iunie – Ziua Ziaristului Român.

În ce țară trăim?
În momentul de față, situația se
prezintă așa: uzurpatorii, fără nicio
calitate confirmată de instanță, au
ocupat sediul, iar președintele UZPR,
cu dreptatea (și certificatul de grefă) în
mână, stă pe dinafară. Și, cu el, toată

Uniunea, căci activitatea acesteia este
blocată. Vorba lui Mircea Badea, „trăim
în România...”. Este o insultă la adresa
legii, ceea ce, pentru mine cel puțin,
prin faptul că Justiția nu are (sau nu
vrea să aibă) instrumente executorii
de aplicare a propriilor sentințe, indică
suspiciunea de complicitate. Căci aici
nu e vorba de un litigiu de cartier, între
doi vecini care s-au certat la cârciumă,
ci de abuzul unor colonei (care din trei
s-au făcut șase) împotriva singurei uniuni de creație și utilitate publică a ziariștilor din România.
Situația a fost sintetizată, în câteva
fraze, de graficianului Nicolae Ioniță
din Ploiești (membru al UZPR), autorul volumului de grafică „Eminescu
ziaristul”: „O gașcă de infractori au furat
cheile UZPR-ului, au pus mâna pe ștampila asociației, au pus cuțitul la gâtul
președintelui și după ce i-au făcut vânt
pe scară s-au autointitulat șefii celei mai
importante asociații a jurnaliștilor din
România. Apoi au anunțat că regulile
după care s-au acordat îndemnizațiile
de creatori în cadrul uniunii nu mai
sunt valabile și că de acum înainte se
vor acorda conform legii lor. Cei care
urmaseră vechile reguli vor vedea ei ce
vor păți! [...]. Poliția se face că plouă,
instituțiile statului tac iar ziariștii, adică
bresla însăși, par a avea probleme mai
importante. În ce țară trăim fraților,
dacă tâlhăria la drumul mare, în plină
zi și la acest nivel, este un fapt banal?!”.
TOAMNA 2017
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Când corporațiile
fac știrile...

- pentru fiecare reporter există
cinci specialiști în Relații Publice
Jurnalismul defilează
într-o eră nouă.
Corporatistă și robotizată,
această profesie, despre
care se știa că solicită
vocație și spirit de
sacrificiu, pare tot mai
mult o livrare de ceea ce
vor unii să audă și
nu despre ceea ce au
nevoie oamenii să știe.
8
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Redacții și editori pentru…
vânzări
Corporațiile au preluat industria
media pe nesimțite, în fiecare zi a
ultimilor ani câte puțin. Oriunde întorci privirea, știrea este partizană,
iar regulile profesiei nu mai sunt ceau fost de o bună bucată de vreme.
Simpla asociere între cei doi termeni
– jurnalism și corporații – este generatoare de reacții de respingere,
dar ce se poate face în condițiile în
care jurnaliștii prost plătiți, presați
și ajunși în topul profesioniștilor cu

cea mai scăzută speranță de viață au
varianta de a „trăi bine” punându-și
talentul și creativitatea la dispoziția
celor care... vând?
Datele sunt grăitoare. În ultimul
deceniu, numărul ziariștilor a scăzut cu aproape 20 de procente, iar
al persoanelor specializate în Relații
Publice a crescut cu tot atât. Ascensiunea – numerică și profesională
– a celor care „fac reclamă” merge
pe două paliere: cei mai capabili
ziariști, dezgustați de partizanatul
mass-media cu politicienii, se retrag din nobila lor profesie și trec la

NEW MEDIA
a face știri pentru corporații, activitate mult mai bine remunerată și în
care nu se mai zbat în dileme morale. Al doilea nivel este formarea
de către corporații a personalului
de care au nevoie în acest scop, cu
unele dintre acestea dezvoltându-și
adevărate redacții specializate, cu
creatori de conținut, editori etc.
Reclama a devenit poveste
Una dintre componentele cele
mai grăitoare ale noului model de
jurnalism este felul în care corporațiile nu se mai rezumă la mesaje
publicitare, ci au dezvoltat o adevărată industrie a relatării. Brandurile
au ajuns să spună povești despre ele
și pentru asta este nevoie de aportul jurnaliștilor, marii specialiști în
a povesti. De la ceasuri de lux la
tehnică medicală creată spre a salva
vieți, reclama este poveste care cere
un talent înnăscut, acela de care sunt
capabili ziariștii, oamenii care practică „literatura din mers”. Iar media
digitale au deschis un orizont „plus
infinit”, cu loc neîngrădit în care se
poate face acest tip de reclamă-poveste, lucru de neimaginat pe vremea printului limitat de spațiul de
editare. Tot acest trend are și un revers: companiile media însele fac loc
pe scară largă publicității generatoare de venituri care să le permită să
recâștige controlul asupra propriilor
afaceri. Doar că jurnaliștii cu care
s-ar mai putea face meserie „old
school” sunt pe cale de dispariție…

Alături de împuținarea vizibilă și
accelerată a celor care mai pot practica acel jurnalism de informare în
urma căruia fiecare să decidă „cu capul său”, alte impedimente s-au așezat în calea acestei profesii: resursele
și accesul. În timp ce primele sunt
foarte limitate pentru jurnalismul
de tradiție, reporterii vor face orice
să „ocolească” Relațiile Publice pentru a ajunge la sursă, aceasta fiind
bine protejată de… Relațiile Publice,
care îi transmit mesajul… agreat. Pe
cale de consecință, jurnaliștii dintr-o
tabără se vor găsi într-o competiție
clară cu colegii lor convertiți la PR.
În final, aceeași poveste va avea două
chipuri, de multe ori diferite, și asta
numai dacă reporterii „obișnuiți”
reușesc să ajungă la miezul ei.

Împotriva curentului
În condiții de erodare accentuată a jurnalismului profesionist așa
cum l-au știut generațiile trecute și
care a dat la iveală atâtea nereguli,
demolând atâtea structuri de putere,
de unde își mai ia societatea știrile
necesare pentru ca fiecare om să
navigheze în cunoștință de cauză
prin propriul prezent și să poată
creiona un viitor pentru copiii săi?
Câteva exemple sunt grăitoare. În
Australia, miliardara Gina Rinehart
a pus ochii pe Fairfax Media, editor
al unor publicații de top, pentru a
stopa mișcarea antiminerit care îi
periclita profitul. A devenit acționar
majoritar, apoi a intrat în coliziune

cu președintele companiei media,
Roger Corbett, care a refuzat s-o
includă în Consiliul de administrație pentru că Rinehart nu a fost
de acord să semneze un document
standard care atestă – ce altceva? –
independența editorială a grupului
de presă. Faptul că miliardara și-a
scos la vânzare ulterior partea de
acțiuni, cu o campanie în care se
vorbea despre „reducerea capacității Fairfax de a furniza știri la standardele așteptate pentru a menține
credibilitatea unora dintre cele mai
bune ziare din țară” nu a făcut decât să slăbească trustul media. În ce
privește trendul existenței propriilor
rețele de știri în cazul corporațiilor,
două cazuri dunt elocvente: Cisco
are la dispoziție un mare număr de
jurnaliști care produc știri despre
industria tech și o revistă online.
Reporterii de aici urmează două
reguli: nu scriu despre concurență
și nu relatează nimic ce ar putea dăuna companiei. De cealaltă parte,
Nissan Motors are studio tv, produce și difuzează reportaje care includ
concurența, ating subiecte sensibile și implică jurnaliști veterani de
la efigii media ca BBC. Este greu și
oarecum împotriva curentului, după
cum afirmă reprezentanții corporației, dar încet, încet, Nissan devine
exponentul unui curent care s-ar
putea să schimbe fața jurnalismului
corporatist în viitor și care implică
termenul „încredere”.

@ Roxana ISTUDOR
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CONSEMNĂRI
MEDITAȚIILE UNUI SECUI

Când o majoritate
primitoare
este cenzurată de
o minoritate agresivă

S

ociologul Horváth István, directorul instituției naționale a cercetării problemelor minorităților
din Cluj, consideră că s-a generalizat în România antimaghiarismul!
Foarte interesant e că el amintește, printre
„antimaghiarisme”, și faptul că, în județul Covasna, Protecția Consumatorului
a amendat un magazin că nu etichetează
marfa corespunzător pe raft, întâi în limba
română, apoi în maghiară. Sau cazul unui
supermarket cu sediul la Odorheiul Secuiesc, care a fost amendat pentru etichetare
exclusiv în limba maghiară! El consideră,
cu alte cuvinte, că aplicarea legii este un
act antimaghiar! Cred că e vorba de o sensibilitate mult prea excesivă! Faptul de a fi
nemulțumit că, după limba oficială, limba
maghiară are, totuși, drepturi indubitabile, este dovada unui naționalism exagerat!
Horváth apreciază ca fiind antimaghiarism și faptul că românii consideră excesive drepturile revendicate de unguri
și secui! Dar nu cumva tocmai o astfel
de atitudine revendicativă încurajează
excesul?!
Se consideră antimaghiarism chiar și
faptul că presa română a comentat refuzul echipei de fotbal Sepsi OSK de a cânta
Imnul României! Eu cred că acest refuz
este o insultă gravă față de țară! Și e gravă
pentru că cel mai sfânt simbol al unei țări
este imnul țării! Iar această insultă mută,
oare ce mesaj are către români?! E mesajul
refuzului față de tot ce este românesc, căci
imnul include în el, simbolic, totalitatea
neamului! Un popor primitor, care se simte refuzat în propria țară, este obligat, iată,
de o minortate, să și tacă! Adică românii,
refuzați în propria țară, trebuie să accepte
și cenzură din partea unei minorități, ca
să nu fie ei acuzați de antimaghiarism?
Iar la urmă tot românul să iasă vinovat?
10
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@ Attila NAGY
Un alt lucru pe care domnul Horváth îl
consideră, de asemenea, antimaghiarism,
este că s-au înmulțit în presă aluziile și
referințele la crimele ungurilor. De pildă
faptul că acuma au început să se cerceteze crimele armatei lui Horthy în Rusia,
Ucraina și Bielorusia, unde, în urmă investigațiilor, s-a descoperit un număr de
100.000 civili omorâți. Număr care, după
părerea cercetătorilor, ar reprezenta doar
vârful aisbergului. Afirmațiile domnului
Horváth îmi amintesc de cenzură de pe
la începuturile comunismului, când falsa
prietenie între popoare a acoperit cu un
văl de uitare crimele din timpul războiului. Din păcate, ungurii și secuii consideră că a refuza tot ce este românesc este
corect și just, fiind forma lor de apărare
a identității! Mi se pare însă că acele cercetări confirmă excesele naționalismului
secuiesc și maghiar, susținut și de neohorthysmul guvernului Orbán! Unii, mai
rigizi, consideră că acest comportament
reprezintă - ceea ce eu nu cred - efectul
nemijlocit al intervenției Ungariei în România. Nu cred, dar merită verificat.

P

ovestea infiltrărilor agenţilor
acoperiţi ai diverselor servicii secrete, în toate domeniile
din care societatea românească poate obţine bani, seamănă ca două
tulpini de virus cu cel al gripei: revine
în fiecare toamnă şi iarnă, unii ne vaccinăm, alţii nu, primăvara ne trece, oricum, iar vara le încălzim la soare, ca să
poată renaşte din altă tulpină.
Acum se descoperă că Securitatea
avea, sau controla, încă de pe vremea
comuniştilor cele mai profitabile societăţi comerciale din România, cum ar
fi cele de export, cele forestiere, cele din
energie şi aşa mai departe. Îmi vine mie
să râd, dar culmea ironiei este că aceste
descoperiri le fac tocmai ziariştii care
sunt plătiţi de marii oameni de afaceri
români, proveniţi tocmai din afacerile
pe care le acoperea cu o pătură socială
chiar fosta Securitate.
Cel mai mult îmi plac, însă, deconspirările! Ofiţerii acoperiţi sunt răsăriţi
la vederea cu ochiul liber nu în funcţie
de anotimp, ci în funcţie de interesele
din domeniile respective. Bunăoară,
exact în timpul în care presa scrisă din
România îşi dădea aproape ultima suflare, după o îndelungă luptă internă a
ofiţerilor acoperiţi, au ieşit din boscheţi
câteva nume sonore ale jurnalisticii, care
semnau condica de prezenţă la câte un
serviciu, cică secret. Partea frumoasă a
fost că au şi recunoscut că au avut o misiune, dar n-au specificat în ce a constat
ea. A fost uşor de dedus după dispariţia
publicaţiilor, a emisiunilor, a televiziunilor, a posturilor de radio pe la care au
lucrat, fie ele locale sau naţionale.
Scărpinându-mă pe burta umflată
cu amintiri au început să-mi chiorăie
maţele după câteva. Mai ţineţi minte
când ministrul de Externe, ăla care nu
înţelegea formula apei, declara în conferinţă de presă că va deconspira ofiţeri
acoperiţi din presă? După câteva zile a
demisionat din motive personale, iar
mai târziu care a ajuns europerlamentar.
Severin, ce, nu vă amintiţi?
Dar eu tânjesc după amintiri mai
vechi. Prin anii ’90 am scris despre cum
au dispărut din conturile filialei Arad
a fostei UTC (Uniunea Tireretului Comunist, pentru cei mai tineri) circa 23
milioane de lei, în doar trei luni de zile.
Valoarea e comparabilă cu cea de acum,
dar puterea de cumpărare era mult mai
mare. Pe scurt, în ianuarie 1990 s-a înfiinţat Fundaţia pentru Tineret, care prelua
activele şi banii de la UTC. În luna mai

Cine-i urmăreşte pe români:
banii sau femeia?
nu mai era niciun ban, iar clădirile erau deja
preluate de alte cercuri de interese. Foştii
conducători ai Fundaţiei au ajuns manageri
în primele corporaţii care au pus piciorul
columbian post-revoluţionar în România.
Apoi, tot prin anii ’90, eram la una dintre primele televiziuni locale prin cablu,
care a dat naştere nepoatei prin satelit. Ceva
simpozion. Ne spunea unul dintre primii
sociologi care conducea una dintre primele
societăţi de sondare a opiniei publice: urmăriţi în ce surse media îşi face reclamă
„Enel”, iar după aceea întrebaţi-vă care este
concurentul datorită căruia ar avea nevoie
de publicitate. Nu mult după aceea, „Enel”
s-a spart în mai multe companii, din care
unele s-au şi privatizat.
O altă amintire după care mi se face
„foame” este aceea în care un amic îmi
povestea cum bunicul lui, care avusese o
funcţie foarte importantă în fostul Partid
Comunist, îl trimisese la o întrunire de taină pentru a încasa nişte fonduri cu care să
îşi înceapă o afacere.
Mai târziu, pe la sfârşitul deceniului
IX al fostului secol făceam o serie de interviuri prin penitenciare, căutând cazuri
speciale. Aşa am dat de un fost revoluţionar
din Arad, care ispăşea o pedeapsă minoră pentru un furt din ajutoarele venite în
România. Îmi zice: „Securitatea a avut trei
variante de acaparare a Pputerii: înăbuşirea
revoltei prin forţă, acapararea puterii poli-

@ Ovidiu BALINT
tice prin provocarea înfiinţării mai multor
partide politice şi acapararea puterii economice prin preluarea fondurilor controlate
de Securitate, inclusiv ale celor deţinute
de partidul unic”. Râsul meu s-a ruşinat
repede după ce am scris un articol ironic
despre această dezvăluire. Încet, încet, nu
se mai ruşinau ei şi râdeau de creduli ca
mine. Vorba aceea din banc: „da’ ce, aţi fi
vrut să ajung preşedinte?”. „Dom’le, unul
dintre noi a reuşit!”, a fost răspunsul.
O altă amintire pe care mi-aş mânca-o
pe nerăsuflate este cea legată de dezvăluirile pe care mi le-a făcut un pilot de
vânătoare. Omul era revoltat că MIG-urile
româneşti se prăbuşeau pe rând din cauza
nepăsării generalilor din Armata Română.
A intrat în CADA (cine-şi mai aminteşte
de prima formă de protest din Armata Română?) şi a fost scos la vatră. Căzuse el
în dizgraţia serviciilor înaintea avionului
supersonic pe care îl pilota.
Iar ultima dintre amintirile care îmi
stă încă în gât povesteşte despre modernizarea şi adaptarea afacerilor Securităţii la
cerinţele Serviciului Român de Informaţii.
Descoperisem un matrapazlâc de vreo 200
(două sute) de milioane de dolari desfăşurat prin paradisuri fiscale şi am solicitat şi
opinia SRI, dintr-o prostie care îmi spunea

că ar fi o afacere care ar fi de interesul siguranţei naţionale. Şeful SRI m-a ascultat cu
răbdare, iar după o săptămână l-am văzut la
cheful organizat de cel care făcuse afacerea
de prin Caraibe.
Acum, după ani şi ani, e rândul Justiţiei.
Din Justiţie nu se fac bani. Dar nici nu se
recuperează niciun șfanţ. Deci e profitabilă
şi Justiţia. Judecătorii fac muncă de procurori, iar procurorii gândesc sentinţe pe
care le comunică surselor de presă, care îşi
dezvăluie din când în când câte un ofiţer
acoperit.
Închei tot cu o amintire, care parcă s-a
născut ieri, deși trăieşte în huzur de acum
două decenii. Îmi acorda un interviu un
fost procuror general de la Curtea de Apel
Timişoara. Simeon Murgu se numea. Mă
scarpină necuratul cu coarnele să-l întreb
de comparaţia dintre Justiţia din România şi
cea din Statele Unite. Comparaţia mi s-a părut fabuloasă, cu atât mai mult acum, după
atâta vreme când încă e valabilă. Să presupunem că în România şi în SUA se fură câte
o eprubetă cu lichid seminal (adică spermă)
de la un armăsar de rasă. În România şi în
SUA se inseminează câte o iapă. Şi hoţul din
România, şi hoţul din SUA se aleg cu câte
un mânz. Amândoi mânjii participă la curse
cu pariuri. Proprietarii hoţi se îmbogăţesc
din pariruri, deschid alte zeci de afaceri
profitabile. După 25 de ani se descoperă
că averea celor doi provine dintr-un furt
inițial. Conform legislaţiei, îmi
zicea fostul procuror general, în
SUA statul confiscă toată averea
dobândită, iar în România se
confiscă… eprubeta!
În acest context, aşa-i ce
interesante sunt arestările şi
condamnările televizate? În
lume circulă două vorbe celebre pentru cazurile când vrei să
descoperi adevărul: „urmăreşte
banii” sau „urmăreşte femeia”.
În România, când se descoperă
banii apare femeia, iar când se
descoperă femeia dispar banii.
În România ar trebui să urmărim serviciile secrete. Dar cine
să o facă? Poate un alt serviciu
secret, infiltrat sub acoperire
între celelalte. „Acoperit” cu
bani de la buget, normal!
TOAMNA 2017
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LIMBAJUL ZIARISTIC

Specificul valenţelor estetice
ale presei scrise cotidiene
@ Ioan N. ROȘCA

P

rintre valorile urmărite atât
în viaţa cotidiană, cât şi în
presă, alături de adevăr şi
bine, se numără şi frumosul,
principala valoare estetică. În măsura
în care jurnaliştii îşi propun să comunice şi să cultive nu numai adevărul şi
binele, ci şi frumosul, ei sunt preocupaţi deopotrivă de conţinutul şi forma
comunicării, de ce anume comunică
şi cum comunică. Între felul cum se
comunică frumosul în creaţiile artistice, şi anume în beletristică, şi modul
comunicării lui prin presa scrisă, pe
care o avem în vedere, există atât asemănări, cât şi deosebiri.
În ce priveşte presa scrisă, uneori
aceasta include în paginile cotidianelor unele texte artistice, cum ar fi poezii, epigrame, foiletoane etc., ceea ce
constituie o introducere a limbajului
artistic în cel jurnalistic şi, mai curând,
o juxtapunere a acestora decât o interferenţă a lor. În realitate, cele două ti-
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puri de limbaj, cel ziaristic şi cel literar,
se suprapun atât prin obiectul vizat,
cât şi prin procedura de a-l surprinde, dar prezintă şi multiple deosebiri,
care iradiază din chiar punctele lor de
interferenţă.
Dat fiind faptul că şi limbajul jurnalistic urmăreşte să exprime drumul de
la individual şi fenomenal la general şi
esenţial, şi anume într-un mod intuitiv-intelectual, se pune întrebarea dacă
nu cumva şi acest limbaj are un aspect
literar-artistic. Într-adevăr, mai întâi,
este de observat că nu toate genurile
ziaristice folosesc limbajul simplu al
informaţiei, al articolului sau al comentariului. Astfel, reportajul, articolul polemic, pamfletul, tableta, eseul,
interviul, ancheta se disting printr-un
stil aparte, care are şi valenţe artistice.
Aşa cum observa Filip Brunea-Fox, el
însuşi un valoros reporter al concretului cotidian, încadrarea reportajului,
de exemplu, între genurile literare sau

cele ziaristice este ,,tot atât de spinoasă
ca aceea produsă teologilor de sexul
îngerilor”. (F. Brunea-Fox, Reportajele mele 1927-1938, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1979, p. 24-25).
În plus, dacă avem în vedere punctele comune deja amintite dintre cele
două limbaje, putem spune că până
şi limbajul ziaristic simplu, lipsit de
podoabe literare, chiar şi substantivele şi adjectivele, verbele şi adverbele
comune trimit şi ele, ca şi limbajul literar, atât la imagini individuale, cât
şi la semnificaţii mai largi, generale,
având un caracter intuitiv-intelectual.
Dar, afirma Croce, orice cuvânt, întrucât trimite la ceva individual, dacă
nu prin chiar încarnarea lui sensibilă,
este o intuiţie, o expresie intuitivă şi,
deci, este asemănător expresiei artistice. El a conchis că limitele dintre expresiile artistice şi cele non-artistice
nu pot fi definite: ,,O epigramă aparţine artei: de ce nu şi un simplu cuvânt?

O nuvelă aparţine artei: de ce nu şi o
notă de ziar asupra unui fapt divers?”
(Benedetto Croce, Estetica, Bucureşti,
Editura Univers, 1970, p. 87). El distinge artiştii de non-artişti numai prin
faptul că primii au o aptitudine mai
mare şi o dispoziţie mai frecventă de a
exprima stări sufleteşti complexe.
Concepţia lui Croce despre înrudirea limbajului artistic cu cel obişnuit
reprezintă o democratizare a concepţiei despre artă şi, cu atât mai mult,
a celei despre presă. Aşa cum însuşi
observa, estetica sa îl îndreptăţeşte pe
filosoful din comedia lui Molière, care
spunea că, de câte ori se vorbeşte, de
atâtea ori se face proză, sau, am adăuga
noi, jurnalism.
După opinia noastră, diferenţele
cantitative de expresie sunt, totodată,
şi diferenţe calitative, de expresie şi de
conţinut. În optica noastră, limbajul ziaristic se situează între limbajul comun
şi limbajul artistic, iar valenţele artistice pe care le dobândeşte nu transformă
totuşi opera ziaristică în operă de artă.
Deosebirile dintre cele două îndeletniciri ale spiritului se află în corelaţie cu valoarea centrală urmărită de
fiecare ca obiect şi scop: frumosul în
artă, adevărul despre actual şi cotidian
în presă. De aici decurge şi distincţia
principală dintre limbajul literar-artistic, care este înfrumuseţat cu diferite
figuri de stil, şi limbajul ziaristic, care
este mult mai frust şi aproape lipsit de
podoabe stilistice.
Limbajul ziaristic, cel puţin ca limbaj informativ, este, în general, cvasiidentic cu limbajul comun, utilizându-l
fără a-l contorsiona, în formulări simple, cu subiect, predicat, atribut, complement şi, respectiv, cu substantive,
verbe, adjective, adverbe din vocabularul omului obişnuit, cu o cultură medie. Diferitele mijloace literar-artistice
utilizate în cazul unor genuri ziaristice
nu au amploarea şi forţa de sugestie specifice operei propriu-zis literare.
Distincţia dintre limbajul artistic şi
cel ziaristic poate fi analogiată cu diferenţa pe care o stabilea Aristotel între
poezie şi istorie, ca disciplină despre
istoria reală. În lucrarea sa Poetica, el
aprecia că ,,rolul poetului nu este să

povestească evenimente ce realmente s-au întâmplat, ci aşa cum ar putea
să se întâmple, iar pe cele posibile în
conformitate cu verosimilul sau cu necesitatea”, deci cu ceea ce este universal.
De aceea, aprecia că poezia este mai
filosofică decât istoria ,,căci poezia ne
prezintă mai mult universalul, pe când
istoria expune fapte particulare” (Aristotel, Poetica, cap. 9).
O altă diferenţă între limbajul artistic şi cel ziaristic este aceea dintre
caracterul unitar şi de unicat al celui
dintâi şi caracterul fragmentat, mozaicat al celui de-al doilea. Un cotidian
este eterogen stilistic, fiind alcătuit din
mai multe genuri publicistice informative şi formative, realizate de tot atâţia
autori, fiecare cu stilul său, cu propriul
său temperament, cu propriul său mod
de a percepe realitatea, cu propriul său
nivel de cultură şi, în consecinţă, cu
propriul său limbaj. De aceea, ziarul
este un amalgam decompozabil, putând fi lecturat pe rubrici, fiecare cititor oprindu-se la rubrica sau rubricile
care îl interesează, inclusiv în funcţie
de gradul său de cultură. Prin caracterul ei lipsit de unitatea specifică artei
şi culturii în genere, presa poate forma
un om divers informat, dar nu un om
cult. Ca dovadă, nu orice cititor de ziare este şi un om cult, mai ales dacă
cititorul nu urmăreşte decât rubrica
de sport sau, poate, încă una sau două,
gen ,,Fata de la pagina 5”.
Chiar şi o publicaţie exclusiv literară, cum ar fi o revistă literară, nu atinge
unitatea organică şi irepetabilă proprie
unei opere artistice, pentru că revista
are un conţinut compozit, cuprinzând
lucrări de diferite genuri literare şi de
diferiţi autori şi, în plus, critică literară, interviuri cu scriitori, semnalări de
noi apariţii editoriale, precum şi alte
ştiri. În concluzie, valoarea estetică a
limbajului ziaristic este dată de stilul
ziaristic, ca ansamblu de particularităţi
ideatico-afective şi expresive, care, în
cazul unor genuri publicistice, se pot
înrudi cu figurile de stil ale operelor
artistice, fără a atinge însă amploarea
şi profunzimea imagistică a acestora,
pentru că mijloacele stilului ziaristic
se aplică la caracterizarea persoanelor

şi situaţiilor reale, fiind condiţionate
de real, iar nu la ,,realităţi” imaginare,
create de subiectivitatea artistului şi
dependente, în principal, de potenţele
fabulatorii ale acestuia.
Limbajul ziaristic se situează, expresiv, între limbajul comun şi limbajul artistic. El capătă valenţe estetice sporite
cu cât este un limbaj mai variat şi mai
cult, fără a deveni însă pretenţios, deoarece cotidianele se adresează unui
public variat, care, pe ansamblu, este
de o cultură medie.
TOAMNA 2017
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OPINII

La ce servește
sindromul supremației?
Având la bază poziția dominantă, cu întreaga complexitate de
autoritate și putere, supremația este o formă de manifestare
prin care omul se identifică prin atitudine imperativă și anume:
de a deține stăpânire pe un anumit număr de persoane sau/și pe
un întreg public social. Astfel, când este vorba de o întreagă
comunitate socială, atunci componentele fenomenului de
supremație devin extrem de vizibile și, nemijlocit, cu efecte
nespus de umilitoare pentru mase, iar cârmuitorul sindromului
de putere este omul sau sunt oamenii care dețin fotoliul în
administrarea societății respective.

D

eci, prin fenomenul supremației
se definește comportamentul unei
persoane, se definește comportamentul unui conducător de orice treaptă ierarhică
din structura domeniilor de
activitate publică și privată,
și, respectiv, se definește
comportamentul unui conducător de țară sau a celor
persoane care fac parte din
clasa dominantă a unei societăți. Pentru a pune în lumină imaginea reală de dezvoltare a unei țări, în mod
aparte a unei țări slab dezvoltate, atunci, cu suguranță,
în acest tablou va apărea în
evidență fenomenul sindromului de „supremație”, aspect care se răsfrânge destul
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de distrugător în dezvoltarea
comunității sociale, cât și în
dezvoltarea individului. În
acest caz vor fi vizibile, în
mod cert, care sunt cauzele ce frânează evoluția unei
asemenea țări, respectiv vor
fi vizibile componentele precum: cine sunt deținătorii
funcțiilor din administrarea
statală și care este conduita
morală ale acestora. Între
aceste ipostaze, desigur, se
vor regăsi conducătorii sau,
mai bine zis, clasa dominantă a unei tări slab dezvoltate,
care este mereu în recesiune.
Este cazul să fie remarcat,
conform realității existente,
faptul că o țară devine tot
mai săracă și mai degradată doar din motivul că este
administrată de oameni
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dornici de putere care, în
rezultat, produc numai fenomenul supremației și nu
bunăstare concetățenilor.
Asemenea cadre de conducere ce fac parte din clasa
dominantă a unei societății
slab dezvoltate sunt indivizi
cu o purtare sfidătoare și cu
o atitudine de dispreț față
de cei din jur, în consecință,
tot ei provocând dificultăți
în dezvoltarea propriei țări.
Aceste descrieri, mai mult
sau mai puțin, ar fi foarte
caracteristice Basarabiei,
țara unde oamenii puterii,
clasa dominantă a societății
este „fermecată” de sindromul supremației sau mai
bine zis, oamenii puterii
sunt înfrățiți cu atitudinea
extrem de exagerată a aro-

@ Galina MARTEA
ganței, mândrie de sine și, în
același timp, de dispreț față
de cei din subordine - poporul. Astfel, omul puterii din
societatea basarabeană deține poziția dominantă, însă,
concomitent, credem noi,
și-a pierdut terenul aproape
în fața tuturor locuitorilor,
aceștia nemaiavând încredere în clasa de guvernare și în
politică. Conform realității
existente și proceselor istorice ce au loc în cadrul țării,
principala grijă a guvernanților basarabeni este doar
satisfacerea chestiunilor
personale și nu satisfacerea
intereselor publice. Astfel,
fenomenul supremației din
partea clasei dominante își
pune amprente clare doar
pe dezvoltarea sărăciei/degradării și ruinării sociale,
nimic nu se face în interesul
omului din subordine.
Deci, este cazul să ne
întrebăm: la se servește și
până unde se ajunge atunci
când în cadrul unei societăți
există sindromul supremației
din partea clasei dominante? Procesele evolutive în
dezvoltarea statului moldovenesc s-au dovedit a fi nereușite până în ziua de azi,
deoarece clasa dominantă,
cu drepturi/imunitate și împuterniciri statale, a realizat
tot ceea ce a dorit, în mod

prioritar, mai mult soluționarea problemelor în scopuri personale. Spre exemplu, după anii 1991, așa-zisa
„privatizare a bunurilor
publice” sau transformarea
întreprinderilor comerciale/industriale și a instituțiilor din sectorul de stat cu
cel privat, în cele din urmă
s-a dovedit a fi din nou în
mâinile guvernanților, unii
fiind încă din nomenclatura
comunistă, alții din noua generație, care, la fel, au învățat
aceeași metodă de gândire
în acțiuni. În rezultat, toată
bogăția țării a fost împărțită
între ei, iar poporul s-a ales
doar cu o situație materială
și socială plină de mizerie
și nevoi. Nemijlocit, cu încrederea deplină în drepturi
în calitate de guvernanți
și reprezentanți ai claselor
politice, s-a instituit în stat
așa-zisa „oligarhie” - o formă
de conducere în care puterea
politică și economică este deținută de un număr restrâns
de persoane, în ultimii 10 ani
situația devenind tot mai cri-

tică. Astfel, statul moldovenesc este foarte departe de a
fi democratic, iar forma de
organizare și existență a societății nu face parte nici în
de aproape din principiul
„deținerii puterii de către
popor”. Poporul este prezent doat o dată la patru ani,
atunci când trebuie să susțină electoratul, în rest masele
nu reprezintă niciun interes
pentru clasa dominantă. Situația politică, economică,
socială din Basarabia actuală este nespus de critică, iar
îmbunătățirea condițiilor de
viață și de trai ale populației
sunt încă... vis. În acest sens,
secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn
Jagland, fost prim-ministru
al Norvegiei. într-un articol
publicat în „The New York
Times”, afirmă că „Republica Moldova este un stat pe
marginea prăpastiei, capturat
de oligarhi, şi riscă să devină
următoarea criză de securitate a Europei… Republica
Moldova - o ţară mică, de
doar 3,5 milioane de oameni

– riscă să devină următoarea
criză de securitate a Europei,
cu potenţiale consecinţe dincolo de frontierele sale. Fostă republică sovietică dintre
România şi Ucraina, RM se
află la intersecţia dintre Estul şi Vestul Europei. De la
declararea independenţei, în
1991, puterea a oscilat între
partidul comuniştilor,… şi
partidele proeuropene,… În
2009, proeuropenii au venit
la putere şi au înregistrat
unele progrese în acest sens.
Cu toate acestea, astăzi situaţia este mult mai puţin optimistă. În ultimii şase ani,
s-a făcut foarte puţin pentru

dezvoltarea economiei ţării
şi instituţiilor statului. Corupţia rămâne endemică şi
statul încă se află în mâinile
oligarhilor, în timp ce veniturile mici au determinat sute
de mii de moldoveni să plece
peste hotare în căutarea unei
vieţi mai bune…”.
Lupta pentru supremație
și acumularea de averi exagerate din partea clasei dominante (corupţie, abuzuri
din partea organelor de control, instabilitatea politicii
fiscale, „spălarea de creier” și
multe, multe altele) este problema de bază care dărâmă
comunitatea basarabeană.
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ÎNCEPUTURILE PRESEI DE TURISM

Topografii subiective
– un ghid turistico-literar uitat
al Bucureştiului interbelic

Î

ntorcând şi ultima pagină a minunatei ediţii Ghidul Bucureştilor*,
apărut cu prilejul Sărbătorilor
capitalei 1935 sub redacţia lui
Alexandru Bădăuţă şi a lui Alexandru
Cicio Pop, eşti tentat să afirmi, pe urmele unui personaj al lui Marin Preda
(care, văzând pentru prima oară girafe,
spunea „Acest animal nu există!”) –
„Acest Bucureşti nu există!” Pentru că
puternica impresie stârnită de răsfoirea
volumului se apropie mult de emoţia
artistică, de înregistrarea faptului geografic pur: Bucureştiul celor doi umanişti apare aici ca un spaţiu-miracol,
filtrat prin lectura romanelor lui G.
Călinescu, Cezar şi Camil Petrescu,
Ion Marin Sadoveanu, Mircea Eliade
ori Anton Holban. Această „întoarcere în Bucureştiul interbelic”, cum ar
spune Ioana Pârvulescu, e, deopotrivă, o călătorie subiectiv-retrospectivă
printr-un teritoriu în care Bucur şi-a
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@ Corina POPESCU
rătăcit iniţial turnele, dar şi printr-un
oraş-metropolă modern, în care vechiul şi noul coexistă, într-o armonie
a contrariilor care-l face unic şi fascinant. În acest spațiu caleidoscopic,
grădinile, cinematografele, muzeele,
bibliotecile, magazinele şi hotelurile,

„jazzul strident al circulaţiei moderne,
zgomotul transmisiunilor publice de
radio, strigătele oltenilor şi ale vânzătorilor de ziare, uruiala maşinilor
se topesc toate în liniştea bisericilor”
ctitorite de voievozi ori a hanurilor şi
clădirilor din secole apuse.
Reconstituirea istoriei oraşului şi
descrierea sălilor lui de spectacole și
expoziţii, plimbările prin parcurile

M

INCURSIUNI INTERBELICE
„Călătoria e un prilej
continuu de freamăt,
de oprire, de exclamare.. ”
Al. Bădăuţă
publice şi pe marile bulevarde, toate
atrag deopotrivă pe călătorul cu rucsac și bocanci, dar și pe voiajorul în
căutare de experiențe culturale, adunându-se în pagini
consistente, sub semnătura
unor intelectuali care au ştiut
să observe şi să-şi noteze impresiile după temperamentul şi
preocupările lor: Al. Ciceo Pop
– spirit lucid şi cu simţ al observaţiei pătrunzător (moştenit
de la puternica familie ardeleană
de origine), Alexandru Bădăuţă
– prozator, eseist şi cronicar literar cu o mare vocaţie de călător
(publicase deja volumul de Privelişti româneşti, Ghidul balneo-climateric al României, în 1932, şi
monografia Argeş, în 1935, urma să
înființeze, un an mai târziu, Oficiul
Național de Turism), înzestrat cu
bun condei jurnalistic (transmis mai
târziu şi nepotului său, Gheorghiţă
Ciocioi, cunoscut filolog şi publicist
bucureştean contemporan).
Minunat concert monografico-literar de pian, executat la patru mâini,
Ghidul Bucureştilor descrie un oraş al
unui „ieri” de poveste şi al unui „azi”
modern, încremenit în timp, pentru
noi, la 9 Mai 1935**. Aşezări şi aşezăminte, oameni și clădiri, reclame
şi afişe ies dintre pagini, într-un uluitor ansambru de informaţii, impresii, consemnări şi însemnări – Grand
Hotel şi Galeriile Lafayette din Calea
Victoriei, ştrandul Lido, sediul Companiei maritime Lloyd Express, Cafeneaua Corso, Cinematograful Forum
cu grădina de vară, Palatul Regal, magazinul de suveniruri din Strada Colţei, ministere şi legaţii străine, Dealul
Cotrocenilor, Prefectura şi Primăriile
de galben, de negru, de albastru şi de
verde, Palatul Justiţiei şi Palatul Telefoanelor, Banca Naţională, Cercul

Militar şi Parcul Cişmigiu, Strada
Lipscani şi Teatrul Naţional – toate
alcătuiesc un peisaj urban omogen
şi paradoxal, turnat în paginile unui
jurnal de călătorie bucureşteană, ca
formă de suspensie a timpului şi de
condensare a spațiului.

Traversând bulevardele, de-a stânga şi de-a dreapta Dâmboviţei, pierzându-ţi paşii prin marile muzee ori
purificându-şi gândul în vechile biserici ale urbei, vizitatorul e călăuzit
cu competenţă, dar şi cu fantezie şi
umor, încă de la sosirea în Gara de

Nord sau la Aeroportul Băneasa. Traseele tramvaielor electrice, popasurile
culturale şi locurile de divertisment
ori practicare a sporturilor, magazinele de modă („La Georges – pălării,
cămăşi, cravate”, furnizor al Curţii
Regale, „Brummell – articole pentru
domni şi doamne”, Fabrica de tricotaje Tony din Pasajul Roman – „rochii după ultimele jurnale”), sălile de
expoziţie, prezentate cu pricepere
de critic plastic şi arhitect, devin
mici lecţii de istorie a locurilor
şi oamenilor,
Reproduceri ale tablourilor
de Aman, Tonitza, Palladi, Petraşcu ori ale sculpturilor lui
Brâncuşi, litografii cu imaginea vechilor locuri, fotografii
ale clădirilor, monumentelor şi
pieţelor oraşului, afişe şi reclame comerciale completează
această „călătorie circulară
prin Bucureşti” – o Capitală
menită deja să devină „unul
dintre cele mai importante
centre de legătură între Orient şi Occident”.
Micul volum – ghid
şi aproape roman monografic al Capitalei între
războaie – dă seama azi
de felul în care, după o
memorabilă expresie
a lui Emil Cioran, „se
putea fi cândva român”
şi bucureştean deopotrivă, făcând să capete
substanţă un oraş ideal,
conservat în pagini și într-un etern
timp al trăirii şi al mărturisirii. Lectura îndrumarului de călătorie dă, astfel, măsura unui oraș al contrastelor,
balcanic și european – conglomerat
de vechi şi nou, nostalgică amintire
pentru Bucureștiul de azi, care, cu
toată presiunea vremii și a vremurilor,
subzistă, rezistă, persistă...

* Al. Ciceo Pop, Al. Bădăuţă, Ghidul Bucureştilor (închinat Lunii Bucureştilor),
Editura Ghidul României, Bucureşti, 1935, Strada N. Golescu, 20, Cuvânt înainte de Al. Bădăuţă, Al. Ciceo Pop şi dr. Z. Nemeth, 800 pagini text, numeroase
hărţi şi clişee; versiune franceză 1936
** Claudiu Alexandru Vitanos, Imaginea României prin turism, târguri și expoziții universale, în perioada interbelică, Editura Mica Valahie, București, 2013
TOAMNA 2017
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INTERVIU CU DOAMNA
MARINELA ȚEPUȘ,
DIRECTORUL TEATRULUI
„NOTTARA” DIN BUCUREȘTI
Marinela Ţepuş este filolog şi
teatrolog. La începutul carierei sale a
fost elevă corp ansamblu (actriță cu
studii medii) la Teatrul din Reșița. Se
angajează, ulterior, la Teatrul „Nottara“,
în perioada 1994-2011 (cu o întrerupere
de doi ani), ca secretar literar. Din 2002
devine coordonatoarea Secretariatului
literar, iar din 2006, în paralel este și
directoarea Teatrului „George Ciprian“
din Buzău. Din decembrie 2011 până
în iunie 2013 – manager/director
interimar şi, după concurs, manager/
director al Teatrului „Nottara”. Pe
linie publicistică, între 1997 şi 1998
– redactor la „Rampa”, supliment al
ziarului „Azi”. Între 1998 şi 2001 –
redactor al revistei „Scena”, condusă
de dramaturgul Dumitru Solomon.
Între 2001 și 2014 – colaborator la
Teatrul Azi. Între 1997 – 2005 – redactor
(cumul) la revista Luceafărul;
titularul rubricii Cronica de teatru.
18
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Daniela GÎFU: - Un reper de profesionalism, o figură
luminoasă, devotată, galantă, educată, uneori însingurată... sunt doar câteva trăsături pe care le aveţi. Cât de
bine v-am creionat portretul, distinsă doamnă Marinela
Țepus?
Marinela ȚEPUȘ: - Luminoasă, galantă, însigurată – cu
siguranță, nu. Devotată – da. Educată – din păcate, nu pentru aceste vremuri: prea tehnice, prea haotice, prea pline
de informații. Însă cred că sunt o ființă sociabilă și cu un
dezvoltat simț al umorului. Fără umor, aș fi fost pierdută.
Daniela GÎFU: - Cum s-a năcut ideea acestui festival?
Marinela ȚEPUȘ: - După ce am renunțat la conducerea
Teatrului George Ciprian din Buzău, preluând conducerea
Teatrului Nottara, am socotit că e musai să născocim un
festival care să se potrivească acestei instituții și spectatorilor săi. Încă de prin anii ’90 există o dispută între o mică,
dar vocală parte a criticii de specialitate și marea majoritate
a angajaților teatrului, anume dacă Teatrul Nottara este de
sau pe bulevard, ca și când a fi teatru de bulevard ar fi ceva...
înjositor, nociv, rău famat. M-am gândit că e bine să avem
simțul umorului și să repunem în drepturi sărmana comedie de bulevard, atât de iubită de public, dar atât de blamată
de către unii dintre cronicari. Și așa s-a născut FEST(in)
pe Bulevard cu una dintre secțiunile principale: Bulevardul
Comediei. Jocul nostru pare-se că e luat în seamă și, azi, ne
mândrim cu un festival prestigios după doar cinci ediții.
Daniela GÎFU: - Festivalul are mai multe secțiuni, fiecare
ediție centrându-se pe o idee. Ne aflăm la a 5-a ediție,
tema centrală fiind Criza pubertății, criza adolescenței.
De ce această temă?
Marinela ȚEPUȘ: - Da, festivalul are din ce în ce mai
multe secțiuni, însă doar două principale: cea despre care
am vorbit mai sus și cea destinată crizei. Când am organizat
prima ediție, tocmai venise marea criză econmică peste noi
(ca și cum n-ar fi fost de ajuns cea socială, cea politică!).
Așa că ne-am gândit la un festival de nișă, cu buget restrâns,
în care să avem spectacole de succes (aducătoare de public
larg) în cadrul secțiunii Bulevardul Comediei, și spectacole mici, cu decor minimal, cu actori puțini, dar puternic
ancorate în realitatea timpului pe care îl trăim. Am pornit

Marinela Țepuș,
născută la 10 noiembrie 1959
în Duleu, jud. Caraș-Severin
de la criza economică, am trecut prin criza electorală, prin
cea a limbajului, prin criza de familie și iată-ne și la criza adolescenței. Doar că, ajungând aici, ne-am dat seama
că merită să poposim mai mult în preajma adolescenței
(pentru că e vorba de viitorul nostru al tuturor, de viitorul
public etc.). Așa că vom recidiva. Însă vom mai avea, anul
viitor, și criza... comunicării.
Daniela GÎFU: - Cum au fost alese spectacolele în acord
cu această temă?
Marinela ȚEPUȘ: - Pentru prima dată, au existat trei selecționeri: Narcisa Mocanu, pentru segmentul internațional,
Raluca Rădulescu și cu mine pentru cel național. Am văzut
spectacole, am văzut DVD-uri și vreau să vă spun că am
făcut extrem de puține compromisuri, alegând ceea ce nouă
ni s-a părut a fi reprezentativ pentru ceea ce ne-am propus.
Doar în privința segmentului internațional, au intervenit
constrângerile de buget și de timpul alocat selecției. Se știe
că, în sistemul nostru bugetar, bugetul este alocat anual. În
București, aprobarea acestuia se face cam în luna martie.
Foarte târziu pentru a mai putea antama trupe de mare
anvergură, prea puțini bani ca să le mai poți ademeni.

F
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Daniela GÎFU: - Cum a evoluat festivalul în tot acest
timp? Inițial a fost doar un eveniment teatral de toamnă bucureșteană, acum asistăm la o manifestare teatrală
internațională. Admirabilă evoluție.... Ne puteți descrie
acest uluitor proces?
Marinela ȚEPUȘ: - Dintotdeauna a fost un festival internațional, însă, așa cum am mai spus, a fost un festival restrâns, cu două secțiuni, care presupuneau costuri mici. S-a
dezvoltat ca urmare a înțelegerii și deschiderii către astfel de
evenimente ale Ordonatorului de credite, respectiv Primăria
Municipiului București și Consiliul General al Municipiului
București. Festivalurile sunt mult mai vizibile și atrag segmente de public diferite față de publicul fidel al teatrului.
Așa că nu a fost vorba decât despre un proces normal, care
a făcut ca această ediție să aibă 39 de reprezentații ale unor
teatre din 7 țări (de pe 3 continente), în 12 zile; 14 discuții
cu publicul după spectacolele dedicate crizei adolescenței,
la care se adaugă două evenimente stradale, cinci spectacole-lectură, patru colocvii, patru lansări de carte de teatru,
două expoziții foto și un eveniment In memoriam. Avem
un trainic parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității
Naționale, cu UNITER și cu teatrele din Capitală. Iar echipa
teatrului nostru – împreună cu alți specialiști în domeniu
– a făcut posibil acest amplu eveniment, asociat aniversării
a 70 de ani de activitate neîntreruptă a Teatrului Nottara.

Daniela GÎFU: - Două dintre secțiunile care atrag în
mod special publicul iubitor de teatru sunt In memoriam
și Vedeta de lângă tine. Anul acesta sunt comemorați:
George Constantin, Ruxandra Sireteanu și Petrică Popa,
pe baza unui scenariu original și în regia lui Alexandru
Repan. Cum au fost aleși cei trei în acest an?
Marinela ȚEPUȘ: - Sunt din generații diferite, dar toți
trei au rămas fideli acestui teatru. Au jucat împreună și au
fost prieteni.

Daniela GÎFU: - Cunoaștem faptul că multe instituții de
cultură bucureștene au acceptat să colaboreze cu Teatrul
Nottara în desfășurarea acestui festival. Cum ați reușit să
le treziți interesul?
Marinela ȚEPUȘ: - Făcându-i pe managerii de teatru să înțeleagă faptul că, deși suntem concurenți pe piața teatrală a
capitalei, sunt și momente când un parteneriat ne ajută pe toți
să câștigăm imagine și spectatori noi. Un festival nu strică nimănui, însă poate folosi tuturor participanților și partenerilor.

Daniela GÎFU: - Cu nespusă bucurie mărturisesc faptul
că am reușit să duc la bun sfârșit un interviu pe care-l
purtam în suflet de câțiva ani, de când am cunoscut-o
pe doamna Marinela Țepuș, pe-atunci secretar literar
la același Teatru Nottara! Vă mulţumesc că ați răspuns
invitației de a ne împărtăși din plinătatea vieții dumneavoastră profesională. Vă doresc putere de muncă,
inspirație şi sănătate!
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Daniela GÎFU: - Cum vedeți viitorul acestui festival? Ce
abordări noi aveți în atenție? 2018 va fi anul Marii Uniri
pe linie Teatrală. Cum comentați?
Marinela ȚEPUȘ: - Din păcate, printr-o conjunctură nefericită, în luna octombrie, au avut loc șase festivaluri (de
mai mare sau mai mică întindere), subvenționate de
PMB și CGMB, care s-au desfășurat în aceleași spații
teatrale, aflate pe o distanță de cca. 2 kilometri. Nu s-a
avut în vedere faptul că toate teatrele producătoare „se
bat” pe același public, care nu are cum să cuprindă aproximativ 200 de reprezentații, la care se adaugă o seamă de
evenimente conexe: spectacole-lectură, colocvii, lansări de
carte, expoziții etc. Am solicitat deja o întâlnire celorlalți
manageri bucureșteni în vederea remedierii, pe cât posibil,
a acestei anomalii.

@ A consemnat Daniela GÎFU

PORTRET

La ceas aniversar,
întrebãri târzii

E

drept, suntem sălcii mişcătoare,
deşi inteligente, dar care, uneori,
din prea multă inteligenţă, ne învârtoşăm a crede că se cuvine să
ne-ndoim şi după cum bat unele vânturi. Uităm, bieţii de noi, că acea înconvoiere, dintr-o
anumită clipă, desacralizată, s-ar putea să se
transforme în scolioză încornorată.
Şi stai câteodată strâmb, strâmb de tot, şi
te miri cum ar putea s-ajungi dintr-o exuberanţă lin-cristalină înspre o decădere morală,
care-ţi va cere mult efort de redresare, dacă
aceasta ar mai putea fi posibil vreodată, adică
îţi mai rămâne timpul, când îţi sună ceasul!...
Ar cam fi vorba de o poveste. Şi nu de o
poveste oarecare, ci de povestea unor romane, cu titlul Baltagul, Zbateri (Întâmplări din
Mândruţa) şi câte altele, despre care nici nu
bănuim. Au mai avut timp, împricinaţii, să
recompună fapta, să corecteze greşeala sau/
şi să ceară iertare?! Mă tem că au plecat spre
zările nemuririi cu această mare taină-n suflet, nevindecată.
Ei, dar despre nişte zbateri epice n-a fost
deloc străin cel care s-a numit în această
viaţă, ZAHARIA STANCU (Salcia-Teleorman, 7 octombrie 1902 – 5 decembrie 1974,
Bucureşti), la vremea când era preşedintele
Uniunii Scriitorilor.
La acest ceas aniversar - postum, ce e
drept! – pentru că s-au împlinit recent 115
ani de la naşterea sa, ţinem s-amintim că un
om, de fapt un foarte talentat scriitor, intrat,
pe nedrept în uitare, a suferit mult – până-n
ultima clipă a existenţei sale pământene. Şi
acelui om i s-ar cuveni pronunţat numele,
pentru că a fost un bun creştin: Constantin
R. Crişan. Acest preot-scriitor a murit cu
marea durere de a nu-şi mai vedea manus-

@ Livia CIUPERCĂ
crisele, romanele din ciclul Întâmplări din
Mândruţa.
Însă timpul îşi aşterne mantie păienjenită
peste tot şi peste toate şi iertarea (de dincolo
de timp) pare să îmbrăţişeze orice fărădelege!
Şi mărturia pare să fie palpabilă, pentru că
mulţi dintre cei care l-au cunoscut pe Zaharia Stancu îndeaproape au depus mărturie
de generozitatea sa – ca om. Dar cum fiecare dintre noi suntem stăpâniţi şi de orgolii,
deh!, mai călcăm, uneori, şi strâmb, merită
să ne-amintim şi de cele bune, dar şi de cele
mai puţin bune. Dar mai ales de cele bune.
În tinereţea sa, aniversatul de astăzi, trecut
la cele veşnice de peste patru decenii, a lăsat
în publicaţiile interbelice şi versuri care pot
încânta pe iubitorii de poezie din zilele noastre, precum acest catren, publicat în revista
„Ţara de Jos” (Anul IV, nr. 6-9/iunie-sptembrie 1927, p. 120), intitulat, Sănătate:

„Alerg pe şesuri sprinten cu dorul în răgaz
Desculţ ca un hulub prin ierburile crude
Şi zvelt tresar când vântul îmi şterge pe obraz
Aripile-i de rouă şi aur rece, ude”.

Ce frumoasă ni se relevă copilăria în aceste succinte versuri – şi cum ne purificăm ori
de câte ori fiinţa noastră tresaltă spre cuibul
acela al inocenţei?!
Cu certitudine că în perioada cea juvenil-exuberantă nici prin vis nu şi-ar fi imaginat Zaharia Stancu, cel de ieri, că peste ani,
copilul cel desculţ de altădată, tresăltând fericit, asemenea unui hulub, prin roua unei frumoase dimineţi de vară, va plăsmui, la maturitate, o falsă şi periculoasă poveste despre
o desculţă comunitate rural-dunăreană?!!!
TOAMNA 2017
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Un nou simbol al spi
românești la Viena
@ Dan DULCIU

E

minescu are, în sfârșit, la
Viena, în Stadtpark, un
altfel de reper spiritual, reprezentat de sădirea unui
vlăstar din teiul iubit de milioane de
români, adus în capitala austriacă
chiar din grădina Copou, din Iași.
De ce a fost ales acest parc?
Primul și cel mai important
motiv a fost acela că aleile sale
erau străbătute de Eminescu
adeseori, în drumul său dinspre Universitate spre locuința aflată în al treilea sector
al capitalei. Un al doilea motiv este mai puțin cunoscut:
Parcul Municipal, unde a
fost plantat acest tei, își
datorează faima mai
ales contribuției
unui bancher
aromân, cele-

Strada N. Dumba, Viena
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bru în Viena, unul dintre protectorii
importanți ai studenților noștri: Nicolae Dumba.
Fiind o figură importantă în „Senatul Imperial”, dar și membru de onoare
al „României June”, această personalitate este recunoscută de edilii Capitalei,
de aceea, alături de domnitorul Șerban
Cantacuzino, are o stradă în Viena care
îi poartă numele.
În acest oraș existau în vremea lui
Eminescu și alte familii de aromâni,
care au jucat un rol important în viața
urbei: Sina, Curti, Duca, Tirca, Spista,
Dora, Gyra, Capra, Zotta și altele.
A fost un bărbat frumos, elegant
în comportament, ca orice locuitor al
Vienei, de rasă nobilă, doar fața măslinie, părul negru și ochii pătrunzători
îi trădau originea meridională. Într-o
vreme a ajuns viceguvernator al „Băncii Comerciale” din Viena, parlamentar,

N. Dumba, în biroul personal din Palat

piritualității

Ringstrasse, la 1884, atunci când Eminescu revine la Viena, pentru tratament medical.
(Sursa: Österreichische Nationalbibliothek)

membru al „Parlamentului Austriei”,
mecena și organizator cultural.
Palatul bancherului Dumba se află
în proximitatea vechii Universități, în
fața parcului orașului (Parkring 4), fiind construit în 1866, în stil neo-renascentist. Fiind bun prieten cu Eusebiu
Mandicevschi*, i-a permis acestuia
să locuiască mulți ani în Palatul din
Parkring 4.
De altfel, muzicianul venit din Bucovina era, la rândul său, un apropiat

al compozitorului Brahms, după moartea acestuia, împreună cu N. Dumba,
se ocupă de manuscrisele și autografele
muzicale ale ilustrului compozitor.
Eusebiu Mandicevschi a scris muzică pe versurile lui Eminescu, dar
este binecunoscut în întreaga lume,
mai ales în Austria, drept autorul edițiilor complete ale operelor compozitorilor Franz Schubert, Joseph Haydn
și Johannes Brahms.

F
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Clădirea Palatului Dumba, vizavi de Parcul Orășenesc
(Sursa: Österreichische Nationalbibliothek)
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Interior din „Palatul Dumba”– Parkring 4 (Tablou de Rudolf von Alt)
(Sursa: Österreichische Nationalbibliothek)

F

Mormântul lui N. Dumba se află în
cimitirul central al orașului, lângă cele
ale lui Brahms și Beethoven.
Numele acestui mare protector al
artei vieneze din secolul al XIX-lea
este prezent și în istoria României.
Constantin Dumba, deținător al

unuia dintre cele mai mari magazine
de artă din Europa, îl ajută pe cumnatul său, Constantin Dinu Mihai,l din
Craiova (a cărui bogăție se compara
cu aceea a lui Gh. Grigore Cantacuzino
– „Nababul”) să cumpere o mare colecție de artă, care va deveni patrimoniul
actualului Muzeu de Artă din Craiova.

1877, Biblioteca Palatului Dumba (Tablou de Rudolf von Alt)

* Fratele său, Constantin Mandicevschi, profesor la Suceava,

îl cunoaște pe M. Eminescu (decembrie 1885). Poetul călătorea
de la Cernăuţi, fiind însoțit de sora sa Harieta, unde fusese să-și
viziteze cealaltă soră, Aglaia. Eminescu a mers cu trenul până la
Suceava. A treia zi de Crăciun, de Sf. Ștefan, Poetul participă la
sărbătorirea zilei onomastice a fostului său coleg de universitate,
24

UZP

TOAMNA 2017

N. Dumba

Elena Dumba și Maria Coloni,
fiicele bogatului om de afaceri, trăiau la Viena, dar, neavând copii, au
lăsat întreaga lor avere lui Constantin
Dinu Mihail, care deținea în orașul
Craiova un palat impresionant, asemuit, desigur la scară mică, cu Palatul Schönbrunn. La rândul ei, Maria
Coloni (1834-1923) avea un conac la
fel de frumos în Oltenia, la Deveselu.
Este de notorietate faptul că N.
Dumba a fost unul dintre principalii
animatori ai „Societății Prietenilor Muzicii din Viena”. În această calitate, el
s-a bucurat de prietenia artiștilor Gustav Klimt, Hans Makart și Carl Kundmann, fiind în preajma compozitorilor
Johannes Brahms, Richard Wagner,
Franz Schubert și Johann Strauss.
Fiind cel mai apropiat prieten al lui
F. Schubert, a cărui statuie din Stadtpark nu s-ar fi înălțat fără stăruința lui
N. Dumba**, după moartea acestuia
donează un masiv lot de manuscrise
ale strălucitului compozitor, punându-se bazele uneia dintre cele mai
mari colecții de manuscrise muzicale din lume, adăpostite la Biblioteca
Orașului Viena.
Viena, 25.10.2017

Ştefan Dracinschi, cel care se căsătorise cu o fată de hangiu vienez.
La eveniment au luat parte profesorii: V. Bumbac, Constantin
Mandicevschi, Ștefan Ștefureac, A. Daşchievici şi Dimitrie Isopescu, toți cadre didactice la liceul din Suceava.
** N. Dumba a sprijinit postarea în spațiul public și a statuilor
lui Beethoven, Brahms, Makart, Mozart, Radetzky, Raimund,
Schiller, Schubert.

NOSTALGII

Scrisul
pe frunze
@ Ștefan MITROI

După câteva pogoane de articole
risipite prin ziare și reviste și-o căruță
de cărți ce-mi poartă semnătura, pot
spune că suportul pe care am scris cel
mai mult până acum este cerul, nu
hârtia.
Am început prin a-I trimite o scrisoare lui Dumnezeu, încă înainte de a merge la școală. Nici pomeneală
să-mi pese de faptul că nu cunoșteam literele alfabetului. Nu mi-ar fi fost, oricum, de folos, căci, imediat ce
rosteam un cuvânt în gând, îl și vedeam desenându-se
pe cer, ca să-l poată citi Dumnezeu.
Așa era pe atunci, cuvintele se scriau singure. Vorbesc de cele pe care i le trimiteam prin intermediul
cerului lui Dumnezeu.
După aceea, tot încercând să dau de barza ce mă
adusese pe lume, am zis să le trimit și și păsărilor câteva rânduri, și m-am apucat să scriu pe aer. Dovadă
că le plăcea ce le spun, privighetorile nu se mai opreau
noaptea din cântat, iar ciocârliile nu mai voiau să plece
toamna în țările calde.
Mai apoi, aflând din cartea de istorie despre războaie și citind numele eroilor din satul nostru pe monumentul din fața școlii, am scris direct pe pământ o
scrisoare lungă bunicului meu Ion, întors viu de pe
front, dar mort, înainte de nașterea mea, din cauza
rănilor căpătate acolo. L-am trecut la destinatar și pe
unchiului Mihalache, fratele mamaiei Nicula, azvîrlit
cu cal cu tot în aer de explozia unei bombe, departe
de casă, pe pământ străin. Le-am scris la amândoi,
ca să fiu sigur c-or să-mi răspundă, pe o palmă,
o pălmuță de pământ de acasă.
După asta am scris pe iarbă, să mă citească
iezii și mieii.
Apoi, pe florile de salcâm. Să mă poată
citi și albinele.
După care pe picăturile de ploaie, ca să
mă poată citi iarba.
Mai apoi pe scoarța copacilor, să mă poată
citi îmbrățișările fetelor îndrăgostite.
Și mai apoi, pe lumina zilei, pentru lumina ochilor mamei, care nu știau altfel să citească,
întrucât mama nu făcuse nici măcar o zi de
școală.

Mai scriam, când eram copil, pe fulgii de zăpadă,
ca să mă poată citi sperietorile de ciori de pe câmpuri.
Scriam, totodată, și pe ciori, ca să mă mă poată citi
câmpurile.
Când m-am îndrăgostit prima oară, am scris o vară
întreagă pe înserări.
Când eram în armată, scriam pe depărtări, ca să-mi
treacă dorul de casă.
Când zbor cu avionul, scriu pe nori, ca să-mi treacă
frica de zbor.
Când mi-este sufletul înnorat, scriu pe aduceri
aminte, ca să-mi treacă urâtul.
Dacă mă gândesc bine, cel mai urât mi-este atunci
când scriu pe hârtie.
Cel mai drag, atunci când scriu pe frunze, lucru ce
mi se întâmplă tot mai des în ultimul timp. Căci scrisul
pe frunze e, dintre toate, singurul cu șanse să rămână.
Pe lângă faptul că-l ia vântul și-l duce prin toată lumea,
primăvara, când crezi că i s-a pierdut urma, se întoarce
la tine mai proaspăt decât în clipa în care te-a părăsit.
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REFLEXII
Pe Sabina Iosub o putem vedea
aproape zilnic la Antena 3 pentru
că s-a obișnuit cu viața între breaking news. Fie din studiourile din
București, fie de la Bruxelles, jurnalista ne transmite informații despre
cum se vede România din inima
Uniunii Europene. Sabina Iosub
este... „fiica Ancăi Florea”.
- Anii frumoși ai presei libere – anii
‘90 sau 2017?
- Nici, nici. Undeva între. Când res
ponsabilitatea și bunul-simț ghidau meseria aceasta Când fierbințeala de după
Revoluție mai trecuse un pic, dar nu se
instalase încă infatuarea. Când domnia
urii nu divizase oameni ce ar trebui să fie
uniți întru apărarea valorilor reale.
M-am răzgândit… Hai să fie anii frumoși ai presei libere cei ce va să vie. Îmi
doresc enorm ca presa să renască.
- Ai ales profesia de jurnalist pentru
că...?
- Uff… Pentru că nici prin cap nu mi-ar
fi dat să aleg altceva. Microbul acesta e tare

@ A consemnat
Eveline PĂUNA

cu zeci de corpuri întinse pe jos pentru a
fi identificate. Miros de moarte și de frică.
Mii de replici ale cutremurului. Și totuși
speranță și viață.
- Titlul unei știri despre România
Adevărată?
- „Șoc! Incredibil! Nu o să îți vină să
crezi!” Glumesc...
- Titlul unei știri despre România
Frumoasă?
- „Prințul Charles a mai salvat un sat”.

SABINA IOSUB:

„Sunt permanent conectată la informații”
păcătos. L-ai luat, nu te mai lecuiești. Eram
atât de mică atunci când mama mă lua cu
ea prin radio… Trăiesc și acum bucuria
de atunci. Simțeam că e lumea mea. Că
îi aparțin și îmi aparține. Și sentimentul
acesta nu a trecut.
- Te simți mai mult..w. jurnalist de
presă scrisă (și online), radio sau TV?
- De televiziune. Clar! Gândesc în imagini. Iubesc însă și radioul și greutatea cuvântului scris.
- Cea mai importantă știre pe care ai
dat-o, în carieră, a fost…
- Moartea Patriarhului Teoctist. Poate
sună ciudat, dar încărcătura acelui moment m-a marcat.
- Ce admiri la jurnalistul Anca Florea?
- Coloana vertebrală. Corectitudinea.
Perseverența (ca să nu spun încăpățânarea). Bunul-simț și căldura. Umanitatea.
Tenacitatea.
- Cel mai dificil moment din carieră?
- Amatrice. Vara lui 2016. Cutremur de
peste 6. Sute de morți. Sute de răniți. Copii,
părinți, bunici... sub dărâmături. Corturi
28
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- Cel mai amuzant moment de când
ai legitimația de presă?...
- Fiecare declarație a unui politician
care mințea și credea că nu m-am prins.
- Când a fost cel mai greu să rezistați
în meseria aceasta?
- În fiecare zi. Pentru că jurnalismul e
o luptă zilnică. Cu tine. Cu ceilalți.
- Care este cea mai importantă va-

loare profesională pe care nu o înveți de
la vreo școală de Jurnalism, ci doar din
experiență?
- Verticalitatea. Și bunul-simț.
- Cel mai dificil invitat într-o emisiune a fost...?
- Nu m-a marcat niciunul în mod deosebit.
- Cel mai dificil Breaking news?
- O să îți vorbesc despre un alt fel de
breaking news. Unul trăit cu gândul că, în
foarte scurt timp, voi fi acolo, în mijlocul
evenimentelor. Atentatele de la Bruxelles
din primăvara lui 2015. Eram în emisie
când a explodat bomba în aeroport. Au
început să vină imaginile. Și odată cu ele
și decizia ca eu să plec imediat în Belgia.
Am terminat ora de emisie și m-am suit în
avion. Eram primul jurnalist român acolo.
- Atmosfera dintr-o redacție este...
- Fabuloasă!
- Te recunosc oamenii pe stradă? Ce
îți spun?
- Îmi zâmbesc. Sunt calzi și buni. Îmi
dau o forță uriașă.
- A fi „Ziarist profesionist” înseamnă...
- Pentru asta nu există definiție. Nici
formulă magică. Ești sau nu ești. Punct.
- În calitate de „ consumator de știri”,
te informezi din online, radio sau TV?
- De peste tot. Sunt permanent conectată la informații. Cred că nici nu aș putea
altfel.
- Știri sau emisiuni de opinie? Ce alegi
și de ce?
Și, și. Plus interviuri, reportaje… Fiecare din ele îți dă un alt soi de trăiri.
- Vei ieși la pensie din meseria aceasta?
Care pensie?
- Un gând pentru „vecina” din pagina
alăturată?
- Te iubesc, mama!

ANCA FLOREA:
„Insist să rămânem oameni”

Anca Florea este jurnalistul care a intrat în casele
noastre atât prin undele de radio, cât și pe micile
ecrane. De fiecare dată cu aplomb și originalitate!
În plus, Anca Florea este… „mama Sabinei Iosub”.
- Anii frumoși ai presei
libere – anii ‘90 sau 2017?
- ’90. Exista presă. Și era liberă. de
atunci încoace nu găsesc altă ilustrare mai
bună decât poezia lui V. Nicolescu:
„Cu fiecare clipă din cerul nostru-nchis
Cade-o speranța, se dărâmă un vis
Din suflet ni se ciuntește rând pe rând
Câte un bob, câte un gând
Și rămânem singuri sub adevăr
Fiindcă-am iubit, fiindc-am fost buni
Fiindc-am crezut in minuni
Rămânem de carne, de oase, de zgură
Sub legea mută și dură
Fără vârsta, fără vatră
Rămânem în pământ, de piatră”
Am fost destul de clară? Pentru că viața
a fost extrem de clară cu noi jurnaliștii. Și
destul de repede...
- Ai ales profesia de jurnalist pentru
că…?
- Am ales-o pentru că ea m-a ales pe
mine. Eu știam doar că am ceva de spus.
La început, scriam. Pe urmă am descoperit că în radio există o droaie de microfoane care trimit sunetul spre oameni. Și gata.
Eram studentă la medicină. Stomatologie.
Era prin ’78... deci am ales să-mi fac cu
seriozitate profesia pentru care m-am
pregătit. Și, într-o zi, a venit eliberarea.
Revoluție, lovitura de stat... lumea a numit-o în fel și chip. Eu știu doar ca ne-am
câștigat libertatea. Aia de a ajunge praf și
pulbere, dar mă rog...
- Te simțiți mai mult... jurnalist de
presă scrisă (și online), radio sau TV?
- Mă simt mai mult jurnalist. Mai mult
decât era necesar ca să-mi fie bine.
- Cea mai importantă știre pe care ai
dat-o, în carieră, a fost…
- Știrile sunt ca fluturii de o noapte.
Sunt efemeride. Nu poți sa numești importantă o întâmplare care, poate, de abia mai
pâlpâie în memoria cuiva. Și, pe urmă...
n-am stabilit că ziaristul e istoricul clipei?
Așa și Știrea... cât ai clipi, e istorie.

- Ce admiri la jurnalistul Sabina Iosub?
- Forța. Tenacitatea. Faptul că e mult
mai bine pregătită decât mine.
- Cel mai dificil moment din carieră?
- Chișinău, 1994. Corespondenții Radio România au fost smintiți în bătaie.
Fară alt motiv decât ca spuneau adevărul.
Erau doi: o fată și un băiat. Comoție cerebrală. Au refuzat internarea. Fata aceea
eram eu. Am continuat sa transmit încă
o lună pentru ca „n-am venit aici să mă
bată ăștia”...
- Titlul unei știri despre România
Adevărată?
- 1 Decembrie - România: CU HAINA
SFÂȘIATĂ ÎN DREPTUL INIMII
- Titlul unei știri despre România
Frumoasă?
- „Într-o zi munții mei vor vorbi”
- Cel mai amuzant moment de când
ai legitimația de presă?...
- Sunt mii de momente. E o profesie
în care, fără umor, ești mai mort decât pe
front...
- Când a fost cel mai greu să reziști
în meseria aceasta?
- Din 2009 încoace. Culisele politice
care promovează sau îngroapă ziariști...
asta e cauza, nicidecum concurența sau
fleacuri d’astea... profi.
- Care este cea mai importantă valoare profesională pe care nu o înveți
de la vreo școală de Jurnalism, ci doar
din experiență?
- Sincer... nici nici. Te naști cu talent
sau nu. Ai nas pentru știre /subiect sau nu.
Restul sunt basme.
- Cel mai dificil invitat într-o emisiune a fost....?
- Un om foarte drag: Mădălin Voicu. Niciodată nu știi ce expresie colorată
îi scapă... Acum vreo 17 ani, când nu se
spuneau măscări pe post, el mi-a răspuns
nonșalant la întrebarea „și dacă adversarii
politici vor spune ca nu ești european cu
atitudinea asta?”… „Mă pupa-n c..”. Mi-au

fluturat timpanele și am zis doar „ah!” și el,
repede: „Să repet?”
- Cel mai dificil Breaking news?
- Mie nu mi se par dificile „BN”...e ca la
curse: adrenalină.
- Atmosfera dintr-o redacție este...
- Iadul pe pământ. Și cel mai bun loc
după cel numit... acasă.
- Te recunosc oamenii pe stradă? Ce
îți spun?
- Da, încă mă recunosc și încă mă regretă deși n-am murit. Încă! Mai nou însă
îmi spun... „mama Sabinei”. Și mă întreabă
de ea. E la fel de plăcut...
- A fi „ Ziarist profesionist” înseamnă...
- Cultură, decență și omenie. Abia apoi
viteză de gândire și acțiune. Ma iertați dar
insist să rămânem oameni...
- În calitate de „ consumator de știri”,
te informezi din online, radio sau TV?
- De oriunde. Consumatorul din mine
vrea rapiditate... vrea să fie primul informat.
- Știri sau emisiuni de opinie? Ce alegi
și de ce?
- Știri... calde și cât mai dezbrăcate de
nuanțe. Trebuie sa am o părere proprie
pentru a le putea îndura pe ale celorlalți.
Abia după...
- Vei ieși la pensie din meseria aceasta?
- Henț!... am ieșit la pensie din meseria
asta. Dar dacă vrei sa ieși cu fruntea sus…
pregătește-ti o asigurare de sănătate bună.
Cel mai mult costă să ieși demn din războaie care nu-s ale tale... și-n presa de azi
majoritatea războaielor nu-s ale jurnaliștilor deși ei sunt folosiți fie ca arme... fie
ca gropari.
- Un gând pentru „vecina” din pagina
alăturată?
- Mami, dacă ți se pare ca ți-am spus
ție unele lucruri în interviul ăsta... să știi
ca așa e. Dacă nu... nu. Și oricum ar fi... să
ai noroc, demnitate , abilitate... și succes. Și
voi, ceilalți, la fel. Cu drag, a dumneavoastră Anca Florea.
TOAMNA 2017
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ISTORII

„Puciul” de la Adevărul
I
ată, de pildă, o întâmplare, poate
nu atât de gravă prin urmări, dar
suficient de pilduitoare pentru
cei care lucrează în presă (și nu
numai!) privind consecințele unor
gesturi nesăbuite ale unor aventurieri, dispuși să „preia” ce nu li se cuvine. Evenimentele s-au petrecut în
martie 1892, când Toma Basilescu,
administratorul Adevărului - serie
veche - (gazetă fondată, după cum
se știe, în 1872, la Iași, de Alexandru
Beldiman și care a apărut cvasi-neîntrerupt, la București, din august 1882
până la 31 martie 1951, pentru a reapărea, în serie nouă,
de la 20 mai 1990 și până în
prezent) își însușește toți banii aflați în casă și, preluând
abuziv registrele de abonați și
anunțuri ale ziarului, încearcă să scoată un ziar „piratat”,
similar ca format și denumire,
în fond o „clonă”, a veritabilului Adevărul. În aceste condiții,
Beldiman, conștient că îl așteaptă un lung și costisitor proces de
presă, decide, în mod surprinzător, să publice în continuare Adevărul
„său”, explicând, într-un editorial din
24 martie 1892, că: „Am fost răsplătit
cu ingratitudinea cea mai aspră de
către cei care au vrut să facă dintr-un

Alexandru Beldiman
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ideal măreț o marfă de exploatat”.
Convins că „cine mă cunoaște mă va
încuraja și mă va urma”, Beldiman
anunță publicul cititor că e hotărât
a lupta „cu slabele mele mijloace”,
rămânând încrezător în cauza sa și
în „bunul simț al cititorilor”. Drept
urmare, în următoarele luni au apărut la București două gazete cu titlu
similar, până când un juriu arbitral,
prezidat de G. Panu și C. Dissescu,
din partea lui Beldiman, și de I.G.
Bibicescu, din partea lui Basilescu,

a decis cine e adevăratul proprietar,
silindu-l pe Basilescu să înceteze publicarea seriei „ilegale”. De semnalat
că „avocatul” lui Beldiman, în fapt
cel care i-a susținut pro bono cauza,
juriul invocat nefuncționând ca un
tribunal propriu-zis, a fost, nimeni
altul decât Constantin Mille, viitorul
patron, din februarie 1888, al gazetei.
Consecințele acestui veritabil
„puci” de presă, fără participare militară, dar cu similitudini frapante cu
unele evenimente recente din viața
breslei jurnaliștilor, au reveberat inclusiv în plan politic, semn că nimic
nu e întâmplător în viața publică.
Astfel, doi dintre cei mai apropiați
aliați și susținători ai lui Beldiman
și, implicit, ai demersurilor sale de
independență publicistică, respectiv redactorii Eduard Dioghenide și
I. Hussar, au fost, primul condamnat la un an cu executare, pentru

@ Marian NENCESCU

un pretins ultragiu public la adresa
unui subcomisar de poliție, celălalt,
pur și simplu expulzat din țară. De
asemenea, a existat inițiativa unui
„grup de ofițeri”, conduși de căpitanul Savopol, constituiți în „parte
civilă”(?), compusă dintr-un așa-zis
„grup etnic maghiar”. A urmat o adevărată încăierare, derulată sub ochii
„bulversați”, ai publicului prezent în
Pasajul Român, unde se afla sediul
ziarului, iar redactorii au fost salvați
in extremis de lucrătorii tipografi,
ieșiți în stradă să-și salveze ziarul lor.
Seara, bătăușii, între care s-au aflat
și câțiva agenți de ordine deghizați,
au spart biroul lui Beldiman, de
unde au furat 1.000 de lei și s-au
oprit doar la intervenția hotărâtă
a lui C. Mille, care, cu pistolul în
mână, l-a somat pe comisarul de
poliție aflat în zonă să ordone încetarea ostilităților, prevenindu-l
asupra consecințelor faptelor sale.
Urmarea a fost că, în cursul aceleiași
nopți, C. Mille era arestat, odată cu
patronul Tipografiei Noi, care tipărea
Adevărul. „Trei zile a durat fierberea
în capitală”, scrie cronicarul ziarului,
în albumul aniversar Adevărul, 25 de
ani de acțiune, timp în care gazeta a
continuat să apară cu sprijinul lucrătorilor tipografi, dar și al Sindicatului
vânzătorilor de ziare, după care „vandalii” s-au potolit (Atelierele Adevărului, 1913, p. 68).
Desigur, a forța o similitudine cu
unele întâmplări actuale e riscant. Rămân, totuși, învățămintele, mai ales
că cine ignoră istoria riscă s-o repete.
Puciuri au fost și vor mai fi în viața
publică. Importantă este reacția presei
și implicit a comunității de ziariști față
de astfel de evenimente. Cu bune și
cu rele, presa rămâne o instituție profund democratică, perfect capabilă săși gestioneze singură devierile de la
legalitate ori de la moralitate.

ATITUDINI

Î

Dileme jurnalistice:
câine sau pisică?

n fiecare luni merg în redacția
„Opinia studențească” și, în timp
ce urc cele trei etaje ale Casei de
Cultură a Studenților din Iași, mă
gândesc ce subiecte aș putea adăuga
pe agenda mea. Uneori îmi spun că aș
putea scrie o tabletă despre ultima mea
călătorie cu trenul, alteori născocesc
un subiect de dosar de presă sau de reportaj. În redacție, fiecare își ia locul la
masa rotundă și începem să analizăm
subiect cu subiect. Unele se dovedesc
bune și apar în următorul număr al
revistei, altele, mai puțin bune, sunt
tăiate cu o linie și uitate. Niciodată
nu m-am gândit că aș putea merge în
vreo redacție din România să-mi prezint un subiect bun și el să fie refuzat
din motive politice sau de alte feluri.
Ori n-am avut ghinionul acesta până
acum, ori cei aproape trei ani de când
sunt la facultate nu sunt încă suficienți.
Libertatea pe care am avut-o mi-a dezvoltat spiritul de observație, pentru că
știam că oricând puteam să extrag, din
jurul meu, un subiect de presă.
Sunt de părere că lipsa independenței presei distruge în timp moralitatea
și entuziasmul jurnaliștilor. Faptul că ai
informații compromițătoare despre un

om de afaceri sau despre un politician și
nu le poți publica într-un ziar sau la un
post de radio ori de televiziune te descurajează și te „macină” în interior. Și,
până la urmă, nu este vorba doar despre
cel care scrie, ci și despre cel care citește.

Efectele presei
Este adevărat, democrația aduce cu
ea și libertatea de exprimare și independența presei. Mulți dintre oameni folosesc principiul „trăim într-o țară liberă
și pot să-mi exprim punctul de vedere”
atunci când vor să-și justifice criticile,
înjurăturile și „toate cele rele”. Un profesor de-al meu, de la Jurnalism, mereu
ne spunea să ne imaginăm cum ar afecta textul pe care urmează să-l publicăm
viața omului despre care scriem. Merită
sau nu merită? Avem probe suficiente?
Iar întrebările pot continua, desigur. Noi
avem această independență a presei sau
cel puțin așa vrem să credem, însă trebuie s-o utilizăm cu simț de răspundere.
Documentarea este o etapă importantă, care nu trebuie nici diminuată, nici
ignorată. În goană după audiență, câți
oameni nu au fost „omorâți”, deși erau
vii sau câte știri cu erori majore nu au
fost publicate... Pe lângă independență,
presa are nevoie și de reguli. Deși avem

@ Ionuț TEODERAȘCU
o autoritate care veghează tot ce se întâmplă în televiziune, mai în fiecare zi
văd titluri exagerate, jurnaliști care manipulează în cel mai murdar mod și alte
texte și imagini scăpate de sub control.
Această ignoranță o simt de fiecare dată
când merg acasă, la Galați. Părinții mei
urmăresc canalele de știri mai puțin calitative și, oricât de mult aș încerca să
le explic că nu este bine, ei tot își mai
scapă privirea pe „terenul interzis”. Când
pornesc cu tata o discuție despre politică, parcă vorbim despre lumi diferite și
uneori discuția devine dureroasă. Îmi
dau seama că acei jurnaliști, oameni care
fac parte din aceeași breaslă cu mine,
îmi mint părinții și îi fac să creadă că
valorile pe care eu încerc să le promovez sunt, de fapt, cele vinovate pentru
inflație, prețuri mai mari la pâine și la
electricitate. La noi este vorba de alegeri.
Citești minciuna de pe prompter sau ieși
din studio? Accepți să-ți fie tăiat cu o
linie subiectul bun de pe agendă sau
te ridici și pleci? Ești „câinele de pază”
al presei sau pisica blândă fără gheare?
Dacă vrei să te otrăvești, fă-o, dar nu-i
otrăvi și pe cei din jurul tău!
TOAMNA 2017
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Un fenomen,
nimic altceva
@ Geo RAEȚCHI

G

rea misie să scrii despre
o mare vedetă a doua zi
după ce aceasta a pierdut
un set la 0, iar în celălalt
a făcut doar două puncte! Tocmai
acum te-ai găsit, Dorule, să mă inviți în aceste coloane? Noroc că te
știu de prea multă vreme cum arzi
pentru natație, atletism, gimnastică, sporturile pe care le-ai comentat
cu precădere, dându-le de la microfoanele bazinelor și sălilor din
frenezia-ți inepuizabilă – altfel rămâneam în banala postură de cititor asiduu al editorialelor lui Cristi
Geambașu și altora mai pricepuți în
ale tenisului. Fiindcă nu mă pretind
vreun competent asupra jocului
rachetelor pașnice, cât oi fi fost de
primul redactor din București care a
transmis corespondențe zilnice din
Melbourne (vrăjit atunci, în ’91, de
Gabriela Sabatini, cum recunosc în
carte „Jocurile Domnului Geo”, publicată de Eikon), care a mai și luat
primul interviu Virginiei Ruzici, a
lucrat în central de presă al Openului
fără egal organizat de Sever Mureșan
la București și a mai scris de la două
turnee marca Țiriac, din Germania.
Ca simplu privitor numai, îmi
declar admirația fără rezerve față de
Domnița Simona. Un sentiment ce
părea imposibil să mă cuprindă când
am urmărit-o prima oară la lucru, într-o întrecere prin care Mureșan visa
să se reimpună între marii organizatori de turnee, după toate necazurile
trăite de el din pricini de inginerii
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financiare, nu doar prin tenis făcute.
Atunci, în Polivalentă, fostul Daviscup-man, cu nelipsitu-i colaborator
Anghel Drăgan, ținându-i isonul în
binecunoscut stil vehement, îndemnau la acordarea de atenție specială
adolescentei al cărei fizic părea potrivit cu tot altor ocupații decât aceleia
de virtuoasă mânuitoare de rachetă.
Îi ascultam - doar aveau ochi mai iscusiți, chiar ex-colonelul de la antitero, fiind protagonist al competițiilor
pentru veterani (dintre care l-a scos
blestemul destinului, prin amputare
de picior). Încercam însă atunci să
țin în frâu zâmbetul neîncrederii,
arătat îndreptățit ceva timp mai apoi,
nealungat nici măcar de succesul de
la Roland Garros, din 2008, fiind ca
o lege nescrisă că ceea ce e posibil să
se întâmple la juniori devine cumva
contra firii când dai de cei mai mari
(la propriu).

Și totuși, încet-încet, am asistat
la o transformare uluitoare. Mai
întâi, constănțeanca și-a marcat
majoratul prin luarea unei decizii
radicale, mature, neobișnuite între
tinere de-o seamă, obsedate de perfecționarea bustului prin metode…
viceversa față de ceea ce a întreprins
ea: a apelat la operație de micșorare
a sânilor, prea generoși pentru trupu-i de mignonă a tenisului, care o
trăgeau în jos și-n teren, și dincolo
de el, prin dureri teribile la spate.
Să ne amintim de invitația adresată,
la momentul respectiv, de către tabloidul „The Sun” cititorilor săi, de
semnare a unei petiții pentru anularea hotărârii de intervenție chirurgicală. Să căutam pe net fotografii
cu Simona înainte de 2009. Să-i revedem apoi parcursul ulterior. La
un an după, juca prima finală WTA.
Mai treceau doi și intra în top 50.

Pentru ca 2013 să-i aducă distincția
de „WTA’s Most Improved Player”,
pe care o singură româncă, Virginia
Ruzici, o mai primise vreodată.
Ce a urmat este de veste-poveste
cu ecouri oriunde în lumea căreia
i-a devenit numărul 1. Nu a triumfat
(încă?) în Marele Șlem. Nici de contestatari nu duce lipsă. Atâta numai
că, exclusiv prin munca sa și investițiile părinților, prin încrâncenarea
definitorie la machidoni – de la Alexandru cel Mare la Hagi -, Domnița
Simona a câștigat celebritate, avere,
dreptul că Nadia să se mândrească cu prietenia ei. Iar peste toate,
sportiva Halep și-a învins propriile
limite, ceea ce i-a dat Ăl de Sus sau
natura, în inegala luptă cu mai dotatele fizic Williams, Șarapova și toate
celelalte cărora le ajunge la umeri.
Nu o fi ea cea mai bună, e doar un
fenomen. Și atât.
TOAMNA 2017
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Mioriţa USA,

cel mai iubit ziar românesc
în diaspora americană!

Z

iarul MIORIŢA USA este o
publicaţie independentă de
informaţie socio-politică şi
culturală; evenimente din
comunităţile româneşti, de promovare a culturii româneşti, a culturii
americane; de promovare a prieteniei
dintre cele două popoare, american
şi român. Este vocea comunităţilor
româneşti din USA.
Ziarul Mioriţa USA nu este finanţat de niciun program financiar din
ţara sau din America de Nord. Este
susţinut financiar din donaţii, abona-
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mentele cititorilor, precum şi din reclamele firmelor româno-americane,
care doresc să-şi promoveze afacerile.
Întregul colectiv redacţional lucrează voluntar. Deşi nu este plătit,
colectivul ziarului depune un efort
susţinut pentru comunitatea românească din America şi pentru păstrarea limbii materne în comunităţile
româneşti din diapora.
Ziarul Mioriţa USA este rezultatul
muncii unei echipe, care îşi dedică
timpul liber unui hobby – scrisul.
Cinste lor!

Scurt istoric

Ediţia tiparită apare lunar, începând
din anul 2007. Unul dintre membrii
fondatori ai ziarului a fost Academicianul Mircea Dimitrie Raţiu (11 octombrie 1923 - 2 septembrie 2011), Avocat
Alin Alistar, membru fondator al ziarului care ulterior s-a retras, Directorul
Onorific al ziarului Mioriţa USA. Prof.
Dr. Mircea Raţiu a emigrat în SUA în
1978, este cunoscut ca „turdeanul cu
şase patente de invenţii”; fratele politicianului Ion Raţiu şi fiul primului

PROFIL
şi în alte state ale Federaţiei – Colorado,
Arizona, Ohio, Illinois, North Carolina,
Georgia, New York, Michigan, Massachusetts, District of Columbia, Virginia,
Maryland, Pennsylvania ş.a.m.d.
Ediţia electronică (copie a ediţiei
tipărite lunare) ajunge la circa 1.000 de
persoane şi personalităţi prin e-mail.

Obiective

prefect român al Turzii. Alaturi de finanţatorul şi directorul executiv al ziarului – Ing. Viorel Nicula, prof. Mircea
Raţiu a pus bazele publicaţiei noastre.
Editorul nostru este Asociaţia Culturală Mioriţa USA din Sacramento,
California, o societate non-profit IRS
501 (c) 3, care organizează spectacole
şi evenimente culturale pe Coasta de
Vest a Americii. Asociaţia Culturală şi
ziarul Mioriţa USA sunt proprietatea
Ing. Viorel Nicula.
În ultimii ani, Asociaţia Culturală
Mioriţa a organizat peste 50 de evenimente culturale, Ziua Naţională a
României, Balul Marţişorului, Ziua
Monarhiei, Balul Strugurilor ş.a.m.d.
Ziarul Mioriţa USA are un tiraj
de 5000 de exemplare/lună; o ediţie
online şi o pagină Facebook.
Ziarul se distribuie în format tipărit
în toate comunităţile româneşti importante de pe teritoriul Statelor Unite, în
special în statele de pe Coasta de Vest
(California, Oregon, Washington), dar

Ediţia online vine ca răspuns la cerinţele dumneavoastră, românii de pretutindeni, care ne citiţi în fiecare lună
şi care ne-aţi ajutat să devenim ceea ce
suntem – o publicaţie apreciată de mii
de suflete tricolore. Ediţia online îşi propune să completeze ediţia tiparită, sa
faciliteze accesul la informaţii pentru
cititorii noştri, în perioadele dintre două
apariţii lunare în format clasic, tipărit.
Ediţia online prezintă ştiri şi evenimente internaţionale; anunţuri şi informaţii din România; ştiri şi evenimente din
SUA, cu impact asupra comunităţilor şi
a vieţii românilor din America.
Misiunea jurnaliştilor este să
caute continuu adevărul şi să furnizeze
informaţii corecte şi complete despre
evenimentele şi problemele societăţii. Mass media româno-americane
fac eforturi pentru a servi publicul cu
minuţiozitate şi onestitate. Aceste deziderate, lansate de Societatea Jurnaliştilor Profesionişti din Statele Unite, au
fost îmbrăţişate de ziarişti din întreaga
lume şi reprezintă esenţa Codului Etic
al profesiei de jurnalist. Ele ne călăuzesc şi pe noi, redactorii de la Mioriţa USA. Este felul în care am ales să
respectăm profesia de jurnalist şi pe
dumneavoastră, cititorii noştri fideli.
Viziunea colectivului de la
Mioriţa USA este adaptată mileniului
trei în care am paşit. Sperăm ca Mioriţa USA online va fi un mijloc de
informare util, modern şi benefic şi
ne ne va ajuta să ne facem mai bine
datoria faţă de dumneavoastră. Informaţia înseamnă putere, iar ediţia online, nascută în anul 2010, va avea un
flux continuu de ştiri corelat cu evenimentele lumii. Dorim să vă oferim o
publicaţie uşor de accesat, actualizată
şi adaptată cerinţelor dumneavoastră.

@ Mădălina Corina DIACONU

Mesaj de la
finanţatorul şi
directorul executiv
al ziarului,
ing. Viorel Nicula

Mulţumim tuturor jurnaliştilor și
partenerilor media, care ne-au
fost alături în aceşti ani, tuturor
celor care şi-au dedicat timpul
şi energia pentru asociaţia şi
ziarul independent Mioriţa USA,
alături de fondatorul ei,
ing. Viorel Nicula.
Vă respectăm şi vă preţuim
pe dumneavoastră, cititorii,
pentru interesul cu care
ne-aţi înconjurat în anii scurşi
de la debut. Redacţia noastră
doreşte să fiţi informaţi prompt
şi corect, despre evenimentele
care apar zilnic în lume şi în
comunităţile româneşti din
diaspora, evenimente care nu
ţin cont de timpul nostru liber
sau de frecvenţa de apariţie a
ediţiei tipărite.
TOAMNA 2017
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DIN ISTORIA PRESEI

Adevărul,

o poveste jurnalistică de succes

Î

n luna mai 1898, în ziarul „Adevărul”, unul dintre cele mai răspândite şi mai longevive ziare
ale vremii (prima serie a apărut
la Iaşi, între 1871-72, sub conducerea lui Alexandru Beldiman, iar seria nouă, inaugurată la Bucureşti, a
apărut regulat, cu excepţia anilor de
război, până la 12 aprilie 1946, când
şi-a încetat „benevol” apariţia), era
publicat un anunţ, tehnoredactat în
stil art-noveau, cu un conţinut cu totul special: „Direcţiunea ziarului Adevĕrul vă roagă să bine voiţi a onora cu

Fațada Palatului Adevĕrul
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presenţa D. inaugurarea noului său
local din strada Serindar n. 11, care se
va face în ziua de Duminică 3 Maiu,
orele 2 p.m. Bucuresci 1898” Era vorba
de primul sediu propriu al unei publicaţii bucureştene, instalat chiar pe
„Strada Presei”, azi Constantin Mille,
numit cu totul inspirat Palatul Presei
şi al Artelor, ridicat prin strădania lui
Constantin Mille (n. 21 decembrie
1861, Iaşi – d. 20 februarie 1927, Bucureşti, jurnalist şi avocat, membru al
Sindicatului Ziariştilor şi preşedinte,
în exerciţiu, în 1926, al Asociaţiei Pre-

@ Marian NENCESCU
sei, prima grupare profesională de la
noi care a militat pentru acordarea
dreptului la pensie al ziariştilor).
În acest context, menţionăm că
zona numită Sărindar era în curs
de reamenajare urbanistică, după
demolarea, în 1893, a fostei Biserici
Sărindar (situată pe amplasamentul
actualului Cerc Militar Naţional) şi
deschiderea Bulevardului Elisabeta,
pe care s-au construit cele mai multe
şi mai moderne cinematografe, unele
cu grădini de vară, majoritatea „cu
ieşirea prin Sărindar”.
Noua clădire, creaţie a arhitectului Ştefan Ciocârlan (1856-1937), era
o replică a sediului celebrei publicaţii pariziene „Le Figaro”, şi purta pe
drept denumirea de Palat, fiind amenajată în stilul epocii, ca un adevărat muzeu, împodobit cu colecţii de
pictură şi artă grafică şi adăpostind
inclusiv cea mai completă colecţie de
obiecte şi documente despre Revoluţia de la 1848, un ansamblu ce ne lipseşte azi cu desăvârşire. În context,
mai semnalăm că Palatul Adevărului
dispunea, pe lângă colecţiile de artă,
şi de una dintre cele mai valoroase
serii de afişe originale cuprinzând
creaţii ale lui Toulouse-Lautrec, Mucha, rusul Caran d’Ache (condei, pe
româneşte), ori românul, naturalizat la Paris, Pall (Jean de Paleologu,
autorul celebrului portret al Miţei
biciclista).
Tot ca o noutate, semnalăm că
fiecare redactor dispunea de birou
propriu, că ziarul avea o Sală a depeşelor, pentru telegramele externe,
linii telefonice cu principalele capitale europene, o colecţie fabuloasă

Salonul de recepție al Direcției

de clişee fotografice, dar şi o bibliotecă, cu toate noutăţile editoriale la
zi, cum nici la Biblioteca Academiei
nu puteai găsi. La fel, la redacție era
instalat un clopot, în fapt o talangă
pentru boi în toată regula, culeasă
de Anton / Toni Bacalbaşa (18651899) de la o fierărie din Bărăţie şi
menită să aducă liniştea atunci când
lucrurile riscau s-o ia razna. Nu e
de omis nici bufetul unde redactorii, laolaltă cu lucrătorii tipografi,
puteau servi o gustare sau chiar un
pahar -două de vin, ori un rachiu,
„pentru inspiraţie”.
Despre Alexandru Beldiman
(1832-1899), primul patron al
„Adevărului” , se ştie că era cumnat
cu domnitorul Al. I. Cuza, motiv
pentru care a și fost numit Prefect
al Poliţiei Capitalei. Din păcate,
poate şi din vina lui (susţin unii
istorici), dar şi la ordinul lui Cuza
(afirmă Beldiman), el nu a putut
preveni complotul militar de la 11
februarie 1866, prin care domnitorul legitim a fost înlăturat de la
putere. Dezamăgit, Beldiman s-a
retras la Iaşi, continuând, prin scris,
să se opună dinastiei străine instalate la cârma țării. Astfel, pentru a-şi

susţine opiniile politice, tipărește,
la Iaşi, prima serie a „Adevărului”.
Spre bucuria noastră, am descoperit, într-o arhivă şi bibliotecă
privată din Bucureşti, un exemplar
rarissim din primul număr al „Adevărului”, datat 15 decembrie 1871
(an I, nr.1, 4 pagini, cu apariţie săptămânală), în care articolul de fond
se numeşte chiar „Dinastia română”
şi care se încheie cu următorul mesaj
profetic: „Generaţia de la 1866 a comis o neiertată greşeală. Generaţia
viitoare e datoare a apăra”.
Portretul patronului, ca şi cel al
lui C. Mille, au rămas în holul Palatului până la demolarea (parţială),
survenită în 1924, locul gol putând fi
şi azi identificat în holul clădirii fostei Tipografii Luceafărul. Renăscut,
la 15 august 1888, „Adevărul”, serie
nouă, avându-l ca prim redactor pe
Grigore Ventura (1840-1909, jurnalist şi compozitor, originar din Brăila), va păstra de la început linia antidinastică, susţinând independenţa şi
mândria naţională ca valori politice
fundamentale. „Să te fereşti, române,
de cui străin în casă”, îşi încheia Al.
Beldiman editorialul de debut (An
I, nr. 1, luni, 15 august 1888).

Cu precizarea că, în vremea ocupaţiei germane, între 1916-18, sediul
„Adevărului” a fost utilizat de publicaţia colaboraţionistă „Bukarester
Tageblat” („Gazeta Bucureştilor”),
vom mai semnala că C. Mille s-a
retras definitiv de la conducere în
1924, ulterior ziarul apărând sub
acţionariat, sub numele de Societatea „Adevărul”, care a continuat să
publice un cotidian „democrat”, de
seară, cu un tiraj zilnic de 50.000 de
exemplare. Acesta şi-a încetat apariţia la 12 aprilie 1943, în contextul
„prefacerilor politice, economice şi
sociale” intervenite în politica internă. Ultimul editorial, „Către cititori”,
pus la dispoziţia noastră de acelaşi
bibliofil anonim, este un exemplu
de luciditate jurnalistică : „O lume
s-a prăbuşit sub ochii noştri, o lume
nouă se ridică biruitoare... Este societatea socialistă în jurul căreia s-a
raliat clasa muncitoare...” („Adevărul”, an 65, nr. 18039). În concluzie,
„Adevărul” înţelege că „misiunea
(sa) e încheiată şi urează clasei muncitoare mari succese în societatea
socialistă deschisă de lumea nouă...”.
Un sfârşit demn de o publicaţie
democrată!
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IMPLICARE

la

R

omânia va prelua, începând cu 1 ianuarie
2019, pentru șase
luni, Președinția
uneia dintre cele mai importante instituții internaționale Consiliul Uniunii Europene, la
12 ani de la aderarea la Uniunea
Europeană.
La invitația adresată de Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanții UZPR au participat
miercuri, 4 octombrie a.c., la lansarea Forumului de consultare
publică, comunicare și dezbateri,
dedicat preluării, de către România, a președinției Consiliului
Uniunii Europene, în semestrul
I 2019. Sosită pe adresa Uniunii,
mai exact a președintelui aceste-

ia, Doru Dinu Glăvan, invitația
lansată de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a reunit în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol
I” din București organizații profesionale, academice, patronale și
sindicale, precum și alte structuri
asociative ale societății civile.
Forumul de consultare publică, comunicare și dezbateri are ca
principal scop crearea cadrului
formal de derulare a dezbaterilor
publice organizate de Ministerul
Afacerilor Externe pe tema viitoarei Președinții a Consiliului
Uniunii Europene din primul
semestru al anului 2019. Aceasta
își propune asigurarea exercitării unei Președinții românești de

succes, prin implicarea a cât mai
mulți actori în procesul pregătirii, democratizarea și transparentizarea accesului la informațiile
de interes public pe teme europene reprezentând, în egală măsură, componente prioritare ale
strategiei Ministerului Afacerilor
Externe.
Prezentând rolul țării noastre
și al instituțiilor guvernamentale în importanta misiune de asigurare a Președinției Consiliului
Uniunii Europene, ministrul delegat pentru Afaceri Europene,
Victor Negrescu, a subliniat atât
provocările, cât și oportunitățile
induse de acest rol în premieră
pentru țara noastră. Preocupat
de identificarea experților și derularea programelor de formare
a acestora în domeniul afacerilor
europene, dar și de reunirea grupurilor de lucru pe domenii de
activitate, ministrul delegat pen-

România la rãscruce:

tru Afaceri Europene a prezentat
demersurile întreprinse și rezultatele obținute până acum, apreciind nivelul pozitiv și optimist al
derulării activităților. Domnia sa
a subliniat, în derularea activităților din calendarul pregătirii
PRES - RO 2019, și importanța
dezbaterilor și a dialogurilor pe
teme de interes prioritar pentru
România, ca o componentă a
agendei de lucru pentru viitoarea Președinție românească a
Consiliului UE.
În acest context, Forumul
de consultare publică se dorește o platformă de dezbateri ale
mediului non-guvernamental
alcătuit din structuri asociative
cu reprezentativitate națională,
organizate în grupuri de lucru
tematice, dintre care cel dedicat
mass-media este unul prioritar.
Apreciată pentru „consistența
și relevanța demersurilor’’ în-

@ Valentin UBAN

„Anul 1917 - politică și război”

Biblioteca Națională a României a găzduit, la sediul central
din Capitală, conferința cu tema Anul 1917 - politică și război,
dedicată aniversării a 100 de ani de la evenimentele din
Primul Război Mondial.

O

rganizată în colaborare cu Muzeul Național al Pompierilor, la
jumătatea lunii octombrie a.c.,
manifestarea a reunit atât specialiști în domeniu - cercetători, istorici, muzeografi - cât și un public interesat de subiectul propus în discuție. Moderată de
președintele Asociației Europene de Studii
Geopolitice și Strategice, dr. Constantin Corneanu, de la Muzeul Național al Pompierilor,
conferința a ocazionat rememorarea unor
evenimente cruciale din istoria României,
aflată la răscrucea anilor 1916-1917. Între
acestea s-au aflat perioadele privind neutra38
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litatea din primii ani ai Marelui Război, dar
și intrarea țării nostre în marea conflagrație,
alături de Puterile Aliate - Franța, Marea
Britanie, Rusia și celelalte.
Rememorând motivele care au dus la
înfrângerile repetate ale Armatei române și
retragerea temporară a administrației de la
București în Moldova, dr. Alexandru Mamina, cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, a subliniat lipsa de pregătire a țării
noastre în momentul intrării acesteia în război, atât din punct de vedere organizatoric,
dar și al dotării și pregătirii Armatei române. Reliefând discrepanțele sociale, lipsa de

pregătire și educație, insuficienta organizare
și implicare a autorităților vremii în grelele
momente ale războiului, vorbitorul a insistat asupra importanței cunoașterii cauzelor
și efectelor erorilor comise, pentru a nu mai
repeta asemenea scenarii pe viitor.
Analizând situația politică a perioadei
anilor din Primul Război Mondial, dr. Manuel
Stănescu, cercetător la Institutul de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, a conturat
imaginea unei societăți românești divizate,
trecute prin adâncul conflict social din 1907
și încă insuficient structurate, ceea ce a provocat rapida șubrezire a coeziunii sociale în
anii marii conflagrații mondiale.
În captivanta sa expunere, dr. Constantin Corneanu a refăcut un adevărat traseu
prin evenimentele vremii, de la înfrângerile
succesive ale Armatei române, din anii 19161917,și retragerea administraței de la Bucu-

treprinse, Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România și-a
exprimat disponibilitatea și ca-

pacitatea de a participa și contribui la identificarea și desfășurarea de acțiuni culturale și,

rești la refacerea militară și națională
marcată de marile victorii de la Oituz,
Mărășești și Mărăști și terminarea
victorioasă a războiului de către o Românie renăscută. Renaștere care a culminat cu marea reunire a provinciilor
istorice și teritoriilor românești din anul
1918 în cel mai frumos proiect național
desăvârșit prin crearea României Mari.
Moderatorul a reafirmat și subliniat
opiniile anterioare referitoare la rolul
și importanța unei societăți bine organizate și dezvoltate, cu o administrație
competentă și coerentă, capabilă să
asigure atât gestionarea problemelor
curente ale țării, cât mai ales dificilele
provocări generate de situațiile de criză
internațională.
Atitudine cu atât mai importantă
astăzi, când evoluția geostrategică mondială cunoaște fenomene dintre cele
mai variate și imprevizibile, cu situații
tensionate și reacții dintre cele mai impredictibile, lucru confirmat și de seria
numeroaselor intervenții și dezbateri
generate de expunerile celor trei istorici. Numeroasa asistență prezentă, între care cadre didactice, studenți, elevi,

în aceeași măsură, de asigurare
a promovării acestora în plan
național, regional și european.
Între cei prezenți la manifestare s-au aflat directorul executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății civile Ionuț
Sibian, membru în Comitetul
Economic și Social European
- CESE; vicepreședintele Blocului Național Sindical Minel
Ivașcu, membru CESE; rectorul
UTC București, prof. Radu Văcăreanu; președintele Senatului
SNSPA, prof. I.G. Bărbulescu, laureat al Premiului Cetățeanului
European; primarul Sectorului
3 al Capitalei, Robert Negoiță,
membru în Comitetul European
al Regiunilor - CER; președintele Consiliului Județean Ialomița,
Victor Moraru, membru CER și
alți invitați. Aceștia au subliniat oportunitățile de imagine pe
care le poate dezvolta România
cu ocazia acestei Președinții,
importanța cadrului de dialog
social non-guvernamental, dar
și utilitatea implicării experților
din diverse domenii de activitate
în stabilirea agendei de lucru și

administrarea responsabilităților
implicate de Președinția Consiliului UE.
Președinta Comisiei pentru
afaceri europene a Senatului României, senator Gabriela Crețu,
a insistat asupra implicării eficiente și pozitive a fiecărei asociații și organizații profesionale și a
experților acestora în derularea
activităților presupuse de Președinția României la Consiliul UE.
În acest context pozitiv s-au afirmat și rolul, capacitățile și disponibilitatea Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România și a
membrilor acesteia, care dispun
de experiența, profesionalismul,
creativitatea și analiza necesare
identificării și derulării proiectelor și programelor din domeniu.
Aceasta fiind, alături de activitățile independente desfășurate de
membrii Uniunii, o recunoaștere
și o oportunitate de dezvoltare
a manifestărilor profesionale de
utilitate publică pe care UZPR le
desfășoară, între care „Seratele
Eminescu”, publicațiile „Cronica
timpului” Revista „UZP” și alte
realizări ale organizației noastre.

bibliotecari și documentariști, ziariști
și alte categorii de public, a apreciat
expunerile și dezbaterile provocate de
acestea, exprimându-și interesul și pentru alte asemenea manifestări viitoare.
Participanții la conferință au putut viziona și expoziția de fotografii
și imagini România în Primul Război
Mondial - Anul 1917, care face parte
din proiectul România în Primul Război
Mondial (1916 – 1918), desfăşurat de
Biblioteca Națională a României în al
doilea an consecutiv. Aceasta ilustrează
prin fotografii, documente istorice şi
articole din presa epocii viaţa militară şi
civilă a anului 1917, imagini surprinse
şi imortalizate de Serviciul Fotografic
al Armatei, Marele Cartier General Român, dar și de Administraţia Militară
Germană de Ocupaţie.
Manifestările se înscriu în bogata
serie de activități culturale și documentare desfășurate de specialiștii Bibliotecii Naționale a României și găzduite
de impozantul și modernul sediu al
acesteia din centrul Capitalei, la care
sunt invitați și așteptați să participe toți
cei interesați.
TOAMNA 2017
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RECENZIE

Studiu monografic

ULMENI

„Noi, de fapt, avem două
patrii coincidente:
o dată este patria de
pământ şi de piatră şi
încă o dată este numele
patriei de pământ
şi de piatră.”

Nichita Stănescu

@ Prof. dr. Constantin DOBRESCU

A

Fundaţia pentru Istoria Prahovei Ploieşti

pariţia oricărei cărţi este o
sărbătoare de suflet şi de
spirit şi de aceea prezentul
volum la care ne vom referi, scris cu multă dragoste despre
meleagurile natale, constituie mai
mult decât o carte de vizită, este o creaţie de valoare a autorilor.
Onorat de autori cu lectura manuscrisului pot plăti o mică parte din
„preţul cunoaşterii” sub forma impresiilor mele de cititor, ca unul care are
rădăcini trainice pe linie paternă de pe
Valea Târnavelor.
Demersul ştiinţific privind frumoasa localitate maramureşeană Ulmeni
de pe Valea Someşului, care vede lumina tiparului sub egida Asociaţiei
Cultural Creştin Umanitare „Ars Vivat”, încearcă să abordeze în chip unitar
trecutul istoric al acesteia. Pe baza unor
documente de arhivă în mare parte
inedite şi a unor lucrări inedited, distinşii autori dau consistenţă aserţiunii
că „prin cunoaşterea istoriei se realizează cunoaşterea de sine şi pregătirea
viitorului”. Autorii au bătut recordul
de „penetraţie persuasivă” în arhivele
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şi bibliotecile maramureşene. De remarcat că dau dovadă de obiectivitate
prezentând adevărul istoric privind perioada comunistă, cu onestitate acolo
unde este cazul. Credem că nu greşin
dacă afirmăm că autorii pun în valoare
ideea „nicio localitate maramureşeană
fără monografie.”
Lucrarea este expresia faptului că
fenomenul istoriografic local, ca parte integrantă a istoriei naţionale – în
calitate de componentă distinctivă a
culturii – continuă să existe, cu toate
greutăţile perioadei pe care o trăim.
Credem că cei doi harnici cercetători
au conceput lucrarea lor ca o cercetare deschisă care să permită aflarea
unor răspunsuri cu privire la evoluţia
în timp şi spaţiu a localităţii Ulmeni.
Constatăm că în cercetarea lor, Radu
şi Mircea Botiş – ca exemplu de lucru
în echipă – s-au ghidat după cele două
principii formulate de marele retor roman Marcus Iulius Cicero: primo – să
nu spui niciodată ceea ce ştii că nu
este adevărat, secundo – să afirmi întotdeauna ceea ce ştii că este adevărat.
Desigur, lucrarea este piatra de început

a noi cercetări privind evoluţia unei
vechi aşezări maramureşene.
Unii pot spune că trecutul unei localităţi rurale sau urbane nu are relevanţă acum, în plin proces de integrare
europeană. Noi considerăm că în noile
condiţii, când Europa se pregăteşte săşi desfiinţeze graniţele spre a deveni
ţara uriaşă a tuturor neamurilor care
o compun, aşezările româneşti trebuie
să-şi ştie numele şi blazonul neamului
şi tot ce ţine de sângele care îi curge
prin vene. Numai aşa familia românească – cu străbunici, părinţi şi copii –
va putea fi recunoscută la locul pe care
îl are între celelalte familii europene, și
nu confundată cu altele sau considerată
ca fără istorie.
Desigur, cei doi nu şi-au propus să
epuizeze problema cercetată, neavând
orgoliul de a nu le scăpa nimic din toate
mărturiile care vor fi existând privind
comunitatea respectivă. Lucrarea este
realizată conform cu normele ştiinţifice ale Academiei Române, care prevăd
modul în care trebuie să se desfăşoare
munca de documentare şi elaborare a
lucrării în cauză.

Reuşim să descifrăm, din paginile lucrării pe care o analizăm, spiritul
şcolii de sociologie a lui Dimitrie Gusti,
din anii 1930, școală cunoscută prin
lucrările Sociologia Militans şi Teoria
Monografiei Sociologice, a elevului lui
Dimitrie Gusti, Henri H. Stahl.
De fapt, autorii relevă pregnant modul în care evenimentele istorice petrecute la nivel macro-istoric naţional
se răsfrâng la nivelul unei comunităţi
locale. Altfel spus, distinşii autori pun
în practică ideea regretatului
academician Constantin C.
Giurescu, care afirmă că o
istorie completă şi veridică a
neamului românesc nu este
posibilă decât atunci când
fiecare comunitate locală va
avea realizată şi publicată monografia sa. Sunt relevate locul
şi importanţa aşezării Ulmeni
în reţeaua urbană a judeţului
Maramureş, care are rolul
unui releu în transmiterea
caracteristicilor urbane spre
spaţiile rurale înconjurătoare.
Citind această carte, constatăm că indiferent de direcţia în care mergem, distanţa
pe care o parcurgem, destinul
pe care îl avem, acel ACASĂ
din copilărie îl ducem mereu
în suflet. Abia la maturitate
sau la bătrâneţe ne convingem că acolo se află Dumnezeu şi ne întoarcem iar şi iar
la origini.
Prin apariţia acestei lucrări
ne aflăm în faţa unui eveniment editorial de excepţie

pentru oraşul Ulmeni, căruia este nobil
să i se recunoască importanţa. Ne permitem să asemuim demersul despre
comunitatea natală cu certificatul de
naştere al unui copil, peste care s-au
aplicat în timp nenumărate menţiuni,
dar niciodată pe cea de deces, pentru
că, odată ce ea „s-a născut”, este sortită
„a trăi” în eternitate şi să devină o autentică „Evanghelie” pentru toţi membrii comunităţii, pe care îi reprezintă.
Scriind cu abnegaţie şi onestitate,
s-a realizat o lucrare cu ţinută academi-

că şi mare valoare ştiinţifică intrinsecă.
Alcătuită cu acribie, într-un stil accesibil, lucrarea formată din 10 capitole
este plină de date şi cifre, de valori măsurate sau extrase şi mereu comparate, integrate şi interpretate, valori care
exprimă cuantificat mediul natural sau
viaţa economico-socială a comunităţii
din care provin. Autorii se opresc, pe
spaţii ample, şi asupra aspectelor legate
de datini şi obiceiuri, munci agricole,
viaţă, nuntă, naştere, înmormântare
etc., aspecte etnografice, ocupaţii tradiţionale, credinţe despre cer
şi astre. Utilă este şi galeria
personalităţilor sau, mai
bine zis, a fiilor localităţii,
care s-au ridicat din Ulmeni
şi au contribuit la ridicarea
morală şi culturală a așezării.
Ne este arătat un colţ de ţară
cu oameni harnici, aprigi,
care şi-au păstrat credinţa,
limba, portul şi obiceiurile,
în ciuda vitregiei timpului,
vedem oameni cu tradiţii
străvechi, oameni apropiaţi
de natură, de peisajele locului, de cele eterne primordiale, ca şi de cele create de ei,
simţindu-le şi îmbinându-le
ca nimeni alţii.
Citind această carte realizezi că eşti cu adevărat
al acestei ţări, eşti acasă, că
simţi sufletul pământului ei,
când inspiri chiar şi ocazional mirosul ogorului muşcat
de sapă, amestecat cu izul
buruienii, cu ţărâna în care
se îngroapă tălpile.
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CONDEIE

O biografie crâncenă:
Zaharia Stancu
Din interviurile de altădată ale lui Carol Roman
„Pamfletar fiind, mi-a plăcut să creionez în acidul sulfuric
al scrierilor mele figurile cupide şi veroase ale unor
oameni politici ai epocii, răi întocmitori de legi”

L

a 5 decembrie 1974 a plecat dintre noi acest
strălucit reprezentant al culturii româneşti, romancier, poet, ziarist, care în decursul a cinci
decenii a desfăşurat o vastă activitate literară şi
publicistică. Prezent fără întrerupere în coloanele ziarelor şi revistelor, Zaharia Stancu şi-a afirmat vigurosul său
talent de scriitor realizând opere de mare valoare, printre care romanele „Desculţ” şi „Dulăii”, „Rădăcinile sunt
amare”, „Ce mult te-am iubit”.
Am avut prilejul de a-l fi cunoscut îndeaproape pe Zaharia Stancu, o personalitate puternică, un om dârz, care,
povesteau mulți scriitori, nu se lăsa îngenuncheat. Îşi iubea
confraţii de breaslă, pe care îi apăra şi cărora, în acei ani
grei pe care îi parcurgeam, le asigurase condiţii mai bune
comparativ cu alte epoci. De multe ori i-a ţinut piept unui
Ceauşescu pornit împotriva scriitorilor.
L-am cunoscut în urmă cu mulţi ani, mai întâi în casa
lui George Macovescu, pe care îl vizitam adesea. Venisem
să-i solicit un articol pentru ziarul tineretului. Zaharia
Stancu a acceptat numai după ce i-am dovedit, mai mult
prin comunicarea de sentiment decât printr-o argumentare decisivă, de ce anume redacţia îi dorea scrisul.
A consimţit apoi, de-a lungul timpului, ori de câte ori
îi treceam pragul casei din capul străzii Herăstrăului, să-i
solicit gândul, rândurile şi atitudinea în favoarea unei cauze a omului tânăr. Întotdeauna era simplu, direct, uman.
Mă întâmpina mereu cu aceleaşi cuvinte: „Ce mai face
tineretul?”, rostite cu un glas pe cât putea de binevoitor.
- Aţi trăit o viaţă mai mult zbuciumată decât lină. După
cum aţi spus în atâtea rânduri, n-aţi avut astâmpăr niciodată. Nici în trecut, nici acum. Şi mi s-a confesat:
- În cele ce urmează, îmi face plăcere să-mi aduc aminte
de câţiva oameni care au însemnat ceva pentru mine şi
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care încă din anii copilăriei şi ai tinereţii m-au îndemnat
să deprind şi să profesez omenia. Aveam nouă ani când am
început să mă îndrept spre şcoală. Deşi eram cam mărişor,
aşa s-au brodit lucrurile. De cum am deprins taina cititului,
devenind astfel primul ştiutor de carte din familia mea, m-a
cuprins o nepotolită sete de a afla cât mai multe minuni din
tainele pe care le conţineau filele de carte. Atunci am găsit
un om care, cunoscându-mi înclinaţia, m-a încurajat şi a
început să-mi aducă la şcoală carte după carte. Este vorba de
minunatul meu învăţător Gheorghe Popescu – Bragadiru,
căruia, de altfel, îi dedic numeroase pagini străbătute de
fiorul recunoştinţei în romanul meu „Desculţ”.
... În vara anului 1915 am terminat şcoala primară şi –
simplu, fără niciun fel de ezitare – m-am tocmit slugă. Nici
eu şi nici alţii n-am ţinut seama că între 1911 şi 1915 citisem
câteva sute de cărţi şi ştiam cât ştiau elevii buni din ultimele
două-trei clase de liceu. În toamna lui 1916 am trăit febra
mobilizării şi invazia nemţească. Păduchi. Râie. Foamete. În
vara anului 1917 am ajuns argat pe o moşie boierească din
lunca Dunării… În armanul de la Lisa al acestui moşier am
vieţuit printre prizonieri, soldaţi şi ţigani. Mi-a mers bine?
Bine. Pentru că am supravieţuit şi trăiesc şi azi”
- O primă remarcă, dacă-mi permiteţi: n-aţi fost un om
singur, deoarece chiar de la început aţi luptat pentru dreptul
la viaţă purtând în inimă îndemnul generosului dascăl…
Ce anume vă mai face să vă iubiţi începuturile?
- Din aceiaşi ani ai tinereţii îmi vine în minte – dintre
numeroasele chipuri care îmi zâmbesc din lumea mea din
urmă cu multe decenii – figura lui Cezar Petrescu, care,
începând din anii debutului meu, m-a onorat cu atenţia şi
cu prietenia sa. Bănuiesc că, dintre atâţia scriitori pe care

i-am cunoscut şi împreună cu care am colaborat numeroşi
ani, prin minte îmi trece imaginea lui Cezar Petrescu deoarece de numele lui se leagă amintirea dragă a unor poezii
de tinereţe deosebit de grăitoare pentru sensibilitatea şi
starea mea de spirit de atunci. Pentru că, orice s-ar spune,
ne iubim începuturile – poezia este adolescenţa mea – şi
de ele mi-e dor întotdeauna.
Marele scriitor pomenit a fost un om în preajma căruia
m-am simţit întotdeauna extrem de bine. Ştia să fie calm,
inimos şi efervescent deopotrivă, ştia să-şi respecte partenerii, ştia să-şi iubească prietenii şi colegii, ştia să spună
un cuvânt cald de încurajare exact atunci când era nevoie.
Cezar Petrescu mi-a cunoscut poeziile publicate în revista
„Gândirea”. Se cuvine să amintesc de acest om minunat cu
atât mai mult cu cât, în acele zile de început, în care mă
încuraja şi-mi selecta „materialul rar” din minereu, simţea
din plin afectarea unei boli grave.
- În presă sunteți considerat a fi un ziarist protestatar,
neliniștit…
- Cam așa... Îmi mai amintesc de debutul meu publicistic – nu aveam încă 18 ani pe atunci – printr-un articol
din ziarul „Victoria” din Turnu Măgurele. Viaţa trăită până
atunci, în privaţiuni şi trudă crâncenă, împreună cu oameni
valoroşi, deşi tineri – care se zbăteau fie pentru a avea un colţ
de pâine, fie pentru a-şi vedea în coloanele vreunei reviste
rodul zbuciumului a nenumărate nopţi, deoarece zilele erau
ocupate cu ocna supravieţuirii – m-a determinat să scriu
acel prim articol al meu în care mă ridicam împotriva nedreptăţii făcute văduvei lui George Coşbuc, care primea o
pensie de 80 de lei pe lună.
Aceeaşi iubire de dreptate, de oameni, de adevăr şi de
frumos mi-a străbătut fiinţa toată viaţa. Patosul tânărului
de odinioară s-a menţinut treaz de-a lungul întregii mele
vieţi... Pamfletar fiind, mi-a plăcut să creionez în acidul
sulfuric al scrierilor mele figurile cupide şi veroase ale unor
oameni politici ai epocii, răi întocmitori de legi şi stricători
de moravuri.
Scriitorul mi-a pus pe dinainte câteva scrieri:
„O, dacă le-aţi vedea cum se gudură femeile acelea superbe, îmbrăcate în blănuri, pe lângă câini! Cum se înduioşează şi cum le lăcrimează ochii frumoşi la gândul că vor
fi despărţite o zi, două de odoarele lor! Unele vin seara,
îţi iau câinii de lănţuc şi-i duc la domiciliu. Dimineaţa îi
aduc şi-i pun din nou în cuşti, să fie admiraţi. La expoziţia
canină se dau şi premii. Da. Premii care întrec în valoare
pe cele acordate scriitorilor şi oamenilor de ştiinţă de către
Academia Română. Premiul cel mare îl ia căţelul cu codiţa
mai nostim răsucită, ori cu urechea bercită mai cu haz. Prin
cartierul Griviţa, spre barieră, unde locuiesc, ori pe Şoseaua
Vitan, unde am locuit altădată, ştiu cete de copii flămânzi,
râioşi, zdrenţăroşi, buboşi... De ce nu organizează nimeni o
expoziţie de asemenea copii? Cucoanele noastre nu se pot
osteni să-i vadă în colibele lor, la periferie. Să-i aducem şi
să-i punem sub ochii lor pe Calea Victoriei, spre seară, când
trec cu javrele lor în lanţ, venind de la expoziţia de câini...”
TOAMNA 2017
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Şi o altă pagină dintr-o carte a sa:
„Tinere fiu al lui Stelian Popescu, dimineaţa când te îmbraci, să ştii: cămaşa dumitale de mătase, moale şi frumos mirositoare, e
ţesută din sudoarea muncitorilor care robesc
în strada Brezoianu. Hainele de stofă englezească cu care te fuduleşti sunt cumpărate
cu bani proveniţi din exploatarea munţilor
Drajnei, munţi furaţi de tatăl dumitale, prin
Elena Creţulescu, celor cinci mii de moşneni
prahoveni. Banii de buzunar pe care îi cheltui
cu frenezie tinerească, tinere fiu al lui Stelian
Popescu, sunt de la Măineasca, sat în care
Stelian Popescu a furat – da, da, acesta este
cuvântul – sătenilor... o baltă... Iartă-mă că-ți
mâhnesc sufletul, iartă-mă că-ți sfâşii inima
atât de tânără, dar trebuie să-ţi mai spun:
dacă n-ai fost atins încă de putreziciunea din
jurul tău, fugi, fugi departe de ea, cât mai
ai vreme. Ieşi în viaţă numai cu forţa dumitale. Ia de piept viaţa şi bizuie-te numai pe
mintea dumitale, numai pe braţele dumitale.
Părăseşte bogăţia viermănoasă pe care Stelian
Popescu, prin prostituare, prin trădări, prin
jafuri banditeşti, a strâns-o şi se pregăteşte
să ţi-o treacă”.
Şi a continuat să mi se destăinuie:
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- În urmă cu ani, după o participare intensă la viaţa literară şi publicistică, am condus
revista „Azi”, de care-mi amintesc cu emoţie
ca şi de numele celor împreună cu care am lucrat, distinşi colaboratori, oameni de cultură,
minţi agere ce supuneau raţiunii tot ceea ce le
înconjura. Voi enumera dintre aceştia pe Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Vladimir Streinu,
Ion Vinea, Ion Pillat, Geo Bogza, Alexandru
Sahia, Gib Mihăescu. Anchetele publicate în
„Azi” ne-au implicat pe toţi, ne-au trecut de
partea baricadei împotriva forţelor reacţionare şi fasciste din România de atunci. De
altfel, se cunoaşte faptul că în 1940 revista a
fost suspendată de către regimul fascist.
Şi nu pot să nu-mi amintesc şi de „Ceahlăul” literaturii româneşti care a fost Mihail Sadoveanu. L-am iubit şi-l voi iubi întotdeauna
pe acest mare om, care mi-a înseninat multe
din zilele vieţii mele. Un munte de bunătate
şi modestie deopotrivă. Tot ce are mai bun
omul de pe meleagurile româneşti se revărsa
armonios în acea întruchipare unică ce a fost
Mihail Sadoveanu şi pe care nu avem voie
nici noi, vârstnicii, şi nici voi, oamenii tineri,
să-l dăm uitării. Lumea minunată a povestirilor sale, oamenii simpli, emoţiile fireşti,
primare, tablourile unice ale unor colţuri de
Românie pitorească, limba străbună cu nestemate nenumărate – toate îţi apăreau în lumină
privind chipul blajin şi omenos
al marelui nostru înaintaş.
- Credeţi în tinereţe? (Şi
mi-a citit din volumul său „Iarba fiarelor”).
- Am crezut dintotdeauna în
tinereţe, fără de care elanurile
noastre nu au finalitate, gândurile noastre n-au prospeţime,
acţiunile noastre n-au putere.
Ca poet, am spus cândva, nu
prea demult: „Nu mă părăsi
încă, nu, tinereţe, / Din mărul
galben al lumii abia am muşcat.
/ Poate vinul toamnei, ori poate
/ Fumul nopţilor m-a îmbătat /
/ Întârzie zi neagră, zi de apoi /
Luntrea ta e plină, prea plină.
/ Am încă roade de scuturat /
Mai am încă de aprins o flacără, o lumină, / / De marele pas al
timpului / Pasul meu sprinten se
ţine mereu / Vreau să mai dărui
câteva cântece / Ţăndările de aur
ale crezului meu”.

Î

n ultima vreme, mă
întreb câți jurnaliști
adevărați are România, dacă mă număr
și eu printre ei, cum vor
rezista cei care se încăpățânează să nu renunțe la lucrul bine făcut și tot așa...
Lucrez în media de
dinainte de facultate. Îmi
amintesc că, la unul dintre primele cursuri, am
fost întrebați ce ne dorim
pentru viitoarea carieră.
Mult prea mulți voiau televiziune. Câțiva radio. Și
cred că doar eu am ridicat
mâna la presă scrisă (care
deja era în cădere liberă).
Tinerii „jurnaliști” voiau
să prezinte emisiuni, să
fie „pe sticlă”, să se audă
la radio, ca mai apoi să
prezinte evenimente.
Sau.. să scrie articole de
opinie. Foarte puțini (iam descoperit după, prin
redacții) erau dispuși să
înghețe pe scările Guvernului sau la DNA, Cotroceni ori pe la spitale, tribunale și alte câte și mai
câte locuri dătătoare de
știri. Cei mai mulți voiau
domenii ușor de abordat
și scurtături către termenul de „vedetă”. De fapt,
asta voiau: să fie vedete.
Iar jurnalistul nu e vedetă! El e jurnalist. Punct.
După generația mea,
deja au mai trecut prin
Facultățile de Jurnalism
și alte instituții asemenea
(care mai de care mai împopoțonate cu titulaturi
promițătoare de joburi sigure și cât mai „în față”)
tinerii pe care, vorba poetului, „azi îi vedem, și
nu sunt (jurnaliști, mă
refer)!”.
• Eu cred că jurnalist
este cel care află lucrurile
din realitate, nu de pe Facebook. Cel care îndură

REFLECȚII

@ Eveline PĂUNA
frigul, nu cel care se scufundă în fotoliul moale din fața
calculatorului.
• Cred că jurnalist este
cel care dă știrea odată cu...
„campionii” (demonstrați
de încrederea publicului),
nu ultimul din „turmă”.
• Jurnalist este acela care
dă o mie de telefoane pe zi,
căutând surse. Și, de fiecare
dată când sună mama, iubita, copilul, îi pune pe hold
pentru că apare vreun breaking news.
• Jurnalist este și cel care, de
dragul meseriei acesteia nesigure prin redacții, a renunțat
la credite la bancă, pentru că
statutul său (pe DDA-uri și
alte câte și mai câte metode)
nu-i suficient pentru ca banca să aibă încredere în el. Deși
o țară întreagă are. Ce ironie,
uneori chiar el anunță știrile
despre bănci!
• Jurnalist este acela care
s-a îmbrăcat pentru un
„live” în mașină, la semafor.
Sau cea care umblă mereu
cu fardurile de bază după
ea. Sau care intră în direct
nemachiată pentru ca știe
că e mai important ce spune
decât cum arată.
• Jurnalist este cel care informează CORECT.
• Jurnalistul e cel din grupul de prieteni care ajunge
cel mai târziu la o petrecere
anunțată (sau nu ajunge de-

În 2017,
aceasta-i întrebarea!
loc), cel care e absent la discuții pentru că dă refresh să
vadă ce s-a mai întâmplat...
• Jurnalistul nu e bogat.
Ar fi putut să fie, dar a renunțat la „cadouri” pentru
că n-a renunțat la principii.
• Jurnalistul scormonește,
descoperă, aduce la lumină.
Nu „acoperă”.
• Jurnalist este cel care n-a
uitat să fie OM!
Jurnalismul e o meserie
pe care nu o lași. E un... talent, dacă vrei. Acela de a
găsi potențiale subiecte în
orice situație (simțul știrii),

de a acționa pentru adevăr,
de a dori să împarți cu o
lume întreagă munca ta.
(Și) în jurnalism trebuie
să ai genunchii tari. Meseria asta te va îngenunchia, va
încerca să-ți fure din entuziasmul de la început, când
credeai că tu poți să schimbi
lumea. Nu-ți va da salariul
la timp sau, ca să ți-l dea,
te va împinge, de exemplu,
să urmărești (cu pixul sau
microfonul) domnișoare
sponsorizate de bărbați bogați. Alegerea e a ta! Dacă
vrei să fii jurnalist, rămâi și

lupți. Îți cauți locul și, dacă
nu-l găsești, ți-l construiești.
Acum câteva zile am primit unul dintre cele mai frumoase complimente despre
meseria mea, la un deceniu
(cum sună!!!) de când am
descoperit universul media: „Tu faci o presă fericită!”. Așa este. Eu am ales să
caut oameni care să vă inspire pe voi, cei care mă citiți
(urmăriți). Este modul meu
de a lupta pentru o Românie
frumoasă.
Ești sau nu jurnalist…
Asta decide publicul!
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Catrinel - totul e relativ - foto Ciprian Duica

Gaițele - foto Tony Bulandra , Târgoviște

Regal dramatic la
Teatrul Nottara

A

șa cum ne-a obișnuit de
mulți ani încoace, în luna
octombrie, Teatrul Nottara
din București organizează
un eveniment dramatic de câteva zile
care reușește să aducă în sălile lui un
impresionant număr de spectatori.
Deși inițial a fost doar un eveniment
teatral de toamnă bucureșteană, acum
asistăm la o manifestare teatrală internațională, rezonantă în spațiul public.
Și în acest an, în perioada 7-18
octombrie 2017, iubitorii de teatru
au avut parte de seri memorabile,
în cadrul celei de-a cincea ediții a
Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (www.
festinpebulevard.ro), având ca grup
central adolescenții, de altfel și cel mai
vulnerabil. Tema principală a festivalului, în consonanță cu vremurile moderne, a fost „Criza pubertății, criza
adolescenței”. Și cum orice manifestare publică, indiferent de natura ei,
are un inițiator, un rol merituos îl are
Marinela Țepuș care, din decembrie
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2011, este directoarea Teatrului Nottara. Vădit preocupată de viața Teatrului
și, implicit, de reușita acestui festival,
aceasta afirmă că mereu s-a îngrijit
„ca secțiunile principale să vină în întâmpinarea așteptărilor publicului, fie
prin comedii de bună calitate, realizate
de regizori prestigioși („Bulevardul comediei”), fie prin alegerea unei teme de
actualitate, ilustrată de spectacole care
tratează diversele crize – economice,
sociale, electorale, familiale, de limbaj
etc. – ale lumii în care trăim”. Anul
acesta, pe ritmul imnului compus de
muzicianul Cári Tibor, secțiunea dedicată crizei a fost centrată pe criza
adolescenței, spectacolele fiind atent
selectate de Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu și Marinela Țepuș.
Amfitrioana primei seri a FEST(in)-ului a fost Andreea Marin,
recomandată de calitatea de admiratoare constantă și spectatoare fidelă
a evenimentelor organizate de și în
Teatrul Nottara, care a considerat că
este o temă binevenită în armoniza-

rea relației părinte-copil. Împreună
cu fiica sa, în acordul unei trupe de
dansatori profesioniști, au putut fi
vizionate și îndelung aplaudate două
spectacole: My Darling Missis Kronky,
de John Patrick, o producție a Teatrului de Revistă „Ginta latină”, din
Republica Moldova, în regia lui Mihai Țărna, la Sala Horia Lovinescu și
Eterna Musica, o producție a Asociației Europene Franța-România 1989,
Mnemosyne, în regia și coregrafia
Mălinei Andrei. Seara de început de
festival s-a dovedit a fi emoționantă și
plină de strălucire.
Pe parcursul celor 11 zile, dincolo
de criza pusă în discuție, am asistat la
o diversitate de abordări artistice în cadrul acestui festival, în încercarea de
a satisface cât mai multe capricii ale
publicului. Programul a cuprins mai
multe secțiuni care au aureolat valoarea acestui eveniment teatral. Amintim
una dintre secțiunile principale, „Bulevardul comediei,” care devine „o excelentă modalitate de a explora cu mijloa-

Somnambulizm - foto Ciprian Duica

@ Daniela GÎFU
cele artei societatea de aici și de acum,
fără urmă de încrâncenare”, după cum
afirma ministrul Culturii și Identității
Naționale, Lucian Romașcanu.
De asemenea, secțiunea „Text sau
pretext” a cuprins mai multe dublete,
respectiv câte două montări diferite care
pleacă de la același text, fiind gândită să
familiarizeze iubitorii de artă dramatică
cu posibilitățile multiple ale teatrului.
Nu mai puțin apreciată a fost și secțiunea „Invitați speciali”, în care am putut
viziona reprezentațiile unor oameni de
teatru remarcabili, precum și cele mai
recente premiere ale Teatrului Nottara.
Și în acest an, oferta a fost cu
adevărat însuflețitoare, incluzând și
spectacole-lectură, lansări de carte,
colocvii, evocări ale unor mari artiști
ale Teatrului Nottara, expoziții, aniversarea unor artiști prezenți în spectacolele actuale (Catrinel Dumitrescu,
cu aceeași ținută grațioasă, elegantă și,
totuși, discretă, pe care am remarcat-o
pe micul ecran în anii ‘80) vin să confirme amploarea acestui eveniment.
De altfel, multe instituții de cultură
bucureștene au acceptat să colaboreze cu Teatrul Nottara în desfășurrea
acestui festival, precum: Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național București „I. L. Caragiale”, Teatrul
ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona.

Ursul - foto Teatrul de Stat, Constanța

Cu sprijinul Ministerului Culturii și
Identității Naționale, UNITER, Hotel
Ambasador, Cocor, Ibis Hotel și a unui
număr important de sponsori (MedLife, Alphega, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Staropramen, Paralela
45, Florăria Altfel, Demetria, Atelier
Country Hotel, TopLine, McDonalds,
Amiq, Mind), FEST(in)-ul s-a bucurat și de o importantă vizibilitate
media (Antena3, HappyTV, Jurnalul
Național, RFI România, TVR, Yorick,
Agerpres, Phoenix Media, Spectacular,
EuroMedia, Evenimentul zilei, Unica,

Șapte Seri, Observator cultural, B-Critic, Ziarul Metropolis, Revista Ateneu
și Revista Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România).
Într-un parteneriat de excepție,
alături de Rotary Club, Teatrul Odeon,
Teatrul Țăndărică, Institutul Balassi,
Teatrul de Artă București, Teatrul
ACT, Teatrul Național București, Librăria Cărturești-Verona, Institutul
Goethe, ediția a cincea a reconfirmat
faptul că spectacolul de teatru de bună
calitate, savuros, delectant, va avea întotdeauna public.
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CERTITUDINEA…
faptelor noastre

T

oamna aduce în atenția cititorilor de presă scrisă
o nouă publicație, CERTITUDINEA, anunțată
de câteva săptămâni de varianta ei online certitudinea.ro. Convinși fiind că mulți români de aici
sau din diaspora au luat deja cunoștință cu mesajul lămuritor și bine informat, săptămânalul CERTITUDINEA vestește o contribuție aureolată de Mihai Eminescu, cel mai
mare ziarist român din toate timpurile, imperativ necesară
în spațiul public. De altfel, colegiul de redacție include nume
emblematice românești: Carmen Sylva, Vasile Alecsandri,
Eudoxiu Hurmuzachi, Nicolae Densușianu, I.L. Caragiale,
George Coșbuc, Vasile Pârvan, Nae Ionescu, Nicolae Iorga,
Pamfil Şeicaru, Cezar Ivănescu, Dan Mihăescu, Stela Covaci.
Primul număr, numărul pilot, nu ne înșeală deloc așteptările, reținând în economia acestuia materiale dense și
de substanță. Răsfoind cuprinsul acestui număr (12 pagini,
format A2), întâlnim titluri ca: Cine suntem, ce vrem și de ce
* Mihai Eminescu: Vom avea de acum înainte dominația banului internațional * Studiu de caz: Cristian Tudor Popescu
și sindromul isteriei în fața perfecțiunii * John Swinton despre
presa liberă: „Suntem doar niște prostituate intelectuale” *
Declarația de la Budapesta * Noi, secuii și ungurii, ar trebui
să începem prin a cere iertare pentru crimele noastre față de

români! * Florian Colceag: „Este posibil ca istoria noastră
să se încheie curând şi noi, cu toţii, să pierdem o ţară” * A
nu mai fi român (Mircea Eliade) * Patologie juridică. În
România, hotărârile CEDO au doar un caracter informativ.
Cazul Aurelian Oprea împotriva României * Legea Cojocaru: 100.000 de lei (20.000 euro) pentru fiecare cetățean
major al României * Parlamentul suedez, un model care
ne-ar scăpa de hoți * Mihai Viteazu, reporter de război *
Un român pe tronul Ungariei: Ştefan cel sfânt (997-1038) *
Larry Watts: România, scoasă din jocul european de foștii
„prieteni” din Pactul de la Varşovia * Roger Stone a spus-o
pe șleau: „Jumătate din populația României e spionată de
Soros” * Integrarea în Nicăieri și Niciunde * România, ultimul bal (Adrian Păunescu) etc.
Ispravnicul de concept al CERTITUDINII, așa cum îi
place să se autonumească, Miron Manega și colaboratorii
săi (Ciprian Chirvasiu, Constantin Cojocaru, Dan Toma
Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, Firiță Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Ioan Roşca, Laurian Stănchescu,
Lazăr Lădariu, Lucian Ciuchiţă, Mariana Cristescu, Marius
Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco,
Mircia Chelaru, Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Valeriu Pricină, Zeno Fodor), în calitatea lor de formatori de opinie
cred încă în perseverența condeiului jurnalistic obiectiv,
onest, inconfundabil, de forță, vertical… Încununarea
efortului comun și competența celor implicați în apariția
CERTITUDINII credem că va pune o cărămidă la temelia
izbânzii noastre spirituale.

@ Daniela GÎFU

„MIORIŢA USA” – o publicație
pentru toate comunităţile româneşti
de pe teritoriul Statelor Unite
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Z

iarul „Miorița USA” este o
publicaţie independentă de
informaţie socio-politică şi
culturală; evenimente din
comunităţile româneşti, de promovare a culturii româneşti, a culturii americane, de promovare a prieteniei
dintre cele două popoare, american şi
român. Este vocea comunităţilor româneşti din SUA. Ziarul „Mioriţa
USA” nu este finanţat de niciun program financiar din ţară sau din America de Nord. Este susţinut financiar
din donaţii, abonamentele cititorilor,
precum şi din reclamele firmelor româno-americane care doresc să-şi
promoveze afacerile.
Întregul colectiv redacţional lucrează voluntar. Deşi nu este plătit, colectivul ziarului depune un efort susţinut
pentru comunitatea românească din
America şi pentru păstrarea limbii materne în comunităţile româneşti din

diapora. Ziarul „Mioriţa USA” este
rezultatul muncii unei echipe, care îşi
dedică timpul liber unui hobby – scrisul. Cinste lor!
Ediţia tiparită apare lunar începând
din anul 2007. Printre membrii fondatori se numără academicianul Mircea
Dimitrie Raţiu (11 octombrie 1923 – 2
septembrie 2011), avocat Alin Alistar,
membru fondator care ulterior s-a
retras, directorul onorific al ziarului
„Mioriţa USA”, prof. dr. Mircea Raţiu,
care a emigrat în SUA în 1978 și este
cunoscut ca „turdeanul cu şase patente
de invenţii”, fratele politicianului Ion
Raţiu şi fiul primului prefect român
al Turzii. Alături de finanţatorul şi directorul executiv al ziarului, ing. Viorel
Nicula, prof. Mircea Raţiu a pus bazele
publicaţiei noastre.
Editorul nostru este Asociaţia Culturală Mioriţa USA, din Sacramento,
California, o societate non-profit IRS

501 (c) 3, care organizează spectacole
şi evenimente culturale pe coasta de
vest a Americii. Asociaţia Culturală şi
ziarul „Mioriţa USA” sunt proprietatea
ing. Viorel Nicula.
În ultimii 11 ani, Asociaţia Culturală Mioriţa a organizat peste 50 de
evenimente culturale, Ziua Naţională
a României, Balul Marţişorului, Ziua
Monarhiei, Balul Strugurilor ş.a.m.d.
Ziarul Mioriţa USA are un tiraj de
5.000 de exemplare/lună, o ediţie online şi o pagină Facebook.
Ziarul se distribuie în format tipărit
în toate comunităţile româneşti importante de pe teritoriul Statelor Unite, în
special în statele de pe coasta de vest
(California, Oregon, Washington), dar
şi în alte state ale federaţiei – Colorado, Arizona, Ohio, Illinois, Carolina de
Nord, Georgia, New York, Michigan,
Massachussetts, District of Columbia,
Virginia, Maryland, Pennsylvania etc.
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Revista „Observatorul”,
din Toronto, vehicul de continuare
a tradițiilor românești

R

evista„ Observatorul” are peste 20
de ani de activitate și servește comunitatea românească tot
mai numeroasă din Toronto.
Inima Cenaclului „Nică Petre”, de pe lângă revistă, este
craioveanul Dumitru Puiu
Popescu, care inpiră coeziunea noastră departe de țară.
Revista, cu ținută literară și
artistică, include teme ro-
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mâno-canadiene, precum și
evenimente culturale, întâlniri cu personalități, știri,
reportage, inedite etc. Fără a
epuiza categoriile de informație incluse, se poate spune că revista are și un site http://www.observatorul.
com/, unde pot fi găsite
teme precum Istoria Noastră, Pagini despre România,
Tradiții, Pagina Creștină
până la Lumea în Care Tră-

im, Condeie din Diaspora,
Interviuri, Pagini de Carieră
etc. Vorbim despre o mare
diversitate de trăiri manifestate într-un spirit de incluziune, toleranță, neutralitate
politică și, în general, imparțialitate. Revista se bucură
de o audiență tot mai largă,
într-o lume tot mai conectată, care ne permite să contribuim, dar și să o citim, indiferent unde viețuim.

Revista „Observatorul”
a fost distinsă cu mai multe
Premii oferite de Parlamentul Provinciei Ontario, unde
activează. Sunt semne certe
de aprecire pentru contribuțiile românești la progresul societății multiculturale
din Canada.
Pentru românii din Canada, revista„ Observatorul”,
cu apariție lunară, este și o
binecuvântare și o datorie de

suflet, aceea de a transmite
copiilor lor limba și tradițiile
în care s-au născut.
În condițiile în care simțirea românească este trăită pe
multiple meridiane ale globului, rolul „Observatorului”, ca
și al altor reviste ale Diasporei
românești, devine unul de liant, un vehicul de comunicare și de continuare a tradițiilor moștenite. O formă de a
sta și a evolua împreună, de
a învăța unii de la alții. Mai
presus de toate, este o cale de
a continua să se comunice
în limba română și de a face
parte din aceeași familie, din
aceeași simțire, contribuind
tot mai mult la binele comun,
indiferent cât de răspândiți au
fost și sunt românii în lume
sau cât de departe se află de
țara-mamă.
În fotografiile de mai jos,
Diplomele pentru Observatorul, înmânate la sediul
Parlamentului din Queen’s
Park Toronto. Pe 14 noiembre 2014, Excelența Sa Viceguvernatorul Elizabeth
Dowdeswell a înmânat o
diplomă și o medalie editorului revistei Observatorul
- Dumitru Puiu Popescu. În
dreapta imaginii, un premiu
similar primit în 2008.

Geo Galetaru,
redactorul-șef al revistei
„Sintagme literare“...

R

evista „Sintagme literare”, pe
care o editez din 2013, ca redactor-șef și director fondator,
a fost în punctul ei de plecare
un pariu cu mine însumi, un vis mai vechi,
care încerca să compenseze, întrucâtva,
senzația unui gol nedrept și dureros, cu
care „consumatorul de literatură” din
mine nu se putea împăca. Astfel că nașterea revistei a reprezentat un act deliberat, pornit dintr-un orgoliu activ (nu văd
nimic rău în asta!) și, în același timp, din
sentimentul irepresibil al unei necesități
ce se cerea împlinită. În ultimă instanță,
realizarea unei reviste, cu tot ceea ce presupune acest delicat și complicat proces,
implică asumarea unui risc, dar și depășirea unor aprehensiuni și sincope inerțiale, care ar putea perturba, la un moment
dat, traseul unui demers de o asemenea
anvergură. Din aceste divagații, cu alonjă oarecum sentimentală, se poate deduce că nu este chiar simplu să scoți (fie și
„acasă”) o revistă de literatură, care să nu
facă nicio concesie spiritului localist, păgubos și sufocant. Este, însă, o operațiune profitabilă în ordinea unui pragmatism
cultural, care justifică și dă substanță unei
întreprinderi ce devine, prin aceasta, sistematică și coerentă.
Revista „Sintagme literare”, care apare o
dată la două luni, este susținută financiar
de către Consiliul local și Primăria comunei
Dudeștii Noi, care, iată, investesc generos
într-un proiect cultural ce s-a dovedit, până
acum, original și viabil. Pe lângă revistă, apare anual, ca supliment, un foarte dens „Almanah Sintagme literare”, aflat la cea de-a
treia ediție (350 de pagini, cu ilustrații color).
Sunt, în același timp, fondatorul și președintele Asociației Culturale „Vatra Dudeșteană”,
prin care se derulează, anual, activități culturale de anvergură (lansări de carte, concursuri de volume de poezie, simpozioane
și medalioane literare), cu participarea unor
reputați oameni de cultură din Timișoara,
Lugoj sau Făget. Toate aceste ample manifes-

tări culturale au făcut din comuna Dudeștii
Noi un veritabil pol cultural între localitățile
limitrofe Timișoarei și nu numai. Revista
„Sintagme literare” s-a „copt” cumva de la
sine, impulsul constituindu-l ideea că, sub
astrul generos al muzei, încăpem cu toții
și că oricine dintre noi poate avea ceva de
spus în concertul literaturii naționale. Am
pornit de la postulatul că fiecare creator reia
dialogul cu lumea, pornind, în primul rând,
de la sine, iar diversitatea ideatică și stilistică
nu poate însemna decât un câștig benefic în
necurmata și febrila competiție a valorilor.
Am încercat să păstrăm dreapta cumpănă
în judecățile proprii, fără excese laudative
ori minimalizări nemeritate. Am acordat
aceeași atenție scriitorilor consacrați, cât
și celor cu mai puțină vizibilitate publică
sau celor debutanți, nefăcând rabat de la
primatul calității și al decenței. Cred că revista „Sintagme literare” întregește pozitiv
gama tipăriturilor de gen și am certitudinea
că apariția ei a fost o necesitate, în contextul
în care devine evident că arta, literatura,
vor supraviețui dincolo de orice provocare
sau seism.
Fragment din interviul luat de Dușan Baiski,
publicația „Cenăzeanul”, com. Cenad
TOAMNA 2017

UZP

51

RECENZIE

Jurnalul de front al luptei
unei biografii cu destinul său

D

acă ar fi să aleg un motto
pentru această absolut
răscolitoare carte ,,Viața
ca o luptă’’* scrisă de Gabi
Dobre, adevărat jurnal de front al
luptei sale cu o boală necruțătoare,
atunci, fără să stau prea mult pe gânduri, aș alege cuvintele lui André
Malraux: „Tragedia morții este că ea
transformă biografia în destin”. Cu
atât mai mult cu cât, ori de câte ori
merg cu gândul la acest postulat al efemerei noastre
existențe, nu pot să nu îmi
amintesc și de împrejurarea
că ultimul interviu luat autorului „Condiției umane”
de formidabila jurnalistă
Madelaine Chapsal a apărut
în iunie 1976, în hebdomadarul ,,L`Express’’, purtând
titlul:,,Ce înseamnă pentru
dumneavoastră moartea,
domnule André Malraux?’’
Câteva luni mai târziu, pe 23
noiembrie, cel care a intrat în
legendă cu numele unui erou
al său, Vincent Berger, părăsea această lume.
Am scris mai înainte că
această carte, din nefericire
postumă, a lui Gabi Dobre,
este un „jurnal de front” pentru că așa cred că și-a dorit să
fie el însuși. De aceea și primul paragraf este cel în care
el află diagnosticul. După
care, dacă ar fi fost ca eroul și
autorul cărții să aparțină acelei din păcate atât de frecventate și de
mediatizate specii a celor care transformă boala și suferința într-o calpă
momeală publicitară, ar fi trebuit să
urmeze un lung șir de lamentații. Dar
nu!, ziaristul și omul de mare caracter Gabi Dobre alege, în acest ceas de
cumpănă, să se ducă cu gândul și cu
sufletul spre anii de început ai meseri-
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@ Șerban CIONOFF
ei de ziarist. Meserie (dau termenului
sensul ei moral superior și nu pe cel
strict mercantil, așa cum văd că este
astăzi la modă) pe care Gabi Dobre a
slujit-o cu un exemplar devotament
și cu un talent de excep- ție.

De fapt, acestea sunt și cele două
mari coordonate pe care se înscriu
notațiile jurnalului: drumul sinuos,
dar consecvent al confratelui nostru,
rememorat față în față, dacă nu chiar
în antiteză cu lupta cu boala. Iar punctul lor de interferență, în zona idealului, se numește pur și simplu rele-

varea caracterelor. Altfel spus, spiritul
de solidaritate și de întrajutorare din
care încă de la debutul său Gabi Dobre și-a făcut crez moral și profesional
și cu care el însuși a fost înconjurat
în lupta cu nemiloasa boală care i-a
adus nedreptul sfârșit. Este vorba, aici,
despre încrederea și susținerea unor
oameni care i-au înțeles vocația și, din
nefericire, și suferințele. Oameni pe
care Gabi Dobre ni-i va prezenta
surprinși în momente de viață
și în ipostaze definitorii. Unele,
poate, de natură să contrazică
anumite imagini publice care
circulă, în bine sau în rău, despre ei. Așa se și explică faptul
că, dacă despre unele personaje pe care Gabi Dobre le evocă
pe drept cuvânt cu admirație
și cu recunoștință nici nu am
avea altceva de spus, în schimb,
atunci când pe ecranul narațiunii apar anumite nume, de
fapt anumite personaje, avem
surpriza de le descoperi o
cu totul altă față decât cea pe
care o afișează aceștia în viața
publică. Aș putea, desigur, să
spun aici mai multe nume spre
exemplificare, dar mă opresc,
fiindcă nu vreau să dau acestei
consemnări altă semnificație
decât aceea pe care cartea lui
Gabi Dobre o merită cu prisosință. De ajuns, cred eu, pentru
a înțelege sensul moral superior
al acestui jurnal de front ar fi
doar să ne oprim la numeroasele acțiuni inițiate de către colegii de
breaslă pentru colectarea fondurilor
necesare continuării tratamentului și
în care - repet și întăresc - vom întâlni
personalități cu adevărat reprezentative ale lumii medicale, politice, ale
mediului asociativ și, de bună seamă,
ale mass media, pentru ca după aceea
să cităm (cu tot disprețul și cu revolta

pe care o merită) zicerile unui individ care se pretinde a fi ucenic al lui
Esculap: „Afară este ăla cu cancer la
prostată care se încăpățânează să nu
moară”. Orice alt comentariu mi se
pare de prisos, în afară de constatarea
că în această antiteză se condensează și
se exprimă dramatica antiteză a societății românești de azi. Sau, mai corect
spus, a capitalismului „de cumetrie”…
Știu bine că în regulile nescrise,
dar atât de ferme, ale unei recenzii
se cere să se ofere cititorului măcar
un citat semnificativ și edificator din
lucrarea prezentată. Deși mărturisesc
că îmi este foarte greu să fac o aseme-

nea alegere, voi da, totuși, acest pasaj
aflat pe una dintre ultimele pagini ale
cărții: ,,Este groaznic să vezi cum te
îndrepți spre sfârșit. Întrebarea cea
mai importantă este ,însă, dacă sunt
mântuit. Credem, oare, cu adevărat
că Iisus este fiul lui Dumnezeu și că a
murit pentru păcatele mele? Cu adevărat înspăimântător era să ajung în
focul veșnic. Îl iubeam,oare, cu adevărat, pe Dumnezeu, astfel încât să
am viață veșnică lângă EL?”.
Acesta a fost Gabi Dobre și acesta este mesajul său, de fapt acel crez,
curat și înălțător, cu care va rămâne
mereu printre noi, confratele și eroul

nostru. De aceea, cred că este prin el
însuși doveditor faptul că volumul
se deschide cu patru remarcabile
portrete de suflet ale lui Gabi Dobre,
datorate lui Radu Tudor, Dan Constantin, Dumitru Cârstea și Robert
Turcescu. Nume de referință ale gazetăriei noastre și care, dincolo de orice
alte deosebiri, s-au regăsit în sincera
lor prețuire pentru ceea ce a fost, este
și cu siguranță va rămâne lecția de
viață a celui ce a scris acest memorabil
jurnal al luptei biografiei sale cu un
atât de nedrept destin, Gabi Dobre.
* Gabi Dobre ,,Viața ca o luptă’’,
Ploiești, 2016
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Pelin dulce, aromat
@ Firiţă CARP

U

nul dintre evenimentele
culturale la care am participat în această toamnă
(au fost nenumărate, cred
că tot atâtea prilejuri pentru mass-media de a se elibera de tern și a-și aerisi aria subiectelor abordate și expresivitatea!) s-a desfășurat în septembrie,
la Tecuci, și m-a impresionat prin
originalitate, cuprindere și dinamism.
Am avut impresia că, pentru două zile
– 6 şi 7 septembrie – aici s-a mutat
capitala mondială a spiritualităţii.
Aflat la prima ediție, Festivalul Internațional al Aforismului părea a cu-
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prinde întreaga urbe în febra unui
entuziasm molipsitor, aceasta datorându-se, firește, entuziastului și neobositului inițiator și organizator,
scriitorul Vasile Ghica. Cu o energie
de invidiat, tecuceanul care cu puţină
vreme în urmă a publicat la Editura
„Detectiv Literar” volumul aforistic
Spovedanii în oglindă, carte de profundă meditaţie asupra eului şi multeplele-i ipostaze existenţiale, a reuşit
să cointereseze, responsabilizeze, capaciteze autorităţile locale, profesori
şi scriitori, artişti plastici sau iubitori
ai frumosului pur şi simplu, a demon-

strat calităţile necesare strângerii într-un singur şuvoi a tuturor celor care
puteau pune umărul la împlinirea
iniţiativei sale. Şi a reuşit! Între numeroasele valențe ale succesului, aș sublinia ideea valoroasă a desfășurării
concomitente, în mai multe instituții
de învățământ din oraș, a unor dezbateri - dialoguri pe marginea aforismului, în urma lor având de câștigat
atât invitații, cât și gazdele. La Colegiul Național de Agricultură și Economie, bunăoară, unde am avut privilegiul să fiu părtaș al unor clipe de
excepțională elevare spirituală, câțiva

elevi pasionați de literatură ne-au făcut o veritabilă demonstrație de cercetare literară, dar și de creativitate. Și
aveam să aflu că, de fapt, întâlnirile
celelalte au avut la fel de mult miez și
o la fel de bogată coloristică. Dar asta
nu a împiedicat ca desfășurările „în
plen” să fie la fel de atractive, caracterizate în esenţă de o lejeritate a comunicării, concretizată în şarjele de voie
bună contagioasă. Fiecare moment a
avut ceva aparte, de la recitalurile individuale de o diversitate inimaginabilă, până la festivitatea de premiere,
o anume prospețime a însoțit emoți-

ile protagoniștilor, iar buna dispoziție
a dominat întreaga atmosferă. Cum
era de așteptat, invitatul de onoare al
ediției, academicianul Naji Naaman,
din Beirut, a sporit interesul pentru
manifestarea în sine, schimburile de
opinii cu asistența fiind regaluri ale
spiritualității. De altfel, domnia sa este
cunoscut în lumea întreagă ca inițiator și promotor tenace al conceptului
„cultură gratis”.
Și asta, succint prezentând lucrurile, e doar o părere, o opinie de participant neutru, bucuros de a culege
ce-i oferă clipa. Însă ceva de o anu-

me concreteţe, un ciudat amestec de
certitudine şi bucurie plutea împrejur.
Aşadar, peste toate acestea a mai fost
ceva. O discretă, dar eficientă prezență
a făcut ca atmosfera evenimentului,
în amploarea sa greu de redat în cuvinte, să fie una de vis. Președintele
Fundației PELIN, Doru Eugen Pelin,
nu a precupețit nimic pentru ca totul
să sfideze perfecţiunea, fiind mereu
acolo unde se ivea ceva de rezolvat!
Încât putem conchide că la Tecuci,
dar cu extensii în toată țara și chiar
peste hotare, crește un PELIN dulce,
cu arome de generozitate inegalabilă.
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