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EDITORIAL

E
-adevărat, ne-ntoarcem 
acasă iarna, dar suntem 
etern călători – trenuri în 
permanentă mișcare, pe 

șine lungi, nevăzute, trasate adesea 
de alții – cu ce conductori și spre 
ce destinații? Unii sunt trenuri ac-
celerate, iuți și tumultoase, îm-
proșcând pe oricine, în viteză, cu 
pietre de terasament și zgomot de 
sirenă, alții doar personale, oprind 
în toate haltele obscure ale vieții, 
jefuiți la trecători, ca-n westernuri, 
de bandiți cu pistoale și măști pe 
jumătate de față. În impetuoase 
InterRegio, marfare doldora, pito-
rești mocănițe sau biete drezine, 
călătorim, câțiva, la clasa I, pe ban-
chete de pluș, cei mai mulți la cla-
sa a III-a, cu geamuri aburite de 
ger, unii la vagonul restaurant, alții 
la vagon de dormit, în trenuri de 
zi sau în trenuri de noapte, cobo-

rând în gări și urcându-ne iarăși, 
plătind bilet sau negociind cu na-
șul, cu loc pe fotoliu sau cu „loc în 
picioare”, conductori cu fală ori 
sărmani acari Păun. Ne grăbim 
mereu să luăm primul tren, dar ne 
trezim de fiecare dată că l-am prins 
pe ultimul iar, între timp, s-a mai 
scumpit și biletul. Trăim iluzia 
unui traseu la altitudine, dar ne 
trezim cu unul sub nivelul mării. 
Venim sau plecăm cu Occident ex-
press – câți vom mai și rămâne? 
Adăstăm, când și când, pentru 
scurt timp, în triaje doar pentru a 
pleca apoi mai departe – o viață pe 
șine.

E o lume distopică, în care ne 
regăsim ca trenuri și călători, dar 
înzestrați fiecare cu forța de a alege 
destinații, de a schimba macazuri, 
de a evita ciocniri și de a aduce oa-
menii în gara comună, numită cald 

Acasă. Vă scriu toate astea pe un 
peron tixit de gară bucureșteană 
cu nume de voievod – Basarab, la 
început însorit de ianuarie și an 
aniversar 2018. Parafrazând Poe-
tul, aceasta este povestea noastră. 
Iar înțelesul alegoric ce i-am dat 
este că, dacă națiunile nu cunosc 
moarte și numele lor scapă, în 
eternitate, simplei uitări, oamenii 
ei sunt cei care, în prezentul fiecă-
ruia, îi făuresc, fărindu-și norocul. 
Să trăim, deci, fără festivism, dar 
cu festivitate lăuntrică acest timp 
festiv al unității, făcând să funcți-
oneze Mersul trenurilor românești 
pe șinele speranțelor noastre – pa-
ralele, e drept, dar care undeva, la 
orizontul așteptărilor tutoror, se 
vor întâlni. Căci dacă n-ar fi, nu 
s-ar povesti....

Mersul
trenurilor 

2018
@ Corina Popescu
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În aceste zile în care funestul ,,bi-
nom’’ face tot ce poate - și, din păcate, 
încă mai poate! - pentru a ne arăta că 
moare, dar nu se predă, iată că exis-
tă și adevărați magistrați, oameni cu 
știință și conștiință, care au curajul și 
demnitatea să sancționeze, cu dreaptă 
măsură, încălcările brutale ale legii, cât 
și încercările unor grupări sau ale unor 
indivizi de a abuza de prevederile legii 
pentru a-și acoperi fărădelegile! 

Joi, 25 ianuarie, instanța de judecată 
a Tribunalul Municipiului București a 
anulat apelul puciștilor cu epoleți care 
au contestat hotărârile Adunării Ge-
nerale Extraordinare din 8 septembrie 
2017 a Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România. Sentința este definitivă și 
urmează ca, după îndeplinirea forma-
lităților legale, președintele său, Doru 
Dinu Glăvan, să asigure intrarea în 
normalitate a Uniunii de creație a obștii 
noastre gazetărești. Obște care, anul tre-
cut, s-a văzut pusă, fără voia sa, ba chiar 
contrar voinței marii sale majorități, în 
situația de a face față unor incalificabile 
abuzuri ale unui grup organizat. Grup 
care, în mod samavolnic, a confiscat se-
diul, cheile și ștampila Uniunii, silindu-l, 
totodată, pe colegul Doru Dinu Glăvan 
să se recunoască auto-suspendat(?!) din 
funcția de președinte al UZPR. După 
care, comandoul cu eghileți s-a apucat 
să facă ce știa mai bine, de fapt, singurul 
lucru pe care se pricepea să îl facă! Să 
arunce hârdaie de minciuni și invective 
peste cei care cutezau să nu ia poziție de 
drepți în fața lor. Iar cum cei vizați nu 
păreau dispuși nici să cedeze și nici să 
bată palma pe sub masă cu ei, ca per-
soane cu ceva pricepere în știința și arta 
diversiunii și a manipulării, ideologii 
și strategii puciului s-au gândit că n-ar 

strica să o apuce și pe calea justiției, așa 
după cum atât de duios suna, odată, un 
șlagăr cu dedicație: „Hai să te fac un tri-
bunal/La umbra Codului Penal!” 

La o adică, nu s-ar putea spune că nu 
au avut oareșce spor, ba prin tertipuri 
prin care obțineau amânare după amâ-
nare, ba aducând în sprijin alți puciști, 
de data asta… în civil, cum ar fi d-l TM 
din Alba Iulia, care își făcuse mâna pe 
la Uniunea Artiștilor Plastici. Un singur 
lucru au uitat sau, mai rău, au ignorat 
puciștii și aplaudacii lor și anume ade-
vărul că poți minți un om tot timpul, 
poți minți pe toată lumea o vreme, dar 
nu poți să îi minți mereu pe toți! Lecție 
severă și pe deplin meritată pe care le-
au dat-o judecătorii de la Tribunalul 
Municipiului București. Fiindcă, dacă 
este să spunem lucrurilor până la capăt 
pe nume, joi, 25 ianuarie, comando-ul 
de la UZPR și acoliții lor au pierdut, de-
finitiv și irevocabil, nu doar acest pro-
ces, ci au pierdut, definitiv și irevocabil, 
orice motiv de respect și de încredere 
al profesioniștilor gazetăriei. Pentru că, 
trăgând linie și adunând, ajungem la 
încheierea că hotărârea pronunțată în 
acest dosar nu face decât să confirme 
rezultatele testului pe care - desigur 
fără a avea o minimă bună intenție - 
puciștii i-au provocat, atât pe jurnaliști 
cât și pe magistrați, să îl susțină. Test 
în urma căruia, joi, 25 ianuarie, doi au 
fost marii câștigători: breasla presei și 
lumea justiției. Jurnaliștii, pentru că au 
dovedit că, dincolo de opțiuni politice, 
ideologice, religioase sau de altă natură, 
atunci când este nevoie, ei pot și sunt 
determinați să fie solidari, să apere 
onoarea și demnitatea familiei noastre 
de gazetari. Așa după cum magistrații 
au demonstrat că nimeni nu este mai 

presus de lege și că legea este egală pen-
tru noi toți! Prilej cu care reînnoiesc 
sincerele mulțumiri confraților de la 
Jurnalul Național, Antena 3, de la co-
tidianul Azi și de la Agențiile Amos 
News și A M PRESS precum și celor din 
presa scrisă și din sfera audiovizualului 
care își fac datoria în toate județele țării, 
pentru sprijinul consecvent și declarat 
pe care l-au acordat UZPR, sprijin care 
s-a dovedit deosebit de prețios și foar-
te eficient în această bătălie. În ceea ce 
privește decizia, corectă și temeinică pe 
care au luat-o joi, 25 ianuarie, judecă-
torii Tribunalului Municipal București, 
aceasta reprezintă un argument decisiv 
pentru ca membrii UZPR, ca de altfel 
fiecare ziarist care își respectă condiția 
și menirea civică, să susțină eforturile 
judecătorilor, procurorilor și ale avoca-
ților pentru a readuce lumea justiției la 
cota de încredere publică pe care o me-
rită ei, adevărații oameni aflați în servi-
ciul liniștii cetății și a cetățeanului. Spre 
sincerul meu regret, nu pot exprima 
aceleași aprecieri și pentru anumiți lu-
crători din breasla polițiștilor, datorită 
manierei supra-birocratice în care fac-
tori de decizie și de execuție de la Circa 
1 de Poliție din București au procedat 
în cazul cercetării plângerii depuse, în 
noiembrie 2017!, de către președintele 
UZPR, în care semnala oamenilor legii 
acțiunile destabilizatoare ale puciștilor. 

Iată, așadar, care sunt câștigătorii 
și perdanții deciziei judecătorești din 
25 ianuarie și, deopotrivă, ai testului 
la care ne-au provocat puciștii care au 
încercat să submineze UZPR și breasla 
noastră gazetărească. În rest, să auzim 
numai de bine! 

UNIUNE

TESTUL PUCIULUI?

CINE A CÂȘTIGAT
ȘI CINE A PIERDUT

@ Șerban Cionoff  
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UNIUNE
S-a constituit Filiala 
Bucureşti „ Amzei 1” 
a membrilor UZPR

Miercuri, 20 februarie 2018, la Centrul Cultural al Sectorului 1 din 
Piața Amzei din București (lângă Teatrul „Ion Creangă”) a avut loc 
întâlnirea a 92 de membri UZPR din Capitală. Aceștia s-au constituit 
deja în grup reprezentativ având denumirea ad-hoc Filiala Bucureşti 
„ Amzei 1” a membrilor UZPR. S-a optat pentru această denumire 
luând ca reper locul întâlnirii. Tot aici vor avea loc și alte întâlniri de 

constituire a altor filiale sau grupuri cu membrii Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. Caracterul opțional al întâlnirii – adică fără 
criterii separatiste, zonale (sectoare, cartiere etc.) sau după specificități 
profesionale (radio, televiziune, presă scrisă etc.) a fost luată pentru 
a crea o mai bună comunicare, cunoaștere și fuziune între membrii 
breslei. În cadrul întâlnirii s-a constituit și un colectiv de inițiativă 
care să asigure comunicarea și convocarea rapidă a membrilor gru-
pului, atunci când va fi cazul. Colectivul de inițiativă este alcătuit din 
următorii 7 (șapte) membri: Monica Zvirjinski, Ioan Timofte, Emil 
Stanciu, Virgil Mihailovici, Ion Marinescu, Ovidiu Curea și Alexandru 
Boariu. În demersurile sale, acest colectiv va intra în legătură și cu alţi 
membri pentru a consolida ideea omogenizării grupului, pentru o 
reprezentativitate cât mai pregnantă, în interesul organizaţiei.

UZPR are filială în Bacău
Jurnaliștii băcăuani care sunt membri ai Uniunii Ziariștilor Profe-

sioniști din România (UZPR) s-au întâlnit la SIF Moldova, pentru a-și 
alege conducerea. În acest moment, în UZPR Bacău sunt legitimați 29 de 
ziariști, alți cinci având dosarul în lucru. Urmare a votului secret, Filiala 
Bacău va fi condusă de un consiliu director format din Cornel Cepariu 
– președinte al organizației, Leonard Popa – vicepreședinte, Ștefan Radu 
– secretar general, Silvia Pătrășcanu, Mihai Buznea și Aurelian Chiscop, 
membri. Ceilalți jurnaliști care au fost nominalizați pentru a ocupa 
funcții de conducere sunt Dan Sion, Ioan Enache, Nelu Bîșcă, Eugen Ver-

man, Elena Țintaru, Lili Adochiței și Marius Manta. Conform statutului, 
UZPR este „asociația profesională de creație publicistică și jurnalistică a 
ziariștilor din România și din comunitățile românești de peste hotare”, 
continuatoare a organizației omonime înființată în 1919. UZPR a fost 
constituită în conformitate cu prevederile Constituției României și ale 
OG 26/2000 cu modificările ulterioare și are statut de utilitate publică.

Cornel Cepariu – președinte al organizației, Mihai Buznea – membru, 
Leonard Popa – vicepreședinte, Ștefan Radu – secretar general, Nelu 
Bîșcă. Totodată, s-a reiterat invitaţia către Președintele UZPR, dl.Doru 
Dinu Glăvan, de a participa la ședinţa din luna decembrie a.c. a mem-
brilor UZPR-Filiala Bacău.

La Galaţi, membrii UZPR 
se regrupează

Jurnaliștii de pe malul Dunării, din Galaţi, anunţă regruparea. Doamna 
Maria Stanciu, de mulţi ani aflată la cârma organizatorică a Filialei, ne 
informează că începutul acestui an înseamnă o nouă reuniune a celor 
care vor alcătui gruparea, Filiala Galaţi a membrilor UZPR. Cu prilejul 
sărbătoririi unui lider de necontestat al jurnalismului gălăţean, domnul 

Radu Macovei, se vor stabili criteriile de coagulare în Filială, precum și 
obiectivele propuse pentru anul 2018. În continuare se contează pe parti-
ciparea în cadrul Filialei a membrilor UZPR Radu Macovei, Grigore La-
zarovici, Katia Nanu, Mariana Iliescu, Gheorghe Arsene, Ștefan Dimitriu, 
Ion Manea , Gheorghe Gurău , Nicolae Sburlan, Vasile Caburgan, Viorel 
Bucur, Corneliu Lupașcu, Dimofte Bourceanu, Ion Chivu, Ion Cenușă, 
Silvia Mihalcea, Ovidiu Amălinei, Dan Cătălin Predescu, Ilie Zanfir, Maria 
Măndiță, Angela Ribinciuc, Maria Stanciu, Negoiță Valentin Cătălin, Ghiță 
Nazare, Silviu Vasilache, Coriolan Păunescu, Marius Mototolea.

Clubul jurnaliștilor din MAI
Membrii UZPR din redacțiile publicațiilor editate de structurile 

Ministerului Afacerilor Interne s-au reunit de peste 15 ani într-o grupare 
care funcționează ca un club profesional.

Unii dintre ziariștii Clubului MAI sunt membri fondatori ai uniunii, 
alții cu o vechime de peste 25 de ani în organizație, acestora adăugân-
du-li-se în ultimii ani și alți tineri jurnaliști din redacțiile presei interne-
lor. Între publicațiile reprezentate astfel se numără Studioul radio-tv al 
MAI și, mai cu seamă, revistele Pentru Patrie, Poliția Română, Pompierii 
Români, Frontiera sau Revista Jandarmeriei. Lor li s-au alăturat, în același 
spirit camaraderesc, și colegi din redacțiile revistelor Vitralii și Periscop, 
care au completat acest club de profesioniști ai scrisului.

Activitățile redacțiilor și ale membrilor acestora s-au adăugat proiec-
telor și manifestărilor consemnate de uniune, contribuind la completarea 
proiectelor de interes public și promovarea organizației în rândul confra-
ților de breaslă. Redactori de presă, realizatori radio/tv sau coordonatori 
de redacții și publicații, membrii Clubului MAI se regăsesc cu interes și 
bucurie în rândul colegilor din uniune, preocupați de definirea și pro-
movarea profesiei de ziarist, susținerea și dezvoltarea presei românești.

Printre membrii Clubului MAI se regăsesc jurnaliști de notorietate, 
între care realizatorul TV Virgil Vochină sau scriitorii Nicolae Rotaru 
și Traian Tandin, dar și ziariștii Ela Popescu, Ina Bălan, Viorica Piloiu, 
Roxana Pap, sau jurnaliștii Ioan Popa, Vasile Lăpăduși, Dumitru Moca-
nu, Marian Nencescu, Ioan Chilom, Florin Zagoneanu, Mircea Stoian, 
Nicușor Dulgheru sau Valentin Uban. Acestora li se adaugă mai tinerii 
Elena Mitroi, Cătălin Eftene, Claudiu Branischi, Valentin Marinescu și 
Mircea Marinescu, sau alți profesioniști mai puțin cunoscuți ai presei 
de specialitate, dar cu o activitate la fel de laborioasă și creativă în presa 
scrisă sau audio-vizuală.

 Participând consecvent la activitățile uniunii, unii dintre aceștia 
contribuie în mod direct la derularea proiectelor permanente ale acesteia, 
între care realizarea revistelor și desfășurarea altor acțiuni de profil ale 
organizației noastre. Mulți dintre ei coordonatori și creatori de publicații, 
membrii Clubului MAI din UZPR își propun dezvoltarea acțiunilor de 
promovare a uniunii și a proiectelor de interes public ale acesteia.

Preocupați de dezvoltarea și creșterea notorietății uniunii, ziariștii 
de la interne își propun implicarea cât mai consecventă în activitățile 
organizației, de la definirea și statuarea profesiei de ziarist la organizarea 
de manifestări profesionale și dezvoltarea generală a uniunii noastre.

Prahova are propria filială
Miercuri, 21 februarie 2018, în Sala Meridian a Bibliotecii Județene 

„Nicolae Iorga” Ploiești, a avut loc Adunarea de constituire a Filialei 
Prahova a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, după cum 
ne-a transmis dl.Nicolae Ioniţă.

Prilej cu care vechilor membri prahoveni ai UZPR (Anghelache 
Dragoș, Bocioacă Sorin, Bocioacă Cristea, Constantin D. Dumitru, 
Leon Chirilă, Dumitru Cârstea, Bădulescu Alexandru, Cristea Romu-
lus Vasile, Nicolae Ioniță, Florin Frățilă) li s-au alăturat alți jurnaliști 

prahoveni: Maria Bogdan, Denisa Dumitrescu, Ioan Groșescu, Mari-
an Avramescu, Nicoleta Bărbuceanu, Alexandru Haralambie Ștefan, 
Simona Uță, Mihai Nicolae, Dragoș Anghelache, Alexandru Enache, 
Virgil Rădulescu, Adrian Brad, Minel Ghiță Mateucă, Daniel Costache, 
Diana Frîncu și Dragoș Trestioreanu.

De asemenea, la adunarea de miercuri a fost aleasă conducerea 
filialei, formată din jurnaliștii Claudius Dociu (președintele filialei), 
Florin Frățilă, Laura Petrescu și Sebastian Ignat. Cu acest prilej, cei 
prezenți și-au luat angajamentul de a pune umărul la revigorarea jur-
nalismului prahovean și, nu în ultimul rând, la asigurarea participării 
Filialei Prahova a UZPR la viața socio-culturală a județului.

Jurnaliștii buzoieni 
își reorganizează filiala

După cum ne-a informat dl.Stan Brebenel, în ziua de 15 februarie 
2018, a avut loc adunarea de reconstituire a organizaţiei judeţene a 
membrilor UZPR din Buzău. Grupul, care poate fi considerat chiar 
filială, este alcătuit din 10 membri: Tănăsescu Nistor, Milea Mihail, 

Tănase Mircea, Frîncu Viorel, Ștefănescu Dimitriu Miron Augustin, 
Brebenel Stan, Peneș Eduard Gabriel, Iovan Ștefan, Marinescu Elena 
și Burlacu Aurel. La prima întâlnire, în unanimitate, a fost desemnat 
coordonator dl. Stan Brebenel, angajându-se să îi fie în preajmă ca 
susținător dl. Ștefănescu Dimitriu Miron Augustin. Și aici, ca în foarte 
multe locuri în țară, există dorința atragerii de cât mai mulți membri 
din rândul tinerilor din județ și din zone învecinate. În asemenea 
condiții, se poate ajunge la o omogenizare a unor filiale puternice, 
reprezentative.

Sub Tâmpa, la Brașov, 
jurnaliștii s-au regrupat

Vineri, 16 februarie 2018, a avut loc Adunarea Generală de consti-
tuire a Filialei Brașov a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 
după cum ne-a informat dl.Ioan Pamparău.

La sediul tipografiei Ecran Magazin, cei 28 de jurnaliști au ales Con-
siliul de coordonare în care alături de Dorin Dumitrele (președinte 
executiv), au fost aleși Ioniță Cristea, Walter Drotleff, Ioan Pamparau, 
Anca Sigmirean. Într-un consens general, participanții au convenit ca 
până la data de 1 mai a.c., Consiliul de reprezentare să pregătească o 

strategie de consolidare a organizației prin atragerea de numeroși ziariști 
tineri. De asemenea, să inițieze demersuri pentru obținerea și perfec-
tarea unui statut juridic al filialei, precum și stabilirea unui calendar de 
acțiuni social-culturale proprii pentru anul 2018. Filiala Brașov cuprinde 
următorii membri UZPR Andraș Dorel, Barb Ioan, Buda Aurel, Bujdoiu 
Dumitru, Deliu Horia Vasile, Drăgan Ioan, Drotleff Dieter Walter, Dumi-
trele Dorin, Dușa Dorin, Herman Rosner, Horeangă George, Horeangă 
Elena Loredana, Iancu Vespasian Augustin, Ioniță Cristea, Ioniță Maria 
Cristina, Manolăchescu Dan, Manolăchescu Dumitru, Negulici Ioan, 
Pamparău Ioan, Pleșa Romul, Popa Felicia, Popa Ioan, Rujan Dumitru, 
Sigmirean Anca, Tăulea Carmen, Teacă Adrian Gheorghe, Vacarenco 
Ștefan Teodor, Vecsler Raphael.

Grupul seniorilor din Brăila 
în aşteptarea valului tânăr

Pe malul Dunării, în vecinătatea Galaţiului, jurnaliștii seniori din 
Brăila sunt reuniţi în jurul domnului Emanoil Dobrescu și doresc ca 

numărul lor să fie amplificat prin mai tinerii practicanţi ai frumoasei 
meserii, care este jurnalismul. Acesta este proiectul brăilenilor pentru 
2018. Susţin acest deziderat Avram Chivu, Chiurtu Gheorghe Viorel, 
Dincă Marius, Dincă Petrica, Dobrescu Emanoil, Ionescu Constantin 
Emilian, Mitrea Ghinea, Munteanu Constanța Liliana, Munteanu Stan, 
Oană Rodica Maria, Vintilă Mihai și Mușală Didi.

La Timişoara, s-a înfiinţat 
Grupul „BEGA”

Din Timișoara, domnul Vancea-Stângu Vasile transmite că membrii 
UZPR de pe malul Begăi s-au constituit într-o grupare proprie, luând de-
numirea de grupul „BEGA”. Numărul acestora este, în prezent, de 26, dar 
el va crește prin primirea de noi membri. Coordonatorul este chiar domnul 
Vancea-Stângu Vasile, având colegi în grupul de conducere pe domnul 
Ioan David (locţiitor), iar ca secretară pe dna Daniela Florian. Timișorenii 
anunţă preocupări importante pentru întregirea numărului de membri, 

atragerea de tineri jurnaliști și realizarea unor proiecte și evenimente pentru 
promovarea brand-ului breslei noastre și, totodată, împlinirea obiectivelor 
de organizaţie de utilitate publică. Gruparea are următoarea componen-
ţă: LIND Maria, IOANA Cezar, DAVID Ioan, ONU RADU Stela, NICA 
Agneta, NICA Octavian, POPOVICI Cornel, MEDOIA Ioan, URZICĂ 
Aurel, SECOȘAN Nicolae, RADU CIPRIAN POP, MUNTEAN Mircea, 
BOBESCU Victoria, VOȘTINARU Aida, BALICA George, TĂTAR Ioan 
Alexandru, VASIU Ion, PĂCURARIU Marcela, DE MAIO Maria Loredana, 
STĂNESCU Manuela Elena, CIUREL Daniel Savin, VINTILESCU Adrian, 
FLORIAN Daniela, VANCEA-STÂNGU Vasile.

Continuă programul 
unor evenimente 
la Filiala „Ştefan Naciu” 
din Caraş-Severin

Având personalitate juridică încă din anul 2014, filiala noastră, autoare 
a numeroase proiecte locale, regionale și transfrontaliere va continua și 
în 2018 cu alte iniţiative, îndreptate spre caracterul de utilitate publică, 
răspunzând  cerinţelor statutare și legale. Din acest an, Filiala UZPR poartă 
denumirea unui mare jurnalist, regretatul Ștefan Naciu, un prieten apro-
piat al spaţiului jurnalistic din Banatul de Munte. La început de an ne-am 

reorganizat, în urma înţelegerii cu jurnaliștii din Timișoara care, după 14 
ani de coexistenţă în aceeași filială, au hotărât să se constituie în grupul 
local „Bega”. Comunicarea va fi în continuare benefică ambelor grupări.

Filiala noastră are o alcătuire eterogenă, fundamentată pe o prietenie 
cultivată de-a lungul anilor – cu membrii din zona Banatului, dar și din 
diaspora. Sunt peste 60 de membri, între care se află Baghiu Adriana, 
Berger Gabriela, Botiș Radu, Buzzi Petru, Cenan Glăvan Mihai, Cizmaș 
Georgeta, Cojocaru Eugen, Crânganu Adrian, Cristescu Ilie, Cucu Ion, 
Danciu Nicolae Petniceanu, Dolot Gheorghe, Dragoș Gelu, Todor Vero-
nica, Ghibuș Marius, Glăvan Doru Dinu, Humita Florin, Iagaru Mioara 
Bianca, Iluca Simona, Imbri Iosif, Isac Ștefan, Jompan Dumitru, Magiar 
Nicolae, Moldovan Ionel Viorel, Mureșan Anca Aurelia, Negru Monica 
Simona, Popi Cristina, Popi Ioan Mircea, Puiu Doinel, Săndulescu Aurel 
Gheorghe Nicolae, Sgaverdia Dorina, Stan Ion, Țiglă Erwin, Topală Ro-
xana, Vaipan Cecilia, Vlad Ioan, Vlad Maria, Blada Liviu Sorin.
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REVISTA  REVISTELOR

Revista Nouă, seria a IV-a, nr. 6 (103) 2017 
(fondată de B.P. Hasdeu la 15 decembrie 1887) 

Urmuz, Vitrină de artă nouă (fondată de 
Geo Bogza la 1 ianuarie 1928), nr. 11-12 / 2017

- este dedicată literaturii, eseului, 
istoriei, evenimentelor muzicale și din 
artele vizuale. În acest număr scriu des-
pre cărţi de proză și de poezie Florin 
Dochia, Mioara Bahna, Constantin 
Trandafir, I. R Roșiianu, R.A. Ilie, Ana 
Dobre, Codruţ Constantinescu. Edito-
rialul este dedicat dezbaterii actuale din 
Franţa cu privire la „scrierea incluzivă”, 
adică nemulţumirea femeilor din Hexa-
gon că limba oficială (academică) este 
masculinizată, mulţi termeni denumind 
funcţii/ obiecte/ situaţii feminine lip-
sind ori fiind cu încărcătură peiorativă 
(v. maître - maîtresse). De citit neapărat 
tălmăcirea de către Mioara Pavelescu  a 
celor „22 de lecţii: cum să devii un mare 
scriitor” oferite de Stephen King și ese-
ul de la rubrica „hasdeiana” semnat de 
eseistul și traducătorul Andrei Ionescu.

-publicaţie cu și despre poezie îngrijită de Florin 
Dochia, conţine o secţiune de arte vizuale dedicată 
pictorului Horea Paștina, despre care scrie Constan-
tin Cubleșan. Semnează cronici literare, eseuri și po-
ezie Mioara Bahna, Florin Dochia, Romeo Aurelian 
Ilie, Mihaela Meravei, Romeo Ioan Roșiianu, Mihaela 
Aionesei, Cornel Santioan Cubleșan, Silviu Dachin, 
George G. Asztalos, Oana Cătălina Bucur, Irina Lazăr, 
Gabriel Gherbăluţă, Mihaela Oancea, Liuba Liubastra 
Botezatu, Adela Efrim, Ioana-Camelia Sirbu, Virgil 
Diaconu, iar traduceri din Gaston Bachelard (Florin 
Dochia), Nazmi Ağıl (Adriana Bulz). Iată ceva despre 
Poetica spaţiului în viziunea lui Bachelard: „A spune că 
imaginea poetică scapă cauzalităţii este, fără îndoială, 
o declaraţie care are gravitatea sa. Dar cauzele invocate 
de psiholog și de psihanalist nu pot niciodată explica 
acel caracter neașteptat al imaginii noi, nici adeziunea 
pe care ea o suscită într-un suflet străin în procesul său 
de creaţie. Poetul nu-mi dezvăluie trecutul imaginii sale 
și totuși imaginea sa prinde imediat rădăcină in mine.”

Rubrică îngrijită de
Firiță Carp

Filiala Moldova Nord-Est, 
un nou an de activitate

Numeroși jurnaliști din zona de nord-est a ţării, sub imboldul 
și preocuparea doamnei Daniela Gîfu, vicepreședinte a UZPR, se 
regrupează pentru un nou an de activitate. La Iași, Vaslui, Suceava 
și Botoșani un grup important de membri au consimţit să participe 
la viaţa organizaţiei, urmând ca mulţi alţii, din zonă, să li se alăture.

Se ocupă de acest lucru, colegi nominalizaţi, în calitate de coordo-
natori pe grupe: Iaşi – Corneliu Dorneanu, Vaslui – Dumitru Marin, 
Suceava – Dumitru Teodorescu, Botoşani – Florin Simion Egner. Se 

regăsesc în această amplă filială, în acest moment, Berzințu Lucreția, 
Teodorescu Dan Ștefan, Diaconiuc Raluca Daria, Grăjdeanu Marian, 
Ciocoiu Stelian, Ciupercă Livia, Daraban Fănică, Tudorache Liviu, 
Cîmpianu Gabriela, Rotaru Gabriel, Neacșu Mihai, Dorneanu Corneliu, 
Iliescu Sorin Paul, Savitescu Teofilia Camelușa, Șoitu Laurențiu, Olaru 
Carmen, Ivan Dumitru, Andriescu Valerian, Lapa Nicolae Cristian, 
Marin Dumitru, Cernica Doina, Clement Costache, Groza Nicolae, 
Nedelea Ion, Paranici Ioan, Sfichi Mircea, Teodorescu Dumitru, Vin-
tilă Dumitru, Constantiniu Virginia, Egner Florin Simion, Gheorghiu 
Sebastian-Petru, Ilincaru Dumitru Marius, Lazăr Carmen, Lazăr Geor-
gică, Moroșanu Cristian Dumitru, Păduraru Romică Emanoil.

La Constanţa are un grup 
consolidat de jurnalişti

 
Revigorată în urmă cu un an, prin strădaniile dnei Steliana Baj-

dechi, realizator Radio România Constanţa, Filiala UZPR din Con-
stanţa numără peste 30 de membri, dar se anunţă intrarea în rândul 
Uniunii a altor jurnaliști mai tineri, din presa scrisă online, video 
și radio din Constanţa, precum și din zonele limitrofe. Anul 2017 
a însemnat iniţierea unor activităţi proprii ale uniunii care, reluate, 
pot da și mai multă consistenţă grupului eterogen de la malul mării.

La început de an, filiala având în biroul de coordonare, alături de 
Steliana Bajdechi, pe Sînziana Ionescu, Nicolae Ispas, Ioan Damaschin și 
Mariana Iancu, are următoarea componenţă: Strahilevici Arcadie, Lambă 
Constantin, Ismăileanu Constantin, Șerbănescu Maricica, Voicu Dan Ion, 
Damaschin Ioan, Pavaloiu Marieana, Bratianu Traian, Mihalache Bocai, 
Bajdechi Steliana, Donose Cătălin Daniel, Fustanela Liliana, Ispas Nico-
lae, Mierluș Aurelia, Haralambie Daniel, Moldoveanu Liliana, Chirana 
Magda, Calistru Larisa, Andrei Mihaela, Stîngă Mirela Daniela, Iancu 
Mariana, Ionescu Sînziana, Panțu Marius, Malciolu George, Malciolu 
Razvan, Jalbă Nona, Georgeta Anastasia Stoiciu, Anghel Simona, Sîrbu 
Daniel, Rodica Iuncu, Sîrbu Adina, Iliuță Cristina, Sandu Carmen, Oan-
cea Victorina, Pătrăhău Horia, Sterghiuli Dana Nicoleta, Afuz Gabriel.

Membrii UZPR din ARGEŞ 
strâng rândurile

35 de membri ai UZPR din judeţul Argeș sunt reuniţi în jurul 
celui care conduce și se îngrijește de destinele Filialei Arges, domnul 
Mihai Golescu, mentorul și directorul cotidianului Argeşul din Pitești.

Îi sunt aproape, în probleme organizatorice, colaboratoarele Cris-
tina Munteanu și Cristina Miliare. Alături de redutabili jurnaliști, 
cu stagii vechi în această profesie, se apropie și gazetari, oameni de 
televiziune, de radio sau din media online, în plină expansiune, cu 
vervă și dorinţă de afirmare. În atenţia conducerii Filialei Argeș sunt 

alţi candidaţi, aspiranţi la obţinerea calităţii de membru al UZPR. În 
prezent, activi sunt Golescu Mihai, Ulmeanu Traian, Vasiliu Adrian, Sto-
ica Florin, Margareta Onofrei, Albulescu Allora, Albulescu George Titus, 
Hiru C. Ion, Pașol Constantin, Ghilencea Vasile, Istrătescu Steluţa Lucia, 
Sabău Cristian Constantin, Moise Gavrilă, Doru Bobi, Martin Minodora, 
Petrescu Zina, Sora Ilzi, Oprea Alexandru, Nicula Ion, Pătrașcu Viorel, 
Miliare Maria, Munteanu Cristina, Gheorghe Păun, Barangă Ilie, Mocanu 
D. Florenţ, Manolache Marin, Girardi Ioana, Dumitrașcu Constantin, 
Cârstoiu Constantin, Nicolae Vasile, Diţa Sebastian Claudiu, Petrescu 
Flavius Florin, Necula Mirela Gigi, Cosmescu Nicolae,Vâlceanu Maria, 
Stanciu Ionuţ, Arsenică Raisa Nicoleta.

S-a reunit filiala „Ion Heliade-
Rădulescu” din Dâmboviţa

La Târgoviște, sub președinţia reputatului jurnalist prof. dr. Gheor-
ghe Coandă, membrii UZPR, constituiţi într-unul din cele mai prolifice 
grupuri, anunţă noi activităţi interesante, specifice profilului profesi-
onal, dedicate comunităţii regionale. Conducerea Filialei, în care se 
află, în calitate de vicepreședinţi prof. Mihai Stan și prof. univ.dr.Victor 
Petrescu are un program integrat pe unul din obiectele organizaţiei, 
acela de utilitate publică. Gruparea dâmboviţeană cuprinde aproape 60 
de membri:Coandă George, Stan Mihai, Petrescu Victor, Niţu Valerică, 
Veseliu George Toma, Grigore Grigore, Turiac Florea, Stănescu Emil, 

Lixandru George, Trifu Nicolae, Ionel Niculae, Pădure Loredana, Gîju 
Dan, Toma Emanoil,Vâlcu Alexandru, Petrescu Emil-Cornel, Gogioiu 
Luminiţa, Popescu Ana-Maria, Gegiu Alexandru, Ilieș-Drăgănescu 
Cristina, Badea Marius, Badea Mihaela, Niţă Mircea, Puiescu Robert 
Marian, Năstase Constantin, Vasiliu Alina, Vasiliu Andrei, Voinescu 
Virgil, Voicu Constantin, Hâncu Ana, Ciocodeică Gheorghe, Alexandru 
Pompiliu, Dinu Cristina, Stanciu Violeta, Vasiliu Teodor, Rizea Maria 
Gabriela, Leașu Manina Cerasela, Arabagiu Gela Simona, Dumitru 
Cornelia, Bogza Raul Cosmin, Șerban Gheorghe, Zamfir Mădălina, 
Piteș D. George, Vișan Ioan, Ștefănescu V. Alexandru, Apostoaei Da-
niela, Frăţilă Florin, Codruţ Miron, Bârlea Petre Gheorghe, Mihalache 
Victor, Ștefanov Daniel, Stan Gabriela, Safta Gheorghe, Răceanu Adri-
ana, Obăgilă Ion, Brebenel Stan, Ioniţă Cristina.

Filiala UZPR de la Sibiu 
se reorganizează

Sibiul a avut cu ani de zile în urmă o filială puternică, numeroasă, 
câțiva dintre membrii din acest oraș contribuind chiar la înființarea 
organizației noastre. În prezent, reputații colegi de breaslă Mircea 

Bițu și Ioan Vidrighin se ocupă de revitalizarea unui grup consistent 
de membri din centrul de județ și localitățile limitrofe. La începutul 
acestui an s-au regrupat cunoscuții gazetari Jiman Lucian, David Emil, 
Fred Nuss, Babă Mircea, Achim Nicolae, Ivan Nicolae, Vulcan Ioan, 
Jalea Doina, Vulcan Carmen, Onuc Nemeș, Bako Dragoș, Dinică 
Ileana Maria, Buciu Laura, Dobra Ioan. După ultimele informații 
primite de la președintele filialei, Mircea Bițu, un număr semnificativ 
de tineri jurnaliști și-au depus dosarele pentru înscrierea în UZPR.
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ATITUDINI

U
ZPR este o organi-
zație de utilitate pu-
blică. Acest statut o 
obligă mai degrabă la 

respectarea unor condiții adminis-
trativ-birocratice decât la asuma-
rea unor obiective înalte. Riscul 
sindicalizării este foarte mare, fără 
ca acest lucru să fie neapărat rău. 
Doar că el nu este suficient. UZPR 
poate să facă mult mai mult pentru 
breaslă și, în general, pentru so-
cietatea românească. Organizația 
poate și are datoria să devină de 
utilitate publică în sens larg, la the 
next level. Are datoria să afirme 
conștiința de sine a unei categorii 
socio-profesionale – cea a gazeta-
rilor – care dintotdeauna au repre-
zentat cutia de rezonanță a vremii. 
Mai presus de sarcinile redacționa-
le ale celor care o compun, orga-
nizația ca atare poate deveni o bu-
solă de căutare a valorilor într-un 
spațiu public dezorientat și con-
fuz, cum este și cel în care trăim 
cu toții. Poate deveni un îndreptar 
atitudinal acolo unde dezinteresul 
și lehamitea sunt atotdominatoare. 
Poate deveni un criteriu de con-
duită publică acolo s-au înstăpânit 
anarhismul lumpenului de tip nou 
și derbedeismul gulerelor albe. 
Organizația noastră nu trebuie 
să rămână prizoniera aprobării 
dosarelor de indemnizații pentru 
ziariștii pensionari. Puterea de a 
înrâuri destine (la proporțiile res-
pective, desigur, deși obținerea 
în plus a unei jumătăți de pensie 
poate aduce un nou destin pentru 
foarte mulți)  a  dus la ceea ce s-a 
numit „puciul coloneilor”. Starea 
de excitație generată de putere în 
mintea celor slabi creează mon-
ștri, întunecă mințile și stârnește 
simțuri de dominare care n-au 
nimic în comun cu seninătatea și 
cordialitatea ce trebuie să domine 
prin birourile unei organizații con-
stituite din spirit asociativ. A fost 

unul dintre cele mai urâte episoade 
din istoria centenară a acestei or-
ganizații respectabile. Un episod 
generat și de absența unor mize 
înalte în activitatea UZPR.

Organizația nu poate trăi în 
afara timpului său. Să gândim la 
un mod propriu de întâmpinare a 
Centenarului, la posibilitatea de a 
accesa fonduri europene, la căile 
prin care putem institui un dialog 
cu autoritățile în cadrul mai larg al 
dialogului social, confiscat, după 
cum se vede, de o anume societa-
te civilă care se crede deținătoarea 
binelui public. Or, și noi suntem 
societate civilă, și noi avem ceva de 
spus  – cu atât mai mult în numele 
profesiei, publicului și reputației 
noastre. Diversitatea firească a opi-
niilor și orientărilor membrilor or-
ganizației nu exclude constituirea 
unei platforme comune de valori 
și principii de pe care să ne putem 
exprima o atitudine unitară, ca or-
ganizație componentă a societății 
civile, despre tot ceea ce se întâm-
plă în România de azi. Nu vorbim 
în numele întregii prese,  Doamne  
ferește! - fiecare organizație de 
jurnaliști din puzderia celor care 
există pe hârtie e liberă în opțiu-
nile sale. Dar între ele, UZPR are 
datoria să fie nu doar un antet, ci o 
voce și o conștiință publică.

Nevoia de atitudine

Un trinom al democrației: 
politica - opinia publică - presa

Raportul dintre media și politică este 
unul atât de strâns încât într-o societate 
democratică viața politică nu poate fi con-
cepută fără opinie publică și nici opinia 
publică fără comunicare, adică presa. În 
democrație, mediatizarea este obligatorie, 
chiar dacă mult timp în trecut raportul 
dintre omul politic și cetățeni s-a rezumat 
la întâlniri, discuții, mitinguri și interviuri 
în presă. Din anii 1960, televiziunea a in-
vadat politica și viața publică - și în același 
timp a captat atenția publicului – iar astăzi 
politica fără tv este de neimaginat. Mai 
mult, a început să se vorbească tot mai 
frecvent și mai apăsat despre o nouă pute-
re sau o primă contraputere: puterea me-
diocratica. În context, s-a lansat și formula 
democrație mediatică. Puterea legislativă, 
descria tendința un fost ministru francez 
al comunicațiilor, Andre Santini, nu mai 
există, căci dezbaterile din Parlament pe 
temă s-au mutat în media. Când guver-
nul ia o decizie, presa află prima. Pute-
rea executivă e manipulată prin sondaje 

(drept care se vorbește de sondocrație). 
Presa de investigații dublează/înlocuiește 
activitatea organelor judiciare. Oricât de 
exagerate ar fi asemenea remarci, fapt este 
că media pare azi omniprezentă în viața 
politică. Alături de cele trei „puteri clasi-
ce”, media este și ea capabilă să interfereze 
în jocul politic astfel încă unii se întreabă 
chiar dacă nu va putea să le scurtcircuiteze 
pe primele trei, la un moment dat, deși ele 
sunt instituționalizate.

„Puterea de a stăvili 
celelalte puteri”

Întrebări sunt însă – și vor fi – mult mai 
multe: cum poate acționa media, care reu-
nește tendințe și orientări atât de eclectice; 
câtă credibilitate și autoritate morală are 
ea; cine o influențează/instrumentează/di-
rijează din umbră/folosește etc. Sunt între-
bări care se pun tot mai insistent începând 
cu a doua jumătate a secolului XX, când a 
apărut societatea informației. Era momen-
tul când presa își încheia o vârstă istorică 
pentru a intra în alta. Prima, cu elanurile, 
idealurile și iluziile ei: presa, care tratea-
ză, stochează și transportă informația pe 

scară largă; informează cetățenii despre 
diferitele opțiuni politice; întreține legă-
turile între populație și guvern; acționea-
ză ca un „recurs al cetățeanului” (Ignacio 
Ramonet); funcționează ca un intermediar 
între guvern și popor etc. Cu timpul, însă, 
media a cunoscut un proces de schimbări 
esențiale, care au distanțat-o tot mai mult 
de prima perioadă, cea romantică, idilică 
(fără ca prin aceasta să devină neapărat, în 
întregime, și un instrument al imoralității, 
șantajului, corupției etc., dar modificân-
du-și substanțial și menirea, și obiectivele). 
Într-un asemenea context a început să se 
vorbească tot mai insistent și despre presa 
ca „prima contraputere”.

Dar cum ar putea acționa presa ca o 
contraputere? Răspunsul filozofului fran-
cez Marcel Gauchet, unul dintre inițiatorii 
conceptului de contraputere, este că „ea 
nu are altă putere decât aceea de a stăvili 
celelalte puteri”. În această nouă condiție, 
pe care o putem aprecia ca fiind mult mai 
responsabilă și cu o misiune copleșitoare, 
media are de înfruntat sfidări de o anver-
gură pe măsura provocărilor. 

În societatea actuală, presa este tot mai 
prezentă în viața cotidiană. De un secol, 
radioul, apoi și televiziunea, iar mai nou 
și Internetul, s-au adăugat presei scrise, 
care are deja o lungă istorie. Una dintre 
funcțiile informației este educația, dar acest 
fapt esențial este parcă tot mai des fie uitat, 
fie nesocotit. Deviza multor lideri și tenori 
de presă pare să fie o spusă a lui Alfred 
de Vigny: „Presa este o gură forțată să fie 
mereu deschisă și să vorbească încontinuu. 
De aici, și faptul că ea spune de o mie de 
ori mai mult decât are de spus și că debi-
tează vrute și nevrute”. Iar când debitezi 
neînfrânat, pierzi și din discernământ. Or, 
astăzi mai mult decât în trecut, mijloacele 
de informare au un impact asupra conști-
ințelor, fie ele tinere sau mature. Dar în ce 
măsură înseamnă astăzi media un mijloc 
de educație, de instrucție, de formare, de 
dezvoltare a capacității de judecată a indi-
vidului și nu de manipulare a sa?

(va urma)

Î
ntre formulele șoc introduse de democrația 
postdecembristă în România se află și meta-
fora – i-am putea zice – „presa, a patra putere 
în stat”. Dar nici nu a prins să se încetățeneas-

că formula, căci, tot din lumea „țărilor așezate”, 
cum le numea Dinicu Golescu, din Franța, s-a 
lansat un nou cuvânt de ordine: „A patra putere 
nu există”, cum titra în urmă cu câțiva ani un scurt 
eseu Claude Angelo, fost redactor șef la publicația 
de senzație (dar și cât se poate de temeinică) „Le 
Canard Enchaine”.

Însă înainte de a vedea de ce ar fi dispărut 
„a patra putere”, pentru a lăsa locul unei prime 
contraputeri, metaputeri sau antiputeri, cum 
susțin feluriți teoreticieni occidentali, să consi-
derăm, în treacăt, viabilitatea sintagmei „a patra 
putere”. Formula nu este nouă. În 1787, Edmund 
Burke, om politic și filozof irlandez, vorbea de 
o „a patra stare”, prin raportare la cele trei deja 
existente (și definite): nobilimea, clerul și sta-
rea a treia. În secolul următor, Balzac constată 
noua influența pe care o reprezentau ziarele, când 
scria, în 1840: „Presa este, în Franța, a patra pu-
tere în stat. Ea atacă totul și nimeni nu o atacă”. 
Sentința ce trebuie, desigur, dacă nu amendată, 
măcar nuanțată, dar cu un sâmbure de adevăr 
– să sperăm – mereu prezent. Sau, mai bine zis, 
greu de ucis. Ideea lui Balzac avea să fie preluată 
și dezvoltată, iar în America avea să beneficieze 
de două confirmări spectaculoase, ce au intrat în 
istoria universală a presei. Istoricii susțin că ziare-
le celebrului magnat al presei, William Randolph 
Hearst, prototipul lui Citizen Kane imaginat de 
Orson Welles, ar fi antrenat Statele Unite într-un 
război cu „Imperiul spaniol”, care s-a încheiat cu 
preluarea Cubei de către americani, în 1898. Iar al 
doilea moment a devenit unul de referință în is-
toria jurnalismului modern: afacerea Watergate, 
în 1972, încheiată doi ani mai târziu prin demisia 
președintelui Richard Nixon, după dezvăluirile 
anchetei a doi ziariști de la „Washington Post”. 
Dar și teoria presei s-a îmbogățit peste Ocean. În 
celebra sa carte despre democrația în America, 
Alexis de Tocqueville făcea o nouă clasificare a 
puterilor (după cea devenită canonică, a lui Mon-
tesquieu): puterea centrală/federală (compusă 
din cele trei ramuri ale „puterii clasice” - legisla-
tivă, executivă și judecătorească); puterea locală; 
puterea asociativă (lobbyurile) și presa (scrisă). 
Așadar, susțin azi unii exegeți în domeniu, numai 
prin confuzie se crede, mai de către toată lumea, 
ca presa ar fi a patra putere după cele trei „puteri 
clasice”. Unii adaugă la enumerare și o a cincea 
putere, cea a opiniei publice (care s-ar detașa ast-
fel de cea a presei, în ciuda influenței deosebite a 
presei asupra formării opiniei publice).

Presa: nu a patra putere, 
ci prima contraputere în stat
@ Corneliu Vlad

@ Dr. Octavian Știreanu
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L imbajul și conținutul nostru iden-
titar este tocit. Aproape că nu avem 
nimic relevant – cu mici excepţii 

în literatură, pictură, muzică – care să ne 
facă mai compatibili cu lumea și valorile 
acesteia, să ne asigure un loc în circuitul 
de valori, în afara cadrului local, minoritar. 
Mai toate încercările noastre de a fi văzuți, 
de a ne manifesta, conținutul programelor 
noastre, suferă de saturaţie – oferă aceleași 
conţinuturi din urmă cu câteva decenii, 
se încadrează în clișee obosite, uzate. Am 
devenit o colectivitate folclorică, nici mă-
car în totalitate autentică, un fel de suro-
gat. Compilăm, în plan cultural, identitar, 
suntem niște plagiatori. Nu vrem să auzim 
adevărul, iar atunci când el se rostește, ne 
supără. Ne putem întreba, pe bună drep-
tate, care ne sunt acele fapte, valori, care 
vor dăinui peste timpuri. 

Cunoscătorii fenomenului minoritar 
românesc din spaţiul ex iugoslav au înţeles 
că oricare aspect al conţinutului identitar 
românesc nu poate fi conceput fără de pre-
zenţa Casei de Presă și Editură „Liberta-
tea” din Panciova care, firesc, reprezintă 
axa spirituală a acestei entităţi mai bine 
de jumătate de secol. Importanţa Casei 
„Libertatea” este mai pronunţată astăzi, 
mai actuală, când fiinţa noastră spirituală 
oferă un conținut ușor anacronic. Dar, ce 
este Casa de Presă și Editură „Libertatea” 
la cei 73 de ani de existență? Dincolo de 
aprecierile de până acum care, just, toate 
sunt posibile și acceptabile, această insti-
tuţie mai reprezintă și istoria vie a unei 
comunități etnice, prin care s-a creat o 
școală de jurnalism, prin ale cărei publi-
cații – săptămânalul „Libertatea”, revistele: 
„Lumina”, „Bucuria Copiilor”, „Tinerețea”, 

Editura „Libertatea” – minoritarul român 
a avut acces la limba maternă, respectând 
normele limbii române literare și nu ale 
graiului bănățean și nu o altă grafie decât 
cea latină. Am mai putea constata că aci 
au fost imprimate textele antologice ale di-
verselor genuri jurnalistice, că prin această 
instituție s-a creat o literatură autentică și 
că promotorii acestei literaturi sunt nume 
de răsunet și repere în literatură, că prin 
această instituție românii și-au definit și 
confirmat o identitate naţională autentică, 
că au reușit să-și promoveze patrimoniul, 
să-și pună în circuit valorile, să se bucure 
de confirmarea a ceea ce în urmă cu 73 de 
ani era doar un posibil vis, să se bucure de 
realitatea atât de fragilă (27 mai 1945) la 
începutul unei noi file de istorie contem-
porană. Să se bucure de dreptul de a fi ceea 
ce sunt – români.  

CONSEMNĂRI

Casa de Presă și Editură „Libertatea” 
sau creanga de aur a unei etnii

Instituţie 
emblematică a 
românilor din 
Serbia / publicaţiile 
– săptămânalul 
„Libertatea”, 
revistele „Lumina”, 
„Bucuria Copiilor”, 
„Tinereţea”, Editura 
„Libertatea” – 
axa spirituală a 
minoritarului român 
/ Fereastra noastră 
spre Europa

F ondată în anul 1945, această in-
stiuţie românească a avut un rol 
covârșitor în asigurarea și materi-

alizarea dreptului la informare, exprimare 
în limba maternă, de a contribui la păs-
trarea și promovarea valorilor românești. 
De aceea vom afirma că cele două com-
partimente ale Casei „Libertatea” – pre-
sa și editura – au corespondat întru totul 
cu sensibilităţile atât de variate ale fiinţei 
minoritarului român. Mai întâi, săptămâ-
nalul „Libertatea” a fost martorul nelip-
sit din viaţa românului bănăţean. Astăzi, 
continuitatea celor 3925 de numere, edi-
tate în cei 73 de ani, oricând ne vor putea 
împrospăta memoria cu un flux de date și 
documente care vin să creeze imaginea de 
ansamblu a comunităţii românești din ex 
Iugoslavia. Nu vom greși dacă vom afirma 
că „Libertatea” a respirat deopotrivă cu 
cititorii săi, că a evoluat alături de capri-

ciile și izbânzile minoritarului român. Cât 
privește săptămânalul „Libertatea” (redac-
tor responsabil Teodora Smolean), ziarul 
apare în fiecare sâmbătă, se distribuie în 
așezările populate de români – în Voivo-
dina și într-un procent mai puţin relevant 
în Serbia de Răsărit. La fel, este citit în 
Uniunea Europeană și America (SUA și 
Canada). Poate fi citit și pe site-ul www.
libertatea.rs  Ziarul, prin cele 24 pagini, 52 
de numere anual și într-un tiraj de 2500 
de exemplare, își propune să răspundă 
cerinţelor populaţiei românești din Serbia 
în ceea ce privește spaţiul cultural, poli-
tic, informativ, economic, social, sportiv, 
etc., evident în centrul atenţiei fiind acele 
subiecte care, cu preponderenţă, includ 
etnicii români. Urmărind cerințele ci-
tititorilor săi, însă și responsabil față de 
normele unui jurnalism profesionist, 
hebdomadarul nostru este conceput în-

tr-o strictă autonomie faţă de contextul 
politic, social, anumite tendințe pseudo-
culturale... În această ordine de idei, ţelul 
primordial al săptămânalului, este ancorat 
în acel postulat care vizează o informare 
echilibrată, reală și la timp, adversar per-
severent oricărui substrat care ar cores-
ponda cu modelul ziarului de gen cancan. 
De aici reiese străduinţa insistentă de a se 
împlini principiul profesional drept da-
torie și constantă în activitatea noastră. 
O replică mai mult decât imediată este 
angajamentul nostru ca ziarul să nu mai 
fie doar un simplu privitor la ceea ce se 
petrece în juru-i, ci să devină participant 
în acele segmentele ale vieţii care necesită 
proiecţia unei aprecieri obiective, precum 
și oferirea unui posibil cadru generat de 
atitudinea și comentariul de rigoare.

F pag 14
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O asemenea proiecţie poate fi regă-
sită atât în respectarea concep-
tului de pagină și rubrică, cu o 

ordine permanenta a paginilor, fizionomia 
ziarului evitând amprenta improvizărilor 
care ar însemna simple accente de machiaj 
jurnalistic, dependente de materialul dis-
ponibil; prezenţa la zi, sau într-o posibilă 
retrospectivă, a acelor evenimente sau in-
formaţii care poartă limbajul unor realităţi 
plauzibile din zonele în care se citește ziarul 
nostru; în referinţele care vizează realitatea 
altor entităţi naţionale, respectiv a sectoru-
lui civic; prin comentariile și independenţa 
ziaristului paginile se debarasează de aerul 
umil, retrograd; o asemenea proiecţie poa-
te fi regăsită în imperativul ca jurnalistica 
să reprezinte practica unei necesităţi obiec-
tive, imediate, martorul ocular. 

Astăzi săptămânalul „Libertatea” este 
eliberat de complexul de inferioritate al mi-
noritarului etnic. Atât prin conţinut, cât și 
prin modalităţile electronice de promovare 
și comunicare cu întreaga lume, prin ac-
ţiunile și manifestările publice, a reușit să 
promoveze și să articuleze valorile și cadrul 
creativ, întregul spectacol minoritar, lumea 
minoritarului etnic și a lumii de lângă el, 
astfel confirmând intenţia și rolul de a fi Fe-
reastra noastră spre Europa. Săptămânalul 
„Libertatea” a devenit oglinda identității 
noastre, imaginea noastră arhivată printre 
paginile scrise. 

Anul 2018 se anunță drept anul în care 
săptămânalul „Libertatea”, prin ediția on-
line, va avea o prezență mai diferită, mai 
insistentă, în lumea spațiului informativ, 
de comunicare. Activitatea noastră este 
îndreptată spre posibilitățile și avantajele 
pe care ni le oferă atât cuvântul scris, dar 
și audio-vizualul. Ne îndreptăm spre acel 
concept multimedial de comunicare on-
line, prin care să asigurăm dinamismul, 
promtitudinea, exclusivitatea... ceea ce va 
fi și indiciul relevant al profesionalismu-
lui, însă și pregătirea noastră de a accepta 
și utiliza atât provocările, cât și cuceririle 
profesiei în vremurile în care funcționăm. 

O altă publicaţie a Casei „Libertatea” 
este revista de artă, literatură și cultură, 
„Lumina” (redactor responsabil Ioan Baba). 
Apărută în anul 1947, într-un cadru au-
tentic, revista a persistat în ideea de a pro-
mova și identifica scrisul românesc și de a 
valorifica paginile de literatutră originală. 
Încă de la primul număr, „Lumina” s-a 

impus drept acea publicaţie care trebuia 
să contureze viaţa literară, culturală, ar-
tistică în definitiv, a unei lumi minorita-
re, chiar dacă, azi, prin conţinut, revista 
demult a părăsit cadrul minoritar. Revista 
și-a păstrat rolul protagonistului întregului 
spectacol identitar mai sofisticat, în care 
regizorul îi încredinţase mai multe roluri și 
toate la fel de importante. Și cu acest prilej 
vom reaminti că fără de revista „Lumina”, 
literatura română de aici, cultura și crea-
ția în cel mai larg sens al cuvântului, arta, 
noi în definitiv, vom părea precum copiile 
nereușite ale unor imagini memorate fugar 
de niște trecători prin viaţă. Evident, „Lu-
mina” a fost cea care, în plan publicistic, 
a ţinut echilibrul nostru spiritual, artistic, 
cultural, valoric, al mai multor generaţii 
și astfel s-a impus drept punct de reper în 
spaţiul românesc literar, artistic, intelec-
tual, insistând în mai toţi anii de apariţie 
asupra criteriilor valorice. 

„Lumina” a reprezentat și intenţia 
noastră de a concura la circuitul de va-
lori, modalitatea de a comunica cu lumea 
creaţiei, de oriunde ar fi ea; de a participa 
deopotrivă, fără prejudecăţile minoritaru-
lui stingher, la cele mai importante eveni-
mente din lumea artei și cuvântului scris. 
Dimensiunea estetică proprie modernităţii, 
promovată, chiar ușor potenţată într-o pe-
rioadă, era mult prea necesară în evadarea 
noastră din bâlciul tradiţional, din mocirla 
sterilă în care s-a complăcut etnicul român 
de până aci. Printr-un asemenea concept, 
„Lumina” s-a dovedit capabilă de anver-
gura unui avangardism propriu doar unor 
centre culturale relevante. Aceste realizări 

erau treapta decisivă în a prinde pasul cu 
lumea modernă, în necesitatea de a se legi-
tima drept publicaţie de referinţă – ceea ce 
avea drept consecinţă ruperea de conceptul 
tradiţional. Trebuie să recunoștem, toate 
aceste aspecte reușite ale revistei, în mare 
parte ţin de o perioadă în care „Lumina” a 
fost concepută și redactată de Slavco Almă-
jan. Și dacă e să apelăm la o periodizare ori-
cât de nepretenţioasă, respectând rigorile 
necesare, vom găsi trei perioade semnifica-
tive ale revistei: cea de început, inevitabilă, 
recunoscându-i rătăcirile, căutările, chiar 
și frivolitatea momentului, apoi perioada 
unui modernism și al unui concept inedit 
care revistei îi asigură autoritatea în lumea 
scrisului și a artei, chiar a unui avangar-
dism în limbajul oferit, și ultima perioadă 
în care revista, deja de un sfert de veac, prin 
receptivitatea ei în afara cercului minoritar, 
prin comunicarea și paralelismele trans-
frontraliere, de integrare ideatică, își impu-
ne un nou curs, un rol care a atins expresia 
dorită – desigur avem în vedere și mai nou 
înfiinţatul Cerc Lumina - Honoris Causa, 
cu multe și variate posibilităţi de implicare 
în actualitatea problemelor și fenomenelor 
contemporane. Un asemenea concept deja 
și-a asigurat susţinerea celor competenţi.

Firesc că este mai mult decât dificil să 
facem o evaluare a revistei pe parcursul 
celor 70 de ani, conștienţi că nu putem 
apela la aceleași unităţi de măsură în toate 
perioadele ei de apariţie, chiar dacă, din 
vreme-n vreme, e necesar să fim critici cu 
noi înșine. Oricum, o citire atentă a com-
pletelor revistei noastre ne va surprinde 
reușita cu care revista, mai mult sau mai 

puţin, a corespondat vis-a-vis de mani-
festul iniţial propus de fondatorii revistei, 
adică cu acel concept de program prin care 
revista a răspuns cerinţelor de promovare 
a spaţiului literar, artistic, cultural autentic. 
Toate debuturile literare, și nu numai, au 
trecut prin laboratorul de literatură, artă și 
cultură, prin atelierul revistei. „Lumina” a 
evoluat pe măsura în care a evoluat scrisul 
și gândirea liberă, pe măsura în care redac-
torii ei (Vasile/Vasko Popa, Mihai Avra-
mescu, Radu Flora, Ion Bălan, Emil Filip, 
Slavco Almăjan, Aurel Gavrilov, Simeon 
Lăzăreanu, Ioan Baba) au dat dovadă de 
imaginaţie, de receptivitate la fenomenele 
contemporane și nu au transformat revista 
într-un manual de literatură, într-o carte 
de citire, sterilă, menită siestei plictisitoa-
re din lungile după-amieze de duminică, 
în nostalgicele rememorări... ale spațiului 
provincial.

Ş i întocmai cum se-ntâmplă de multe 
ori în cazul perlelor, „Lumina” fiind 
o perlă, cu care nu se putea poto-

li setea de hrană concretă a cititorului, a 
cunoscut și perioade de declin, nu pentru 
că revista ar fi urmat calea unei rătăciri de 
conţinut, concept, ci pentru că nașterea ci-
titorului nostru era deosebit de dureroasă, 
și rușinoasă chiar... „Lumina” era singura 
publicație care emana o respirație mai ele-
vată de care au dispus etnicii români și care 

trebuia să creeze elite – a indicat drumul, a 
iniţiat șansa, a oferit cadrul – fiind singura 
care putea să o facă, iar dacă astăzi elitismul 
se simte drept mai mult decât necesar, un 
neajuns, în cadrul etnicilor români – iar 
această categorie se simte cu desăvârșire 
– asta înseamnă nu că revista nu a cores-
pondat cu un real potenţial, ci că acel po-
tenţial era mult prea nesemnificativ faţă de 
populismul și provincialismul retrograd, în 
faţa căruia a rămas dezarmat. 

„Lumina” este Arcul de Triumf al unei 
minorităţi etnice, al scrisului ei cu între-
gu-i potenţial intelectual, literar, artistic, 
cultural. În ciuda tuturor lacunelor de care 
a avut parte, „Lumina” a rezistat timp de 
70 de ani aducând lumină spaţiului iden-
titar românesc. Cei care nu s-au alăptat 
cu această lumină au pierdut șansa de a 
cunoaște frumosul, farmecul luminii dă-
tătoare de viaţă, de renaștere spirituală, de 
a participa la marele spectacol pe care îl 
aduce creaţia.

Un loc aparte în conceptul Casei „Li-
bertatea” este rezervat revistei pentru copii, 
„Bucuria Copiilor”, la început „Bucuria pi-
onierilor” (redactor responsabil Ioța Bulic) 
– un atelier de iniţiere pentru cei mici, pro-
motorii de mâine ai imaginii și specificului 
comunităţii românești, o pepinieră care, 
lună de lună, durează de 72 de ani. Într-un 
volum de 28 de pagini, 12 numere anual, 

revista este distribuită școlilor generale și 
grădiniţelor în care cursurile sunt susţinute 
în limba română. Tendinţa a fost și rămâne 
ca revista să dezvolte, din cea mai fragedă 
copilărie, dragostea pentru citit la copii, 
să le ofere cunoștinţe noi, să îi ajute să-și 
creeze deprinderi de muncă, dar și să con-
tribuie la sistemul instructiv-educativ. O 
atenţie deosebită se acordă, și se va acorda, 
conținutului educativ-instructiv, accentul 
fiind pus pe creaţia copiilor, atât literară, cât 
și  plastică, pe  cultivarea frumosului, pre-
cum și pe cultivarea limbii române literare. 

Nu de puține ori revista „Bucuria Co-
piilor” poate fi definită și drept un manual 
„suplimentar”, atât prin rubricile și textele 
cu un conţinut instructiv-educativ, precum 
și prin implicarea cadrelor didactice în re-
alizarea ei.

Ceva mai tânără este revista pentru 
tineret, „Tinereţea”, la început „Tribuna 
tineretului” (redactor responsabil Mircea 
Lelea), care ușor a depășit vârsta de 45 de 
ani, încearcă să menţină echilibrul spiritual 
printre publicaţiile Casei. Poate că meri-
tul deosebit al revistei constă în contactele 
permanente pe care le are cu adolscenţii, 
punându-le la dispoziţie spaţiul mult prea 
necesar pentru visele și proiectele lor de 
astăzi și de mâine. 

CONSEMNĂRI
F
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C ei 45 de ani au depozitat o în-
treagă exeperienţă a presei scrise 
românești – chiar dacă revistă 

era a tinerilor, ea nu a putut fi ocolită de 
mentalitatea traumatizantă și frustrările 
micului minoritar român, ea nu a putut fi 
scutită de întregul context social, politic, 
cultural, mental, etc. Timp de 45 de ani, 
revista continuu și-a pieptănat impurităţi-
le în tendinţa de a deveni o revistă liberă, 
descătușată de miresmele unui concept 
dirijat, însușindu-și drept model criteriul 
valoric impus de cerinţele profesiei și ale 
cititorului, de impulsurile tinerilor care au 
dreptul la propriul limbaj, concept, punct 
de vedere și valorificarea justă a realităţii. 
Iată de ce avem convingerea că revista va 
persista atâta timp cât va reuși să respire 
deopotrivă cu cititorul, atâta timp cât va 
reuși să asigure libertatea de gândire, să 
respecte libertatea individuală, dreptul la 
libera opinie, competiţia onestă, dar și res-
ponsabilitatea pentru modul în care vor fi 
respectate aceste valori, totuși. 

Conștientizăm că la cei 45 de ani, revis-
ta este un simbol, o prezenţă emblematică 
printre tinerii români, face cinste generaţiei 
care a iniţiat-o și, bineînţeles generaţiilor 
care au adus-o până în zilele noastre... Așa 
cum nici o iubire nu este împlinită dacă n-a 
avut parte de dulcele gust al durerii, astfel și 
zbuciumul tinereţii n-ar avea farmec dacă 
nu și-ar materializa frumuseţea vârstei 
tocmai în acestă revistă a „neodihnei” și 

a eternelor căutări, brodate de insomnie 
și ușoare incertitudini pe care le oferă re-
alitatea imediată, care pot fi incorporate 
într-o revistă a tinerilor în care aceștia își 
pot regăsii propriile respiraţii și întrebările 
fără de care tinereţea n-ar avea sens.

Astăzi revista, prin cele zece apariții 
anuale (12 numere), este îndreptată spre 
acel concept care propagă liberul acces la 
toate sferele de interes ale tinerilor, tinerii 
având tot dreptul la propria viziune asupra 
lumii lor. Însăși redacţia revistei este cea 
care creează și protejează conceptul liber-
tăţii de gândire care, în fond, este și moto-ul 
tuturor publicaţiilor Casei „Libertatea”. Cu 
atât mai mult azi, în era globalizării, cu 
toate avantajele și dezavantajele ei, și prin 
revista „Tinerețea”, tinerii pot fi partașii 
unui exercițiu continuu de confirmare și 
de participare la un concurs nemărginit 
al creației, exercițiu în practicarea căruia 
să nu abandoneze criteriu etic și estetic, 
nu mai puțin să nu-și uite limba și cu ea 
ființa identitară, valorile moștenite drept 
suport pentru crearea altor valori, valorile 
generației lor.

Compartimentul editorial (redactor 
responsabil Vasa Barbu) poartă amprenta 
a celor 70 de ani de beletristică în cadrul 
Casei „Libertatea”, perioadă în care scri-
itorii românii și cele peste 1000 de titluri 
de carte românească, editate într-un tiraj 
total de aproape un milion de exemplare, 
au reușit să atragă atenţia asupra cadru-
lui literar românesc. Mulţi dintre scriitorii 

români, tocmai prin publicaţiile Casei, și 
mai cu seamă prin Editura „Libertatea”, 
astăzi au intrat în circuitul valorilor litera-
re, cărţile lor fiind traduse și în alte limbi. 
În altă ordine de idei, Editura „Libertatea” 
a fost cea care a contribuit la promovarea 
și susţinerea expresiei literare autentice, 
aceasta presupunând și afirmarea scrisu-
lui și creaţiei literare românești pe un plan 
mai larg decât cel oferit de cadrul restrâns, 
strâmt, minoritar. Evident, cărţile noastre 
nu sunt decât acel mic gest care ne onorea-
ză de a participa la o autentică reîntregire 
spirituală, la circuitul de valori românești. 
Mai mult chiar, astăzi avem certitudinea că 
doar paginile scrise vor dăinui peste timp 
drept dovadă a existenţei și creaţiei noastre, 
singurele insemne care, în ciuda diletantis-
mului minoritar manifestat din plin în mai 
toate sferele cunoscute de civilizaţia omului 
modern, vor reuși să supravieţuiască. 

Editura „Libertatea” a trecut prin diver-
se perioade evolutive. Foarte târziu editura 
noastră a prins conturul a ceea ce se poate 
numi Casă de Editură din mai toate punc-
tele de vedere. Mai concret, abia la sfârștul 
anilor 80, cu venirea lui Slavco Almăjan pe 
post de redactor responsabil, editura are 
parte de o schimbare conceptuală sub-
stanţială, fiind inițiate mai multe colecții, 
ediții, biblioteci. Același concept și fir evo-
lutiv a fost continuat și de Nicu Ciobanu 
(redactor responsabil, 1993-2000). Este și 
perioada în care apar lucrările de sinteză, 
monografii, studii, lexicoane, o istorie a li-

teraturii române, antologii, lucrări care ţin 
de patrimoniul nostru cultural, se iniţază 
Bibliografia Românilor din Voivodina, etc. 
Acest nou concept a fost promovat în vre-
mea în care am trăit fațetele capricioase ale 
sfârșitului de secol (secol în care românii 
din Banatul sârbesc, pe scara istoriei, au de-
venit minoritate etnică). Editarea lucrărilor 
de referință a fost determinată și de incer-
titudinea adusă de realitatea războaielor 
din fosta Iugoslavie și când era logic să ne 
gândim la un rezumat al realităţi noastre 
de până aci – pe care să-l lăsăm posteri-
tății – astfel explicându-se și diversitatea 
subiectelor promovate de editură – istorie, 
literatură, învăţământ, teatru, jurnalistică, 
etc. În această perioadă au fost căutate și 
alte modalităţi de comunicare cu cititorul, 
compatibile cu timpul în care am pășit și cu 
cel care abia se anunţase, dar care, probabil, 
va marca secolul XXI. Este vorba de cartea 
eletronică și spațiul virtual. Astfel, în anii 
1999-2000, Editura „Libertatea” aduce un 
proiect editorial absolut inedit – „3000 de 
pagini pentru mileniul trei”. Primul CD 
interactiv în limba română care cuprinde 
o mini-bibliotecă, o bancă de date utilă, 
necesară și atractivă despre românii din 
Voivodina, prin care am încercat să redu-
cem distanţa dintre editură și cititor, să 
oferim un alt limbaj editorial, conștienţi 
că am pășit pe un teren ce se afla la înce-
puturi (chiar și-ntr-un spaţiu geografic și 
lingvistic mai larg).  

E ditura „Libertatea” și producţia 
editorială, valoarea cărţilor editate 
de-a lungul a șapte decenii repre-

zintă paginile de referință în cunoașterea 
și afirmarea etniei noastre. Vom fi recu-
noscuţi, sau nu, doar prin paginile scrise – 
niciodată prin populismul și manifestările 
de masă al căror buget a mai putut asigu-
ra, în plus, o producţie editorială anuală. 
Clar, jocurile și pâinea nu necesită vreun 
efort intelectual! Azi putem fi critici faţă 
de perioada parcursă, sentimentali, realiști 
pe cât posibil... Oricum, editura e oglinda 
fidelă a autorilor ei. Din păcate, o bună 
parte dintre aceștia niciodată n-au trăit-o 
cu devotamentul pe care această institu-
ţie îl merita, măcar doar pentru modesta 
promovare săvârșită în cinstea lor. Editura 
„Libertatea”, fiind singura editură a unei 
comunități etnice, avea și menirea să pro-
moveze, să „nască” scriitori – invitându-i 
să debuteze, să asigure fluxul literaturii 
noastre, să perpetueze scrisul românesc, 

creaţia literară, mai mult chiar decât doar a 
edita „mecanic” manuscrisele. Vorbind din 
mai multe aspecte, nu toate perioadele erau 
favorabile pentru editura noastră, de regulă 
politicul era determinanta care dirija cursul 
și producția editorială – mai ales în ultimii 
40 de ani, în sens negativ. Și totuși, timp 
de șapte decenii, la Editura „Libertatea” au 
apărut titluri care, cu siguranță, fie că au 
marcat perioada, fie că s-au impus drept 
lucrări de referinţă. Fără îndoială că timpul 
va fi arbitrul care va valorifica producţia 
editorială și va răsturna piramida valorică 
sau o va confirma.

În cei 73 de ani am învățat că totul ce 
se-ntâmplă are un rost, fiecare capitol din 
cartea „Libertății” își are rostul, e necesar 
să-l înțelegem pentru ca să fim mai aproape 
de adevăr și să nu ne pierdem pe noi înșine 
căutând ceea ce, poate, niciodată nu vom 
găsi. E bine să rămânem parte din trupul 
minorității noastre, acea vibrație care lu-
minează spațiul identitar! Funcţionarea tu-
turor compartimentelor Casei este prima 
condiţie ca instituţia noastră să-și păstreze 
rolul de promotor al dreptului la informare 
și exprimare în limba maternă, să rămână 
templul în care literatura noastră, autenti-
că, prin limba maternă, literară, își găsește 
suportul de a fi valorificată și promovată. 
Astfel vom putea trăi Casa „Libertatea”, 
prin publicațiile ei, drept Casa noastră co-
mună. În jurul acestei Case, timp de 73 de 
ani, revenim de fiecare dată când vrem ca 
în propria casă să ne simțim ca și acasă, 
casa fiindu-ne și limba în care simțim și 
cugetăm, în fiecare săptămână, în fiecare 
lună – în ritmul de apariție al publicațiilor, 
azi și mai frecvent, benficiind de avantajele 
internetului. Și dacă această Casă n-ar mai 
exista, ne-am împrăștia cu toţii în patru 
zări, pierzându-ne identitatea. Risipiţi pe 
toate continentele, dar prin firele nevăzute, 
ţesute imaginar, care încă mai vibrează din 
paginile scrise ale publicațiilor noastre, cei 
plecaţi sunt legaţi de casele lor, de Acasă. 

Dacă ar fi să rememorăm anii de creaţie 
și scris românesc, de jurnalism și dăruire 
spirituală în cei 73 de ani, peste 800 de au-
tori au dat viaţă albului hârtiei, numele a 
peste 800  de semnături în săptămânalul 
„Libertatea” au făcut ca vibraţiile lor inte-
lectuale să corespondeze cu lumea. Peste 
500 de scriitori, autori ai cărţilor noastre, 
au născut o lume mai bună, o lume a spi-
ritului și frumosului, au creat o literatură 
demnă de respectul nostru, o literatură care 

ne va onora. De aceea, e bine să se înțeleagă 
că toate generațiile care au înălțat această 
Casă sunt demne de admirația și respectul 
nostru, precum și al posterității.

Prin compartimentele Casei de Presă și 
Editură „Libertatea”, românii din Voivodi-
na, respectiv Serbia, și-au asigurat dreptul 
de a fi promovaţi fără prejudecăţi. Am câș-
tigat libertatea de a fi ceea ce suntem, liber-
tatea de a înţelege că niciodată nu trebuie 
ascultată vocea altuia, dacă ea nu vine și 
dinăuntrul nostru, că adevărul este în noi, 
iar drumul pe care l-am parcurs pe aceste 
meleaguri, de atâtea sute de ani, ne asigură 
dreptul la respectabilitate. Realizările Casei 
de Presă și Editură „Libertatea”, ne confir-
mă că avem valori care vor persista încă 
mult timp după ce noi nu vom mai fii, deși 
omul prin fapte continuă sa fie.

În publicaţiile Casei de Presă și Editură 
„Libertatea” vom descoperi o posibilă co-
moară inepuizabilă pentru istoria culturală 
a românilor din Voivodina. Trăim această 
Casă precum o creangă de aur a etnicilor 
români, chiar dacă e mai mult decât dificil 
să apelezi la modestie ori de câte ori se cere 
să vorbești despre sine, dar mai cu seamă 
atunci când a neglija anumite momente în-
seamnă să-ţi știrbești imaginea și să renunţi 
chiar la elogiul de care se cuvine să ai parte. 

Casa de Presă și Editură „Libertatea” 
și-a confirmat vârsta de aur a maturităţii. 
Timp de 73 de ani această instituţie româ-
nească a căutat să ofere un sens bine definit 
spaţiului minoritar românesc; prin com-
partimentele și publicaţiile sale a conturat 
biblioteca creaţiei și realităţii imediate, me-
reu a mișcat clepsidra din noi spre inedit, 
spre cunoașterea de sine. Astăzi avem cer-
titudinea că nu vom greși dacă acceptăm 
constatările cronicarilor pedanţi că me-
moria noastră ar fi mai săracă fără de cele 
câteva sute de mii de pagini scrise la această 
Casă, fiorul creativ care a impulsionat viaţa 
românească n-ar fi avut vigoarea necesară 
de a persista și de a se regenera fără de pe-
cetea „Libertăţii”. Desigur că „Libertatea” 
înseamnă și generaţiile care au edificat-o, 
jurnaliștii, scriitorii, cititorii fără de care 
paginile noastre și-ar pierde sensul. Iată de 
ce în această Casă recunoaștem creanga de 
aur a unei etnii. Altfel judecând despre toa-
te cele, o altă proiecţie a Casei „Libertatea”, 
diametral opusă, înseamnă să acceptăm 
banalitatea, ironia și nihilismul altora.

CONSEMNĂRI
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@ Nicu Ciobanu
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PRESTIGIU

Anul 2017, dedicat 
Comunicării și Jurnalismului

Elena Chiriță: - Stimate Dr. Luis 
Ovsejevich, sunteți recunoscut ca avo-
cat, om de afaceri, profesor, scriitor dar 
şi ca fondator şi preşedinte al Fundației 
Konex. Cum a apărut Fundația Konex

Luis Ovsejevich: - Fundația Ko-
nex s-a născut din dorința mea de 
a întoarce societății tot ce ea mi-a 
oferit în timpul studiilor universitare 
și a formării, dezvoltării mele ca om 
de afaceri. M-am format ca avocat 

E.C.: - Ce ne puteți spune despre 
libertatea presei în Argentina?

L.O.: - Consider că situația liber-
tății presei în Agentina nu diferă mult 
de ceea ce există în țările dezvoltate. 
Munca în presă, în toată lumea, s-a 
schimbat dramatic prin apariția no-
ilor tehnologii. Totuși, esența presei 
de a investiga realitatea, de a între-
ba și critica, acționând în favoarea 
democrației nu s-a schimbat. Acest 
lucru desigur, întotdeauna generează 
tensiuni între presă și guverne sau 
diferite instituții aflate la putere, dar 
pot fi și entități publice sau private. 
Statul însă trebuie să asigure libertatea 
de expresie și a presei. Pe de altă parte, 
presa și jurnaliștii trebuie să-și exerci-
te atribuțiile cu mare responsabilitate. 

E.C.: - Când au fost acordate pri-
mele Premii Konex pentru jurnalism?

L.O.: - Aceasta s-a întâmplat în 
anul 1987. Celelalte ediții au fost în 
anii 1997, 2007 și acum, în 2017.

E.C.: - Deci, Premiul pentru Jurna-
lism nu se acordă anual? 

L.O.: - Nu, doar o dată la 10 ani. 
E.C.: - Premiile Konex sunt numai 

pentru cetățeni argentinieni? 
L.O.: - Premiile Konex sunt o 

recunoaștere pentru munca per-
sonalităților care se evidențiază în 
Argentina, fie că sunt argentinieni 
sau rezidenți străini. Din anul 2002, 
există, de asemenea, și Premiile Konex 
MERCOSUR care se acordă persona-
lităților notabile aflate în legătură cu 
țările din această regiune. De aceea, 
am premiat Brazilia, Chile, Uruguay, 
Paraguay, Peru și Bolivia. 

E.C.: - Cine face selecția candidaților? 
L.O.: - Premiile Konex cuprind 10 

activități, cum ar fi: Sport, Spectacole, 
Arte Vizuale, Științe și Tehnologie, 
Litere, Muzică Populară, Științe Uma-
ne, Comunicare - Jurnalism, Mediu 
de Afaceri, Muzică Clasică. Premiile 
pentru fiecare dintre aceste activități 
se repetă la fiecare zece ani. Anual, se 
constituie Marele Juriu format din 20 
de membri care au ca atribuție stabi-
lirea a 20 de discipline sau domenii 
de activitate și să aleagă premianții. 
În linii generale, din Marele Juriu 
fac parte persoane care au obținut 

în Universitatea din Buenos Aires, 
instituție publică, care se susține din 
impozitele plătite de comunitate. 
Ulterior, în activitatea mea de om de 
afaceri, de asemenea am avut un par-
curs profesional de succes. A-i premia 
și a-i recunoaște pe cei care sunt un 
exemplu pentru societatea argentini-
ană reprezintă pentru mine un mod 

Premiul Konex la edițiile precedente. 
Responsabilitatea mea, ca Președinte 
al Fundației Konex, este de a-i alege 
pe acești 20 de jurați, dar decizia cu 
privire la cei 100 de premiați este a 
Marelui Juriu care are deplina liber-
tate de a decide. Din partea Fundației 
Konex, întotdeauna s-a cerut cea mai 
mare obiectivitate posibilă, avându-se 
în vedere factorul etic și activitatea 
exemplară. Ideea este să fie aleși cei 
mai buni pentru fiecare disciplină. 

E.C.: - De la înființare şi până în 
prezent, câte Premii Konex au fost 
acordate în total, şi dintre acestea câte 
au fost pentru jurnalism?

L.O.: - Începând din 1980, anual, 
au fost premiate 100 de personalități. 
Adică, în 38 de ani de existență a 
Fundației Konex, au fost acordate 
3800 de premii. La acestea trebuie 
să adăugăm că, în anumite ocazii, au 
fost premiate chiar 105 personalități 
într-un an și, de asemenea, mai există 
distincții cum ar fi Mențiunile Speci-
ale, Premiile Konex de Onoare, care 
se acordă unei personalități decedate, 
și Konex Mercosur. Cât privește disci-
plina Comunicare - Jurnalism, care a 
avut până acum patru ediții, numărul 
premiaților a ajuns la 400. 

E.C.: - Care este cel mai valoros pre-
miu pe care îl oferă Fundația Konex?

L.O.:- Acesta este Konex de Bri-
liante. Pentru ca o persoană să poată 
primi acest premiu, mai întâi trebuie 
să se numere printre cei 100 de pre-
miați care au primit Diploma de Merit. 
Persoana care obține Premium Konex 
de Brillante devine Personalitatea De-
cadei pentru toate activitățile. Această 
distincție a fost obținută de mari per-

de a da înapoi tot ceea ce mie mi s-a 
oferit. Așa a apărut, în 1980, Fundația 
Konex și Premiile Konex.

E.C.: - În anul 2017, Premiile Konex 
au fost dedicate Comunicării şi Jurnalis-
mului. Dacă ținem seama că libertatea 
presei din America Latină s-a înrăutățit, 
aceste premii le vor da mai mult curaj 
ziariştilor şi instituțiilor de presă?

L.O.: - Premiul Konex este o re-
cunoaștere a muncii efectuată pe o 
durată de 10 ani. Cu alte cuvinte, per-
soanele care au fost premiate în 2017, 
au fost persoanele care s-au evidențiat 
între 2007-2016. Marele Juriu, care i-a 
ales pe premianți, respectă criteriile de 
etică și profesionalism. Cei care pri-
mesc Premiul Konex în Comunicare 
și Jurnalism s-au evidențiat prin sus-
ținerea libertății presei și au acționat 
într-o manieră coerentă și susținută 
în munca lor de jurnaliști. Nu am 
niciun dubiu că această distincție 
funcționează ca o recunoaștere, dar, 
de asemenea, și ca un stimulent pen-
tru continuarea unui bun exemplu de 
conduită profesională.

sonalități din Argentina, precum Jorge 
Luis Borges (Litere), Diego Maradona 
(Sport), Daniel Barenboim (Muzică 
Clasică), Luis Federico Leloir (Știință 
și Tehnologie), Juan Manuel Fangio 
(Sport), Mercedes Sosa (Muzică Popu-
lară), ca să vă dau doar câteva exemple. 
De asemenea, trebuie să menționez 
că personalități foarte importante au 
primit Premium Konex de Onoare, 
distincție care se acordă unei perso-
nalități decedate în decada respectivă. 
În acest caz, aș putea menționa urmă-
toarele nume: Astor Piazzolla (Muzică 
Populară), Julio Cortázar (Litere), 
Mauricio Kagel (Muzică Clasică) și 
Carlos Gardel (Muzică Populară).

Premium Konex de Onoare 
pentru doi Președinți 

ai Argentinei
E.C.: - Printre câştigătorii Premiu-

lui Konex se numără şi vreun Preşedin-
te al Argentinei? 

L.O.: - Da. Unul este Arturo Fron-
dizi care a primit Konex de Onoare, în 
anul 1998. Frondizi a fost Președinte al 
Argentinei între 1958-1962, an în care 
a fost destituit printr-o lovitură milita-
ră. Decizia de premiere i-a aparținut 
Marelui Juriu, dar eu vă pot spune că 
Frondizi a fost o persoană de mare 
calitate intelectuală, autor al multor 
cărți și publicații pe teme instituțio-
nale, economice, juridice și de politică 
internațională. Istoria argentiniană îl 
recunoaște ca fiind motorul Dezvoltă-
rii în țara noastră. Al doilea Președinte 
premiat este Fernando de la Rua, în 
1988, ca Legiuitor, apoi ca Președinte 
al Argentinei, din 1999 până în 2001. 

A consemnat Elena Chiriță

Argentina: 400 de jurnaliști 
au primit Premiul Konex
Exemple de urmat  - În semn de recunoaștere pentru ce i-a dat ţara

„Fundația Konex s-a 
născut din dorința 
mea de a înapoia so-
cietății tot ce ea mi-a 
oferit în timpul studi-
ilor universitare și a 
formării, dezvoltării 
mele ca om de afaceri.”
 Dr. Luis Ovsejevich

Interviu cu Președintele Fundației Konex, 
Dr.  Luis Ovsejevich

Presedintele Arturo Fordizi Președintele Fernando de la Rua



SUB  LUPĂ

C
onsiderat un curent al de-
mocrațiilor moderne, po-
pulismul sau mai bine zis 
populismul politic a luat 

naștere în secolul al XIX-lea în S.U.A. 
și Imperiul Rus. Nemijlocit, înainte 
și după anii 1990 fenomenul popu-
lismului politic a început să se mani-
feste într-o formă destul de activă și 
în alte țări europene. În acest context, 
este binevenită lucrare științifică „Po-
pulist Political Communication in 
Europe” („Comunicarea politică po-
pulistă în Europa”), publicată la Edi-
tura Routledge din Marea Britanie, 
2017, scrisă de Toril Aalberg, Frank 
Esser, Carsten Reinemann, Jesper 
Stromback, Claes De Vreese. Regă-
sim aici studii corespunzătoare din 
24 de țări europene (Danemarca, 
Finlanda, Norvegia, Suedia, Austria, 
Belgia, Germania, Irlanda, Olanda, 
Elvețea, Marea Britanie, Franța, Gre-
cia, Israel, Italia, Portugalia, Spania, 
Bosnia și Herțegovina, Croația, Re-
publica Cehă, Ungaria, Polonia, Ro-
mânia, Slovenia), centrate pe subiec-
tul populismului și al comunicării 
politice populiste. Sunt descrise păr-
țile componente și modul în care li-
derii populari, partidele și mișcările 

Avem însă și opinii mai motivan-
te, un studiu realizat de organizaţia 
„The World Justice Project” plasează 
R.Moldova pe locul 93 din 102 state 
în clasamentul mondial privind fe-
nomenul corupţiei (jurnal.md/ro/poli-
tic/2015/10/27/moldova-la-coada-clasamen-
tului-mondial-privind-coruptia-tara-noas-
tra-este-depasita-chiar-si-de-zimbabwe-hon-
duras-si-burkina-faso/). 

Un alt raport realizat de Freedom 
House, organizaţie internaţională cu 
sediul la New York, afirmă că R. Mol-
dova este considerată o țară partial 
liberă (privind respectarea drepturi-
lor politice, cât și a libertăţilor civile), 
iar sporirea influenţei forţelor popu-
liste este mereu în creștere (Jurnal.md, 
01.02.2017. Disponibil: www.jurnal.md/ro/
politic/2017/2/1/fara-progrese-din-2011-repu-
blica-moldova-ramane-o-tara-partial-libe-
ra-raportul-freedom-house/). 

Cu precădere, o bună parte dintre 
țările în curs de tranziție din Europa 
de Est, în mod aparte R.Moldova, a 
instaurat, credem, un regim popu-
list-demagogic în administrare. Astfel, 
luând în considerare situația reală din 
Basarabia, cu o democrație destul 
de dificilă, liderii politici și cei de la 
guvernare au pus stăpânire pe modul 
de organizare a vieții economice, 
politice și sociale din cadrul țării; au 
pus stăpânire pe bunurile materiale 
ale statului, inclusiv, în mod prioritar 
a întreprinderilor financiare/a bănci-
lor; au dominat structurile statale prin 
cele mai coruptibile forme și metode, 
dar cel mai grav au îngenunchiat po-
porul în fața unei ideologii absurde 
aplicată în procesul de existență so-
cială; au aservit poporul în fața unei 
puteri populiste-demagogice și, nu în 
ultimul rând, au indus poporul spre o 
sărăcie socială absolută. 

În linii generale, conceptul popu-
lismului politic al țărilor dezvoltate/
democratice din Occident sau, mai 
bine zis, al celor mai democratice țări 
din lume este privit ca o propagandă 
pozitivă, având scopul de a convinge 
și de a câștiga cât mai mulți susținători 
de partea sa. Practic, încearcă doar să 
obțină cât mai mulți simpatizanți/ale-
gători, ulterior, în caz de victorie, pu-
nându-le în practică ceea cea a promis 
anterior prin discursurile politice na-
ționale. Avem în vedere lista celor mai 

politice (din cele 24 de țări prezente 
în cercetare) obțin influență asupra 
maselor, „fie prin succese electorale 
ca atare sau fie prin influențarea altor 
partide politice prin discursul politic 
național” (www.routledge.com/Populist-Po-
litical-Communication-in-Europe/Aalberg-Es-
ser-Reinemann-Stromback-De-Vreese/p/
book/9781138654792).

Cu referire la „Populist Political 
Communication in Europe” Michael 
Higgins, profesor la Universitatea din 
Strathclyde, Marea Britanie, spune: 
„Populismul, în toate categoriile sale, 
a devenit o forță în întreaga Europă. 
În sfârşit, avem o colecție care combină 
o varietate de analize la nivel de stat 
cu o rigoare conceptuală necondiționa-
tă. Pentru oamenii de ştiință din Eu-
ropa şi nu numai, colecția respectivă 
promite să hrănească o discuție infor-
mată despre provocarea populistă pen-
tru anii următori” (www.routledge.com/
Populist-Political-Communication-in-Europe/
Aalberg-Esser-Reinemann-Stromback-De-Vree-
se/p/book/9781138654792).

În spectrul tematicilor abordate, 
manuscrisul respectiv exprimă con-
dițiile social-politice ale unor comu-
nițăți prin intermediul cărora politi-
cianul/clasa politică este acea 
persoană care determină, prin influ-

democratice țări din lume, clasament 
mondial: Norvegia – loc 1, Elveția – 
loc 2; Suedia – loc 3; Finlanda – loc 4; 
Danemarca – loc 5; Olanda – loc 6; 
Germania – loc 7; Noua Zelandă – loc 
8; Irlanda – loc 9; Belgia – loc 10; etc., 
studiu realizat de Agenţia de Evaluare 
„The Democracy Ranking” (www.amos-
news.ro/topul -celor-mai-democratice-tari-din- 
lume -2015-12-19). 

La capitolul democrație, în 2016, 
R. Moldova a fost plasată pe locul 76 
din 113 țări, fiind luate în considerare 
principalele aspecte precum: alegeri 
libere și corecte, libertăţi civile, func-
ţionarea guvernului, participare poli-
tică și cultură politică www.realitatea.md/
the-economist-republica-moldova-demo-
cra-ie-defectuoasa-ce-loc-ocupa-in-topul-mon-
dial_51574.html?), iar  România pe locul 
61 la nivel mondial, informează The 
Economist (www.ziare.com/politica/demo-
cratie/the-economist-romania-e-pe-locul-61-
in-topul-mondial-al-democratiei-ultima -din-
ue-si-la-egalitate-cu-mongolia-1451387). The 
Economist susține faptul că R. Mol-
dova se încadrează în lista democraţi-
ilor defectuoase sau viciate…, unde 
problemele serioase se confruntă cu 
o cultură politică subdezvoltată…

Populismul demagogic, curent 
politic ce este cu adevărat  în detri-
mentul maselor și al societății, este un 
procedeu ce se manifestă în conviețu-
irea socială prin care actorul principal 
- populistul, prin discursurile sale, 
reușește să domine individul care este 
un bun ascultător și care, totodată, este 
unitatea fizică ce completează societa-

ență, modalitatea de a guverna o țară 
și, respectiv, nivelul de dezvoltare și 
de trai al cetățeanului/al societății în 
dependență de orientarea politică 
aplicată în administrare. O abordare 
și o cercetare foarte bună care, la rân-
dul ei, reușește să oglindească aspi-
rațiile fenomenului de populism con-
temporan. 

Dacă ne aplecăm asupra societă-
ții basarabene, care pe parcursul a 
26 de ani de independență statală a 
dezvoltat în limite teribile/neumane 
fenomenul populismului politic, 
opinia publică mondială la capitolul 
populism-demagogie-corupție nu 
este deloc favorabilă. Conform unui 
studiu realizat de organizaţia Trans-
parency International, prezentă cu 
reședința în Germania, Berlin, se 
menționează că R. Moldova pentru 
anul 2016 s-a plasat pe locul 123 din 
176 state prezente în clasament la ca-
pitolul corupție. Respectiv, în raport 
se spune: „Capturarea procesului 
politic de luare a deciziilor este una 
dintre formele cele mai răspândite ale 
corupţiei politice în ţările CSI, acolo 
unde cultura impunităţii predomină 
în rândul politicienilor, procurorilor 
și oligarhilor”. 

tea. Cetățeanul este acela care poate fi 
ușor manipulat de diverși curenți po-
litici, în consecință, și societatea este 
acea care poate fi ușor influențată de o 
anumită orientare politică. Revenind 
asupra societății basarabene, aceasta 
este trecută prin filtrul unei ideologii 
care, în rezultat, soluționează în prim 
plan doar interesele unor politicieni/
guvernanți sau unor partide politice 
ce au la bază conceptul populismului 
demagogic. O imagine ce completează 
doar existența reală a unei societăți, o 
imagine ce prevalează și instaurează 
condiții de trai cât mai negative pentru 
o comunitate. 

Populismul demagogic, de obicei, 
își găsește locul potrivit anume în co-
munitățile/localitățile unde dezvolta-
rea umană și bunăstarea socială se 
regăsește încă la o etapă destul de in-
ferioară. Moldova este văzută în plan 
mondial pe locul 92 din 140 state în 
clasamentul privind nivelul de trai, 
relatează Legatum Institute - Prospe-
rity Index 2015, iar la capitolul sărăcie 
se regăsește pe ultimul loc în Europa 
(jurnal.md/ro/economic/2015/11/3/lega-
tum-prosperity-index-2015-moldova-cea-mai-
saraca-tara-din-europa-am-cazut-si-in-clasa-
mentul-mondial-privind-nivelul-de-trai/). Însă 
la capitolul dezvoltarea umană, Mol-
dova pentru anul 2015 s-a plasat pe 
locul 107 din 168 state prezente în 
clasament, menționează Programul 
Națiunilor Unite (jurnal.md/ro/econo-
mic/2015/12/14/moldova-pe-locul -107-din-188-
de-state-in-clasamentul-mondial-al-dezvolta-
rii-umane-tendintele-somajului-in-randul-tine-
rilor-sunt-ingrijoratoare/). O bună parte 
dintre concetățeni sunt atrași ușor de 
promisiunile false ale populiștilor, prin 
excelență în context electoral. Provo-
cările și consecințele acestor acțiuni se 
reduc la populismul demagogic fals 
care, în rezultat, promovează doar o 
politică ce este contrară adevărului. În 
consecință, prin fapte reale, întreaga 
societate este do mi nată de sindromul 
puterii demagogice, care stăpânește și 
reglează activitatea tuturor domeniilor 
publice (în mod aparte, banii publici, 
justiția, etc.), dar, cel mai rău, mutilea-
ză mentalitatea concetățeanului pen-
tru ca acesta să nu înțeleagă în mod 
deslușit realitatea înconjurătoare.

Populismul 
demagogic

- mișcare politică 
în detrimentul 

maselor@ Galina Martea

Prin discursuri și 
promisiuni false 

populistul basarabean 
obține victorie 

în administrarea 
societății, consecințele 

acestei victorii se 
suprapun nemilos pe 
umerii poporului care 
se confruntă din greu 

cu supraviețuirea.
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Opinia experților străini poa-
te fi rezumată de vorbele: „Fenome-
nul statului capturat a fost definit 
într-o formă mai completă şi argu-
mentată de către Fondul Monetar 
Internațional. Potrivit acestei defini-
ții, statul capturat reprezintă o formă 
avansată de corupție, întâlnită cu 
precădere în țările cu economii de 
tranziție. În aceste țări, grupurile oli-
garhice tind să manipuleze afacerile 
publice (politicile publice) şi chiar să 
producă noi reguli/legi, prin care să-
şi multiplice beneficiile economice. 
Conform evaluărilor realizate de că-
tre FMI şi BERD, Moldova se află 
printre cele mai capturate state, în-
dată după Azerbaijan… În aceste 
evaluări au fost măsurate percepțiile 
mediului de afaceri din țările ex-so-
vietice din Europa şi Asia Centrală, 
inclusiv din fosta Iugoslavie şi a țări-
lor din fostul bloc socialist…Totuşi, 
Moldova este diferită de celelalte țări. 
Aceasta se datorează faptului că cele 
mai importante decizii politice sunt 
adoptate de către un singur grup de 
interese, asociat de regulă cu statul 
capturat. Astfel, lipseşte atât compe-
tiția între diverse grupuri de oligarhi, 
dar şi separarea mai vizibilă a aces-
tora de stat… Datele FMI şi BERD 
arată foarte clar că fenomenul “sta-
tului capturat” … reprezintă o con-
secință a tranziției nereuşite spre un 
stat democratic cu adevărat funcțio-
nal. În alte cuvinte, această formă de 
corupție, unde grupurile oligarhice se 
înrudesc şi ulterior controlează poli-
ticul, a existat în Moldova până la 
criza bancară…” (EuroPunkt, „Cum 
a devenit Moldova „un stat captu-
rat”?”, Deonis Cenușă, 5 mai 2017. 
Disponibil: http://europunkt.ro/2017/05/05/
cum-a-devenit-moldova-un-stat-capturat/ ). 

Tragedia fenomenului de 
populism demagogic se reduce la 
faptul că orice acțiune întreprinsă 
și realizată se răsfrânge asupra 
cetățeanului care, în rezultat, de-
vine și victima reală în procesul 
de existență socială. Societatea 
basarabeană are misunea grea de 
a lichida corupția, pentru a con-
solida statul de drept și a onora 
drepturile civile.
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ormulate de gânditori ca Tho-
mas Hobbes, John Locke și 
J.-J. Rousseau în perioada tre-
cerii de la statul despotic la cel 

burghez, drepturile fundamentale, cele 
de care omul trebuie să beneficieze în 
virtutea fondului său nativ, bio-psihic, 
a faptului însuși că s-a născut, sunt drep-
tul la viaţă, la libertate, la proprietate, la 
fericire. Ele mai sunt numite și drepturi 
negative tocmai pentru a se sublinia 
faptul că statul nu trebuie să intervină 
cu propriile sale resurse în exercitarea 
acestora, având obligația de a crea doar 
cadrul legal care să le permită să se ma-
nifesteze. Pe plan internațional, ele au 
fost înscrise pentru prima dată în De-
claraţia de independenţă a Statelor Uni-
te din 1776, apoi în Declaraţiei dreptu-
rilor omului şi cetăţeanului (Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen) – 
document al Revoluţiei burgheze din 
Franţa adoptat la 26 august 1789, în 
Constituţia americană din 1791 și în 
Constituţia franceză din 1793. În con-
temporaneitate, ele au fost reafirmate în 
Declaraţia universală a drepturilor omu-
lui, adoptată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 sep-
tembrie 1948. În ţara noastră drepturi-
le fundamentale ale omului au fost for-
mulate în Constituţia din 1866, în care 
proprietatea privată era declarată „sfân-
tă și inviolabilă”. După dispariția sa din 
constituțiile socialiste, dreptul la propri-
etate privată a fost consfințit din nou în 
Constitutia din 2003.

În același timp, în societate, oamenii 
beneficiază și de diferite drepturi do-
bândite prin calitatea lor de membri ai 
statului și, de regulă, ca urmare a acti-
vității depuse. Ele se numesc și drepturi 
pozitive, tocmai pentru că sunt acordate 
de către stat prin intervenția sa activă și 
în funcție de nivelul său de dezvoltare 
social-economică. Aceeași Declaraţie 
universală a drepturilor omului din 1948 
a recunoscut și consemnat ca importan-
te și drepturile pozitive, printre care se 
numără, în principal, drepturile la edu-
caţie, la cultură, la muncă, la odihnă, la 
concediu plătit, la sănătate. Acestea nu 
sunt cu nimic mai prejos față de dreptu-
rile fundamentale sau negative, pentru 
că gradul implementării lor exprimă 
măsura în care statul asigură membrilor 

săi un standard de viață demn și decent. 
Ocupându-se de situaţia omului 

contemporan, mass-media au datoria 
să releve în ce măsură îi sunt respectate 
omului drepturile sale naturale și cele 
dobândite, în condițiile în care lumea 
de azi cuprinde nu numai state cu o 
democrație consolidată și dezvoltate 
economic, astfel încât variatele drep-
turi umane pot fi satisfăcute cores-
punzător, ci și state dictatoriale, în care 
amintitele drepturi, începând cu cele 
fundamentale, sunt, în genere, ignorate 
sau violate, precum și state cu o viață 
democratică și economică mai puțin 
dezvoltată, cum sunt cele ale fostelor 
țări socialiste. Totodată, ca exponenți 
ai opiniei publice înaintate, ziariștii au 
datoria nu numai să constate situația 
respectării drepturilor umane, fie fun-
damentale, fie pozitive, ci și, în cazul 
în care ele nu sunt acordate sau respec-
tate, să militeze pentru înfăptuirea lor. 
În fond, este vorba de datoria presei de 
a adopta, ori de câte ori se impune, o 
atitudine critică faţă de guvernările și 
guvernanţii care, prin politica lor, prin 
programele lor de guvernare, nu con-
tribuie la asigurarea condițiilor mate-
riale și culturale ale realizării autentic 
umane a celor pe care îi guvernează.

În general, după 1990, presa din 
țara noatră, fie scrisă, fie audio, sau au-
dio-vizuală a acompaniat informativ și, 
nu o dată, critic, procesele de tranziție 
de la vechea la noua societate și impac-
tul lor asupra drepturilor umane. Nu 
intenționez aici o analiză a modului în 
care presa românească postdecembris-
tă a contribuit, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, la aplicarea în practică 
a acestor drepturi, iar, uneori, în ca-
zul celor care nu erau încă legiferate, 
la însăși afirmarea lor documentară, 
juridică. În linii mari, cu toate dife-
rențele de optică dintre trusturile de 
presă, corespunzătoare eterogeneității 
vieții social-politice și a opiniei publice, 
presa a promovat înfăptuirea dreptu-
rilor umane în întreaga lor gamă. Mă 
voi referi însă la două conexiuni ale 
drepturilor care, deși nu au fost nici 
ele omise de presă, necesită și în con-
tinuare o sporită atenție. 

O primă corelație este aceea dintre 
drepturile pozitive și gradul dezvoltării 

economico-sociale. Potrivit și actualu-
lui program de guvernare care prevede 
creșteri salariale și măriri de pensii, pre-
cum și diferite ajutoare materiale, presa 
a insistat îndreptățit asupra îndeplinirii 
acestor măsuri, nu fără a atrage atenția 
și asupra necesității creșterii economice 
prin dezvoltarea producției și producti-
vității muncii, astfel încât proiectele de 
ridicare a standardului de viață să fie 
sustenabile. Întrucât însă, până acum, 
preocuparea oamenilor și chiar a sta-
tului s-a centrat mai mult pe consum 
decât pe producție, cred că îi revine pre-
sei datoria de a-i reorienta și pe guver-
nanți și pe guvernați să acorde cel puțin 
același interes și sporirii capacităților 
de producție, a locurilor de muncă, a 
competivității și competenței (aici rolul 
decisiv revine învățământului) și chiar 
a onestității și devotamentului față de și 
în raporturile de muncă. O producție 
mai mare de dragul producției nu și al 
consumului și ameliorăii vieții umane 
ar dezamăgi și demobiliza, un consum 
sporit potrivit alocărilor bugetare (even-
tual și prin împrumuturi la bănci) fără o 
producție pe măsură ar genera, în timp, 
un eșec și o sărăcire sporită.  

Un alt raport care se cere mai mult 
mediatizat este și acela dintre drepturi-
le umane, fie fundamentale, fie dobân-

dite, și drepturile minorităților etnice. 
În condițiile în care statul român acor-
dă aceleași drepturi tuturor membrilor 
societății, inclusiv celor aparținând mi-
norităților etnice, se poate vorbi despre 
o discriminare negativă a acestora din 
urmă? Evident, nu. Drepturile supli-
mentare acordate acestora, cum sunt, 
între altele, cele la educație și cultură 
nu numai în limba română, ci și în 
limba proprie, marchează o discri-
minare, dar nu negativă, ci pozitivă. 
Sunt aceste drepturi suplimentare mai 
restrânse decât în celelalte țări euro-
pene comparabile cu țara noastră sau 
chiar mai dezvoltate? Răspunsul, din 
nou, este nu. Dimpotrivă. A se vedea 
situația precară a învățământului în 
limba română pentru comunitățile 
românești din țările învecinate. Și un 
exemplu politic: minoritățile etnice din 
România beneficiaza de reprezentare 
parlamentară, ceea ce nu se întâmplă 
cu minoritățile românești existente pe 
teritoriul altor state europene. 

Așadar, etnicii minoritari benefi-
ciază nu numai de aceleași drepturi 
ca toți ceilalți cetățeni români, ci și de 
altele, specifice etniei din care fac parte. 
Dar, pe lângă drepturile firești care pot 
fi reclamate și pe care statul român le 
acordă, există și un pseudo-drept, ne-

negociabil de către un stat național, dar 
invocat de către unii lideri ai etniei ma-
ghiare, acela al autonomiei teritoriale 
pe criterii etnice. Or, statele europene 
care și-au configurat granițele în urma 
primului război mondial, între care și 
statul român, au avut drept ghid prin-
cipiul naționalităților, pe deplin actual, 
fără de care țările europene ar fi intrat 
sau ar putea să intre într-un conflict 
permanent. Să nu uităm că principiul 
naționalităților, al delimitării statale pe 
baza populației majoritare, a fost inclus 
în Programul politic în 14 puncte lan-
sat de președintele american Woodrow 
Wilson în Congresul Statelor Unite ale 
Americii din 1918. Acest document 
programatic a contribuit, prin cele 14 
puncte ale sale, nu numai la sfârșitul 
primului război mondial și restabilirea 
păcii, ci și la reconfigurarea Europei pe 
baze naţionale și, în ceea ce ne privește, 
la împlinirea idealului naţional al Marii 
Uniri. Or, programul argumentat știin-
țific al vizionarului președinte ameri-
can Woodrow Wilson rămâne valabil 
și este fundamental și astăzi, când, în 
contextul globalizării, istoria se deru-
lează pe mai departe ca una a statelor 
naționale și nicidecum a subnațiunilor 
și a enclavelor minoritare. 

@ Ioan N. Roșca

DREPTURILE UMANE 
ȘI REFLECTAREA LOR

ÎN MASS-MEDIA
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Î
ncă de la Dinicu Golescu – primul 
nostru reporter de călătorie, din 
Însemnările căruia se trag, mai 
apoi, toți reporterii noștri buni, ca 

romancierii ruși din Mantaua lui Gogol, 
după Dostoievski – , reportajul s-a vădit 
specia jurnalistică înzestrată cu cea mai 
mare forță de sugestie, interferând cu 
literatura, mai cu seamă în zona emoției. 
Când perspectiva reportericească își 
găsește însă loc în proza literară, efectul 
se dublează, cu suportul unui background 
autenticist de necontestat. 

Literatura experienței, mai ales, ori 
perspectiva trăiristă a scriitorilor din 
generația anilor 30 (Cezar Petrescu, Mircea 
Eliade, Mihail Sebastian, Anton Holban) 
asimilează pe deplin specia reportajului, 

în special cel de atmosferă și de eveniment, 
mizând pe caracterul reconstitutiv al 
faptelor, îndeosebi în reportajul de război. 
Acestora li se va adăuga o întreagă pleiadă 
de publiciști, precum Felix Aderca, Filip 
Brunea-Fox, Petru Comarnescu, Ion 
Călugăru ori Geo Bogza, care intuiseră în 
reportajul literar o excelentă modalitate 
de redare expresivă a realităţii. Tehnica e 
aplicată, cu efect estetic de necontestat, în 
romanele de război ale lui Camil Petrescu 
(„să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce 

aud, ceea ce înregistrează simțurile mele”, 
după cum făcea mărturisire de credință 
literară scriitorul) și, sporadic, în proza 
amplă a lui Cezar Petrescu, în pofida 
obiecțiilor lui Eugen Lovinescu, criticul care 
vedea, totuși, în aceste notații jurnalistice o 
formă de subminare a literaturii, în favoarea 
nudei redării directe, in rem. Depășind 
aceste obiecții, reportajul se dovedește astfel 
și mai evident o formă artistică de expresie, 
aducând în scenariul narativ avantajul  
validării documentare a faptului relatat.

Practica exercițiului reportericesc 
în literatura interbelică, ai cărei autori 
aveau (majoritatea) o bogată experiență 
de gazetari, confirma, de altfel, chemarea 
avangardistă la literatura autentificată de 
viață, la Poezia agresivă sau poemul reportaj: 
„Jos cu poetii! Jos zidurile! Să vie cel cu o mie 
de ochi, o mie de urechi, o mie de picioare, 
o mie de telegrame, o mie de condeie, o 
mie de expresii, o mie de pistoale . Să vie 
reporterul !”, decreta în 1931 Paul Sterian, 
în revista unu (an IV, nr.35). Turnată în 
forma reportajului, a comunicatului de 
presă, a articolului de ziar, literatura căpăta 
astfel o certă valoare de document, în 
care faptul trăit sau asistat de reporter era 
reconstituit „după natură”, dar privit prin 
lentila sensibilității receptorului. Adevărul 
(istoric, social, politic, omenesc) devenea 
o convingătoare poveste cu oameni vii, nu 
cu „ființe de hârtie”, cum ar spune Roland 
Barth, construită să ilustreze o actualitate 
permanent ofertantă evenimențial. 

Experienţele sufletești trăite în situaţii-
limită (războaie, mișcări sociale, drame 
personale) se dovedeau, de asemenea, 
autentice doar prin consemnarea directă, 
reportericească, în jurul căreia se construia, 
cu instrumentar literar, „povestea” 
adevărului.

Romanul reportaj interbelic va reveni, 
după Al Doilea Război Mondial, într-o 
formă privită în oglindă – ca reportaj 
romanesc, în scrierile lui Fănuș Neagu, 
Nicolae Velea, Dumitru Radu Popescu ori 
Alecu Ivan Ghilia, de pildă, care vor alcătui 
edificii narative din colaje junalistice – de 
la articolul de fapt divers (un priveghi 
se transformă într-un carnaval în F, de 
D.R.Popescu, o femeie își zidește bărbatul în 
casă pentru a nu-i fi luat la război, în Nopțile 
Negostinei, de Ghilia etc.), la reportajul de 

investigație socială și corespondența de 
război (hăituirea nemiloasă a oamenilor 
din Vânătoare regală, de D.R.Popescu, 
destinul bătrânei cu fiii pierduți în lupte, la 
Işirea din Apocalips, a lui Ghilia etc.). Pactul 
de veridicitate cu evenimentul pe care-l 
vizează reportajul e păstrat și aici, însă 
faptul divers, senzațional ori tragic, nu mai 
are raportări conjuncturale și, deci, termen 
de valabilitate limitat, ci se eternizează 
printr-o puternică simbolizare – atribut 
al literaturii, căruia, totuși, nu-i respectă 
întru totul canoanele, menținându-i-se 
la graniță. Se dezactivează, de asemenea, 
clauza de coprezență a relatorului, care 

îmbracă acum veșmântul naratorului, al 
eroului martor, confesor etc. – conștiință 
supraordonatoare a scenariului epic sau 
descriptiv. 

Concurența dintre ficțiune și realitate, 
pe care Marin Preda o demasca, într-un 
articol din Imposibila întoarcere (1971), 
drept factor de tensiune între cititorul 
acaparat de invazia mass-media și autorul 

de literatură, determină o firească întrebare 
a scriitorului, generatoare de reflecție: 
„Ce putere mai are un scriitor în fața 
dezvăluirilor senzaționale pe care o presă 
bine organizată le face publicului cu o 
rapiditate perfectă ?” Soluția identificată 
e adoptarea faptului real și adaptarea lui 
la structurile literaturii, ca mod optim 
de reconciliere între demersul jurnalistic 
și privirea subiectivă a scriitorului, „care 
nu va ignora nici puterea documentului 
care fascinează pe cititor astăzi, și nici 
imensa capacitate de informație pe care 
o reprezintă presa și care, ea, cea dintâi, 
ia, ca să zicem așa, pentru cititor, spuma 
evenimentelor.” Literatura prezentului își 
va păstra, așadar, „cunoscuta putere de 
generalizare, pe care documentul brut 
n-o posedă, și nici reportajul de actualitate, 
oricât ar fi el de senzațional”, surclasându-
le prin forța emoției, căci „până la urmă, 
adevărate sunt sentimentele, ficțiuni sunt 
împrejurările”.

Aceste fericite întâlniri dintre literatură 
și gazetărie au și o justificare sociologică: în 
interbelic scriitorii cu activitate jurnalistică 
suplineau, în cultura noastră, lipsa unei 
elite de ziariști profesioniști. Postbelicul 
înregistrează, însă, fenomenul invers – 
gazetari de valoare exersează specii de 
frontieră, precum reportajul literar. În linia 

lui Geo Bogza, care a impus acest tip de 
scriitură la noi, Cornel Nistorescu, de pildă, 
aduce, în anii 80, noi perspective genului, 
cu seria de „nonficțiuni” (republicate, în 
anii 2000, sub titlul Reporter la sfârştiul 
lumii), în care depășește realitatea, spre un 
imaginar aproape romanesc, dar construit, 
oricum, cu mijloacele literaturii. 

Vocația frontalieră a reportajului 
justifică, astfel, absorbția lui, până la 
totala metabolizare, în literatură, fapt 
relevabil și în denumirile fenomenului 
din spațiul anglo-saxon – literature of 
facts, factography, narrative journalism, 
postfiction, situându-l, mai întâi, ca alonjă a 
literatrii, ca să-l asimileze apoi ca subspecie 
literară – un adevăr devenit poveste.

P
remisa platoniciană a artei ca 
minciună (invenție) frumoasă 
prin scopul ei emotiv rămâne 
valabilă doar parțial, după cum 

am văzut, în cazul reportajului literar sau al 
literaturii intrumentalizate reportericește. 
Adevărul nu mai e miza principală a lui, ci 
intră în planul secund, privilegiind privirea. 
Când faptul originar e, însă, distorsionat 
în scop manipulatoriu ori propagandistic, 
avem de a face cu ceea ce analiștii numesc 
post-adevăruri – evenimente care depășesc 
realitatea înspre mistificare sau, în accepția 
Dicționarului Oxford (care desemnează, 
de altfel, post-adevărul cuvântul anului 
2016), „circumstanțele în care faptele 
obiective sunt mai puțin influente în 
formarea opiniei publice decât apelurile 
la emoție și credință persoanală.” Forma 
jurnalistică pe care fenomenul a căpătat-o 
deja e cea a fake news, specie hibridă în care 
adevărul se topește într-o poveste falsă, 
pe placul unui public avid consumator de 
senzațional, intoxicat deja cu abundența 
de știri din recenta epocă a breaking news. 

Poveștile construite în jurul unor 
evenimente sau al unor personalități sunt 
consumate ca adevăruri, conducând la 
convingeri false, de tip conspiraționist sau 
apocaliptic. Prin exagerări și manipulare 
emoțională, fake news pot crea alarme 
false, pot întreține manii, fobii sau iluzii, 
pot determina distorsiuni colective de 
percepție, pot construi falși eroi negativi 
ori distruge eroi veritabili (vezi influența 
fake news asupra votului englezilor 

pentru ieșirea din UE ori a americanilor 
la alegerile prezidențiale din 2016, la care 
ar fi contriubuit papa Francisc însuși, ori 
existența „statutului paralel” și presupusa 
omniprezență a miliardarului Soros în 
evenimentele sociale și politice de la noi 
– de la incendiul din Clubul Colectiv, la 
protestele de stradă din ianuarie 2017 
etc.). Uneori, scenariile sunt foarte 
elaborate, uzând de intrumente ale 
jurnalismului și literaturii, în același 
timp. Se creează astfel un intens efect 
de veridicitate, dar și o puternică emoție 
asupra publicului, ca în cazul reportajului 
despre contrabanda cu arme românești, 
realizat de o televiziune engleză, cu actori 
de ocazie și profesioniști, decor, recuzită 
și story pe măsură, în stare să hrănească 
nevoia de senzațional a Occidentului cu 
știri proaspete de la porțile Orientului. 

Atrofia simțului critic ori, pur și simplu, 
a simțului comun facilitează credibilizarea 
și propagarea poveștii ca adevăr, de 
unde și îngrijorarea specialiștilor – 
psihologi, sociologi, jurnaliști cu respect 
deontologic – pentru evoluția viitoarea 
a acestei specii gazetărești parazite 
greu controlabile, grefată pe trunchiul 
ficțiunii literare. Având statutul vechilor 
basne – minciuni  interpolate prima dată 
în copiile răuvoitoare ale Letopisețul 
lui Grigore Ureche – viața acestor mici 
istorii mistificatoare rămâne să depindă 
de luciditatea lecturii ficăruia dintre noi, 
după spusa cronicarului: „Deci cine va 
ceti și le va crede, «bine» va fi, iară cine nu 
le va crede, iară va fi bine; cine precum îi 
va fi voia, așa va face”. Fake news ori fake 
reporting – o poveste devenită „adevăr”.

DE LA ADEVĂRUL CA POVESTE, 
LA POVESTEA CA ADEVĂR

Adevărul ca poveste 

Povestea ca adevăr

@ Corina Popescu

LITERATURĂ  ȘI  JURNALISM
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REFLEXII

Este jurnalismul
un act creator?

@ Ștefan Pană

@ Florentina Tituleac

Condeiul de început
al jurnalistului...
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M
ă întreb dacă aș pu-
tea să-mi recunosc 
articolele sau știrile, 
inclusiv pe cele pe 

care am uitat că le-am scris; dacă aș 
putea să le deosebesc de ale altora. 
Îmi place să cred că răspunsul este 
„da, categoric”. Ar însemna că am 
lăsat ceva din mine în ele, că există 
o amprentă proprie pe fiecare lucru 
pe care l-am scris și, în definitiv, că 
a contat că un anume subiect a fost 
acoperit de mine, și nu de altcineva. 
Poate că este o măsură a propriului 
orgoliu (și ce jurnalist nu îl are?), 
dar în același timp este și o realiza-
re a faptului că, jurnalist fiind, nu 
poţi fi prea „creativ” cu faptele des-
pre care relatezi. Spaţiul de manevră 
este foarte îngust, iar ce te diferenţi-
ază pe tine de altcineva care ar scrie 
despre același subiect este cum își 
alege fiecare cuvintele. 

Una dintre primele mele lecţii în 
presă a fost că trebuie să transmit 
maximum de informaţie în mini-
mum de cuvinte. Când ai o infor-
maţie pe care vrei să o transmiţi și 
începi să te gândești care este cel 
mai bun mod de a o transmite, care 
sunt cele mai potrivite cuvinte, cum 
poţi fi concis fără a fi sec sau cum 
poţi fi clar fără a fi pedant, atunci re-
zultatul, indiferent de cum ar arăta, 
nu poate fi decât un act de creaţie. 
Este o concluzie simplă pentru jur-
naliștii care scriu editoriale sau care 
fac reportaje, care prin însăși natura 
muncii își imprimă personalitatea 
și viziunea în opera lor. Dar este 
adevărată și pentru simplii repor-
teri care trebuie doar să transmită 
o informaţie? Sunt convins că da, 
pentru că ce fel de jurnalist ai fi dacă 
în munca ta nu s-ar vedea persona-
litatea și viziunea proprie? Cu alte 

cuvinte, ce fel de jurnalist ai fi dacă 
nu ai avea un stil propriu? Mai mult 
decât atât, nu cred că, citind o știre, 
publicul trebuie doar să afle lucruri, 
ci trebuie să le și înţeleagă. Jurnalis-
mul nu este doar un mijloc prin care 
informaţia este diseminată. Fără a 
renunţa la imparţialitate, jurnalistul 
procesează informaţii atunci când 
le transmite în forma unor știri. Se 
folosește de cuvinte, de imaginaţie, 
de cunoștinţe, de stil și de idei. Sunt 
aceleași unelte pe care le folosește și 
un scriitor, fără a fi însă unul. Pentru 
că, îndrăznesc să spun, jurnaliștii și 
scriitorii stau la capete diferite (dar 
nu opuse) ale creativităţii. Îi despar-
te scopul, dar niciodată mijloacele.

C
ând am decis că vreau să fac 
jurnalism, am știut că vreau 
să urmez o facultate în do-
meniu. Să învăț să scriu ca 

un gazetar consacrat. În naivitatea 
mea, speram că voi ajunge pe băncile 
amfiteatrelor de la „Cuza” unde cineva 
îmi va explica cum se scrie, ce ar trebui  
să-i întreb pe oameni, cum să-mi aleg 
subiectele... apoi îmi va așeza condeiul 
în mână, iar eu voi deveni jurnalist. 
Mi-am luat un carnețel mic, roșu 
(de fată, îmi ziceam?!), și vreo câteva 
creioane, mi-am căutat un loc în pri-
mele bănci, așteptând nerăbdătoare 
momentul în care cineva va presăra 
praf magic asupra mea și a colegilor 
noi și puh! ne trezeam jurnaliști. Deja 
vdeam în portofelele noastre legitima-
ția de presă... 

Ceea ce nu am știut eu era că pra-
ful magic nu trebuia să vină de la 
profesorii noștri, ci de la mine/noi, 
tinerii învățăcei. Undeva era ascuns 
în interiorul meu. Se depunea acolo 
treptat, cu fiecare carte citită, cu fi-
ecare conversație purtată, cu fiecare 
spectacol de teatru vizionat, cu fiecare 
audiție muzicală ascultată, mai ales 
când eram singură acasă. 

Jurnalismul nu e despre cât de 
multe tehnici de super-redactare te 

poate învăța cineva, ci despre expe-
riența pe care o ai, despre cultura pe 
care ți-ai format-o în timp și, DA, des-
pre puterea ta de creație care, dincolo 
de inspirația pe care o ai sau nu, se 
acumulează prin consecvență, dăru-
ire, implicare. 

Dincolo de partea de relatare și de 
obiectivitate, o mare parte a jurnalis-
mului e despre tine ca jurnalist, despre 
ce îi oferi tu publicului tău. Reportajele, 
interviurile, cronicile de spectacole sau 
de concerte, analizele politicile sunt 
despre cum vezi tu lucrurile, despre 
cum știi să modelezi informația pentru 
a ajunge să seduci un anumit segment 
de public, despre cum reușești să scrii 
despre ceva sau cineva. 

Orice școală de jurnalism ai urma, 
ea te poate ajuta să îți cizelezi scrisul, 
să îți ordonezi ideile, dar dimensiunea 
creativă, savoarea unui text, aparține 
jurnalistului. Este ceva ce se vine din 
lăuntrul fiecărui gazetar, indiferent 
de reacția redactorului-șef... Acesta 
poate să îți schimbe titlul unui repor-
taj, sau să îți reformuleze câteva para-
grafe, dar povestea îți aparține. Când 
citește constat un jurnalist, reușești 

să-l identifici pe autor chiar înainte 
să arunci o privire în josul paginii, 
pentru că îi cunoști stilul, modul de 
structurare a ideilor, cuvintele folosite 
sau clișeele de care nu s-a putut des-
părți nici după mulți ani de jurnalism. 

Am trecut de multe ori pe lângă 
subiecte, am vorbit cu anumite per-
sonaje despre munca lor și despre re-
zultatele cu care se mândreau. Poate 
că am stat la o cafea sau poate ne-am 
întâlnit doar în treacăt, am schimbat 
câteva vorbe și fiecare a luat-o pe dru-
mul său. Câteva zile mai târziu, mo-
mentul devenea viral în presă. Dacă 
noi nu-l simțim atunci când trece pe 
lângă noi, cu siguranță o vor face alții. 
Este unul dintre argumentele mele, 
că jurnalismul este un act de creație, 
despre modul cum reușești să pui pe 
hârtie anumite opinii, relatări și po-
vești despre oameni și locuri. Marele 
judecător rămâne publicul care te va 
citi ani la rând, cu bucuria să-ți vadă 
numele constant în ziar.

studentă anul III, Jurnalism, Iaşi
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EVOLUȚII

goriilor de spectatori dar, în principal, 
a celor tineri, în formare. S-a observat 
creșterea nivelului agresiv în rândul 
celor care vizionează asemenea pro-
ducții cinematografice, programele 
violente determinând o dezinhibare 
a spectatorului, ceea ce îl face să aibă 
un comportament similar „eroului” 
urmărit, să se transpună în „pielea 
personajului” și, prin imitație, să să-
vârșească fapte violente, spontane, 
nepremeditate. Criminologii Marwin 
Wolfgang și Franco Ferracuti arată 
că violența educațională se transmite 
din generație în generație, ca răspuns 
la stresul cotidian, îndeosebi atunci 
când subcultura violenței a fuzionat 
cu subcultura drogurilor.

Într-adevăr, aceste subculturi ale 
violenței familiilor eșuate, clanurilor 
și subculturii drogurilor și posesiei 
armelor de foc, prostituției, sunt larg 
cultivate de cinematografie, nu în-
totdeauna prin susținerea unor teze 
de combatere, de respingere a unor 
asemenea fenomene.

Cinematografia, printr-un număr 
extrem de ridicat de producții, culti-
vă un asemenea comportament. Un 
factor criminogen cultivat de cine-
matografie, ca parte a mass-media, 
este tema răzbunării, astfel încât in-
divizii din clasele sărace, în principal, 
schimbă rolul victimei cu cel al ata-
catorului, ceea ce face ca valorile și 
atitudinile subculturii violente să fie 
transmise din generație în generație. 

În mahalale și „ghetouri” generații 
succesive se vor confrunta cu ace-
leași probleme tipice, similare în țări 
și regiuni diferite, datorită factorilor 
unificatori generați de sărăcie, incul-
tură, violență familială și socială. 

Televiziunea, care de altfel este 
destinată în proporție de 70-80% fil-
melor de factura celor descrise mai 
sus și emisiunilor de așa-zis divertis-
ment, care cultivă iresponsabilitatea 
socială și „modelele” individuale care 
au reușit în viață prin încălcarea legii, 
a normelor de conviețuire socială, a 
ordinii publice, constituie, la rândul 
său, un factor criminogen, o cauză a 
criminalității, în primul rând, juveni-
le, de maximă gravitate. 

Un renumit cercetător în violența 
mass-media, George Gerbner, a dat 
o definitie în lucrarea sa „Violența în 
dramele TV – tendințe și funcții sim-
bolice” (1972), astfel: „Violența este o 
acțiune care deranjează dureros și pe-
riculos din punct de vedere fizic, psi-
hic și social bunul trai al persoanelor 
sau grupurilor. Efectele ei pot varia de 
la banal la catastrofă. Violența poate 
apărea natural sau poate fi creată de 
oameni, poate acționa împotriva oa-
menilor sau împotriva proprietății, 
poate fi justificată sau nu, poate fi reală 
sau simbolică, spontană sau graduală”.

 Studiile arată că orele petrecute în 
fața micului ecran influențează într-un 
mod determinant comportamentul 
multor indivizi care ajung să încalce 

legea. O teorie susținută de cercetări 
sociologice demonstrează că perso-
najele și mesajele violente conduc la 
întărirea sau augmentarea pulsiunilor 
și tendințelor agresive pe care indivizii 
le dețin în funcție de modul în care au 
primit o anumită educație și socializare 
în familie și în mediul în care trăiesc. 
De asemenea, este de observat că mult 
mai permeabile la astfel de mesaje de 
violență sunt persoanele care suferă de 
un deficit de stabilitate afectivă. Prin 
urmare, mass-media nu face decât să 
potențeze agresivitatea preexistentă. 

Un rol și mai nociv este atribuit de 
cercetători violenței ficționale datorită 
faptului că prin trăsăturile sale tinde 
să estompeze și să atenueze efectele 
asociate violenței reale. Factorul cel 
mai nociv este acela că mass-media 
este în mentalul colectiv sinonimă cu 
o tribună a valorilor demne de urmat, 
ceea ce constituie un paradox atunci 
când este vorba de non-valori, de tot 
ceea ce constituie comportament in-
fracțional, blamat și condamnat de 
societate. Societatea informațională 
este caracterizată și de criminalita-
tea informatică, respectiv de atacuri 
bancare, clonări de carduri, dar și de 
ceea ce se cheamă război informatic, 
informațional  sau mediatic. 

Realitatea virtuală – 
potențare criminogenă a 
vieții reale

În societățile marginale, conform 
teoriei lui Emile Durkheim, crima 
apare ca normalitate intrată astfel în 
„conștiința colectivă” prin totalitatea 
conexiunilor generale. Este clar că 
mass-media alimentează această ano-
mie a unei societăți modernizate în 
care mass-media și, în primul rând, 
audiovizualul, a devenit o componen-
tă la fel de importantă și uneori mai 
importantă decât viața reală. De fapt, 
spațiul virtual este o dublură a spațiului 
real care alimentează comportamentul 
agresiv, războinic, lipsit de responsabi-
litate față de viața celuilalt. 

Societatea informațională 
și potențarea factorilor 
criminogeni specifici

Criminologia generală include 
între cauzele fenomenului social al 
criminalității sau, altfel spus, între 
factorii criminogeni - alături de fac-
torii economici, demografici și alții - și 
factorii socio-culturali, care, la rân-
dul lor, sunt structurați în funcție de 
influența familiei, activitatea școlară, 
mediul social, precum și, într-un mod 
din ce în ce mai pregnant, de impac-
tul mijloacelor de informare în masă. 
Desigur, acești factori au pondere di-
ferită de la abordare la abordare, de la 
autor la autor, dar în esență întâlnim la 
majoritatea specialiștilor criminologi 
o preocupare deosebită pentru factorii 
criminogeni enunțați, datorită legătu-
rii cauzale asupra comportamentului 
infractorilor. În societatea informați-
onală, o pondere marcantă o capătă 
mijloacele de informare în masă, in-
ternetul și social media, cu influență 
atât pozitivă cât și negativă asupra 
comportamentului tuturor categori-
ilor de populație.Este binecunoscut, 
de altfel, că în momentul de față se 
încearcă diverse modalități respinse 
de societatea civilă de a controla și de 
a cenzura, în principal sub aspectul 
moralității, dar și al securității, mesa-
jele transmise pe internet. 

Televiziunea este percepută într-un 
mod extrem ca o școală a crimei și de-
lincvenței, în principal, a celei juvenile 
prin faptul că tineretul are tendința de 
a mima în viața de zi cu zi violența pe 
care o întâlnesc pe micul sau marele 
ecran. Un punct de vedere interesant 
întâlnim într-o lucrare a unui colectiv 
de specialiști ai UNAP, coordonată de 
gen.Gheorghe Văduvă, conform căru-
ia „terorism mediatic este și avalanșa 
de crime, violuri, bătăi transmise seară 
de seară de toate stațiile de televiziu-
ne”, ceea ce reprezintă o analiză cât se 
poate de tranșantă asupra fenomenu-
lui mediatic. 

Raportul dintre mass-media și 
terorism este tratat în mod direct de 
numeroși cercetători, între care se 
detașează studiile semnate de Isabe-
lle Garcin-Marrou, care analizează 
raporturile de complicitate dintre 
mass-media și terorism. În opinia sa, o 
formulare explicită a acestei concepții 
se găsește în celebra declarație a fos-
tului prim-ministru britanic Margaret 
Thatcher care susținea că „teroriștii se 
hrănesc din publicitatea mediatică”.

Mass-media este, pe de o parte, un 
factor criminogen în sine, iar pe de altă 
parte, un potențator al tuturor celor-
lalți factori, al tuturor celorlalte cauze 
privind creșterea criminalități, ceea 
ce obligă la o creștere a modalităților 
de studiu și de combatere a influenței 
sociale nocive pe care o poate exercita, 

dincolo de rolul său incontestabil în 
privința progresului omenirii.  

Studii recente demonstrează că 
influența mijloacelor audiovizuale, 
în principal, între care se detașează 
televiziunea, internetul și cinemato-
grafia au un rol extrem de nociv so-
cial prin promovarea subculturii, prin 
accentul pus pe rating obținut prin 
atragerea unor mase lipsite de educa-
ție și de sisteme de valori, permeabile 
în fața comportamentului deviațio-
nist, criminogen. Studiile efectuate 
în domeniu au relevat influența nu o 
dată negativă exercitată de mass-me-
dia, criminologii occidentali menți-
onând pe primele locuri violența în 
mass-media și, în special, video-vio-
lența. Dintotdeauna, cultura umană, 
literatura, presa scrisă, cinematografia 
au avut și o influență marginală nega-
tivă asupra unor indivizi sau asupra 
unor categorii sociale. Niciodată însă 
această influență nu s-a exercitat atât 
de puternic cum a început să se mani-
feste o dată cu explozia audiovizuală. 

Mass-media și modelele de 
comportament agresiv

Modelele de comportament nega-
tiv sunt cultivate de filmele comerci-
ale și care, în consecință, abordează 
teme cu efecte în planul instinctual, 
al subconștientului, ceea ce are o in-
fluență puternică asupra tuturor cate-

VIOLENȚA
 în  mass-media  și  
CRIMINALITATEA 
ca fenomen  social
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Jocurile pe calculator sunt, în speci-
al, simulări ale unor lupte sângeroase în 
care utilizatorul se implică total. Aceste 
jocuri sunt agreate și de adulți din toa-
te categoriile sociale, dar, în special, ele 
sunt practicate de copii și de adolescenți 
pentru care s-a creat o binecunoscută 
industrie în domeniu. Tentativele de a 
bloca astfel de „creații” virtuale au foar-
te puține șanse de reușită, chiar dacă 
ele constau în programe educaționale 
promovate, în principal, de școli și de 
unele ONG-uri. Nu este vorba doar de 
vizionarea filmelor și tuturor produc-
țiilor mass-media ce cultivă violența, 
prostituția, traficul de persoane, dro-
gurile, conflictele de orice natură, ci și 
de faptul că dă posibilitatea organizării 
și constituirii bandelor și structurilor 
de crimă organizată. Între  internet și 
terorismul internațional s-au făcut și 
se fac multe conexiuni, mergând de la 
coordonarea activităților infracționale 
pe întregul glob până la furnizarea „ma-
nualelor” de asamblare a unor bombe.

Internetul, cu toate aplicațiile sale ce 
vizează social media - a devenit o ade-
vărată școală pentru infractori. Social 
media este interacțiunea între oameni 
unde se creează, cota sau schimbul de 
informații și idei în comunitățile virtu-
ale și rețele. Andreas Kaplan și Michael 
Haenlein definesc social media ca „un 
grup de aplicații bazate pe Internet care 
se bazează pe construcții ideologice și 
fundamente tehnologice ale Web 2.0, 
precum și pe faptul că permite crearea 
și schimbul de conținut, generat de 
utilizatori”. Astfel, în legătură cu acest 
nou fenomen mediatic, întâlnim păreri 
conform cărora prin „social media” în-
țelegem toate formele de comunicare 
pe internet interpersonale, precum Fa-
cebook, Twitter, emailurile, Instagram 
etc. fără a se se face distincție în funcție 
de scopul sau conținutul comunicării. 
Dimpotrivă, există alte opinii, pe care 
iată că le dezvoltă și cei doi autori mai 
sus citați, conform cărora social media 
are un conținut determinat și o finalita-
te determinantă în sensul că se referă la 
acel tip de comunicare prin intermediul 
internetului care duce la mobilizarea 
unor mase largi în diverse scopuri, in-

clusiv în organizarea unor mișcări de 
amploare de dată recentă. În acest sens, 
sunt citate ca fiind referențiale mișcarea 
Occupy Wall Street, dar mai ales revo-
luțiile din nordul Africii, începând cu 
cea din Tunisia care a dat semnalul unor 
asemenea manifestări, ca și revoltele ti-
nerilor din Republica Moldova care au 
fost organizate tot prin internet pe baza 
mesajelor transmise prin Twitter, după 
cum și mișcările de protest din Româ-
nia, organizate săptămâni la rând îm-
potriva proiectului Roșia Montană, care 

au avut ca mijloace de comunicare între 
participanți aceleași modalități, respec-
tiv prin Twitter și Facebook. Dacă ad-
mitem că social media se referă numai la 
mijloacele de transmisie a informațiilor 
ne găsim în situația de a crea o anume 
similitudine cu ceea ce denumim „new 
media”. Desigur, esența noilor mijloace 
de comunicare o reprezintă posibilitatea 
utilizatorului de a fi în același timp emi-
tent și primitor de mesaje, de a realiza 
feedback în timp real și a distribui me-
sajul său unui număr nedeterminat de 
receptori, fie avizați, fie nu (spam) care, 
teoretic, pot fi ca număr echivalenți cu 
terminalele mijloacelor pe care le acce-
sează, respectiv a rețelei de internet pe 
care o utilizează. 

Dacă social media se reduce la o 
asemenea abordare avem de a face cu 
o chestiune mai curând tehnică, fără 
a neglija impactul modului special de 

comunicare, diferit de ceea ce se sub-
sumează noțiunii de mass-media, ca-
racterizată în primul rând prin institu-
ționalizare și control legal. 

În acest context, o problemă nouă 
ce poate fi abordată, după ce am căzut 
de acord că social media și new media 
sunt concepte diferite, este de a disocia 
între categoriile de conținut ale mesaje-
lor transmise prin social media. Acest 
conținut poate fi unul pozitiv, dezirabil, 
în consens cu principiile și comporta-
mentele unei societăți democratice, ale 
civilizației și culturii umane, în timp ce 
altele, dimpotrivă, au conținuturi nega-
tive, agresive, influențate de cele prove-
nind din mass-media oficială, comerci-
ală. Dacă pentru media comercială acest 
conținut agresiv se explică prin nevoia 
de rating, în cazul conținutului nega-
tiv vehiculat prin social media, consi-
derăm că putem vorbi, pe de o parte, 
de imitație, pe de alta, de fundamente 
criminogene, sociale și individuale pe 
care criminologia și psihologia le pot 
dezvolta pe baza conceptelor proprii 
acestor științe. Se pune întrebarea con-
tracarării unor astfel de fenomene soci-
ale în condițiile în care, întocmai ca în 
orice dispută legată de internet, și ten-
tativele de a bloca fluxul de informații 
de pe sistemele social media (Facebook, 
Twitter, Instagram etc.) s-au lovit atât de 
opoziția vehementă a utilizatorilor cât 
și a mass-media instituționalizată sau a 
celorlalte forme de manifestare demo-
cratică ale societății civile.

Societatea informațională potențea-
ză factorii criminogeni fără să fi găsit 
până în momentul de față remediul 
pentru a combate sau diminua efectele 
pernicioase pe care le comportă explo-
zia mass-media, mai ales în formele sale 
cele mai recente: internet, social media 
(Facebook, Twitter, bloguri etc.). Tenta-
tivele de control a mass-media în aceste 
ultime forme de progres informațional 
s-au lovit de rezistența comunităților 
de utilizatori în numele libertății de 
expresie, astfel încât  controlul lor, mi-
nimal, nu există în prezent decât în țări 
în care valorile democratice sunt puse la 
îndoială, precum Iran, Coreea de Nord, 
parțial în China și cu tentative recente 
în Turcia.

F

Violența în mass-media, 
ca factor criminogen 

în societatea modernă, 
actuală, tinde să capete 

un rol covârșitor, 
față de care studiile 

criminologice în 
domeniu urmăresc să 

găsească modalități 
de delimitare și forme 

de răspuns cât mai 
adecvate. 

EVOLUȚII

Î
n luna decembrie, timp de 2 săptă-
mâni, am fost invitată ca profesor 
la Facultatea de Informatică în ca-
drul Universității Huazhong Agri-

cultural, departamentul Big Data Scien-
ce. Procesul de obținere a vizei a fost unul 
îndelungat, oricum, peste așteptările 
mele. Colegii chinezi, în invitația pe care 
mi-au trimis-o, precizaseră toate condi-
țiile de care aveam să beneficiez în timpul 
șederii mele în Wuhan. La Ambasada 
Republicii Populare Chineze, în timpul 
verificării actelor depuse, consultantul a 
observat în invitație că urma să fiu re-
munerată. Am fost pusă pe linia de aș-
teptare. Mă încadram într-un alt tip de 
viză, viză de muncă… Și uite așa, am 
reluat întreg procesul, solicitându-i pro-
fesorului chinez să-mi trimită o nouă 
invitație, de data aceasta fără vreo refe-
rire financiară. 

Mărturisesc faptul că susținerea ne-
condiționată a universitarilor chinezi, de 
care m-am bucurat de la bun început, 
avea să pună temelia unei legături in-
teruniversitare… fără a o ignora pe cea 
multiculturală.

Data plecării mele în Wuhan: 10 de-
cembrie 2017. 

Mă căzneam să-mi țin în frâu neliniș-
tea. Urma să pătrund în tainele culturii 
chineze tradiționale, pe ritmuri bioin-
formatice… Întorsăturile neașteptate 
de prin aeroporturi aveau să-mi testeze 
echilibrul lăuntric. Știam, nădăjduiam că 
orice piedică, oricât de supărătoare ar fi 
fost, undeva (Istanbul, Beijing, Wuhan), 
cândva (în cursul zilei de 11 decembrie), 
cineva (prof. Jingbo Xia), va fi depășită 
cu surâs mai târziu. Oboseala demult îmi 
intrase în oasele-mi înghețate dar, oricâte 
cafele aveam să beau, efectul dorit refuza 
să se manifeste. 

Un drum îngrozitor de lung, mai ales 
când avioanele nu pleacă la timp. Aviz 
celor care vor fi nevoiți să facă uz de na-
vele companiei aeriene turce?! Din când 
în când, îmi bucuram ochii cu o ațipire, 
abandonată de-a lungul a 3 scaune de 
aeroport. Atât de inconfortabile... Da, 
păcatul ambiției, în acele zile lungi de 
decembrie, se ștergea din ceaslovul divin.

China avea să se lase așteptată… 
Poate cel mai mult m-a surprins ne-

plăcut că nu puteam accesa nici o apli-
cație Google. Fusesem avertizată că voi 
pătimi în acest sens, mai ales la site-uri 
ca YouTube, Facebook ș.a.m.d. Totuși, 
China este țară comunistă… E drept, 
mult mai capitalistă decât mă așteptam 
din multe alte privințe. Îmi instalasem 
însă VPN (Virtual Private Network), nu 
chiar pe toate dispozitivele (cunoscute 
azi drept device-uri), o rețea privată care 
permite - firește, descărcarea e contracost 
pentru fiecare dispozitiv - oricărui device 
(laptop, telefon mobil, tabletă) schimbul 
de date peste rețele publice, cu condiția să 
ai internet. Încăpâțănarea mea de a putea 
comunica cu cei dragi avea să învingă și 
în această încercare.

Atât de departe avea să fie China?! 
Primul pas în Beijing se anunța și mai 
aventuros. În mod paradoxal nu aflasem 
pe nimeni (nici cei care lucrează în aero-
port) care să poată spune o vorbă inte-
ligibilă în limba engleză. Rămânea doar 
acea mișcare ușor nervoasă din cap, cu 
zâmbete arborate pe chipurile statutare. 
Mai aveam un zbor intern. Reușisem să-
mi ridic bagajul din cursa Istanbul-Bei-
jing (aproximativ 10 ore). 

O cãlãtorie
în China

@ Daniela Gîfu
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Oricum, pierdusem zborul domestic, 
Beijing-Wuhan, din cauza unei întârzieri 
supărătoare de 3 ore de care avusesem 
parte grație lentorii turce. Aeroportul din 
Beiing era atât de mare?!

Rămănea doar speranța că voi avea 
cum să comunic cu profesorul chinez 
care se ocupase de planificarea zborurilor. 
Din ce în ce mai resemnată, încercând să 
aflu ce mai puteam face pentru a ajunge 
în Wuhan, un polițist chinez îmi arătă 
direcția spre zborurile internaționale... 
Având pașaport străin, bănuia că vreau 
să ies din China. Văzusem deja Domestic 
Departure, pe partea opusă celei sugerate.

Aici, alte peripeții.... Stau la coadă 
pentru controlul pașapoartelor și, când 
să scot și eu o vorbă, am înțeles că nu com-
pletasem un formular de declarare. Ce să 

am de declarat?! Furie?! Oricum, zborul 
fusese ratat. Cumva trebuia să mă descurc. 
Dincolo de controlul acela extrem de ri-
guros, aveam – în sfârșit!!!! – să intru în 
posesia noului bilet de avion. Profesorul 
Xia mă scosese încă o dată dintr-o mare 
încurcătură. Apucasem să comunicăm, în 
timpul acestei foieli administrative, prin 
aplicația WeChat, preferată de chinezi (un 
fel de replică a WhatsApp-ului). Mi-o in-
stalasem în România.

 Oboseala nu mai putea fi acoperită 
de nici un fel de machiaj. Un chinez fâș-
neț avea să-mi ațâțe calea o vreme. Slavă 
Domnului?!, zborul lui se anunțase deja 
la aceeași afuristă poartă. Dar încă mai 
era timp pentru a mă chinui cu întrebările 
curtenitoare. Era primul chinez care știa 
cât de cât limba engleză. O vreme mi-a tot 
trimis mesaje…

Aeroportul din Wuhan: 11 decem-
brie 2017. Profesorul Xia, un chinez tipic: 
brunet, ochi căprui, părul negru, mignon 
(în jur de 1,60m, o înălțime normală în 
provincia Hubei, după cum aveam să mă 
conving), forma ochilor tipică asiaticilor..., 
avea să-mi fie cea mai prietenoasă gazdă 
pe care și-o poate dori cineva care vine 
prima oară în China. Și, da, vorbește limba 
engleză surprinzător de bine. Nu demult 
se întorsese din America, unde avusese o 
experiență universitară în Dallas, dove-
dindu-se oportună dezvoltării abilităților 
sale lingvistice.

Pe drumul de la aeroport la Hotel, 
am schimbat căteva impresii despre că-
lătoria mea plină de surprize, ochii mei 
fiind năuciți de grandoarea clădirilor. 
Un plăcut sentiment că șederea de aici, 
pe parcursul celor două săptămâni, va fi 
minunată. Primisesem cheia unui aparta-
ment superb, în jur de 60 mp (2 băi, una 
mare cu vană, ambele dotate și cu duș), 
cu 2 camere dotate cu toate cele necesa-
re confortului domestic. Într-o cameră 
trona un pat matrimonial cu așternu-
turi impecabile... În celalată, o canapea 
cu două fotolii, o măsuță de sticlă și un 
dulap – bibliotecă. Aveam să aflu de la 
profesorul Xia că nici la hotel nu se vor-
bește limba engleză... Urma să mă aștepte 
în fiecare dimineață, programul fiind deja 
stabilit în cel mai mic detaliu (se ocupase 
atât de partea profesională, cât și de cea 
turistică). Ai putea descrie într-un capitol 

senzația de Bun venit! Da, chinezii știu 
să trezească în invitații lor sentimentul 
că fac parte din familie...  Programul 
profesional începea chiar de a doua zi. 
Prima zi, o scurtă vizită prin Universitate, 
masa de prânz (la ora 11:30, toată sufla-
rea din instituție se îndrepta spre sala de 
mese). Apoi, o întâlnire cu studenții de 
top (cumplit de grea îndeletnicire, când 
nu aveam o limbă comună?!). În zilele 
ce-au urmat, aveam să țin cursuri de pre-
lucrare a limbajului natural, o compo-
nentă a inteligenței artificiale de care mă 
ocup, pe probleme biomedicale, profilul 
departamentului în care fusesem invitată.

În prima sâmbătă de la sosirea mea, 
aveam să țin și o comunicare în cadrul 
unui workshop pe probleme biomedicale 
(Frontier in Natural Language Processing 
and BioNLP) în care aveam să cunosc 
câțiva cercetători și profesori chinezi de la 
alte universități. Dacă ar fi să spun câteva 
dintre impresiile care îmi trec prin minte 

acum la două luni de la întoarcerea mea 
din China, categoric este o țară captivantă 
și diversificată. Și aici, păturile sociale se 
disting cu ușurință. Zone în care sărăcia 
te apucă de mână pe stradă și zone în care 
luxul aproape te șochează.

Pentru o româncă, așa cum eram eu, 
China fascinează din toate punctele de ve-
dere. Orașul Wuhan (când am dat prima 
oară să aflu câte ceva despre el pe Inter-
net, site-urile erau doldora cu informații 
despre Simona Halep care părăsise turne-
ul de aici în turul al II-lea în septembrie 
2017, după ce fusese învinsă de rusoaica 
Daria Kasatkina) are un farmec special și 
am avut bucuria să vizitez multe dintre 
obiectivele lui culturale, firește și Turnul 
Cocorului Galben, simbolul orașului. Re-
gret, însă, că nu am avut ocazia să vizitez 
un templu budist, cum ar fi Guiyuan, dat 
fiind că acei chinezi cu care am interacți-
onat nu prea erau preocupați de lăcașele 
lor de cult.   

Mâncarea este foarte gustoasă, cu atât 
mai mult când ai șansa să te bucuri de ea la 
ea acasă. Mărturisesc faptul că întotdeauna 
mi-a plăcut mâncarea chinezească. Nu a 
trebuit să schimb bani în yeni chinezești (1 
yen ~ 0,035 lei), dat fiind că nu m-au lăsat 
să cheltuiesc nimic din propriul portofel. E 
drept, nu prea am făcut abuz de generozi-
tatea lor. Pot spune, însă, că prețurile sunt 
de bun simț. Și, când e vorba de masă, chi-
nezii se respectă. Comandau zeci de feluri 
de mâncare, specialități pe gustul oricui, 
vegetarian sau carnivor. Condimentele 
lor specifice dau o savoare aparte oricărei 
combinații culinare. Am evitat tot timpul 
să întreb, din ce-mi recomandau prietenii 
chinezi, ce tip de carne se afla în felurile 
culinare care-mi stârneau interesul papi-
lelor gustative. De plăcut, nu avea ce să 
nu-ți placă…. Există, însă, o probabilitate 
suficient de mare să fi îmbucat și produse 
“nutritive” dintre cele despre care apuca-
sem să citesc că se consumă în China…, 
gândaci, câini, pisici... Citesc că Republica 
Populară Chineză în ultimii 25 de ani s-a 
transformat într-o țară comunistă capi-
talistă, importând cu succes capitalismul 
din Singapore. Pot spune că descrierele 
pe care le-am citit pălesc în confruntarea 
cu realitatea. Depinde ce anume te inte-
resează și cum ai de gând să-ți alimentezi 
curiozitatea. Spațiul fiind restrâns, mă văd 
nevoită să închei povestea mea în China. 
Mă gândesc să public un jurnal… Toate 
la timpul lor.

JURNAL
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MĂRTURII

Wall Street-ul românesc al Vienei
E

xistă în centrul istoric al Vienei 
o străduță faimoasă, unde se mai 
păstrează câteva clădiri vechi, re-
prezentative. Legendele născute 

pe seama acestei ulițe de neguțători bogați 
reconstituie o istorie vie1, recognoscibilă și 
în zilele noastre (imobile, restaurante, bise-
rici, asociații), evocând activitatea tânărului 
Eminescu în postura de student. 

Aceasta este strada Fleischmarkt, din 
apropierea vechii Universități. Ea a fost locu-
ită de secole cu negustori veniți din Balcani, 
de aceea o străduță îngustă din apropiere se 
numește „strada grecilor”. Pe această arteră 
comercială de tradiție, un fel de Lipscani ot 
Viena, am descoperit nu mai puțin de cinci 
locuri, al căror trecut ne evocă personalita-
tea lui Eminescu.

Vom porni în cele ce urmează prezenta-
rea lor. Pe strada Fleischmarkt, la numărul 
12, exista, până în ultimul deceniu al veacu-
lui al XIX-lea, locuința familii de aromâni 
Darvari, unii având studii la București, loc 
cunoscut sub numele Darvarhof 2. Familia 
Darvari a jucat un rol important în istoria 
culturii grecești din Austria, și nu numai. Ei 
erau aromâni emigrați din Clisura.

Dintre reprezentanții ei, amintim pe De-
metrius Darvar, ctitor al unei școli pentru 
comunitatea grecească din acest oraș (1804). 
D. Darvar3, școlit în capitala României, mem-
bru al „Societății literare greco-dacice”, cu 
sediul la București (1810), este cunoscut ca 

având contribuții de ordin cultural, atât la 
Viena cât și în capitala Valahiei. Cartea sa, 
intitulată „Culegere de înțelepciune”, tradusă 
în românește, este publicată la București, în 
1827. În 1869, Sediul Societății Literar-Sociale 
„România” se afla în clădirea cunoscută sub 
denumirea „Curtea Darvari” („Darvarhof”)4. 

În anul 1895, în locul acestui imobil s-a 
construit un altul în stil istoricist, eclectic, 
impozant, somptuos, dar clădirea actuală, 
păstrând același nume, nu mai are chipul de 

odinioară, așa cum era în vremea lui Emi-
nescu. Studenții, printre ei și Mihai Emi-
nescu, străbăteau adesea această stradă a 
orașului, situată la doi pași de Universitate, 
pentru a lua parte la ședințele „Societății 
Literar-Sociale România”.

Eminescu, ne spune T.V. Ștefanelli, îl ca-
ută pe B. Gh. Popovici (B. G. Poppovitz)5, 
comerciant așezat în „Fleischmarkt” 15, lân-
gă „Biserica Grecească”, pentru a-l întreba 
despre popasul în casa acestuia din Viena 
a Prințului Carol6, a pornit în drum spre 
România.

De asemenea, în „Amintirile” sale, I. 
Slavici ne dezvăluie faptul că Eminescu 
stăruia pe lângă cei mai avuți români din 
Viena (Dumba, bancherii Perlea și Mure-
șanu și mai ales negustorul B.G. Popovici7), 
pentru a sprijini înființarea și funcționarea 
Societății „Junimea Română”, întrucât încă 
nu sosiseră banii promiși de către membrii 
fondatori. B.G. Popovici a răspuns de fiecare 
dată prezent!

Cine este acest personaj Vasile George 
Popovici (B.G. Poppovits), prezent discret 
dar semnificativ în biografia vieneză a lui 
Eminescu? Pentru a înțelege mai bine per-
sonalitatea evocată în paginile acestei cărți, 
vom istorisi un eveniment petrecut la sfâr-
șitul anului 1870.

În penultimul număr pe anul 1870 al 
publicației „Federațiunea”, apărută la Pesta, 
I. Ciurileanu8, conducătorul uneia dintre 

legiunile lui Avram Iancu de la 1848-1849 
lansa un apel pentru formarea de companii 
românești de voluntari, pentru a lupta ală-
turi de Cocoșul Galic. 

În aceeași perioadă sosise în capitala 
Austro-Ungariei un căpitan din Hexagon, 
adresându-se lui B.G. Popovici, pentru a 
mijloci înscrierea în armata franceză a unor 
voluntari din rândul studenților. Acesta îi 
răspunse însă emisarului: „Decât să ne tri-
mitem puținii studenți la măcel, mai degrabă 
de am putea să înzecim numărul lor.” 

Această replică a trezit uimirea unei în-
alte oficialități maghiare, aflată la Viena, care 
l-a întrebat pe acest comerciant cu o așa de 
mare influență în rândul tinerilor de ce nu 
îndeamnă pe studenții de aici să meargă în 
ajutorul națiunii franceze, cosângenă româ-
nilor. Reprezentantul guvernului maghiar a 
primit același răspuns tranșant, ca și ofițerul 
francez!

Știind că strada Fleischmarkt a fost o ci-
tadelă a comerțului (aici, în 1862, avea sediul 
firma înființată de Julius Meinl, originar din 
Boemia, regele cafelei și mirodeniilor), caut 
numele acestui român în rândul patronilor 
de firme, descoperind câteva date interesan-
te. A pornit în comerț cu afaceri mărunte. 
De pildă, în anul 1859, B.G. Popovici publică 
un anunț privind angajarea unui contabil 
cu experiență, vorbitor de limba română, 
pentru firma sa9. 

În toamna anului 1861 intermedia gă-
sirea unei guvernante pentru o familie din 
Valahia. Aceasta trebuia să vorbească lim-

bile franceză sau italiană, să stie să cânte la 
„clavir”, doritoarele urmând să se adreseze 
„kaufmann”10-ului B.G. Popovits.

Totodată, înființează firme cu capital 
austriac, având ca obiect de activitate expor-
tul în Ungaria al unor produse provenite din 
țara noastră și oferă sprijin exportatorilor 
din Țara Românească și Moldova ca marfa 
lor să pătrundă pe piața vieneză.

Mai târziu, în 1866, în primul an de 
apariție al ziarului „Albina”11, B.G. Popo-
vici recomandă cititorilor români „Insti-
tutul privat de cură a dr. Frommer”, situat 
în Ober-Döbling 248, afirmând că este gata 
să ofere „informațiuni gratis” despre acest 
stabiliment.

De asemenea, același întreprinzător în-
curajează tinerele „damicele” (domnișoare) 
din România să urmeze cursurile unui pen-
sion, Institutul privat „Betti şi Marie Fröchli-
ch”, din Viena, situat în Franciscanerplatz.

În timpul verii, acest institut ținea cursu-
rile în Helenenthal, regiunea Baden, o zonă 
pitorească, situată în apropiere de Viena. In-
stitutul a fost creat în urmă cu 17 ani, oferind 
ore de religie, predate de un preot grec.12 Iată, 
așadar, un început de studii ortodoxe private 
la Viena, într-o perioadă când nu erau admise 
femei la instituțiile de învățământ superior 
din capitala Austro-Ungariei.   

1   Paul Iorgovici (1764-1808), scriitor și profesor român din Banat, ori-
ginar dintr-un sat de lângă Timișoara, cu studii la Viena, autorul unei 
gramatici a limbii române, tipărite la 1799 (“Observații de limbă româneas-
că”) a întemeiat în capitala Austriei un „Calendar” pe seama „norodului 
slovenosârbesc şi românesc”. Împreună cu Ioan Piuariu Molnar (1745-1815), 
pune bazele tot în acest oraș a unei așa zise „Societate filosoficească a nea-
mului românesc din Marele Principatul Ardealului”, cu scopul „luminării 
neamului rumânescu prin ştiinţe folositoare” (1795).
2   Curtea Darvar
3   Dimitrios Darvaris a fost director al Școlii Greceşti din Viena și membru 
al Societății Literare Greco-dacice, cu sediul la București. S-a remarcat în 
lingvistică, pedagogie, filosofie, teologie, istorie, matematică și fizică. A fost 
un cărturar cunoscut în epocă, în special ca autor de scrieri cu caracter 
„propedeutic” și „christoithic”, publicate la sfârșitul secolului al XVIII-lea, 
începutul secolului al XIX-lea, la Viena, cum ar fi: „Cheiragogia eis ten 
kalokagathian etoi enchiridion eis anagnosin”, 1791, „Asphales hodegia eis 
ten gnosin ton anthropon”, 1795 (tălmăcirea „Caracterelor” lui Theofrast, cf. 
„Moraliceşti haractiruri”, traducere de C. Negruzzi), „Procheiros Arithme-
tike”, 1803, „Eklogarion graikikon”, 1804 (cf. „Carte grecească cu bucăți 
alese”, București, 1827), „Propareskeue eis ten theognosian”, 1807 (cf. „Mai 

nainte gătire spre cunoştința de Dumnezeu”, trad. de Eufrosin Poteca, Buda, 
1818). Un alt român macedonean, Mihail Boiadgi, a publicat la Viena o 
gramatică a dialectului macedo-român, în limbile greacă și germană, 1813, 
a doua ediție fiind tipărită la București, în 1863.
4   Pe aceeași stradă, la numărul 16, se afla în acei ani sediul ziarului „Wi-
ener Salonblatt”.
5   Într-un document din acele vremuri, emanat de la B.G. Poppovits, 
firma acestuia apare sub denumirea „Kommissions-Speditions-und Expor-
tgeschaft fur das Inland und die Romanischen Furstenthumer”, cu adresa 
Wien, Stadt, Fleischmarkt 15
6   Acest episod nu apare însă în biografia Regelui Carol I (vezi Paul Lin-
denberg, „Regele Carol I al României”, Humanitas, București, 2016).
7   Acest negustor înstărit este evocat și de V.Gherasim,”Eminescu la Viena”, 
în „Junimea Literară”, Cernăuți, XII, 1923, pp. 374-379.
8   I. Ciurileanu, „Fragmente istorice din anii 1848-49”, București, 1891.
9   „Fremden-Blatt”, nr. 17, din 22 ianuarie 1859, p. 4.
10   „comerciant” (lb.germană).
11   „Albina”, cotidian apărut la Viena, fondat de familia Mocsony, condus 
de Vincențiu Babeș (Babesiu).
12   „Albina”, anul I, nr. 90, 13/25 noiembrie 1866, p. 4.

„Curtea Darvar”, Fleischmarkt 12, sediul „Societății Literar-Sociale România”

Griechisch-
Romanischen 
Kaffeehause

Tablou al pictoriței 
academician Ana 
Simic (2015). Se 

găsește în sala de la 
parter a Palatului 
Sina (Restaurantul 
Viena), fiind pictat 

după o litografie din 
anul 1839 a lui Josef 

Kriehuber, înfățișând 
Cafeneaua „Zum 

Griechen”, aflată vis 
a vis de casa lui B.G. 

Popovici.

Casa comerciantului B.G. Popovici, din Fleischmarkt 15
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A fost căsătorit cu Aspasia Poppovits, 
ființă generoasă, implicată în co-
lectarea de ajutoare pentru popu-
lația românească afectată de secetă 

și foamete (1867). După moartea soțului (8 
iulie 1889), aceasta preia conducerea firmei.

Prezența numitului B.G. Poppovitz în 
organizarea „Serbării de la Putna” ne oferă 
prilejul să abordăm următorul subiect, mai 
puțin cunoscut în biografia lui Eminescu. 

Se știe că, în vederea bunei desfășurări 
a reuniunii, Comitetul de organizare al 
congresului studențesc împărțise diverse 
sarcini membrilor angrenați în acest mare 
eveniment, conform unui plan votat ante-
rior. Una dintre deciziile adoptate prevedea 
baterea unei medalii la Viena, în amintirea 
acestui eveniment, idee îmbrățișată de ase-
menea de către studenții din București, încât 
participanții la congres au putut avea două 
asemenea medalii. Cei din București au co-
mandat medalia la Monetăria Statului din 
Șoseaua Kiseleff. Ea avea pe avers, în câmpul 
din mijloc, legenda: „Monasterea Putna 15 
August 1871” iar pe revers, în zona centrală, 
textul „Rîvnitorii Gloriilor Strebune”. Sintag-
ma „Memoriei lui Ștefan Cel Mare” este scrisă 
circular.

Această piesă medalistică (diametrul 30 
mm, grosimea 2 mm), a fost realizată în două 
variante: argint și bronz. Nu se cunoaște ti-
rajul, dar poate fi aproximat.

Cea de-a doua medalie, rezultat al ini-
țiativei studenților de la Viena, în frunte cu 
Mihai Eminescu și I. Slavici, avea pe avers 
„Columna lui Traian”, în câmpul central, iar 
la exergă, deviza „Uniți Suntem în Cuget, 
Uniți în Dumnezeu”.13 Reversul medaliei 
conține doar text, dispus în câmpul central: 
„În Memoria lui Ștefan Cel Mare”, iar circu-
lar: „Putna 15 August 1871 Junimea Română 
Academică”. 

Medalia este confecționată în trei varian-
te: argint14, bronz, bronz aurit (diametrul 36 
mm, grosimea 3 mm, greutatea 21,5 grame). 
Nici acestei emisiuni nu i se cunoaște tirajul, 
dar, ca și în situația primei medalii, el poate fi 
aproximat, ținând cont de numărul de exem-
plare vândute. De asemenea, medalia nu are 
imprimat numele gravorului.

Este cunoscut că aceste piese de colecție 
sunt extrem de rare, cele câteva exemplare 
putând fi admirate doar la Muzeul Mănăsti-
rii Putna, Muzeul de Istorie Națională a Ro-
mâniei, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii 
Academiei Române, Societatea Numismatică 
Română, Colecția d-lui Mihai Cornaci din 
Botoșani, Casa memorială „Mihai Eminescu” 
de la Ipotești15. 

În Raportul „României June”, publicat în 
presa vremii16, după încheierea manifestării 
de la Putna, aflăm că organizatorii care au 
distribuit aceste artefacte (I. Slavici, P. Danu, 
Teodorescu) au obținut din vânzarea „mone-
telor comemorative” suma de 415 fl., 67 cr. 
Se știu, de asemenea, prețurile de vânzare: 
„argint” 6 fr.; „alpaca aurit” 3 fr; „alpaca ar-
gintat” 2 fr., „metal natural” 1 fr.

Într-un comunicat semnat de I. Slavici, 
acesta ne dezvăluie identitatea celui care a 
contribuit la realizarea medaliilor come-
morative: „Dl. comerciant B. G. Popoviciu a 
binevoit a primi sarcina efectuărei technice 
a medalielor: în cas de ar dori cineva încă 
monete afară de aceste, binevoiţi a ve adresa 
cătră domnia lui (Viena, Stadt, Fleischmarkt) 
arătându-i numerul şi calitatea monetelor do-
rite. Tot cătră acestu domn e de a se trămite 
şi prețiul monetelor vendute. Sperezu, cum că 
causa, în care am cutezatu a me adresa cătră 
dvóstra me va scusa pentru acésta cutezare 
a mea. Primiţi stimate domnule asecurarea 
deosebitei mele considerațiuni. In numele co-
mitetului: Ioane Slavici.”

B.G. Popovici, entuziastul sprijinitor al 
studenților români de la Viena, a fost me-
reu alături de tinerimea studioasă, venită 
să învețe în acest oraș, și nu numai.17 După 
cum aflăm dintr-un Comunicat al Societății 
„România”, din luna Noiembrie 1868, semnat 
de A. Mureșianu, președinte, și Paul Tancu, 
secretar, „prin inițiativa stimatului Domn B. 
G. Popovici, comerciant inspector şi protector 
al fondului societăţii Iiterar-socială „Romania” 
şi a mai multor stimaţi Domni”18, s-au colectat 
importante sume de bani în folosul acestei 
societăți studențești, însuși B.G. Popovici 
oferind 75 de florini, iar soția sa alți 10 florini.

După unificarea celor două organizații 
studențești de la Viena, în anul 1870, comer-
ciantul B.G. Popovici a donat suma de 40 de 
florini în contul „României June” pentru or-
ganizarea întâlnirii de la Putna, sumă ce a 
fost însă reportată, în urma amânării cu un 
an a acestei acțiuni.19 

B.G. Popovici a tipărit cu propriile sale 
fonduri statutul „României June”20. 

De asemenea, acesta a contribuit la reali-
zarea în țară a primelor bancnote românești. 
În anul 1880, când proaspăt înființata Bancă 
Națională își organiza activitatea, importând 
utilaje tipografice21, respectiv hârtie specială 
pentru imprimarea bancnotelor, comerci-
antul amintit este angrenat în acțiunea de 
predare a lor la București. 

Utilajele necesare imprimeriei, respectiv 
hârtia pentru tipărirea biletelor de bancă22, 
au fost achiziționate de la Paris de către E. 
Carada23, ajungând în România la sfârșitul 
lunii noiembrie 1880, prin intermediul firmei 
lui B.G. Popovits24. 

De asemenea, legăturile acestuia cu presa 
din patrie erau destul de puternice. În anul 
1878, ziarul „România Liberă” din București 
își informa cititorii săi din străinătate că pot 
publica anunțuri și reclame la acest ziar prin 
„funizorul Curții Regale, B.G. Poppovits”, do-
miciliat în Viena, strada Fleischmarkt 15.

Se stinge din viață în vara anului 1889, 
la puțin timp după dispariția lui Eminescu, 
lăsând prin testament suma de 1000 de flo-
rini pentru asociația studenților români, în-
ființată în 1871.25 

Trebuie să amintim un detaliu semnifi-
cativ: după moartea tatălui său, fiul acestuia, 
arhitectul Cesar Poppovits (1876-1938), s-a 
situat, asemenea ilustrului său înaintaș, în 

fruntea comunității românești de la Viena. 
Totodată, el a contribuit, la începutul seco-
lului XX, la realizarea unor lucrări de mo-
dernizare a Parcului Orașului (“Stadtpark”), 
concepând sistemul de terase din fața „Salo-
nului de cură”, acolo unde Eminescu obișnuia 
să se plimbe, împreună cu I. Slavici.

De asemenea, acesta a participat la ame-
najarea „Capelei Române” din Löwelstrasse 8 
(1907), numele său fiind amintit în istoria ar-
hitecturii din Austria. În România, Cesar Po-
ppovits a finalizat câteva proiecte importante 
la Cluj, precum și în câteva țări din Europa.

Cu prilejul împlinirii a patruzeci de ani de 
domnie a regelui Carol I, Cesar Poppovits a 
realizat o plachetă de bronz, dăruită Suvera-
nului din partea comunității românești de la 
Viena, reprezentată de Sextil Pușcariu, Cezar 
Poppovits și dr. Sterie Ciurcu, deplasându-se 
în acest scop la București.

Arhitectul Cesar Poppovits a conceput în 
1911 proiectul pentru realizarea unui modern 
Restaurant al celebrului Josef Pohl, în Wiener 
Staatsbahnhof 26, planurile sale fiind conside-
rate un model viabil pentru alte restaurante 
feroviare din Austria. Pe strada Fleischmarkt, 
la numărul 20-22, putem admira o altă im-
punătoare construcție, cunoscută sub numele 
„Palatul Sina”, aparținând unui om de afaceri 
foarte bogat, sprijinitor al vieții spirituale a 
comunității românești din Viena.

Aici a fost reședința bogatului bancher 
macedo-român Sina, om de afaceri pe care 
Eminescu ar fi dorit să îl atragă în sprijinirea 
activităților organizate de „România Jună”.

Atunci când Eminescu începea studiile 
la Viena, la parterul „Palatului Sina” func-
ționa o cafenea, purtând numele de „Cafe-
neaua Greco-Română”, cum ne lămurește 

textul anunțului publicat de B.G. Poppovits 
într-un cunoscut ziar vienez, rugându-i pe 
eventualii doritori să obțină o slujbă de con-
tabil la firma sa, să se adreseze în Fleischmarkt 
706, „gegenüber dem griechisch-romanischen 
Kaffeehause „.27 Simon Sina este considerat 
întemeietorul imperiului financiar ce-i poartă 
numele. Emigrat din Moscopole, împreună 
cu alți negustori, printre ei și strămoșii fa-
miliei Dumba, după distrugerea bogatei 
așezări de către otomani, acesta se refugia-
ză în Croația, stabilindu-se cu familia, apoi, 
definitiv, la Viena28. Simon Sina, fondatorul 
Casei Sina (decedat în 1822), era considerat 
al doilea bancher al timpului, după Solomon 
Rotschild.

Să nu uităm că, la Viena, mai existau și 
alte instituții bancare, cu rădăcini românești. 
Astfel începând cu 1877, funcționa aici o ban-
că înființată de bancherul român, M. Jaques 
Elias (1844-1923), împreună cu cei doi frați 
ai săi, având un al doilea sediu la București29.

În Capitala României putem menționa un 
alt mare bancher al vremii, Mauriciu Blanc, 

școlit la Viena. Acesta, împreună cu J. Mar-
morosch (decedat la Viena în 1904, unde a 
locuit după ce a părăsit România, în 1870) a 
înființat în 1874, Banca „Marmorosch, Blank 
& Co”, comanditară a Băncii „Isac Löbel” din 
Viena. Îl amintim, în sfârșit, pe Moritz von 
Todesco (1816-1873), bancher evreu de ori-
gine română, a cărui impresionantă reședință 
vieneză poate fi admirată și în zilele noastre30.

O mare parte din averea familiei Sina s-a 
închegat din comerțul cu bumbac sau ali-
mente, aduse din Balcani în Austria. De ase-
menea, putem afirma că avântul cafenelelor 
vieneze, în secolul al XIX-lea, se datorează, 
inclusiv înfloritorului comerț cu tutun prac-
ticat cu succes de Sina. Deși țările balcanice 
se aflau sub dominație otomană, această si-
tuație nu l-a împiedicat pe întreprinzătorul 
om de afaceri să dezvolte relații comerciabile 
profitabile, inclusiv cu lideri de la Sankt Pe-
tersburg31. Legenda spune că Simon Sina era 
prieten la cataramă cu Ali Tebelin, pașa din 
Ianina, demnitar ce furase cu vârf și îndesat, 
banii fiind depuși în seifurile familiei Sina. 
Murind, în urma unui asasinat pus la cale 
de un ofițer francez (crimă descrisă de Alex. 
Dumas în romanul „Contele de Monte Cris-
to”), banii i-ar fi rămas familiei Sina.

Eminescu face dovada cunoașterii amăă-
nunțite a istoriei populației macedoromâne, 
prezentând în „Timpul”32 un concis referat 
istoric privind situația acestei comunități: 
„Postul cel mai înaintat spre nord al acestei 
interesante ramure de români de sud se află 
în Viena; fondatorii firmelor europene Sina, 
Dumba, Tirka, învăţatul Karajan ş.a. sunt 
macedoromâni. Lumea-i lua drept greci, căci 
puţin se ştia despre macedoromâni...”

Baronul Simon Sina
(Sursa: Österreichische 

Nationalbibliothek)

„Biserica Sf. Treime”, azi 

F

13   „După serbare, junii prezenţi ţinură un congres, unde, între altele, se deci-
se a se edita un ziar al junimii. Acesta va apare la Viena, sub titlul „Naţionalismul”.
În decursul serbării, s-au împărţit şi nişte medalii de bronz şi argint, bătute 
anume pentru festivitatea acesta, cu următoarea inscripţiune: „Putna – 15 august 
1871”, iar pe cealaltă parte: „Memo riei lui Ștefan cel Mare – Râvnitorii gloriilor 
străbune”. (“Familia”, Anul VII, nr. 35, 29 august / 10 septembrie 1871).
14   Medalii din argint de China.
15   cf. Lavric Gavril, colecționar Gura Humorului.
16   „Gazeta Transilvaniei”, nr. 92.din 27 nov./9 dec. 1871, p. 4.
17    B.G. Popovici a fost membru al ASTRA.
18   „Albina”, 10/22 Noiembrie 1868, p. 4.
19   „Federațiunea”, 82-414, 31 Iulie/19 August 1870, p. 326.
20   Biblioteca Academiei Române păstrează „Statutele Societăţii Acade-
mice sociale-literare România Jună. Tipărite pe spesele Stimatului Domn B. 
G. Popoviciu, protectoru alu fondului societăţii etc. etc. Vien’a (În Tip. 
Mechitharistiloru), 1871. (19 x 12) 10 p. 
21   Amintind subiectul utilajului tipografic, să spunem că celebrul Carol 
Göbl este fiul tipografului austriac Franz Göbl, venit la București ca mași-
nist la Tipografia Mitropoliei, în 1852.
22   Idem, p. 44.
23   În anul 1868, E.Carada, prieten cu B.G. Popovici, la îndemnul acestuia 
donează suma de 5 napoleoni în contul Societății „România”.

24   BNR, „125 de la realizarea primei emisiune de bancnoteca BNR”, 
București, 2006, p. 31.
25   Vezi „Wiener Zeitung”, nr. 185, din 13 August 1889, p. 4.
26   Staatsbahnhof, numele original pentru Ostbahnhof (mai târziu Gara 
de Sud ).
27   Vezi „Fremden-Blatt”, nr. 17, din 22 ianuarie 1859, p. 10 (“vis a vis 
de Cafeneaua Greco-Română”).
28   „Palatul Sina” se află pe Hoher Markt 8.
29   Denumit regele zahărului (deținea fabrica de la Sascut), Jaques Elias 
a fost un mare filantrop. Neavând urmași, el a lăsat întreaga sa avere 
Academiei Române, cu condiția să înființeze o fundație, purtând numele 
lui Menachem H. Elias (tatăl donatorului). Aceasta urma să construiască 
și să întrețină un Spital, un Gimnaziu și o școală profesională, să ofere 
burse, să sprijine acțiuni culturale. Așa a apărut la București, în preajma 
celui de al Doilea Război Mondial, unul dintre cele mai moderne spitale 
din Europa acelor ani. La Viena a deținut 9 imobile, inclusiv la Paris, Berlin 
și Roma.
30   O bijuterie arhitectonică, purtând amprenta marelui arhitect Teophil 
Hansen.
31   Se spune că multe familii aristocratice rusești, printre care și aceea 
a generalului Kiseleff, aveau fonduri depuse la banca lui Sina.
32   „Timpul”, numărul din 9 mai 1881.
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Î
n acest articol, Eminescu recunoaște 
meritele omului de afaceri Sina: „Româ-
nul Sina înfiinţă comunitatea greacă din 
Viena şi făcu colecte pentru insurecţiunea 

grecească, lucru la care se cerea mult curaj pe 
când trăia Metternich, care-o numea «cea mai 
nedemnă rebeliune ce-a luminat-o vreodată 
soarele». Ce-a făcut fiul său, răposatul am-
basador grecesc Sina, pentru ridicarea artelor 
şi ştiinţei în Atena prin clădiri şi donaţiuni 
măreţe, e încă în amintirea tuturor.” Atât de 
bogat era acest Simon Sina încât își permitea 
să achiziționeze mari suprafețe funciare în 
Țara Românească sau să finanțeze crearea de 
instituții de învățământ și cultură, cum ar fi, 
de exemplu, „Politehnica din Viena”.

El cumpără, pe la 1842, moșia și casele 
din Dudești-Cioplea, pe atunci la periferia 
orașului București, proprietăți ce au ajuns, 
mai târziu, în stăpânirea bogatului om de afa-
ceri Ștefanache Hagi-Moscu, baron al Impe-
riului Habsburgic. Moșia și acareturile vor fi 
vândute ulterior de urmașii familiei Sina lui 
Ivanciu Grueff (1912), arendașului moșiei. 
La moartea bancherului Sina, Palatul său de 
la Viena a fost scos la vânzare, iar averea s-a 
împărțit între moștenitoare, uneia dintre fii-
ce – Elena – revenindu-i moșiile deținute de 
tatăl ei în țara noastră.

Ultimul descendent pe linie masculi-
nă, Simion Gheorghe de Sina al III-lea s-a 
căsătorit cu Iphigenia, fiica lui Constantin 
Emanoil Ghika și a Anastasiei Dadani de 
Giulvăz. Împreună, au avut patru fete, două 
dintre acestea măritându-se la rândul lor cu 
nobili urmași de principi, din familiile Ma-
vrocordat sau Ipsilanti. În prezent, la parte-
rul clădirii funcționează un restaurant, unde 
portretul unuia dintre iluștrii membri ai fa-
miliei Sina poate fi admirat la loc de cinste.

În strada Fleischmarkt, la numărul 17, 
se află Biserica ortodoxă „Sfânta Treime”, 
în care se închina Eminescu și colegii săi, 
la marilor praznice creștine. Clădirea a fost 
renovată cu generosul sprijin al familiei Sina.

În epoca studenției vieneze a lui Emi-
nescu, Biserica „Sf. Treime” era un lăcaș de 
rugăciune pentru studenții români și nu 
avem motive să credem că Poetul ar fi făcut 
excepție. 

În acele timpuri, în capitala Imperiului 
austro-Ungar erau doar două biserici ortodo-
xe: „Biserica Sf. Gheorghe”, aflată pe „Strada 
Grecilor” (Griechengasse 5)33 și „Catedrala 
Sfintei Treimi” din „Piața de Carne” (Fleisch-
markt). Nu avem nici o îndoială că, în ființa 
sa, Poetul purta credință lui Dumnezeu și 
aceasta era atât de vie în viața lui, încât la 
vârsta de 20 de ani știa pe de rost învățăturile 

cuprinse în Evanghelii, punând religiozitatea 
mai presus de toate, frecventând bisericile or-
todoxe din oraș. Între manuscrisele Poetului, 
datând din acea perioadă,34 s-a găsit și poezia 
„Dumnezeu şi om”, intitulată inițial „Christ”, 
care dovedește interesul pentru credință al 
tânărului poet. Tot în acea perioadă, el pro-
pune „Mânăstirea Putna” ca loc de desfășu-
rare a „Congresului studenților români din 
afara şi din lăuntrul granițelor româneştii”, 
considerând acest spațiu religios drept punc-
tul de renaștere a neamului românesc.

I. Slavici, omul ce l-a cunoscut îndea-
proape pe colegul său de studenție, Mihai 
Eminescu, ne dezvăluie acest adevăr: „Eu 
crescusem apoi în biserică, iară el cunoştea 
la vârsta de douăzeci de ani nu numai învă-
țăturile cuprinse în Evanghelii, ci şi pe ale lui 
Platon, pe ale lui Confuciu, Zoroastru şi Bu-
ddha şi punea religiozitatea, orişicare ar fi ea, 
mai presus de toate.”35

Ne punem azi o firească întrebare: La ce 
biserică se închina Mihai Eminescu? Colegii 
săi nu ne oferă detalii despre acest subiect. 
Se știe că în ziua de Crăciun, de Paşti sau cu 
diverse prilejuri festive (3/15 Mai), studenții 
mergeau „in corpore” la biserica din Fleisch-
markt, considerată drept biserica româneas-
că, deși pentru mulți vienezi ea trecea drept 
biserica grecească.

În biserica „Sf. Treime” aveau loc și cunu-
nii, cum a fost aceea a doctorului I. Hosanu, 
coleg de studenție al Poetului, cu domnișoara 
Josefine Theiss, fiica unui arhitect vienez36. 

O dovadă că studenții iubeau acest lă-
caș de cult este faptul că a 25-a aniversare a 
„României June”37, desfășurată sub protecția 
lui Nicolae Dumba, membru al „Senatului 

Imperial”, a avut un program festiv impresi-
onant, în care „Biserica din Fleischmarkt” a 
jucat un rol important.

Iată planul de organizare: Joi, 9 Aprilie, 
(orele 20) „Serată de recunoştinţă”, desfășu-
rată în „Saloanele Kaiserhof”; Vineri 10 Apri-
lie, (orele 10 -12), „Requiem” în memoria 
membrilor decedaţi ai „României June”, în 
„Biserica greco-ortodoxă din Fleischmarkt”; 
Vineri 10 Aprilie (orele 20), Concert festiv 
în „Sala Ronacher”; Sâmbătă 11 Aprilie (ore-
le 12), Desvelirea portretelor fundatoarelor 
Societăţii, în localul Societății, din Lazare-
thgasse 26 (Matilda Dumba n. Ghermani, 
Baronesa M. Hye de Gluneck n. Filișanu, 
E. de Marenzeller n. Bibescu). Sâmbătă, 11 
Aprilie (orele 20), Banchet, la „Grand Hotel”, 
Duminecă 12 Aprilie, Excursie.

Istoricul de mare autoritate al vieții reli-
gioase a românilor din Viena, I. I. Nistor,38 
arată că: „Împrejurările politice aduseră cu 
sine ca numeroase familii româneşti din Ar-
deal, Banat si Bucovina să se aşeze în Viena 
ca funcționari, ofițeri şi liberi profesionişti, în-
deosebi ca medici. Ca ortodocşi buni, membrii 
acestor familii intrară în comunitatea orto-
doxă a Sf. Treimi, frecventând biserica din 
Fleischmarkt şi căutând mangăiere sufletească 
la serviciul divin ce se săvârşia acolo de către 
preotul grec. Încetul cu încetul însă, sporind 
numărul Daco-Românilor, aceştia simțiră tot 
mai mult nevoia de a asculta serviciul divin 
şi în limba lor, întrucât limba greacă nu li era 
necunoscută. Cererea aceasta a fost ridicată 
în anul 1867 de fericitul Mitropolit Silvestru, 
atunci numai consilier consistorial şi deputat 
în parlamentul din Viena. Silvestru Andrievici 
cera în şedința parlamentului austriac ca la 

biserica Sf. Treimi din Viena să se numească 
un preot care să cunoască şi limba numeroşilor 
credincioşi români.”39

O legendă care a alimentat scenariul unui 
cunoscut film de capă şi spadă din seria po-
veștilor cu haiduci arată că, în 1814, Tudor 
Vladimirescu sosea la Viena într-o misiune 
confidențială (trebuia să rezolve anumite afa-
ceri de moștenire rămase pe urma Elincei, 
soția lui N. Glogoveanu, decedată la Viena).

Într-o scrisoare, datată 18 iunie 1814, 
Tudor Vladimirescu menționează suma de 
200 florini, ce a rezultat din onorariul pentru 
slujba de înmormântare «din biserica unde 
s-a slujit». La Viena, eroul oltean s-a întâl-
nit cu Iordache Olimpiotul, care pare să-1 fi 
introdus în misterele societăților secrete ale 
eteriștilor și carbonarilor.

Iată cum descrie istoricul I.I. Nistor acest 
episod: „În 1814 petrecea la Viena într’o mi-
siune particulară Tudor Vladimirescu, unde 
venise să reguleze anumite afaceri de moştenire 
rămase pe urma Elincei, sotia lui N. Glogo-
veanu, care murise la Viena. Între cheltuelile ce 
urmau să fie acoperite pe urma morții Elincei 
găsim şi suma de 200 fl. dați « în biserica unde 
s’a slujit » care nu putea fi alta decât biserica 
Sf. Treimi din Fleischmarkt, precum aminteşte 
Tudor în scrisoarea sa din Viena cu data de 18 
Iunie 1814. La Viena, eroul oltean se întâlni cu 
Iordache Olimpiotul care pare să-1 fi introdus 
în misterele societăților secrete ale eteriştilor şi 
carbonarilor. Poate că acolo Tudor va fi făcut 
jurământul de credință pe steagul eterist, ju-
rământ care i-a fost aşa de fatal mai târziu.”40

Inițial, la 1787, prin voință și mărinimie 
împărătească, Iosif al II-lea îngăduie crești-
nilor ortodocși (români și greci) să oficieze 
liturghia în imobilul contelui Stockhammer, 
aici deschizându-se mai târziu o școală pen-
tru macedo-români (cunoscuți în genere sub 
numele de „colonia grecească”).

Pe la 1856-1858, Baronul Sina, nepotul 
lui Simon Sina și fiul lui George Sina,41 res-
taurează biserica „Sf. Treime”, reface fațadele, 
decorațiunea interioară, realizată în stil bi-
zantin de renumiți pictori și se construiește 

turnul, toate fiind realizate după planurile 
arhitectului Teofil von Hansen.

De asemenea, în acea perioadă, foarte 
mulți tineri români din provinciile Impe-
riului dualist își satisfăceau stagiul militar 
în diverse regimente, dintre care unele erau 
dislocate, temporar, în capitala imperiului 
dualist. Duminicile și sărbătorile religioase, 
aceștia primeau permisie, pentru a participa 
la slujbe (“Garnisonskirchec”). Fiecare confesi-
une religioasă avea preotul ei. Tinerii militari 
de religie ortodoxă erau păstoriți de părin-
tele protopop Popovici, originar din Cornu 
Sadu (Sibiu), despre care se spune că albise 
de atâtea războaie la care luase parte, însoțind 
regimentele românești.

Dar el era aproape și de studenți, fiind 
prezent la numeroasele lor întruniri, așa 
cum, la slujbele ținute de acesta, studenții 
nu lipseau. La sfârșitul serviciului divin, pă-
rintele Popovici ținea o frumoasă slujbă, în 
care îndemnurile religioase erau însoțite de 
gânduri patriotice înălțătoare, sfătuind tine-
retul studios să nu îi uite pe cei de acasă, să 
fie buni români creștini.

După slujbă, studenții erau invitați de 
părinte la el acasă, în Lazarethgasse 8, din 
districtul IX al capitalei, unde tinerii aveau 
posibilitatea să răsfoiască felurite cărți, rân-
duite pe etajere, în fiecare cameră. Părintele 
Popovici a lăsat numeroase manuscrise, in-
clusiv memorii legate de perioada de care ne 
ocupăm. Unde or fi ele oare? 

Arhitectul danez a construit superbe clă-
diri, cum ar fi sediul Parlamentului, sau reșe-
dințe private, pentru familia Sina, în orașul 
capitală al valsului, cât și în România: „Capela 
familiei Știrbey” de la Buftea sau „Mausoleul 
boierului Dumitru Filişanu” din Filiași (1808-
1883). Aceste monumente, purtând semnă-
tura inconfundabilă a arhitectului Teofil von 
Hansen, au fost realizate în perioada 1865-
1868. Construcția funerară a fost înălțată 
după moartea fiului bogatului boier oltean42. 

Acest Dumitru Filișanu a mai construit și 
un spital, donându-l locuitorilor din Filiași, 
care dăinuie și în zilele noastre. Cu aproape 10 

ani înainte de venirea lui Eminescu la Viena, 
un groaznic incendiu43, iscat de lângă locuința 
lui G. B. Popovici (Fleischmarkt 706), a pus în 
pericol întregul grup de clădiri din apropierea 
„Bisericii Sf. Treime”, inclusiv casa parohială.

Descriind acest incendiu, presa vieneză 
a anului 1859 vorbește de proprietățile afec-
tate, rezultând fără echivoc faptul că biserica 
aceasta a fost coproprietate a celor două na-
țiuni ortodoxe, greacă și română:”Die beiden 
Nachbarhaufer sind 705 ein Kigenthum der 
Kirchengemeinde der griechischen und Wa-
lachichen Nation, und nr. 707”44.

Probabil că acest sinistru a impresionat 
pe bancherul Sina, al cărui palat se găsește 
peste drum de biserică. În câțiva ani, lăcașul 
a fost restaurat cu ajutorul bănesc oferit cu ge-
nerozitate de acest bogat și simțitor aromân, 
căpătând o nouă înfățișare. 

Pe strada Fleischmarkt, la numărul 19, se 
află restaurantul „Der Liebe Augustin”, cel mai 
vechi restaurant din Viena. Eminescu, însoțit 
de colegii săi, îi trecea adesea pragul. Acest lo-
cal etalează pe fațadă imaginea trubadurului 
Augustin, deoarece, potrivit legendei, acest 
personaj, a cărui viață a devenit subiectul 
unei răspândite balade în folclorul de limbă 
germană, obișnuia să cânte aici.

În sala principală a restaurantului găsim 
semnătura unor personalități care fost oaspeți 
ai localului, precum Mark Twain sau Johny 
Weissmuller, actor român la Hollywood (“Tar-
zan”). În sfârșit, pentru a avea imaginea com-
pletă a „Uliții româneşti” din inima Vienei, 
vom adăuga, de asemenea, alte câteva locuri 
ce evocă prezența lui Eminescu.

Ele sunt situate la capătul străzii Fleisch-
markt, (“Colegiul greco-catolic Sf. Barbara”), 
din „Strada Poştei”, unde Poetul obișnuia să 
se adune cu prietenii săi ardeleni sau buco-
vineni, respectiv clădirea vechii Universități, 
acolo unde se desfășurau ședințele „României 
June”, continuate la „Cafeneaua Troidl”, (din 
Wollzeile), inclusiv Hotelul „La trei cai albi”, 
din Leopoldstadt, situat pe Taborstrasse, sau 
„Berăria Bischoff”, din apropiere.

@ Dan Toma Dulciu

33   La această biserică a slujit preotul grec Neofit Duca ( 1760-1845), 
venit la București ca director al Academiei Domnești, după moartea lui 
Lambru Fotiade. A fost unul dintre ideologii Eteriei.
34     Adnotată de mâna lui Eminescu: „869 dec.” A fost publicată în „ 
M. Eminescu, Poezii Postume”, Ed II, Chendi, 1905, pp. 31-32.
35   I. Slavici, „Amintiri despre Eminescu”, Partea I-a.
36   „Observatoriul”, Sibiu, 1879, nr. 58, (iulie), p. 234, coloana 2.
37   „Biserica și Școala”, 24 martie/5 aprilie, 1896, anul XX, nr. 12, pp. 
95-96.
38   „Bisericile și școala greco-română din Viena”, Mem Ist. S. 3, Tom 
13, Buc, 1932, pp. 69-109.
39   Începând cu data Sinodului imperial din 19 martie 1883, cele două 
biserici ortodoxe au fost trecute sub jurisdicția Mitropoliei din Cernăuți.
40   I.I. Nistor, op. cit. p. 92.

41   „Simeon Gheorghe Sina cumpără cărţi româneşti pe sama tinerimei 
din satele sale”, spune Eminescu într-unul dintre articolele sale, datat 4 
iulie 1876. Și, mai departe: „ Tot între macedoromâni se găsesc oameni 
care întreţin tineri români cu ,,hrană, îmbrăcăminte şi ajutorinţă” la 
şcoalele superioare din Pesta. Ei sunt fraţi şi se numesc Atanasie şi 
Constantin Grabovschi. Cel puţin 50 de familii macedoromâne se văd 
interesându - se de dezvoltarea culturei româneşti”.
42   cf. Österreichisches Biographisches Lexikon (1815–1950), pp. 181-
182.
43   vezi „Fremden-Blatt” nr. 86, din 16 aprilie 1858, p. 3.
44   „Cei doi vecini afectați sunt cel de la nr.705, care este proprietatea 
„Comunității bisericii națiunii grecești și valahe”, precum și cel de la nr. 
707.”

F
MĂRTURII

Restaurantul „Der Liebe Augustin”, azi



42       UZP     nr.9 - 2018 nr.9 - 2018     UZP       43

PROFIL

A
m ajuns în Statele Unite cu o 
viză de student (J1), primind, 
printr-un interviu luat prin 
intermediul telefonului, o 

slujbă într-o tabără de copii din statul 
Colorado. În momentul primirii vizei 
eram student în anul I la masteratul de 
Studii Americane din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. În același 
timp lucram pentru primăria Cluj, pentru 
un salariu derizoriu. La aflarea veștii că 
voi lua drumul Americii, aveam de luat 
niște decizii vitale pentru viitorul meu, 
și am decis să risc plecarea definitivă 
din țară renunțând astfel la tot ce aveam 
acolo (nu multe din punct de vedere 
financiar), inclusiv la studiile anului II 
din cadrul masteratului. Am adunat tot 
ce credeam eu că am mai de valoare, am 
pus totul într-un rucsac și o geantă, și am 
spus la revedere României. De la serviciu 
mi s-a făcut cadou un steag românesc pe 
care îl am și în ziua de azi. Când am pășit 
pe pământ american, ceva îmi spunea 
să mă simt deja ca „acasă”, cu toate că în 
jurul meu se afla un mare necunoscut. 
Dorința de a-mi împlini visul american 
și a risca în a pierde totul, m-a decis să 
nu mă mai întorc în România.

În America a fost greu la început să 
mă orientez către meseria mea de bază. 
Am lucrat ca „au pair” ajutând un co-
pil în cărucior cu rotile timp de un an, 
apoi ca barman și după doar doi ani ca 
manager la una dintre cele mai vechi 
berării din statul Colorado. Ziarul a fost 
și întotdeauna va fi mai mult un hobby 
pentru că nu aș fi putut supraviețui din 
câștigurile aduse de acesta. 

În România, chiar și la ora actuală, 
visele sunt făcute din hârtie. Persoanele 
cu idei sunt împinse spre alte zări, spre 
locuri unde ideile prind contur, se îmbi-
nă, se îndeplinesc. Visele în România nu 

se îndeplinesc decât dacă ai o sursă de 
bani sau noroc cu carul. Acum aproape 
18 de ani, când încă mă aflam în Româ-
nia, visele mele existau, doar că erau ceva 
de domeniul fantasmului. Plecarea mea 
spre America a început să îmi creeze un 
imbold pe care nu îl mai trăisem vreo-
dată. La un an și jumatate de la sosirea 
mea în America, a început călatoria Gân-
dacului de Colorado pe drumurile presei 
româno-americane.

Gândacul de Colorado este o termi-
nologie care în Dicționarul Explicativ al 
Limbii Române apare ca o insectă din 
ordinul coleopterelor, din familia chryso-
melidelor, amplu răspândită la nivel 
mondial, asociată cu locurile de cultură 
și de depozitare a cartofilor, asupra căro-
ra acționează ca un dăunător. Originea 
acestui gândac este neclară, dar se pare că 
provine din sud-vestul Americii de Nord 
(din statul american Colorado și din Me-
xic). În 1877, gândacul de Colorado a fost 
descoperit pe terenurile cultivate cu car-
tofi din Germania, dar a fost eradicat în 
cele din urmă. 

Când am pășit pe tărâmul statului 
Colorado acum aproape 18 ani de zile, 
mă gândeam că dacă va fi vreodată să 
am un ziar sau o publicație pe care să o 
conduc, o voi intitula în acest fel, poate 
cu dorința de a schimba înțelesul acestei 
terminologii. 

Ziarul a pornit mai mult 
dintr-o „joacă”, după ce am 
cunoscut mai multe familii de 
origine romană stabilite aici, 
dorind să le țin la curent cu ce 
se întâmpla în jur. Din primul 
meu salariu mai consistent mi-
am cumpărat o imprimantă 
pe care am prețuit-o ca pe cel 
mai valoros lucru al meu. În 
luna decembrie 2001 am scos 

pe o coală A4, față verso, prima ediție a 
ziarului, de care sincer, am fost extrem 
de mândru. Am împăturit-o în trei și 
am trimis-o prin poștă celor câteva zeci 
de familii de români din Colorado, ale 
căror adrese poștale le obținusem prin 
intermediul unei prietene. În doar câ-
teva luni de la apariția primului număr 
am ajuns să tipăresc pe 4 coli A4, apoi 
8 și în cele din urmă pe 16, fapt ce m-a 
determinat să intru în tipografie. Aș dori 
să menționez că aproape toate costurile 
financiare le-am suportat din buzunarul 
meu. Cele câteva abonamente plătite și 
unele reclame m-au determinat să merg 
înainte. În anul 2005 am tipărit primul 
număr de ziar pe hârtie tipografică. Co-
laboratorii au venit pe parcurs. Lucrând 
în domeniul presei în orașul meu uni-
versitar (Cluj-Napoca), am cunoscut o 
mulțime de ziariști talentați cărora le-am 
prețuit prietenia de-a lungul anilor și care 
m-au ajutat în toată istoria Gândacului 
de Colorado să păstrez o linie decentă, 
curată, obiectivă a articolelor publicate. 

Din păcate în anul 2013, din cauza 
măririi prețurilor din tipografie, am 
încetat să mai tipăresc ziarul, păstrân-
du-l exclusiv online. Dar pe viitor, dacă 
se ivesc alte oportunități de a investi în 
ediția tiparită a ziarului, nu este exclu-
să reapariția Gândacului de Colorado 

în format tipărit. Presa românească la 
ora actuală nu este foarte diferită de cea 
americană! Diferențe majore nu există 
între ele. Dorința de senzațional și de 
a prezenta știrile negativiste pe primul 
plan sunt la ordinea zilei. Presa america-
nă, în majoritatea ei, este foarte subiecti-
vă și foarte diferită de ceea ce am învățat 
noi la școală în Europa (spun Europa 
pentru că eu am studiat, cu ajutorul unei 
burse de la Uniunea Europeană, un se-
mestru și în Suedia). Poate și pentru că 
toată presa americană este controlată de 
15 miliardari printre care Rupert Mur-
doch, Michael Bloomberg sau Carlos 
Slim Helu. Iar aceștia dirijează orches-
trația mass-mediei americane. 

De când eram mici visam să pășim pe 
tărâm american, filmele cu John Wayne 
sau serialele de televiziune (Dallas etc) 
arătându-ne o cu totul altă lume, un re-
fugiu și un vis frumos. Când ajungi aici 
te lovești de aceleași probleme pe care 
le-ai avut în țara de obârșie: modalitatea 
de a-ți construi o familie, o casă, a găsi 
o slujbă durabilă etc. Majorității româ-
nilor le place să muncească, așa că pen-

tru mine nu a fost greu să mă realizez. 
Am muncit de-a lungul anilor orice ce 
m-a ajutat să câștig un ban cinstit, orice 
ce m-a împins de la spate să încerc să 
realizez mai multe. Împreună cu soția 
mea, deținem acum 4 case, dintre care 
3 de vacanțe pe care le dăm în chirie pe 
termen scurt. Tot ce am „construit” până 
acum se datorează mentalității noastre de 
a crea un viitor mai facil pentru băiețelul 
nostru care are acum aproape 7 ani. 

Revenind la societatea americană, 
pot spune că nu voi regreta niciodată 
stabilirea mea aici, dar că fiecare drum e 
presărat cu momente frumoase și unele 
mai puțin fericite. Americanii sunt de 
origini nenumărate, de diferite religii, 
politici conservatoare sau mai liberale, 
și din cauza aceasta America este diver-
sificată. Fiind un adept al științei și al 
bunului simț, de multe ori am întâlnit 
oameni cu idei preconcepute sau lipsiți 
de o viziune a viitorului. Dar am avut 
plăcerea să cunosc și oameni minunați 
care m-au ajutat în drumul meu și mi-
au dat un imbold să cred că totuși am 
făcut o alegere minunată de a veni aici. 

Politica este și ea împărțită 
în două, dar o lăsam pe altă 
dată pentru ca aș avea un ro-
man de scris. 

Primul lucru care mi-a 
plăcut aici a fost oportunita-
tea de a face bani muncind. În 
România munceam, dar nu 
aveam posibilitatea de a salva 
pentru investiții sau pentru 
viitor.  Al doilea lucru a fost 
libertatea de a te exprima liber 

și fără consecințe dezastruoase pentru 
că ți-ai spus părerea despre un fapt anu-
me. Un al treilea aspect este posibilitatea 
a-ți îndeplini visurile cu care ai pășit la 
drum, atunci când ai decis să imigrezi 
în America.

România este o țară minunată care 
din păcate este condusă de oameni fără 
scrupule. Și poate de aceea elitismul plea-
că spre posibilități mai bune. Dar fru-
musețile patriei noastre nu se compară 
cu nimic din memoria mea. Mi-e dor de 
multe, de istoria noastră prea încercată, 
de munții noștri frumoși printre care 
contemplam la viitor stând pe scările 
mocăniței ce trecea prin Apuseni, mi-e 
dor de cultura și dulcele grai românesc, 
bineînțeles de mâncarea românescă, mai 
ales de sărmăluțele în foi de viță ale buni-
cuței mele din Moldova care le făcea cu 
artă culinară a unei bucătărese înăscute. 
Mi-e dor uneori de momentele copilări-
ei, de anii studenției si de excursiile prin 
Retezat. Toate acestea și multe altele vor 
rămâne întipărite pe retina sufletului 
meu și niciodată nu vor fi date uitării. 

Ce aș schimba la România?! Hmmm... 
în primul rând mentalitatea noastră înve-
chită. Apoi aș încerca să păstrez valorile 
noastre trecute și prezente, pe cele actuale 
le-aș ține mai aproape de România pen-
tru a putea clădi un viitor mai minunat 
pentru țară. Aș crea o fereastră magică 
prin care omenirea să observe talentele 
și frumusețile românești, cele cu care nu 
ne-ar fi rușine să ne mândrim. 

România este pentru noi, cei care am 
ales calea exilului, un loc unde ne-am lă-
sat familiile în urmă și la care privim cu 
dor și cu îngrijorare de cele mai multe 
ori. Uneori ne simțim legați de mâini și 
de picioare, alteori suntem fericiți că îi 
putem ajuta pe cei nevoiași din punct de 
vedere economic. Dar de cele mai multe 
ori privim cu dispreț indiferența clasei 
politice față de cei aflați acolo, fiind în-
grijorați pentru cei pe care i-am lăsat să 
sufere meschinismul politicianului ro-
mân. Poate că într-o zi, și spun asta ca pe 
o glumă pe care o auzisem de multe ori 
pe vremea post-revoluționară, vom de-
clara război unei puteri supreme atât din 
punct de vedere economic cât și politic, și 
ne vom preda necondiționat. Iar cei care 
ne conduc acum vor lucra pentru alții și 
vor vedea în ce fel trăiește omul de rând. 

@ Lucian Oprea

Lucian Oprea despre un vis devenit realitate
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FILE  DE  ISTORIE

I
eșeam de pe strada Mihai Eminescu, 
când am dat cu ochii de un banner 
imens cu chipul lui Ioan Slavici, atâr-
nat de faţada Teatrului Clasic „Ioan 

Slavici”. Ce ironie a sorţii, mi-am zis, cum 
se pot întâlni doi prieteni și după moarte, 
în privirea unui trecător! Nostalgia n-a 
durat mult, fiindcă mi-a fost aruncată în 
fântâna profunzimii mesajului scris pe 
pânza publicitară: Centenar - 100 de ani 
care ne unesc! 

Involuntar, m-a umflat râsul. Ce are, ori 
ce a avut Slavici cu Marea Unire de la 1918? 
Nu numai că el visa o Românie federală, 
bazându-și idea naţională pe identitatea 
și specificitatea regiunilor românești, dar 
și pe susţinerea și promovarea culturii în 
toate zonele în care se vorbește limba ro-
mână. A și fost condamnat, în anul 1919, 
la cinci ani de închisoare, cu executare, 
chiar de către Guvernul României Mari 
pentru articole de presă considerate a fi 
scrise împotriva Unirii și la comanda unor 
interese străine. Puţină lume știe că Slavici 
a fost condamnat împreună cu alţi ziariști, 
finanţaţi de germani, printre care și… Tu-
dor Arghezi. Numai că Slavici este singurul 
care nu(!) îi cere Regelui Ferdinand gra-
ţierea, fiind convins că printr-o astfel de 
cerere recunoaște faptele pentru care a fost 
condamnat. De altfel, despre Regele Fer-
dinand spunea că îi are ca „sfătuitori doar 
Minciuna, Clevetirea și Prostia”. 

Dar această controversă aparent haz-
lie m-a pus la muncă, încercând să fac o 

mică cercetare despre viaţa jurnalistului 
Ioan Slavici, o poveste mai puţin cunos-
cută nouă, românilor. Fără pretenţia unei 
exegeze.

Mihai Eminescu a fost cel care a avut 
influenţa hotărâtoare în destinul lui Ioan 
Slavici, prin prietenia ce i-a legat, dar și 
prin îndemnurile sale culturale. Datori-
tă lui Eminescu, Ioan Slavici își dedică 
crezul creator filozofiilor lui Confucius și 
Schopenhauer. Ca ziarist, Slavici este unul 
dintre cei mai importanţi militanţi ai ro-
mânismului în Imperiul Austro-Ungar. 
De fapt, articolele sale de presă din zia-
rul Tribuna, pe care l-a și înfiinţat și din 
cauza cărora a intrat în conflict inclusiv 
cu Partidul Naţional Român din Ardeal, 
au fost și motivul unei prime condamnări 
la închisoare de către regimul imperiului 
austro-ungar, fiind considerat agitator și 
spion român. 

Cu alte cuvinte, ziaristul Ioan Slavici a 
fost condamnat la închisoare de către două 
regimuri diferite, pentru aceleași presu-
puse delicte de presă comise împotriva a 
două regimuri politice. Întrebarea evidentă 
mi-a căzut în minte ca o ghilotină: oare 
ziaristul Ioan Slavici avea o problemă cu 
convingerile sale, sau cele două regimuri, 
austro-ungar și românesc, aveau aceeași 
problemă? Cred că răspunsul e simplu: 
regimurile au avut o problemă. Aceeași! 
De apărare a unor interese politice care 
nu erau în interesul public. Sau eterna 
problemă a fricii statale faţă de opiniile și 

susţinerea acestora de către o minoritate, 
fie ea și intelectuală.

Pe scurt, ce scria Ioan Slavici în ziarele 
din Imperiul Austro-Ungar și în ziarele 
din România Mare? Că ar vedea o Ro-
mânie federală, în care fiecare regiune să 
își păstreze identitatea și specificitatea, iar 
unirea românilor ar fi urmat să fie înfăp-
tuită doar pe plan cultural și spiritual, „în 
cuget și-n simţiri”, vorba cântecului. Slavici 
era convins că România nu era pregătită 
pentru o unire administrativă, iar pe de 
altă parte ziaristul Ioan Slavici percepea 
unitatea prin diversitate, nu prin unifor-
mizarea diversităţii, ori, și mai grav, prin 
anularea și subjugarea ei, împotriva căreia 
militase și în Imperiul Austro-Ungar. De 
fapt, Ioan Slavici a fost un vizionar. Vedea 
o Europă modernă, cu ţări care își caută 
identitatea prin cultură și limba vorbită 
și nu prin politici naţionaliste! Ziaristul 
Ioan Slavici scria și împotriva războiului, 
definindu-l nu doar imoral, ci o soluţie a 
unor oameni incapabili de alte soluţii. Din 
păcate, publicistica lui Slavici este și foarte 
puţin cunoscută și prost interpretată, ori 
interpretată chiar cu rea-voinţă. 

Iată, de pildă, ce-i scria lui Nicolae 
Iorga în 1907, cu 12 ani înainte de a fi 
condamnat pentru „colaboraţionism”, la 
cinci ani de închisoare: „Iubite amice, Sunt 
acum douăzeci şi mai bine de ani de când 
în toiul unei lupte culturale pe cât de vii, 
pe atât de grele, am grăit întâia oară vorba 
că soarele pentru toţi românii la Bucureşti 

răsare. Am fost dar şi eu dureros atins când 
am citit în numărul de la 15 Iulie a. c. vor-
bele: «s-au încredinţat că nu mai au nimic 
de aşteptat». Durerea mi-e însă mare, mai 
ales pentru că sunt nevoit a-i da dreptate 
celui ce ţi-a făcut mărturisirea aceasta. Sunt 
şi eu «de dincolo» şi-mi cunosc fraţii cum 
numai puţini îi vor fi cunoscând, iar aici 
am venit om facut, încât nu am putut să 
mă asimilez luând obiceiurile, apucăturile 
şi felul de a vedea al oamenilor cu care tră-
iesc aici, ci am rămas tot «mocan», om mai 
mult ori mai puțin nesuferit pentru cei sub-
țiați prin «civilizație». Sunt dar cuprins şi 
eu de simțământul că nu mai au frații mei 
rămaşi acasă ce să aştepte de la România, 
pe care atât de mult o iubesc. Ceea ce au fost 
nevoiți să vadă cu ocazia expoziției i-a în-
tristat, iar faptele petrecute astă primăvara 
i-au înstrăinat de România. Dumneata şi 
eu suntem oameni care pot să se înțeleagă 
între dânşii şi nu avem decât să judecăm în 
toată liniştea pentru ca să ne dăm seama că 
au românii cuvinte de a se întrista când văd 
cele ce se petrec în România şi că îndeosebi 
în ceea ce priveşte viața culturală românii 
din Impărăția habsburgică sunt mai presus 
de frații lor din România. Dacă e vorba de 
cultura fizică, în România marile mase ale 
poporului degenerează în urma mizeriei 
în care se zbat, iar pătura superpusă, cum 
îi zicea Eminescu, e istovită de desfrâu. 
Dumneata ştii că nu-i aşa nici în Ardeal, 
nici în Țara Ungurească, nici în Banat, 
nici în Bucovina - decât în unele ținuturi 
copleşite de evrei. Dacă e vorba de cultura 
economică, în România săteanul munceşte 
în sec, iar boierii fac ceea ce nemții numesc 
«Raubwirtschaft», storc şi pământul, şi pe 
muncitorii lui, si tara întreaga e părăginită. 
Hainele croite după cele mai noi jurnale, 
trăsurile cu cauciuc, automobilele, palatele 
zidite fără gust, mobile îngrămădite în ele 
şi desfrâul sec nu sunt cultura economică. 
N-au românii de dincolo ce să învețe de la 
frații lor de aici şi să-i şi ferească Dumne-
zeu să n-ajungă în starea în care se află azi 
aceştia. Dacă e vorba de cultura morală, să 
ne închidem ochii, ca să nu vedem ceea ce 
se petrece şi se tolerează în România, unde 
nu mai e nimic sfânt şi omul cumsecade e 
fie nesuferit, fie disprețuit. Ai dori dum-
neata ca frații dumitale din Ardeal, cei din 
Banat, cei din Țara Ungurească ori cei din 
Bucovina să ajungă şi ei în starea în care 
se află cei din România? Eu sunt sigur că 
nu ai vrea şi trec înainte. Dacă e vorba de 
cultura religioasă, la care eu atât de mult 

țin, mă mărginesc a-ți face mărturisirea 
că mă tem să mă duc şi să-mi duc copiii 
la biserică aici, unde toate cele sfinte sunt 
luate în bătaie de joc, preoții sunt nişte slugi 
nemernice, iar arhiereii au ajuns unelte ale 
unor oameni înstrăinați de legea părinților 
noştri. Numai în ceea ce priveşte cultura 
intelectuală, România e, parcă, mai presus 
de celelalte părți ale poporului român. Aici 
se învață mai mult, se scrie mai mult, se fac 
multe lecții, se țin multe conferințe, se ros-
tesc multe discursuri, e o viață intelectuală 
mereu agitată. Noi însă nu avem să fim 
amăgiți de aparențe. Măsura cea dreaptă 
a culturii e importantă ce i se da valorii 

adevărate, considerația, stima şi iubirea 
de care se bucură omul superior fie ca in-
teligență, fie ca ştiință, fie ca destoinicie în 
materie de artă, iar în România superiori-
tatea nu prețuieşte nimic, dacă nu e pusă în 
serviciul cuiva. Slugă trebuie să fii dacă vrei 
să țină lumea seama de tine. E indiferent 
dacă ridici ori nu nivelul moral şi intelec-
tual al societății prin lucrarea ta: lucrul de 
căpetenie e să serveşti pe un om ori pe o 
tovărăşie de oameni; fiecare e prețuit după 
folosul practic al lucrării ce săvărseşte. Toc-
mai oamenii ca dumneata trebuie să simtă 
aceasta în fiecare clipă a vieții lor. E cu toate 
acestea adevărat şi azi cş soarele pentru toti 
românii la Bucureşti răsare. Dacă lumina e 
aici, se luminează pretutindeni unde trăiesc 
români, iar dacă e întuneric, se întunecă 
pretutindeni. Toți de pretutindeni avem 
dar să dăm ceea ce e mai bun în suflete-
le noastre nu ca să propagăm cultura din 
România, ci să combatem duhul cel rău de 
care e stăpânită azi România. Oameni cu 
judecată dreaptă au fost aceia dintre frații 
noştri de dincolo, care s-au încredințat că de 
la România „nu mai au nimic de aşteptat”. 
Ei trebuiau însă să mai înțeleagă şi că au 
datorii față de România, că România aş-

teaptă de la dânşii să-i spună în fiecare zi 
de ce anume nu mai au nimic de aşteptat de 
la dânsa, că trebuie să aibă inima deschisă 
şi să spună în fiecare zi fără de înconjur şi 
cu toată hotărârea care sunt relele pe care 
le văd la frații lor de aici. Eu le-am spus 
aceasta; mai spune-le-o şi dumneata ca să 
se îmbărbăteze. Salutări frățeşti. Măgurele, 
20 Iulie, 1907. Ioan Slavici 

După 12 ani, în toamna anului 1919, 
când iese din pușcărie pentru condamna-
rea dubioasă, Ioan Slavici se întâlnește în 
plin centrul Bucureștiului cu nimeni altul 
decât Nicolae Iorga, care îl scuipă în public. 
Să mă mai mir astăzi, după 100 de ani, de 
atitudinile umplute cu civism modernizat, 
când modalitatea de protest se cristalizează 
în înjurătura milenară de „ba, pe-a  mă-tii”,  
în locul unui discurs coerent, bazat pe 
principii morale și nu pe ranchiună clădită 
temeinic pe lipsa de cultură?

M-am bucurat să-l redescopăr pe Ioan 
Slavici ca ziarist, și să vă pot devoala ce 
însemna și acum 100 de ani consecvenţa 
în exprimarea opiniilor. Cu atât mai mult 
cu cât aniversarea Centenarului ne prin-
de nu doar dezbinaţi în convingeri, ci și 
înverșunaţi într-un nationalism pe care 
nu ni-l putem motiva. De pildă, cum poţi 
să fii naţionalist, când tu nu vorbești și 
nici nu scrii în limba română, stâlcind-o? 
Sau, cum poţi să fii naţionalist, când nici 
nu îţi cunoști personalităţile culturale, iar 
dacă ai aflat de ele le renegi? Nu merg 
mai departe cu întrebările retorice, fiind-
că am ajunge la baza educaţiei naţionale, 
din familie și din școală, cu ajutorul căreia 
ne perpetuăm falsificarea istoriei și în-
groparea valorilor culturale într-o uitare 
umplută cu patriotism. 

Datorită articolelor de presă ale lui 
Ioan Slavici, din care am recitit câteva, 
am înţeles că în acești 100 de ani n-am 
învăţat nimic. Nici despre noi și nici des-
pre ceea ce am putea fi. Nu ne cunoaștem 
valorile, ne uităm tradiţiile, ori, și mai rău, 
le alterăm. Guvernul român aniversea-
ză Centenarul prin serbări banale, dar 
îmbrăcate fastuos, în loc să investească 
în redescoperirea și educarea identităţii 
culturale și spirituale românești. Pentru 
acest demers politic ar trebui un program 
pe termen lung și nu un microfon la care 
să cânte un artist supraplătit.

În loc de încheiere, vă invit să citiţi 
ultima carte a lui Ioan Slavici, intitulată 
„Închisorile mele”. V-aş recomanda să o 
citiţi toată. Se găseşte şi pe internet. 

100 de ani în care
nu am învăţat nimic 

Ce a avut ziaristul Ioan Slavici cu Marea Unire?

@ Ovidiu Balint „Ce a greșit Slavici e simplu de 
tot [...] a avut nenorocirea să 
nu poată, la bătrâneţe, să zică 
altfel decât ce a zis la tinereţe 

și în floarea vârstei.”
Gala Galaction



CONDEIE

Confesiunea unui „avangardist”
Sașa Pană

Din interviurile de altădată 
ale lui Carol Roman

Sa[a Pan\
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C
ândva, în urmă cu ani, mi-a căzut în mână, la Bibli-
oteca Academiei, unde aveam obiceiul să-mi petrec 
ceva timp, revista „UNU”, ce reunea un faimos grup 
avangardist; și aici îi amintesc pe Urmuz, Tristan 

Tzara, Ștefan Roll, Ilarie Voronca, Sașa Pană. Acesta din urmă 
era și titularul publicaţiei. Parcurgând-o, am deosebit o poezie 
suprarealistă îndrăzneaţă, amestec de nihilism și contestaţie, 
extrem de originală și incitantă. Se mai cultiva umorul absurd 
și absurdităţi fără umor. Am insistat, deoarece îmi plăcea at-
mosfera emanată din aceste scrieri. În fișierul lui Sașa Pană 
am găsit excelente volume de aceeași factură – „Diagrame”, 
„Echinox arbitrar”, „Viaţa romanţată a lui Dumnezeu”, în care 
abundau ilustraţiile unor faimoși desenatori suprarealiști ca 
Marcel Iancu și Victor Brauner. 

Vizitând un coleg la Spitalul militar, am dat cu ochii de o 
tăbliţă prinsă pe ușa unui cabinet: „Colonel medic Sașa Pană”. Ce 
coincidenţă de nume, mi-am zis eu. Curiozitatea m-a îndemnat 
să iscodesc dacă nu cumva colonelul medic era rudă cu poetul 
avangardist. După ce am bătut respectuos, dar și prudent, în 
ușa albă ca neaua, am intrat în cabinet. Pe un scaun ședea un 
om între două vârste, cu o faţă acoperită parţial de ochelari cu 
rame groase și o mustaţă impozantă. M-a întrebat cine sunt și ce 
caut… neplanificat. Discuţia ce a urmat, protocolară la început, 
tot mai caldă pe parcurs, m-a clarificat deplin: în faţa mea se 
afla chiar renumitul poet avangardist, Sașa Pană.

Nu am pierdut ocazia și după câteva zile discutam prieteneș-
te, acasă la poetul-colonel, compunând împreună un interviu 
în care prevalau amintirile. 

- Ne place să vă considerăm, înainte de toate, un talentat zi-
arist-publicist, integrat prin activitate şi temperament, în această 
breaslă a noastră… Ne-ar interesa, câteva cuvinte, despre pri-
mul articol, prima publicaţie, primul impuls de a pune mâna 
pe condei…

- Am debutat în presă ca publicist. Știu că de obicei se spune 
despre poeţi că ei scriu mai întâi poezie, apoi trec la nuvelă, 
roman… Eu am început direct cu publicistica. E drept, o pu-
blicistică cu termeni cam violenţi. Prima mea apariţie a fost în 
ziarul „Luptătorul” – un ziar democrat pe care-l scotea Leon 
Algazi în 1921 – cu un scurt articol de demascare a compor-
tării unui profesor care a spus niște lucruri nedemne elevilor, 
articol intitulat „Un nebun”. Fiind atunci elev în clasa a 8-a de 
liceu – cum ar fi clasa a XII-a de azi – desigur că nu puteam 
să-l iscălesc cu numele meu. De aceea a apărut sub semnătura 
anonimă a lui X. După aceea am mai publicat articole prin 
„Gazeta Dorohoiului” (Dorohoiul este orașul copilăriei mele, 
acolo locuiau părinţii mei). Abia peste un an am trăit cel de-al 
doilea debut al meu, dacă se poate spune așa, de astă dată ca 
poet, în ziarul „Rampa”, cu o poezie-parodie care se chema 
„Poveste banală”. 

- Socotiţi că, în general, presa românească dinainte de război 
– mă refer la presa neconformistă, democrată – era bine făcută? 
Mă refer, îndeosebi, la meşteşug, la arta ziaristului de a-i face pe 
oameni să gândească, să ia atitudine, să se emoţioneze de toate 
câte se întâmplă în jurul lor...

- Nu că a fost bine făcută acea presă, dar a fost foarte bine 
făcută. Ce poţi spune despre o presă în care scriau un Cocea, 
un Mille, un Graur, un Brănișteanu, un Scrutator și mai târziu 
Petru Pandrea, Miron Radu Paraschivescu... Da, sigur că da, 
toţi aceștia erau condeieri de mâna întâi și aduceau în presă 
probleme de mâna întâi. Îmi amintesc vestitele campanii – nu în 
sensul că au durat o săptămână sau o lună, ci campanii perma-
nente – care s-au dus în presa democratică împotriva bătăii în 
armată, pentru împroprietărirea ţăranilor, pentru vot universal 
prin colegiu unic, împotriva antisemitismului... 

- Aş vrea să-mi prezentaţi sumar câţiva dintre ziariştii-pu-

bliciştii cu care aţi conlucrat de-a lungul anilor. Vorbiţi-mi, pe 
cât posibil, de specificitatea artei lor: perimetrul vizat, rubrici, 
modalităţi, stil... Noi toţi spunem că vrem să avem o presă bună, şi 
toţi o dorim, şi eu, şi dvs., şi toată lumea. De aceea ne interesează 
cum scriau aceşti oameni.

- Acești gazetari, porniţi din avangardă, au adus elementele 
lor caracteristice: Bogza a adus un patos deosebit, Ion Călugăru 
a șlefuit fraza, consecvent lecţiei lui Boileau, Miron Radu Paras-
chivescu s-a manifestat ca dialectician. Ștefan Roll, mai șugubăţ, 
mai cu imagini și metafore neașteptate. Fiecare a avut un fel al 
lui prin care a înrâurit asupra presei. Evident, m-am referit pe 
scurt la câţiva dintre vechii mei colegi de breaslă. 

- Desprind că personalitatea fiecăruia a rezultat din modul în 
care concepea o rubrică şi cum o susţinea.

- Evident. Pe Bogza îl vedem și astăzi același om, de mare 
patos, care vede totul în mare, extraordinar de mare. Chiar s-a 
spus, puţin glumind, că Oltul ar fi aproape Mississippi. Mă rog, 
acesta este Bogza, așa îl privim, așa îl iubim. Așa ne place. Iar 
Roll, dacă va glumi cu lucrurile cele mai sfinte, iarăși o știm că 
nu o face decât dintr-un impuls foarte sincer, al mereu tânărului 
iconoclast.

- Putem spune că, în ultima instanţă, ziaristul este un artizan 
al cuvântului? Ce s-ar putea ascunde în spatele acestei formule? 
Și dacă acceptaţi, în genere, acest mod de a-l prezenta pe ziarist…

- Eu poate că n-aș subscribe sută la sută la afirmaţia că zia-
ristul este un artizan al cuvântului. Este un adevăr incontestabil 
faptul că prin cuvânt se manifestă, prin cuvântul scris. Dar el 
trebuie să fie, în primul rând, legat nu de cuvânt, ci de fapte, de 
evenimente, de persoane, de rezultatul unor activităţi, de idei; 
și abia după aceea m-aș referi la cuvânt. Or, vedem că cei mai 
ermetici poeţi când au scris articolul de ziar au fost foarte clari… 
În altă ordine de idei mai e nevoie să spunem că Sadoveanu adu-
cea, prin scrisul lui, o lume care ne interesa pe noi? Acest lucru 
este evident. Altfel, legionarii nu i-ar fi ars cărţile sau nu i-ar fi 
luat tăbliţele care-i purtau numele străzii din orașul Fălticeni. El 
era mare deoarece, în primul rând, era legat de faptele pe care le 
apreciam și ne erau dragi. 

- Am pus această întrebare întrucât uneori se socoteşte că ori-
şicine poate fi ziarist. Eu mă refer la ziarist ca la un profesionist 

care cunoscând realitatea din jurul său să ştie să se aplece asupra 
ei şi să aducă la cunoştinţă ceea ce-l impresionează într-un mod 
adecvat mijloacelor pe care le deține în aşa fel încât să fie înţeles…

- Acela nu este ziarist care întâmplător înșiră câteva lucruri pe 
hârtie. De altfel, nu oricine poate fi ziarist. Nu este exclus, însă, 
ca un ins care va aduce un material la o redacţie să devină, pe 
urmă, ziarist. Am citit de curând, într-o carte de amintiri a lui 
Ion Pas, ceva despre Andersen care a trăit în casa unui cismar 
și el singur s-a ocupat un timp de-așa ceva. O vreme a trimis 
articole la ziare și nu i s-au publicat. Dar, la un moment dat, 
unul i s-a publicat. Și atunci s-a văzut că și celelalte articole erau 
valoroase și au fost publicate toate. A început să se facă vâlvă 
în jurul lui… Și ziaristica, la fel ca poezia, ca și romanul, ca și 
invenţiile, toate trebuie să fie pornite de la o chemare, pe care ai 
datoria s-o dezvolţi, s-o crești.

- Dacă v-ar interpela cineva astfel: „Aş vrea să devin ziarist. 
M-ar interesa ce calităţi ar trebui să am şi... cu ce ar trebui să 
încep”. Ce i-aţi răspunde?

- Aceasta este o întrebare foarte grea pentru mine, deoare-
ce niciodată nu mi-a plăcut să dau lecţii. Totuși, voi încerca să 
răspund. I-aș cere în primul rând să aibă ochiul vulturului, să 
vadă perfect ce se întâmplă în jurul lui și chiar mai departe. I-aș 
cere să aibă o inimă iubitoare de oameni, de omul simplu, care 
întotdeauna mi-a plăcut și în care am avut încredere. I-aș cere 
să iubească adevărul și să-l exprime. Dar îi cer foarte multe, nu-i 
așa? I-aș cere să nu linguşească. Pentru că una dintre tarele cele 
mai infame este lingușirea. Or, ea se străvede. Se lingușește la 
serviciu, de ce nu s-ar linguși și prin redacţii... Cam astea ar fi 
sfaturile pe care i le-aș da.

- V-ar plăcea în presă o notă puţin mai de senzaţional?
- Cred că da. Pentru că pe mulţi îi aud la chioșcuri întrebând: 

„Are faptul divers?”. Va să zică, faptele acestea – sumar și spiritual 
cât pot să încapă în cele 20 de rânduri – sunt căutate.

- Atunci plonjez într-un alt subiect. Ce aţi înţelege dvs. prin 
senzaţional?

-Senzaţional este și ridicarea unui bloc într-un timp record, 
senzaţional este și faptul că fiica ori fiul cutărui ţăran este azi 
lector universitar… Sunt lucruri care nici n-au putut fi conce-
pute înainte. Prin senzaţional nu m-am gândit, în orice caz, la 
senzaţionalul crimelor ori aventurii goale. 

- Deci, vă referiți la “rarități”, nu?
- Cam așa!
La plecare ne cunoșteam bine. Ultima mea întrebare a fost 

formulată astfel: „V-aş ruga să creaţi o strofă dedicată cuvântului 
ZIARIST, aşa după cum ştiu că aţi făcut cândva”. S-a bine dispus, a 
pus mâna pe un creion, pe care a avut grijă să îl ascută meticulos, 
după care a scris:

Dedic acest corect catren
În chip de diademă
Ziaristului: ca un refren
Sau poate ca emblemă.
Îmi amintesc că am contestat valoarea acestui catren. M-a 

privit atent, a stat puţin pe gânduri și…
- Vrei ceva mai substanţial, nu?
I-am confirmat din ochi.
Public, alăturat, originalul scris de mână un nou catren – „o 

strofă” (corectat de S.P.) – dedicată cuvântului ZIARIST, la data 
de 28 august 1963.



48       UZP     nr.9 - 2018 nr.9 - 2018     UZP       49

Profil junalistic dintre două  sisteme
SENIORI AI PRESEI

Octavian Andronic 
și „Libertatea” conștiinţei 

- Am rămas, cu relatarea din prima parte 
a interviului, la momentul părăsirii redacți-
ei, în dimineața zilei de 22 decembrie după 
ce v-ați dat demisia.

- A fost, fără îndoială, cea mai lungă zi 
din viața mea. Ajuns acasă, am estimat cam 
în cât timp voi primi vizita „băieților” pentru 
că un asemenea gest nu putea să rămână fără 
urmări. În loc de vizită, am primit un telefon 
de la secretarul de partid, Florin Rădulescu 
Botică. „Ce faci?” – m-a întrebat acesta. M-am 
gândit care ar fi rostul acestei întrebări. „Vino 
repede la redacție” – mi-a spus el. „Te aștep-
tăm!” Invitația era surprinzătoare, mai ales 
că nu mai știam care era evoluția situației, 
neîndoindu-mă de sensul unic al acesteia. 
Pe drumul spre redacție am întâlnit valuri 
de oameni cu drapele găurite, scandând lo-
zinci „dușmănoase”. Piața Palatului era încă 
plină de lume care vocifera, iar pe terasele 
CC-ului apăruseră oameni care agitau drapele 
și lozinci. Uimit, am ajuns la redacție, unde 
întreaga echipă se strânsese în biroul redac-
torului șef, Dumitru Târcob, urmărind pro-
gramul TVR la care se transmiteau mesajele 
și chemările revoluționarilor care ocupaseră 
instituția. Domnea în încăpere o atmosferă 
de confuzie… Cineva a întrebat: „Și noi ce 
facem?”. Am găsit răspunsul pe loc: „Facem 
ziarul. Un ziar în care spunem adevărul: ce s-a 
întâmplat astă-noapte. Ce se întâmplă acum!”,  
„Și cum se va numi ziarul?” – a întrebat unul 
dintre secretarii de redacție. În urechi îmi ră-
suna încă scandarea îndârjită din Magheru, 
de dimineață, a coloanelor care veneau spre 
CC: Libertate! „Se va numi Libertatea!” - am 
decis , fără ca cineva să mă contrazică. „Iar 
acum la treabă: trebuie să scriem și să-l scoa-
tem în cel mai scurt timp!”. A fost un veritabil 
tur de forță. Procesul de scoatere a unui ziar 
– pe instalațiile din vremea „Universului” lui 
Stelian Popescu dura în jur de 4-5 ore. Prima 
ediție a „Libertății” a apărut în mai puțin de 
o oră. Niciodată nu s-a scris cu o mare mare 

viteză, niciodată textele nu au fost culese mai 
repede și mai corect, niciodată paginația și 
imprimarea nu au luat mai puțin timp. Cu 
adevărat importantă a fost atitudinea tipogra-
filor, care nu au stat nici un moment pe gân-
duri. Nu i-a împiedicat nici măcar amănuntul 
că urmau să contribuie la un act ilegal – de 50 
de ani nu se mai pomenise ca un ziar să apară 
fără aprobări oficiale. La ora aceea eu am fost 
singurul care avea deja textul scris ,din noap-
tea de după evenimentele de la baricadă – un 
text care, teoretic, n-ar fi avut cum să vadă 
lumina tiparului. În timp ce se lucra în forță, 
colegii m-au însărcinat să merg la TVR și să 
anunț că urmează să apară „primul ziar liber 
al Revoluției Române” – cum avea să scrie pe 
frontispiciul său, până în 1985, când a trecut 
în patrimoniul elvețienilor de la Ringier.

- Vorbeați în prima parte despre demi-
sia din partid și din redacție. Gestul a fost 
comentat ulterior…

- Chiar în urmă cu vreo doi ani, colegul 
de redacție de atunci, Sorin Roșca Stănescu, 
își exprima, într-un volum dedicat Revolu-
ției, suspiciunea că eu aș fi știut ce avea să 
urmeze și că gesturile mele au fost, într-un 
fel, protejate. Asta face parte însă din anumite 
mecanismele de gândire pe care nu vreau să-l 
comentez. Dacă aș fi fost, într-adevăr, părtaș 
la o presupusă lovitură de stat (!?), poate că 
alta ar fi fost și evoluția mea ulterioară. Ea a 
fost cea care a fost și sunt recunoscător des-
tinului că mi-a trasat-o.

- Când a apărut ziarul?
- Deși nu s-au păstrat mențiuni scrise 

ale procesului de tipărire (nimeni nu se 
gândea atunci la asta) cred că un răspuns a 
fost dat de o anchetă făcută de Parchet des-
pre victimele revoluției. Unul dintre morți 
fusese găsit cu ziarul Libertatea la piept, 
perforat de un glonte. Reacția „teroristă” se 
declanșase cam la două-trei ore după fuga 
lui Ceaușescu de pe clădirea CC-ului. Asta 
însemna că primele exemplare distribuite 
prin aruncarea lor în mulțimea care aștepta 
în fața redacției, pe Brezoianu, apariția no-
ului ziar, s-a produs în jurul orei 15.

- Între timp ați fost la TVR...
- Da. Am ajuns acolo cu greu. Mulțimea 

invadase străzile, iar mașina redacției – o 
Dacie neagră cu număr „mic”, închiriată de 
la Gospodăria de Partid – părea suspectă. 
A fost nevoie să punem în parbriz un mesaj 
explicativ ca să putem înainta. Am ajuns la 
poarta televiziunii, am spus ce vreau și am 
fost condus în celebrul „Studio 4”. Tocmai 
vorbea, gesticulând intens, un tip cu vestă 
tricotată pe sub sacou. Figura lui nu-mi era 
cunoscută. Cineva mi-a șoptit: „E Iliescu! „. 
Transmisiunea trecea rapid de la un inter-
locutor la altul, cei mai activi fiind Dinescu 
și Tică Brateș. La un moment dat crainicul 
Gheorghe Popescu m-a abordat și mi-a pre-
luat mesajul: În scurt timp va apare ziarul 
Libertatea, primul ziar liber al Revoluției! 
Considerându-mi misiunea îndeplinită am 
revenit la redacție unde imprimarea se în-
cheiase și se împărțeau teancuri de ziare pe 
care fiecare redactor urma să le distribuie în 

drumul său spre casă. Ziarul era gratuit și 
noi produceam astfel o importantă pagubă 
statului. 

- Care a fost atmosfera în redacție? Erau 
bucuroși colegii?

- Unii da – cei mai… inconștienți. Pen-
tru că la ora apariției ziarului se știa doar că 
ceaușescu plecase din capitală. Nimeni nu 
știa unde și cum va reacționa. Victoria era 
mai mult teoretică și emoțională. Abia mai 
târziu m-am gândit că dacă revoluția avea 
să fie înăbușită noi ne-am fi numărat printre 
primii candidați dintre cei caree urmau să fie 
puși la zid. Atunci însă nu ne păsa…

- Tuturor?
- Nicidecum. O parte dintre colegi s-au 

menținut într-o rezervă pe care nu prea o 
observam. Unii s-au îmbrăcat și au plecat 
spre casele lor, imediat după decizia scoaterii 
ziarului. Alții s-au rezumat, vreme de câte-
va săptămâni, la a face servicii redacționale, 
fără să scrie și să semneze nimic. Asta nu 
i-a împiedicat însă să candideze la alegerile 
pentru funcțiile de conducere și să facă parte 
dintre acționarii noului ziar atunci când ne-
am desprins de Editura „Presa Liberă” (fostă 
„Scânteia”). Dar asta s-a întâmplat abia după 
vreun an.

- Cum a funcționat redacția în noile 
condiții?

- Câteva zile, din inerție. Și redactorul șef 
și adjunctul și secretarul general de redacție 
au rămas pe poziții, fără a mai avea însă vreo 
autoritate. Apoi s-a decis că ziarul trebuie 
totuși condus și s-au făcut alegeri. Mai întâi 
o echipă de șapte inși, apoi una de cinci. Am 
mers așa preț de o lună până când adminis-
trația „Presei Libere” ne-a avertizat că nu ne 
poate da salariile decât pe semnătura unui șef. 
Fără vreo campanie prealabilă, s-au organizat 
într-o după amiază (era 22 ianuarie) alegeri. 
S-au distribuit liste cu mai multe candida-
turi dintre care urmau să fie validate primele 
cinci. Iar dintre acestea, primele trei urmau 
să preia funcțiile de conducere. Spre surpri-
za mea reală – în toată această perioadă nu 
făcusem altceva decât să alerg și să scriu, în 
disperare parcă – la numărătoare a reieșit că 
aveam cele mai mult voturi (doar doi colegi 
mă „tăiaseră”). Au urmat Emil Jurcă și Vasile 
Apolozan care au preluat funcțiile de adjunct 
și secretar general. După știința mea a fost 
prima data în ultima jumătate de deceniu 
când, în presa românească, un redactor șef 
a fost ales, nu numit.

- Ce s-a întâmplat cu foștii șefi?
- Au acceptat situația, fără ca cineva să-i 

învinuiască de ceva, sau să-i persecute. Au 
continuat, o perioadă, să lucreze ca redactori, 
în secții, după care Târcob și Botică au plecat. 
Ultimul, spre o soartă infinit mai bună: mai 
întâi la „Dimineața”, organ al FSN-ului, iar apoi 
ca parlamentar – beneficiind de calitatea de… 
revoluționar, din CV.

- Păi, toți erați „cam” revoluționari…
- Am refuzat această încadrare – și benefi-

ciile aferente pentru că nu mi s-a părut firesc 
un asemenea gest. Unii colegi au manevrat, 
însă, pe alte căi pentru a deveni beneficiari ai 
acestei calități, fără a avea vreun consimțământ 
din partea redacției.

- Cum adică? Nu aveți certificat de revo-
luționar?

- Nu!
- Care a fost în această perioadă relația 

cu noile autorități?
- Una stranie. Era pentru prima data când 

nu aveam pe cineva deasupra noastră, care să 
ne dea indicații sau să pună interdicții. Situația 
părea atât de stranie încât fostul secretar de 
partid, Botică, de serviciu la numărul în care se 
marca parastasul eroilor Revoluției, a înnegrit 
ziarul cu chenare și mesaje evlavioase, sub cu-
vânt că dacă nu făceam așa, a doua zi urmam 
să fim „zburați”. De cine? N-a știut să spună. 
Era însă convins că cineva, de sus, veghează la 
aceste lucruri și e gata să ia măsuri. Am avut 
probleme și cu foștii șefi din Primăria Capita-
lei, care rămăseseră în funcții (ziarul „Informa-
ția Bucureștiului” fusese subordonat Primăriei) 

și care au încercat să ne cheme la ordine, fiind 
foarte surprinși de reacția noastră, când i-am 
întrebat ce mai caută acolo.

- A existat vreo cenzură, în această peri-
oadă? Cine controla conținutul?

- N-a fost nici un moment vorba de așa 
ceva. Funcționa o deplină încredere în ones-
titatea și buna credință gazetărească. Dacă 
ceva împieta asupra activității noastre, aceea 
era autocenzura. Nu ne desprinsesem încă de 
tabu-urile pre-revoluționare. Începeam însă 
să înțelegem că puteam, aveam datoria, să fa-
cem politică și să ne exprimăm opiniile chiar 
și atunci când acestea nu coincideau cu cele 
ale autorităților.Iar asta s-a întâmplat frecvent.

- Cum au primit cititorii noul ziar?
- Cu entuziasm. După doar câteva zile tira-

jul a început să crească spectaculos, el ajungând 
pe la jumătatea anului la peste o jumătate de 
milion de exemplare. S-au declanșat conflicte 
între difuzorul oficial și vânzătorii volanți – tot 
mai numeroși. Era impresionant să vezi cozile 
care se făceau pe la prânz în fața redacției de cei 
care așteptau să prindă un exemplar.

- Ziarul „Informația” era singurul în for-
mat tabloid, cu doar 4 pagini…

- Aceasta fusese marea noastră durere. E 
drept, eram scutiți să publicăm materialele 
oficiale, care apăreau în ziarele mari, dar spa-
țiul era vădit insuficient pentru a te exprima. 
În primele trei zile am mers pe același format 
până când un tipograf ne-a deschis ochii: de ce 
nu-l faceți mare? Într-adevăr, în subconștientul 
nostru mai așteptam vreo aprobare. A doua zi 
„Libertatea” a apărut în formatul clasic.

- Cum era concurența la momentul acela?
- Celelalte cotidiene s-au dumirit mai greu 

de schimbare. „Scânteia” a apărut vreo două 
zile cu numele de „Scânteia poporului” și mo-
biliza „comuniștii” să pună mâna pe arme. La 
România Liberă (singurul care și-a păstrat 
numele, mai ales datorită tradiției rubricii de 
„mică publicitate”), Petre Mihai Băcanu, ieșit 
din închisoare, a dat o „lovitură de redacție” și 
s-a instalat la cârma ziarului pe care l-a plasat 
cel mai devreme în zona opoziției. „Tineretul 
Liber” s-a instalat în siajul general. Ca unică 
publicație de după-amiază, „„Libertatea” nu 
a avut, mult timp, o concurență reală, nici 
măcar atunci când Cristoiu a încercat să o 
contreze cu „Bulina albastră”, ediția de după-
amiază a „Evenimentului Zilei”, la care a fost 
însă nevoit să renunțe în scurt timp.

Dar despre locul și rolul „Libertății” în 
peisajul post-decembrist al pieței media ar fi 
mai multe de spus. Aș prefera să o facem în 
următorul episod al interviului.

va urma

@ Ioan Tudor Vasilescu
În dialog cu Emil Jurcă (redactor șef adjunct 
„Libertatea”) și Darie Novăceanu (Director 
„Adevărul”)

Fostul redactor șef Dumitru Târcob și 
succesorul său, Octavian Andronic

profesionale  (II)
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CRONICI

S
ă îmi fie îngăduit ca, înainte de a intra 
în miezul discuției, să evoc o anumită 
întâmplare petrecută acum cincizeci 
de ani... și un pic. Era, așadar, obiceiul 

ca, după ce îți apăreau, cu semnătură primele 
două-trei texulețe în publicațiile consacrate 
ale vremii - ,,Contemporanul”, ,,Viața Româ-
nească”, „Gazeta literară”,  ,,Luceafărul” sau 
,,Amfiteatru”- să te înființezi seara, la orele 
7 fix trecute, la restaurantul Casei Scriitori-
lor. Aici, cu puțin noroc (dar și cu tupeul de 
rigoare), îi puteai vedea pe Marin Preda, pe 
Eugen Jebeleanu ca și pe alți clasici în viață, 
ba chiar, dacă îți luai inima în dinți, îi puteai 
și aborda. Tot pe atunci, pentru că eram în 
vremea unui relativ, dar real!, dezgheț poli-
tico-ideologic, aici ,,la doamna Candrea”, îi 
puteai întâlni pe mai vechii scriitori și ziariști, 
unii dintre ei reabilitați (cum spunea o for-
mulă standardizată a momentului) care și câți 
supraviețuiau restriștilor sau chiar temnițe-
lor regimului. Dintre aceștia, o figură cu totul 
aparte făcea ,,domnul Nicu”, pentru unii de-a 
dreptul ,,nea Nicu”. (Firește cu totul altcineva 
decât cel ce devenise liderul partidului-stat.) 
Era acest domn, nimeni altul decât Nicolae 
Carandino, vechi gazetar și țărănist de frunte, 
despre care, răsfoind prin fișierele Bibliotecii 
Academiei, avem să aflu că a realizat o sui-
tă de interviuri cu marea Haricleea Darclee. 
Dincolo de asta, însă, nouă, numele domnului 
Carandino ne era cunoscut mai degrabă din 
conica dramatică pe care o susținea în ,,Gaze-
ta literară”, săptămânalul Uniunii Scriitorilor, 
devenită, mai târziu, ,,România literară”. Și, 
pentru că nelipsitul nostru comesean, Victor 
Ivanovici, îl cunoștea de ceva vreme, am avut 
șansa să îl invităm la masa noastră de tineri 
mânuitori ai pixului gazetăresc. Unde mai pui 
că subsemnatul avea și el un atu, în persoana 
lui Silvan Ionescu, ale cărui ilustrații însoțeau 
fiecare cronică a lui Nicolae Carandino. Dom-
nul Silvan fiind romănățean de-al meu, din 
comuna Dobrunu, situată nu prea departe de 
orașul meu natal, Caracal. Azi așa, mâine așa, 
până când, mi-am luat inima în dinți și i-am 
pus ,,domnului Nicu” o întrebare care ne stă-
tea pe limbă multora. ,,Domnule Carandino - 
l-am întrebat -, cum se face că dumneavoastră, 
vechi țărănist, om care ați făcut ani de temniță 
pentru convingerile dumneavoastră, îmi vor-

biți atât de frumos despre gazetari de stânga, 
adică dintre cei care vă erau inamici ideologici 
și politici, așa cum ar fi Sahia, Teodorescu Bra-
niște, Ion Pas sau Eugen Jebeleanu?” Curios 
lucru! Domnul Nicu nu s-a supărat și nici nu 
s-a mirat de întrebare. ,,Domnul meu - mi-a 
răspuns el - noi cu cei din presa de stânga, 
din Sărindar, dimineața, în gazete, ne înjuram 
de ne săreau capacele, dar seara, la ,,Capșa”, 
schimbam idei cu ei”. 

Am mai povestit această întâmplare, dar, 
de data asta, am ținut în mod deosebit să în-
cep cu evocarea ei notele de lectură la o carte 
cu adevărat de excepție, din multe puncte de 
vedere. Este vorba despre cartea pe care tânăra 
colegă întru ale gazetăriei, Eveline Păuna, a 
consacrat-o lui Ion Marin(*), personalitate de 
referință a generației mele și, sunt convins, a 
jurnalisticii românești. Carte pe care, pe drept 
cuvânt, în emoționanta prefață pe care i-o 
dedică poetul și prietenul Lucian Avramescu 
o numește ,,O carte care se bate cu uitarea’’. 
Motivându-și, astfel, inspirata zicere: ,,Uitarea 
e moartea care vine mai mereu după moarte. 
Floreta cuvintelor, mânuită sensibil de fosta-i 
studentă, sper s-o țină la distanță”.

Într-adevăr, așa după cum mărturisește, 
Eveline Păuna i-a fost studentă lui Ion Marin 
la Facultatea de Ziaristică de la Universitatea 
,,Hyperion”, unde neuitatul nostru confrate 
a fost profesor și, o bună bucată de vreme, 
decan. Numai că nu această circumstanță, să îi 
spun așa administrativă, i-a motivat demersul, 
ci resorturi profunde și temeiuri esențiale de 
ordin spiritual și, nu în ultimul rând, de natură 
morală. ,,V-ați retras cu eleganță, Domnule 
Decan. Dar prea devreme”, scrie Eveline Pău-
na, nu înainte de a menționa: ,,Primiți această 
carte ca pe o invitație de a descoperi povestea 
jurnalistului Ion Marin dincolo de cuvintele 
potrivite din presă”.

Pentru asta, autoarea caută să reconstituie 
traiectoria biografică a eroului cărții începând 
de la primii săi pași în viață, mergând în locu-
rile natale ale lui Ion Marin, la Bucu, în județul 
Ialomița. Aici, stă de vorbă cu oameni care 
l-au cunoscut și l-au apreciat pe cel ce avea să 
devină redutabilul gazetar Ion Marin. Drumul 
printre amintiri îi oferă fostei studente a celui 
evocat posibilitatea de a-și pune în valoare 
învățăturile primite de la dascălul său. Este re-

marcabilă abilitatea de a-și alege interlocutorii 
și, deopotrivă, priceperea de a descoperi fap-
tul semnificativ care îi va îngădui să schițeze 
portretul moral al celui evocat. Aceeași știință 
a dialogului atent condus către esențial o va 
ajuta pe Eveline Păuna ca, din discuțiile cu 
prietenii de-o viață ai eroului său, Ruxandra 
Chiriac și Virgil Ion, să ne redea un Ion Marin 
cu adevărat ,,par lui meme”: ,,Nu avea răbdare 
și nici răbdarea de a face și lucruri banale. El 
era spontan, era talentat, era vulcanic! Voia 
totul foarte repede, chiar imediat!” 

Avem aici, cu siguranță, câteva din cali-
tățile esențiale ale omului Ion Marin care nu 
numai că au determinat ambițioasele pro-
iecte ale gazetarului Ion Marin, dar le-au și 
chezășuit izbânda. Izbândă este, însă, un fel 
de a spune, pentru-că, în realitate, este vorba 
despre o profesiune care, și pentru Ion Marin 
(ca, de altfel, pentru toți cei care își binemerită 
calitatea de gazetar) a devenit mod de viață. 
Un proiect care se derulează, încet, bine cum-
pănit și exigent condus, începând cu alegerea 
profesiunii, anii de facultate și care va cunoaște 
o etapă decisivă o dată cu intrarea tânărului 
gazetar Ion Marin în marea lume a presei. Cu 
asta ajungem la o temă foarte sensibilă și, nu 
odată, schematic abordată, motiv pentru care 
am făcut trimiterea la dialogul cu Nicolae Ca-
randino cu care am deschis notațiile de față. 
Mă refer la împrejurarea că, după absolvirea 
facultății, Ion Marin a fost repartizat la re-
dacția ziarului ,,Scânteia”. Motiv (sau, poate, 
numai pretext) pentru unele persoane care 
aruncă anatema asupra tuturor celor care au 
lucrat în presă până în 1990, numai și numai 
pentru că au fost ziariști în sistemul partidului 
unic. Făcând, toate astea, fără însă a cunoaște 
și felul în care au stat lucrurile în redacții și 
fără a discuta cu adevărații profesioniști ai 
breaslei. De aceea o felicit pe Eveline Păuna 
pentru că, și de data asta, a știut să își aleagă 
surse credibile și avizate de informare. Sunt 
cu adevărat relevante considerațiile pe care 
le avansează Dan Constantin, un om și un 
jurnalist remarcabil, care surprinde în câteva 
fraze datele esențiale ale lumii presei din acea 
perioadă marcată de multiple și puternice ten-
siuni, unele latente altele deja manifeste: ,,In-
trarea în redacția ziarului Scânteia nu însem-
na, automat, afirmare. Ion Marin s-a remarcat 

repede și l-am urmărit cu bucurie. El era din 
generația imediat următoare generației mele. 
Sigur, în interiorul ziarului era și un conflict 
al generațiilor și ne bucuram atunci când cei 
tineri puteau să se impună și în adunările 
profesionale și,mai ales, în scris.” La rândul 
său, Sergiu Andon, cel care coordona secția 
numită ,,Probleme cetățenești” a cotidianului 
,,Scânteia”, unde Ion Marin s-a afirmat print-o 
suită de anchete critice, documentate beton, 
ne dă acest convingător portret: ,,Era tăios. Și 
avea ,,defectul” de a nu fi oportunist. Cu Ion 
Marin mi-ar fi plăcut să lucrez mereu, fără 
îndoială. El era foarte franc, foarte deschis, 
fără ascunzișuri. Era o raritate. Avea umor, 
nu era întunecat. Era vesel, vorbea aproape 
tot timpul râzând”.

Ceea ce, însă, nu înseamnă că jurnalistul 
Ion Marin își făcea treaba... fluierând! Dimpo-
trivă, în condițiile în care regimul politic deve-
nea tot mai opac, tot mai refractar la orice ten-
dință de înnoire, gazetarul Ion Marin vedea că 
multe dintre anchetele sale - din șase... unul! 
- nu apucau să se regăsească în pagina de ziar. 
Prilej cu care Sergiu Andon l-a întrebat: ,,Dar 
tu nu te plictisești să-ți tot... arunce ăștia ar-

ticolele?” La care Ion Marin 
i-a răspuns: ,,Dacă mie îmi 
apare unul din cele șase, eu 
sunt mulțumi!” Numai că 
Ion Marin era un om al 
concesiilor sau, mai rău, 
al compromisurilor. Era, 
cu siguranță, un comba-
tant de cursă lungă, care 
știa să își dozeze efortu-
rile și să își regleze tirul. 
De aceea, nici nu este de 
mirare dacă îl vom afla 
printre cei care, după 
căderea sistemului po-
litic al partidului-stat, 
s-au dăruit trup și su-
flet, scrierii și editării 
,,Scânteii poporului” 
și, mai târziu, ziarului 
,,Adevărul”, în redac-
ția căruia a avut și 
calitatea de redactor 
șef adjunct. 

După cum era și 
de așteptat, numele 
lui Ion Marin s-a 
impus categoric în 
lumea presei, așa 
încât el s-a bucurat 
și de un renume pe 

măsură. O confirmă, 
în mod deosebit, Doru Dinu Glăvan, preșe-
dintele Uniunii Profesioniști din România, 
care pune în evidență o altă componentă sem-
nificativă a activității celui atât de convingător 
evocat în monografia Evelinei Păuna: ,,M-am 
putut baza pe Ion Marin. Știam că fusese și 
cenzor al Clubului Român de Presă. L-am 
cooptat cenzor la Uniunea Ziariștilor Profe-
sioniști din România. Ion Marin m-a ajutat 
foarte mult. Mă gândesc la modul în care a fost 
alături de mine în lupta pentru ca jurnalismul 
să obțină calitatea sa de a aparține domeniului 
creației. Nici nu m-am așteptat la o asemene 
implicare”. 

Iar acestea nu sunt singurele referiri pă-
trunse de respect și de prețuire pe care Eveline 
Păuna a reușit să le culeagă și a avut înțelepciu-
nea să le consemneze în cartea sa. Așa încât, 
chiar dacă formula poate părea doar una de 
circumstanță, vă asigur că regret sincer fap-
tul că spațiul nu îmi permite să citez și alte 
secvențe ale unui portret al gazetarului Ion 
Marin, așa cum le-au încredințat tiparului 
Sorin Roșca Stănescu, Carol Roman, Octa-
vian Andronic, Bogdan Ficeac, Victor Ciuta-
cu, Răzvan Theodorescu, Cleopatra Lorințiu, 
Alexandru Mironov, Marin Mândrilă, Ștefan 

Mitroi, Octavian Ursulescu, Ștefan Manea. 
Îmi permit, totuși, o mențiune aparte pentru 
rememorarea pe care ne-o oferă Andrei Tinu, 
gest de rară distincție, dacă ne gândim că, în-
tr-o anumită împrejurare, drumurile lui Ion 
Marin și ale lui Dumitru Tinu s-au despărțit, 
iar eroul acestor evocări a părăsit redacția zi-
arului ,,Adevărul” și s-a dedicat  gazetei ,,Ul-
tima oră”, pe care a păstorit-o cu același har cu 
care a condus, ca decan, Facultatea de Ziaristi-
că a Universității Hyperion. Este, din partea lui 
Andrei Tinu, un gest de aleasă calitate acela că 
reușește să păstreze și să recunoască singurul 
portret moral lui Ion Marin cu care putem și 
trebuie să rămânem: ,,Spre deosebire de mulți, 
Ion Marin, ca și Dumitru Tinu de altfel, era Zi-
aristul prin excelență. Un om corect, pasionat 
de meseria lui, mereu în căutarea adevărului 
și dornic de a găsi soluții pentru eliminarea 
nedreptăților. (…) Un ziarist pe care Dumitru 
Tinu, chiar dacă au avut și moment în care nu 
s-au înțeles, l-a apreciat, căruia i-a recunoscut 
și cultivat talentul”.

Discret, dar și distinct, așa cum a stat ală-
turi de Ion Marin în viața cea de toate zilele, ne 
întâlnim spre finalul cărții cu soția sa, Teodo-
ra. Dialogul jurnalistei cu domnia sa este ceva 
cu totul aparte, ceva între reverie și baladă, 
pe care îmi este greu să o traduc în simple 
notații de recenzent, lăsând cititorului privi-
legiul de a-i descoperi inefabila slovă. După 
care urmează un crâmpei de proză – „Mâinile” 
-, de fapt o parabolă despre limbajul de sub 
limbaj, al gesturilor esențiale al celui care, cu 
un simplu gest făcut cu mâna, poate face și 
desface multe. 

Ajunsă la finalul periplului său în acest 
univers unic și impresionant pe care îl denu-
mim, în mod curent, Ion Marin, jurnalistul, 
Eveline Păuna se retrage discret, nu înainte, 
însă, de a ne avertiza: „În lupta cu timpul, fi-
ecare poveste speră să atingă nemurirea. De 
câte ori veți avea în mâini acest volum, vă rog 
să-i aprindeți în gând o Lumină celui care a 
vegheat ca multe generații de ziariști să-și acu-
tă condeiele în slujba dreptății”.

În tot, cartea Evelinei Păuna este o admi-
rabilă demonstrație inclusă în fapte a ideii că 
drastica sancțiune a lui Andre Gide - ,,numesc 
jurnalism tot ceea ce m-ar putea interesa, mâi-
ne, mai puțin decât azi” - poate fi și ea contra-
zisă. Ba, încă, și cu foarte mult folos, pentru că, 
o dată cu aceasta care uitare este, cu adevărat, 
ținută la distanță!…

@ Șerban Cionoff 

 (*)  Eveline Păuna ,,Povestea unui jur-
nalist. Ion Marin.”, Editura UZP-Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România, 2017

O TÂNĂRĂ JURNALISTĂ 
CARE SE BATE CU UITAREA



nr.9 - 2018     UZP       53

SPECTACOL

Î
nfiinţat în 1965 și întrerupt o 
perioadă de timp după 1989, 
Cenaclul George Topîrceanu a 
revenit în actualitate la Clubul 

CFR Iași, situat în străvechea zonă 
istorică denumită „Râpa Galbenă”, 
în debutul anului 2018, mai precis în 
luna ianuarie.

Cu o vechime de peste 50 ani, Ce-
naclul George Topîrceanu a revenit pe 
meterezele culturii ieșene cu un spec-
tacol de zile mari oferit publicului de 
noua „trupă” a cenacliștilor ieșeni, unii 
dintre ei fiind ceferiști, în ziua de 25 
ianuarie 2018, în sala mare de specta-
cole a clubului CFR Iași. Asta după ce, 
cu o zi înainte, pe 24 ianuarie, de Ziua 
Unirii, o parte dintre membrii Cena-
clului George Topîrceanu au participat 
la manifestarea culturală din Gara CFR 
Iași, la sosirea Trenului Unirii, de la 
București la Iași, acolo unde s-a cântat 
și dansat „Hai să dăm mână cu mână...”. 

Într-un spectacol de muzică, po-

ezie și epigrame, denumit „Te salut, 
oraș romantic!” și moderat de actorul 
George Marici, și-au dat concursul 
tânăra interpretă de muzică popula-
ră Karla Ursu, poeţii și epigramiștii 
Angela Pistol, Dan Teodorescu, Ște-
fan Boboc-Pungeșteanu, Mihai Ba-
tog-Bujeniţă, Cornel Văleanu și Andrei 
Maftei, cât și folkiștii Mihăiţă Cornea, 
Adrian Gegiuc și Adi Bezna. 

Un moment artistic din teatrul de 
marionete a fost prezentat de Tudor 
Ostafie și Mihai Afloarei, iar Paul 
Zamfir și Emil Gnatenco au detaliat 
publicului câteva secvenţe din istoria 
cenaclului George Topîrceanu și a clu-
bului CFR Iași. Într-o sală arhiplină, 
sonorizarea și luminile au fost asigu-
rate de Laurenţiu Cocuz. 

Mai putem remarca faptul că nu-
merosul public ieșean prezent la spec-
tacolul muzical-artistic din 25 ianuarie 
2018 a fost un partener ideal artiștilor 
de pe scenă. Simbioza „artist – spec-

tator” a funcţionat la cote înalte, iar 
de multe ori atmosfera de la vestitul 
„Cenaclu Flacăra” a fost resimţită joi 
seara, la Clubul CFR Iași.

Totul a fost la superlativ, cu aplauze 
furtunoase și numeroase „bisuri” ceru-
te de publicul spectacor ieșean avid de 
cultură de bună calitate.

La „ședinţa de analiză” de după 
spectacol, artiștii ieșeni au propus ca 
directorii George-Radu Pipa (Regiona-
la CFR Infrastructură Iași) și Constan-
tin Axinia (Regionala CFR Călători) 
să devină membrii de onoare ai Ce-
naclului „George Topîrceanu”, existând 
și ideea ca membrii cenaclului menţi-
onat să dea spectacole în trenurile de 
călători de pe raza Regionalei CFR Iași, 
asta în viitorul apropiat.  Până atunci, 
însă, o nouă manifestare cu public la 
Clubul CFR Iași, oferită de membrii 
Cenaclului George Topîrceanu, va avea 
loc de „Mărţișor” și „Ziua Femeii”, la 
începutul lunii martie 2018.

La Clubul CFR Iaşi de la Râpa Galbenă:
Cenaclul George Topîrceanu

a renăscut de peste veacuri!
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NOTE

Fascinante capitole are istoria mu-
zicii ușoare românești, mai ales cele 
de început! Mi-aduc aminte de un 
interviu pe care i l-am luat lui Gică 
Petrescu, cel care făcea sărbătoare din 
orice zi a săptămânii. Era în 2006, cu 
câteva luni înainte de a ne părăsi, iar 
vorbele lui aveau să preceadă (audio) 
acordarea trofeului „Cântecul e via-
ţa mea” la Premiile Muzicale Radio 
România. Spunea boierul scenei ro-
mânești: „Peste tot în lume pe unde 
am cântat, am dus cu mine melodica 
românească.” Melodica românească... 
M-au cuprins toţi fiorii la auzul aces-
tor două vorbe pe care n-o să le uit 
niciodată și pe care le invoc ori de 
câte ori simt nevoia să strig în stânga 
și-n dreapta că reprezintă cu-adevărat 
latura definitorie a muzicii noastre; 
definitorie și obligatorie în păstrarea 
și transmiterea melosului specific. 
Nu ai tradiţie, nu ai nici prezent, nici 
viitor. Valabil în orice. 

În muzica noastră ușoară cre-
atorul de școală românească este, 
indiscutabil, Ion Vasilescu. Și asta 
cam după 1930, când însuși Geor-
ge Enescu îi apreciază lucrarea „Trei 
fragmente simfonice în stil româ-
nesc”. Și deși preocupat de marea 
muzică și cu un asemenea imbold, 
Vasilescu trece la Teatrul Alhambra, 

în calitate de corepetitor și compozi-
tor. Începe o imensă creaţie de esenţă 
românească, pe parcursul a 30 de ani 
(cu aproximaţie), pentru că în ‚60, pe 
4 noiembrie, suferă un stop cardiac în 
mașină, chiar în faţa Teatrului Notta-
ra; a mai apucat să tragă mașina pe 
dreapta. 

Totuși, în opinia mea, primii cla-
sici ai muzicii noastre tradiţionale 
sunt Petre Andreescu – singurul năs-
cut înainte de 1900 – și Ionel Fernic, 
născut în 1901. În treacăt, câteva mari 
șlagăre ale celor doi. Petre Andreescu: 
Sub balcon eu ţi-am cântat o serenadă 
(lansat de Titi Botez și preluat în timp 
de Silly Vasiliu, Ion Luica, Nicu Sto-
enescu, Gică Petrescu), Mi-e dor de 
sărutarea ta, Crizanteme, Când feli-
narele se-aprind. Ionel Fernic: Pe boltă 
când apare luna, Iubesc femeia, Adio, 
doamnă, și multe altele. Este perioada 
când romanţele și mai ales tangoul, 
seduc și cuceresc micul Paris. După 
hegemonia valsului, vine cea a tango-
ului. Se afirmă mulţi compozitori de 
romanţe și tangouri, precum și voci 
parcă anume făcute pentru a le cânta. 
Compozitori și interpreţi care au sim-
ţit și au cântat românește în perioada 
înfloritoare a Bucureștiului interbelic. 
Ar fi nedrept, apropo de vals, să nu 
amintesc și de Iosif Ivanovici. În 1889 

celebra lui piesă Valsurile Dunării, a 
fost aleasă ca imn al Expoziţiei Mon-
diale de la Paris. Ba chiar, în  mod 
eronat, este atribuită familiei Strauss. 
Lucrurile se clarifică, iar valsul fostu-
lui copil de trupă din Timișoara, apoi 
șef al muzicii Regimentului din Ga-
laţi, cucerește meridianele. Are foarte 
multe versiuni instrumentale și voca-
le între care cele cu Andy Williams 
și Tom Jones. Așadar, compozitori și 
voci din Bucureștiul interbelic... Fi-
ecare poveste de dragoste năștea un 
nou cântec, un cântec cu alt nume și 
alt dor:

• Cristian Vasile – lansat, se 
poate spune, de Ionel Fernic 
și de Ion Pribeagu, un poet 
simpatic al vremii, mic și-al 
dracului, că greu îl puteai uita.

• Titi Botez – excelent tenor, 
frumos și elegant, campion 
al admiratoarelor anonime.

• Jean Moscopol – dizeur cu 
celebra lui graseiere, la con-
certele căruia lumea venea cu 
scaune de acasă.

Am amintit doar câteva titluri și 
câteva nume. Despre fiecare în parte, 
plus alte zeci și sute, pot fi scrise tot 
atâtea articole în revista noastră. M-aș 
bucura să putem continua.
„Melodica românească”. 

O temă frumoasă.

Melodica Româneascã @ Titus Andrei 

@ Dan Teodorescu
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PROFIL

M
ulți dintre dumneavoas-
tră, de pe aici sau de ori-
unde, probabil că ați au-
zit despre omul care face 

obiectul acestor rânduri, unii poate 
chiar îl cunoașteți și este posibil să mă 
contraziceți. A furnizat și furnizează 
atâta materie primă presei încât sunt 
de așteptat și alte opinii. 

Eu am auzit despre el cu ani și ani 
în urmă, când, cu o încăpățânare ce nu 
putea trece neobservată, se lupta (nu 
e nicio metaforă aici!) cu o droaie de 
prejudecăți și nu știu dacă nu cumva 
însuși sistemul din care făcea parte îi 
era potrivnic, punându-i chiar bețe în 
roate, cum se zice. Se lupta, așadar, să 
coaguleze și să dea consistență unei en-
tități destinate în esență salvării vieții. 
Mă miram că lucrurile se petreceau la 
Târgu Mureș și nu la București, sau în 
altă urbe a țării, și că numele luptăto-
rului suna mai degrabă ca unul folosit 
de Șeherezada, decât ca unul familiar 
mie. Dar mirarea mea s-a transformat 
încet-încet într-o bucurie care devenea 

și a altora, a tot mai multora pe măsură 
ce entitatea în cauză își arăta utilitatea. 
O utilitate atât de necesară încât, în nu 
prea mult timp, inițiativa a prins rădă-
cini și s-a extins cuprinzând teritoriul 
întregii țări, ba chiar am impresia că 
unele ramificații funcționează și peste 
granițe. Atât de mult s-a extins și s-a 
înrădăcinat în viața noastră de zi cu 
zi încât cred că, acum, fără SMURD 
nu se poate concepe cotidianul. Chiar 
dacă părintele său, uneori, fără ca eu 
să înțeleg de ce, nu place unora. Mă 
rog, poate nici nu e bine să ne placă 
tuturor totul.

Recent, entuziasta jurnalistă Eve-
line Păuna l-a avut ca protagonist, la 
teatrul Excelsior din București, în una 
dintre MARILE ÎNTÂLNIRI, generic 
sub care talentata ziaristă își desfășoa-
ră un proiect mai amplu. Am fost de 
față și încăpățânarea aceea, care îmi 
trezise interesul ca pe o uimire ador-
mită cândva, era și ea. Părea înaltă de 
la cei câțiva metri care ne despărțeau, 
dar mai ales foarte sigură pe sine părea 

încăpățânarea despre care vă vorbesc. 
Privind și ascultând, am înțeles de ce a 
reușit și a devenit foarte puternic acel 
proiect. Pentru că autorul lui locuiește 
bine mersi într-un bloc și nu este de-
ranjat deloc de etajul 10, că răspunde 
întotdeauna la telefon și că, atunci când 
crede în ceva, se încăpățânează să ducă 
la bun sfârșit acel ceva. Dar, cel mai 
important cred a fi, la acest om care 
știe să fie atât de frumos încăpățânat, 
încrâncenarea cu care respectă regulile. 
Dacă pe un indicator rutier scrie 20 km 
/oră și domnia sa este la volanul ma-
șinii personale, nu încalcă prevederea 
oricât s-ar grăbi.

Pentru că ador acest gen de încăpă-
țânare, în semn de respect major pen-
tru doctorul Raed Arafat, vă rog să ne 
străduim să fim sănătoși și să respec-
tăm regulile. Sper ca atât de necesarul 
și solicitatul SMURD să aibă mai puțin 
de lucru. 

@ Firiță Carp

O nobil\ 
înc\p\]ânare
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@ Ștefan Mitroi

NOSTALGII

Să zicem că domnul Mihai Emi-
nescu și-ar întrerupe pentru câteva 
zile eternitatea, apărând ca om viu 
printre noi! Ar curge breaking new-
surile în neștire pe micile ecrane, iar 
specialiștii în învieri ai televiziunilor 
de știri, aceiași cu cei de la înmor-
mântări, ar transmite în direct de la 
fața locurilor. Căci n-ar fi un singur 
loc, ci mai multe. Nimic de mirare, 
la o atât de mare putere a minții, ca 
Eminescu să învie în mai multe lo-
curi deodată, ceea ce ar face ca toate 
televiziunile să aibă dreptate.

În privința locurilor, nu și în cea 
a motivelor, deoarece, fără un motiv 
anume, e greu de crezut că și-ar pă-
răsi fiul căminarului din Ipotești veș-
nicia sigură și confortabilă pentru o 
vremelnicie atât de puțin ispititoare. 
Părerile diferă de la o televiziune la 
alta. Unii spun că pentru a-l ruga pe 
Patapievici să-i arate dulapul în care 
s-a lăudat că-i ține scheletul. Alții, 
că pentru a-l cunoaște personal pe 
Cărtărescu. Câțiva sunt de părere că 
pentru a da foc palatului Cotroceni, 

din pricina faptului că acolo a suferit 
prima criză de nebunie, vrând să-l 
împuște pe rege, care nu se afla în 
momentele acelea înăuntru, așa cum 
nu se afla nici dumnealui, Eminescu, 
înăuntrul firii sale în acele clipe. Mai 
ieșea câteodată din el însuși singura-
ticul nostru poet. Celor ce-l vedeau 
în astfel de momente li se părea c-ar 
fi nebun. Dar greșeau în mod funda-
mental. Nu era. Doar că simțea nevo-
ia să fugă  din realitatea în care trăia. 
Clădea cu imensa putere a minții sale 
o realitate numai a lui.

Poate ca să vadă ce-o mai fi cu 
liberalii și conservatorii, cunoscuți 
acum sub numele de populari, s-ar 
înlumi Eminescu din nou. I-a lăsat 
inamici politici, pentru a-i găsi astăzi 
împreună! În rest, aceleași discursuri 
sforăitoare la politicieni și același 
spectacol jalnic pe scena politică! 

Ziaristul Eminescu n-ar prea avea ce 
să modifice în articolele sale de acum 
un veac și jumătate. Poetul, la fel, cu 
excepția Scrisorii a-III-a, unde ar tre-
bui să stea ceva mai apăsat de vorbă 
cu Vlad Țepeș!

Noroc cu apariția la televiziunea 
publică a profesorului Eugen Simion, 
care ne-ar demonstra că Eminescu n-a 
plecat niciodată dintre noi. Că s-a aflat 
tot timpul aici și că numai patapievicii 
îl cred mort, bătându-se colocvial pe... 
burtă cu postumitatea lui! 

Dacă nu ne spune profesorul, îmi 
iau îndrăzneala să spun eu că Emi-
nescu se simte strivit de atât de multă 
eternitate, hotărând s-o împartă cu 
fiecare dintre noi. Zău că așa stau lu-
crurile! N-aveți sentimentul că mă-
car o zi pe an sunteți nemuritori, iar 
ziua aceasta cade de fiecare dată pe 
15 ianuarie?

Învierea lui 
Eminescu



În ziua de 1 Decembrie 1918 mă 
aflam în Roman. Părăseam pentru în-
tâia oară camera, după șase săptămâni 
de gripă, pentru a ţinea o conferinţă la 
societatea culturală „Miron Costin” din 
localitate. Din svonuri știam că se va ţine 
o mare adunare naţională românească 
în Ardeal, pentru a hotărî unirea cu Re-
gatul român, dar în 
oraș încă nimeni nu 
bănuia că adunarea 
se va ţinea chiar în 
ziua aceea.

Din Decembrie 
1917 fusesem nu-
mit preot militar la 
unul din regimente-
le Corpului volun-
tarilor români, care 
fu însă demobilizat 
după pacea separată, 
și dela Hârlău (Sco-
binţi) mă întorceam 
la Roman, unde îmi 
făcusem refugiul 
din Octombrie 1916 
până în August 1917, 
când, cu alţi ardeleni, am fost evacuaţi în 
Rusia, de unde în Decembrie mă înapo-
iasem în Basarabia și apoi în Moldova.

Epidemia de gripă ce bântuia cu furie 
mă prinsese la Iași și apoi o purtai câte-
va săptămâni la Roman. Când am pornit 
dela locuinţă pentru a ţinea conferinţa, 
aerul tare de afară, cu mireasmă de zăpa-
dă îngheţată, mă ameţise în așa măsură, 
încât de mai multe ori am fost silit să mă 
opresc în drum, răzimat în baston. De 
câteva ori mă gândii să mă întorc la lo-
cuinţă, convins că nu voiu putea ajunge 
până la localul unde aveam să vorbesc, 

dar cum nu puteam aviza prin nimeni pe 
aranjatorii conferinţei, nu am îndrăznit 
să mă întorc. 

Cu chiu cu vai am ajuns, făcând me-
reu popasuri, dar acum mă temeam că 
nu voi fi în stare să vorbesc. Ameţeala 
îmi revenea mereu și capul mi se învâr-
tea. Prezenţa unui public, numeros îmi 

dădu însă curaj și putui să-mi ţin con-
ferinţa. Nu-mi mai amintesc subiectul. 
Poate am vorbit despre vechii cronicari ai 
Moldovei. Știu numai că drept încheere 
am spus, în legătură cu biruinţa conști-
inţei naţionale și a principiului naţiona-
lităţilor: „Poate că azi chiar când vorbesc 
eu aici, Românii dela vestul Carpaţilor, să 
hotărască, într’o mare adunare naţională, 
unirea cu Regatul român”. Sala a isbuc-
nit îm mari aplauze cari nu voiau să se 
mai isprăvească. însufleţirea asistenţei, 
strigatele: „Trăiască Ardealul”, „Trăiască 
ardelenii” nu mai conteneau. Unii erau 

cu lacrimi în ochi, alţii se îmbrăţișau. A 
fost o scenă de mari emoţii. Lacrimile mă 
podidiseră și pe mine, și nu știam ce să 
șterg mai în grabă cu batista pe ele sau 
picurii de sudoare ce-mi inundau -faţa 
și fruntea în urma efortului ce făcusem 
pentru a putea ţine conferinţa...

Unii ofiţeri ardeleni din Corp ajun-
seseră in vremea asta în Ardeal, și câţiva 
avură norocul să poată fi prezenţi la ma-
rea adunare de unire dela Alba Iulia. Eu 
cu familia, și alţi refugiaţi, nu am putut 
ajunge acasă decât cu o săptămână înainte 
de Crăciun, din cauza greutăţilor circu-
laţiei pe căile ferate. 

În gara Sibiului era tot vechiul șef 
ungur, dublat însă 
de un ofiţer român. 
Am intervenit pe 
lângă acesta să dea 
drumul vagonului 
de marfă, în care 
mai eram eu cu 
familia și preoţii 
Manta, tatăl și fiul, 
din Gura Râului, 
până la gara Orlat. 
Alţi refugiaţi care 
fuseseră în vagonul 
nostru, coborîseră 
pe la gări în Ţara 
Oltului. 

Eram îmbrăcat 
în uniforma de pre-
ot militar și șeful de 
gară din Sibiu nu 

mă recunoscu îndată. Dar când văzu că 
cer ofiţerului român să lase vagonul până 
la Orlat, șeful mă privi lung, încremenit, 
și nu putu spune o vorbă până târziu.

- D-ta ești preotul din Orlat?
- Da, eu sunt!
- Păi, se spunea pe aici că te-au prins 

și te-au împușcat în munţi, când ai vrut 
să treci în România.

- Iată, mi-a ajutat Dumnezeu să scap 
și să mă întorc tot în România.

Omul nu mai zise nimic, dar multă 
vreme se întorcea, umblând după trebu-
rile lui pe peron și se uita lung după mine.

ION AGÂRBICEANU
Rânduri de amintiri

(UNIVERSUL LITERAR, Anul LII Nr. 33, 
Marţi 30 Noembrie 1943)


