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C
ândva un mare centru in-
dustrial, „capitala alamei”, 
dar și mare producător de 
ceasuri mecanice (recent 

s-a închis până și Muzeul Ceasului, 
ultimul din Connecticut, și poate 
chiar din America), orașul Watter-
bury, al cincilea ca mărime din Stat, 
mai trăiește azi doar din gloria trecu-
tului. Zeci de hectare de clădiri indus-
triale dezafectate atestă declinul. Fos-
ta gară, cu turn cu ceas, în stil 
euro pean, a devenit sediu de partid, 
Teatrul Pallace, martorul atâtor pre-
miere de succes, și-a închis ușile, iar 
Muzeul local, rebotezat Mattatuc, 
după vechea denumire indiană a lo-
calității, o concesie făcută mișcării 
negrilor, adăpostește o expozițe de 
fotografii despre „marea criză” a ani-
lor `30. Numai statuia lui Cristofor 
Columb se mai înalță semeață,  dar 
cu gâtul lipit, după „accidentul” cu 
Black Lives Metter. Surpriza vine când 
vizitez librăria orașului, un local de 
mărimea unui mall, la noi. Sute de 
rafturi cu cărți și publicații te îmbie la 
lectură. Înăuntru este și o Cafenea 
literară, împodobită cu portrete de 
scriitori, de la Kipling, la T. S. Elliot, 
și de la Oscar Wilde, la George Orwe-
ll. Mă uit cu atenție la raftul de presă, 
peste 500 de titluri, spune reclama 
localului: modă, mondenități, bucă-
tăreală, pescuit. Nicio publicație cul-
turală sau literară. Consternat, caut 
între sutele de rafturi cu cărți, zona de 
cultură. Într-un colț, un singur raft, 
pe care, la loc de cinste, stau alături o 
ediție concentrată a Operelor lui Karl 
Marx, Viața lui Mao și o istorie pe 

scurt a WW II, la ei, la noi Al Doilea 
Război Mondial, cu o prezentare pe 
larg a doctrinei lui Hitler. Brusc, îmi 
amintesc celebra cugetare a lui Blaise 
Pascal: „Omul e cea mai firavă dintre 
ființe, este o trestie gânditoare”. 

Să nu fie bani pentru cultură în 
America? Judecând după abundența 
ofertei, s-a părea că nu banii lipsesc. 
Din păcate, aceeași situație e și la noi. 
Surse din presă confirmă, de pildă, că 
în România sunt trusturi cu încasări 
ce ating anual și trei milioane de lei, 
ceea ce, comparativ cu situația din alte 
domenii, e un record. Pentru editurile 
și redacțiile mai sărace există și AFCN 
(Administrația Fondului Cultural Na-
țional), care finanțează inclusiv publi-
cațiile culturale. De pe site-ul institu-
ției, subordonată Ministerului Cultu-
rii, aflăm că este „principalul finanța-
tor al ofertei culturale din România” 
și că, în plus, operează „transparent 
și deschis”,  conservând „identitatea 
culturală” și promovând „principiile 
performanței și ale diversității”. Con-
cret, în 2021, au primit bani de la bu-
get, cu totul peste 400.000 de lei, pen-
tru „proiecte culturale”, 15 asociații. 
Similar, prin lege (136/2015), Minis-
terul Culturii acordă un sprijin finan-
ciar generos (ce include inclusiv aco-
perirea unor cheltuieli administrative 
și de personal) pentru un număr de 
șapte reviste ale Uniunii Scriitorilor.

Într-un fel, pe noi, jurnaliștii din 
UZPR, această situație, paradoxal, 
am spune, ne avantajează, în sensul 
că lasă cale liberă inițiativei private. 
Rețeta unei publicații de succes este 
relativ simplă, iar revistele culturale 

afiliate sau conduse de membri mar-
canți ai UZPR o aplică cu succes. Pu-
blicații, generaliste, precum  Vatra  Ve-
che - condusă de un membru al Con-
siliului Director al Uniunii -  Curtea 
de la Argeș,  Astralis, Detectiv Literar 
sau Convorbiri  literar-artistice,  ca să 
dăm doar câteva exemple, dar ele 
sunt mult mai multe, abordează cu 
prioritate fenomenul cultural, în co-
relație, desigur, cu cel literar. E o pro-
blemă, dacă vrem, chiar de sociologie 
literară: lumea s-a schimbat, și, odată 
cu ea, publicul interesat de cultură. 
Izolarea, sectarismul, vedetismul nu 
mai sunt azi acceptate, iar dezintere-
sul față de public, am văzut, se plă-
tește inclusiv prin audiență. Așadar, 
soluții există, chiar în afara bugetu-
lui „salvator”, iar ele trebuie asuma-
te, asta și pe principiul că pacientul 
care își recunoaște „boala” e pe ju-
mătate salvat.

@ Marian Nencescu

Presa  culturală, Presa  culturală, 
o  provocare  continuăo  provocare  continuă

EDITURA UZP
prezență notabilă la 
Saloanele de Carte ale toamnei

EDITORIAL

Î n perioada 19-22 octombrie 2022, 
la Galeria Artelor a Cercului Mi-
litar Naţional a avut loc cea de-a 

XVI-a ediţie a Salonului de carte „Pole-
mos” – istorie, știinţe politice, securitate 
și apărare, eveniment prin care Editura 
Militară marchează an de an Ziua Ar-
matei României. Salonul de carte „Po-
lemos” este organizat – sub patronajul 
Comandamentului Logistic Întrunit – 
de Editura Militară, în colaborare cu 
Societatea Scriitorilor Militari, având 
ca parteneri: Cercul Militar Naţional, 
Biblioteca Militară Naţională, Societa-
tea Editorilor din România și Amplus 
International Ltd. 

La ediţia 2022 au participat Editu-
ra Academiei Forţelor Terestre „Nico-
lae Bălcescu”, Centrul Tehnic-Editori-
al al Armatei, Asociaţia „Clubul Ami-
ralilor”, Asociaţia Naţională Cultul Ero-
ilor „Regina Maria”, Editura Detectiv 
Literar, Editura UZP, Fundaţia Cultu-
rală „Magazin Istoric”, Eurodidactica, 
Editura Evenimentul și Capital, Editura 
Fundaţiei Speteanu, Revista „Gândirea 
Militară Românească”, Editura Hasefer, 
Revista „Historia”, Institutul pentru Stu-
dii Politice de Apărare și Istorie Milita-
ră, Academia Română – Institutul Na-
ţional pentru Studiul Totalitarismului, 
Editura Meteor Press, Editura Mica Va-
lahie, Editura Militară, Editura Ministe-
rului Afacerilor Interne, Paul Editions, 
Editura Prospexi, Institutul Revoluţi-
ei Române din Decembrie 1989, Edi-
turile Semne-Artemis, Muzeul Militar 
Naţional „Regele Ferdinand I”, Muzeul 
Național al Marinei Române, Societa-
tea Editorilor din România, Societatea 
Scriitorilor Militari și Trustul de Pre-
să al Ministerului Apărării Naţionale. 

Editura UZP a prezentat volume-
le Ochii lui Homer, de Nicolae Rotaru; 
Cursa de fluturi, a regretatuui Nicolae 
Dan Fruntelată și Jurnalismul, studen-

ție fără frontiere, volumele I și II, lucra-
re a recentu dispărutului nume de refe-
rință în jurnalism Neagu Udroiu. Des-
pre aceste lucrări remarcabile au vor-
bit Dorel Vidrașcu și Valentin Uban.

Editura Detectiv Literar a fost pre-
zentă cu cărțile Yoga sentimentală, de 
Luiza Cala, Capitalizarea semioticii na-
rative în spațiul politic european, sem-
nată de  Laura Cătălina Dragomir și 
Detectiv cu o mie de fețe, alături de Re-
vista Detectiv Cultural, despre care au 
vorbit Dorel Vidrașcu, Luiza Cala și 
Anton Gagiu. 

În cadrul Salonului de carte au fost 
lansate lucrări nou apărute, pe teme de 
istorie, politici și strategii de securitate, 
studiul conflictelor etc., prezentate de 
personalităţi ale vieţii culturale și ști-
inţifice românești.

De asemenea, Editura UZP s-a pre-
zentat la Salonul Anual de Carte de la 
Slobozia. Ediția cu nr. XXXI a venimen-

tului, derulată pe parcursul lunii octom-
brie, a înregistrat un palmares notabil 
și, potrivit organizatorilor, și-a îndepli-
nit menirea de a atrage un public nu-
meros, în special tânăr, către lectură. 
Editura UZP a adus în fața iubitorilor 
de cultură și de frumos care au dorit să 
participe la acest eveniment de marcă 
al orașului volume de referință, cu certă 
componentă jurnalistică, dar și cu po-
ezie, antologie și beletristică, demon-
strând aria enormă de cuprindere a jur-
naliștilor. Un moment deosebit, încărcat 
de emoție, a fost apelul autorilor și vor-
bitorilor la memoria regretatului preșe-
dinte al UZPR, Doru Dinu Glăvan, care 
a fost evocat cu căldură de cei care l–au 
cunoscut, cei prezenți amintind contri-
buția sa la evoluția presei contempora-
ne, personalitatea sa de jurnalist spor-
tiv și calitățile sale umane remarcabile.

UZPR

CARTE
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E venimentul central al anului 2022 
pentru Uniunea Ziariștilor Pro-
fesioniști din România, Gala Pre-

miilor UZPR, a recompensat personali-
tăţi ale presei din țară și Diaspora, jur-
naliști care au participat la concursul 
„Pandemie și Patriotism”.

Încărcată de emoție, festivitatea, de-
dicată memoriei lui Doru Dinu Glăvan, 
regretatul președinte al UZPR, a reunit 
colegi de breaslă din toată țara și din 
toate segmentele mass-media, care  și-au  
strâns mâinile cu căldură. Cei premiați 
au primit Diplomele de Excelență cu 
bucurie, susținuți de profesio niști 
mass-media prin frumoase Lau datio.  
„S-a vorbit mereu, în continuare și în-
totdeauna, despre ceea ce au făcut îna-
intașii noștri pentru România și cred că 
dacă acest lucru îl izbândim și în presă, 
va trebui să ne bucurăm și să-i răsplă-
tim pe cei care au avut curajul, tenaci-
tatea, inspiraţia și buna înţelegere a aces-
tei teme - Pandemie și Patriotism”, spu-
nea Doru Dinu Glăvan despre tema 
concursului lansat de UZPR, înregis-
trare redată în debutul evenimentului.

În acest cadru plin de căldură și vi-
brând de preocupările și activitatea uno-
ra dintre cei mai reprezentativi jurnaliști 
din România, președintele UZPR, Sorin 
Stanciu, având alături membri ai condu-
cerii Uniunii – Miron Manega, vicepre-
ședinte, Mădălina Corina Diaconu, se-
cretar general – împreună cu Lavinia 
Şandru, purtător de cuvânt al UZPR și 
în prezența a numeroși șefi de filiale din 
țară și membri ai UZPR, a înmânat dis-
ticțiile Uniunii, în aplauzele asistenței.

@ Roxana Istudor

PRESTIGIU

F6

GALA  PREMIILOR  UZPR
Excelența în mass-media, în prim-plan

Mihai Pânzaru (PIM)
- profesor expert la Şcoa-
la populară de artă „Ion 
Irimescu”, din cadrul 
Centrului Cultural Bu-
covina, organizator al 
Taberei internaționale de 
pictură şi grafică „Lumina 
Nordului”, voluntar al Or-
ganizației „Salvați copiii!”;

Tanța Tănăsescu
- inițiatoarea proiec-
tului „Muzeul presei 
româneşti”;

Maria Ţoghină
- singura femeie care a 
condus Societatea Ro-
mână de Radiodifuziune, 
radioul public, în istoria 
acestuia, care se apropie 
de un secol de existență;

Aizic Iancu
- semnatarul a trei volu-
me care cuprind repor-
taje şi interviuri cu im-
portante personalități 
publice, din variate do-
menii, jurnalist la ziarul 
„Realitatea” din Galați;

DADA TV (Ploieşti)
– post de televiziune din Ploiești, cu emi-
siuni care constituie un pachet com-
plex, pentru un public pretențios, care 
îşi doreşte să urmărească programe de 
calitate, disponibile 24 de ore din 24;
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PRESTIGIU

GALA  PREMIILOR  UZPR
Excelența în mass-media, în prim-plan

Daniela Apostoaei
 – realizator al filmului de 
televiziune „Mica Buco-
vină din Canada”, un do-
cumentar despre primii 
emigranți români din Bu-
covina stabiliți în provin-
cia canadiană Alberta;

Laurențiu Sfinteş
- ziarist la diferite publica-
ții editate de Ministerul 
Apărării Naționale;

Neculai C. Muscalu
- redactor la revistele 
„Antiteze” şi „Asachi”, din 
județul Neamț;

Verginia Vedinaş
- preşedinte al Institutu-
lui de Ştiințe Adminis-
trative „Paul Negulescu”, 
redactor-şef adjunct al 
„Revistei de Drept Public”;

Sorin Ghilea
- a inițiat „Ghilea Show” la 
Televiziunea Arad, emi-
siune de divertisment 
care pe 10 septembrie 
a împlinit 30 de ani;

Comşa Pompiliu
- director executiv al Trus-
tului de Presă „Pompidu” 
din Galați, membru fon-
dator şi vicepreşedinte al 
Clubului Român al Presei 
de Turism;

Claudiu Dumitrache
 – tânăr și promițător 
reprezentant al creației 
intelectuale

Petrică Butuc
- ziarist sportiv la 
„Monitorul de Vrancea”; 
președintele Filialei 
Vrancea a UZPR

F8
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PRESTIGIU

GALA  PREMIILOR  UZPR
Excelența în mass-media, în prim-plan

Preot Eugen Tănăsescu 
- purtătorul de cuvânt al 
Arhiepiscopiei Tomisu-
lui, cu pregătire în Jurna-
lism şi Multimedia; 

Cristi Popovici
- fost reporter, editor, 
redactor şi producător 
la Neptun TV - Constan-
ța, iar de cinci ani este 
reporter special şi co-
respondent de război la 
Antena 3 CNN;

• „În activitatea mea publică, de pes-
te 30 de ani, am avut întotdeauna o 
stimă pentru activitatea pe care o de-
puneți. (...) Iubesc profesionalismul 
în toate domeniile de activitate, îmi 
place să cred că altruismul este cali-
tatea, una din calitățile principale pe 
care trebuie să le aibă un om public”

Toni Greblă, prefect al Capitalei

• „Premierul Nicolae Ciucă respectă foarte mult eforturile jur-
naliştilor care îşi fac meseria în România în condiții extrem de 
provocatoare, din mai multe puncte de vedere. Acest respect 
va fi dublat întotdeauna de disponibilitatea de a vă oferi infor-
mațiile pe care le căutați şi de a fi şi proactivi în acest demers, 
de a nu aştepta întotdeauna să fim întrebați ca să spunem ce se 
întâmplă”

Dan Cărbunaru, purtător de cuvânt
al Guvernului Românie)

• „Întâlnirea noastră are menirea 
să elogieze eforturile creatoare 
ale unor colegi ai noştri în aceste 
vremuri complexe şi complicate 
şi care şi-au îndeplinit cu brio, fi-
ecare, misiunea de a fi jurnalist 
în pas cu timpul său, martor, dar 
şi cetățean activ, implicat în des-
făşurarea evenimentelor. Pentru 
a stimula imaginația creatoare a 
colegilor noştri de breaslă, ca în 
fiecare an, am proclamat o temă 
de actualitate intitulată Pande-
mie şi Patriotism. Alăturarea 
celor două substantive poate fi 
interesantă, dar și provocatoare”

Sorin Stanciu,
președinte al UZPR)

Premiile „Opera Omnia”, pentru contribuția de excepție, de-a lungul unor prestigioase 
cariere, la evoluția societății românești, le-au fost acordate lui Dan Constantin, senior editor 
la „Jurnalul Național”, artistului  Sergiu  Cioiu şi jurnalistului  Cornel Sorescu.

„In Memoriam” i-a fost oferită 
o distincție publicistului, 
reporterului şi diplomatului 
Neagu Udroiu, fost director 
general al Agenției Naționale 
de Presă AGERPRES.

Florenț Mocanu
- editor al ziarului regio-
nal „Gazeta Munteniei”.

E venimentul de 
marcă al Uniunii 
Ziariștilor 

Profesioniști din 
România a fost onorat 
de prezența prefectului 
Capitalei, Toni Greblă, 
și a purtătorului de 
cuvânt al Guvernului, 
Dan Cărbunaru.

Au filmat: TeleMoldova+, TVR Internațional, 
TVR Moldova, Antena 3, Canal 33

Fotografii de: Florin Eșanu; Silviu Filip; 
Ștefan Ioniță (Fane Jeg); Cicerone Mândru

Mul]umiri celor care ne-au fost al`turi
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Timpul care s-a scurs de 
la evenimentele din anul 
1989 a condus la o serie de 
schimbări și de fenomene, 
unele dintre ele mai puțin 
dorite, inclusiv în viața cul-
turală. Primii ani au fost ca-
racterizați, așa cum se știe, 
de o adevărată explozie pri-
vind apariția cărților, zia
relor, revistelor și altor ge-
nuri de publicații, atingân-
du-se tiraje de-a dreptul as-
tronomice, dar, adesea, cu 
lipsă de conținut. Această 
perioadă nu a durat prea 
mult, pentru că oamenii au 
fost acaparați de alte pro-
bleme și griji, producân-
duse un regres în apariția 
publicațiilor, în special în ce 
privea presa culturală și 
cea locală, care au început 
să sufere de subfinanțare. 

S -au redus treptat tirajele, a scă-
zut frecvența aparițiilor sau nu-
mărul de pagini, unele dintre 

publicații s-au închis, în timp ce alți 
întreprinzători au hotărât să-și încer-
ce norocul. Așa s-a ajuns la o dinami-
că în principiu de apreciat, dar pro-
blemele de fond s-au adâncit de la o 
etapă la alta, astfel încât, în momen-
tul de față, întrebările privind revis-
tele culturale sunt multe, dilemele 
greu de rezolvat, viitorul aproape im-
previzibil.

Constrângerile de ordin economic 
sunt cele mai acute, dar și apetența 
din ce în ce mai scăzută a publicului, 
a societății românești în ansamblu, 
pentru fenomenul cultural în sine își 
spun cuvântul. În țară ar putea fi, în 
momentul de față, undeva la 150 de 
reviste de cultură, inclusiv cele strict 
literare, dacă ne gândim la cele din 
București, din centrele regiunilor is-
torice și una-trei prin fiecare județ. 
Dar câte dintre acestea sunt cunoscu-
te, câte se află indexate într-o bază de 
date și, mai ales, câte dintre ele pot fi 
accesate, pentru achiziție print sau 
consultare online? Întrebarea este re-
torică. Mare parte din revistele cultu-
rale au o rază destul de redusă de răs-
pândire, locală ori regională. Sau, mai 

exact spus, revistele tipărite ajung la 
un număr restrâns de cititori, de re-
gulă aceiași oameni. 

Funcționează un site către care 
duc căutările pe Google cu specifica-
ția „reviste” și anume www.reviste.ro, 
dar acesta nu conține decât un număr 
limitat de publicații și foarte puține 
reviste de cultură. 

Există și o formă de evidență a In-
stitutului Național de Statistică, insti-
tuție care solicită anual, tuturor edi-
torilor, așa numitul Chestionar statis-
tic CULT. 4, în care trebuie mențio-
nate toate datele principale de 
identificare și caracterizare ale fiecă-
rei publicații. Dar aceasta este, mai 
degrabă, o evidență administrativă, 
de natură birocratică. Ea, eventual, 
poate interesa statul, dar în niciun caz 
pe cititori, adică pe beneficiarii pre-
zumtivi ai aparițiilor publicistice. 

La Biroul Român de Audit Trans-
media (BRAT) sunt și mai puțini în-
scriși, astfel încât concluzia este că nu 
există un loc unde să poți găsi, siste-
matizat și pe principii specifice do-
meniului biblioteconomiei, publica-
țiile în format digital. 

Se poate afirma că despre mai mult 
de jumătate dintre revistele de cultu-
ră nu știu decât oamenii direct inte-

resați, din zona de apariție. Există opi-
nia că de vină sunt tirajele foarte mici, 
dar lucrurile nu stau neapărat așa. 
Dintr-o îndelungată experiență de lu-
cru cu cititorii, pot spune că aceștia, 
odată ajunși în bibliotecă, nu întrea-
bă câte exemplare se află la raft, ci 
dacă aici există „revista cutare”, în 
care este „un articol despre…”. 

Istoricește vorbind, se știe că au 
fost reviste cu tiraje mici care au de-
venit nume mari. Revista „Convorbiri 
literare”, de exemplu, avea, în 1867, un 
tiraj de 200 de exemplare. „Sămănă-
torul” avea 300 de exemplare, iar din 
„Sburătorul” lui Lovinescu se vindeau 
uneori mai puțin de 100 de exempla-
re, deși de obicei se tipăreau 800. Dar, 
despre ele, un fost ministru al cultu-
rii, într-o alocuțiune privind finanța-
rea apariției unor reviste, spunea că 
„aceste reviste, de fapt, au făcut Ro-
mânia modernă”. Atunci, aceste revis-
te ajungeau la cine trebuia, la intelec-
tualii de vârf ai țării, care aveau capa-
citatea de a crea curente de opinie.  

Un prim pas există, acela că majo-
ritatea revistelor publică și formatul 
digital, pe un site propriu, pe un blog 
sau pe o pagină de facebook. Proble-
ma care se pune este că dacă un pre-
supus cititor nu știe numele revistei, 
nu are cum să-l tasteze. Şi atunci, poa-
te că ar fi potrivit să se adapteze ex-
periența clasică privind rolul biblio-
tecilor. Cândva cititorul mergea la 
„catalogul sistematic” sau la „catalo-
gul alfabetic” (un dulap cu zeci de ser-

tare pline cu fișe din carton), iar acum 
are la dispoziție un calculator. Dacă 
la biblioteci ar ajunge și revistele 
(pentru că, din păcate, foarte puțini 
editori au grijă de asta), ele ar putea 
fi la îndemâna cititorilor. Iar dacă ar 
exista și conținutul digital, „catalogul” 
ar fi deja doar în grija oamenilor de 
specialitate în biblioteconomie. 

Există, în momentul de față, une-
le reviste (de exemplu, „Observator 
Cultural” și „Dilema Veche”) care au 
introdus un sistem de plată online 
pentru accesarea arhivei. Acesta poa-
te să rămână. Prezența în „catalogul” 
bibliotecii poate fi doar pentru că este 
nevoie de un loc – și acesta, în opinia 
noastră, nu poate  decât biblioteca – 
unde cititorii să descopere și publica-
țiile despre care n-au știut. La biblio-
tecă există link-ul, iar operațiunea 
propriu-zisă de consultare a publica-
ției se face în arhiva revistei, cu plata 
stabilită. Online-ul oferă posibilități 
tehnice nelimitate în acest sens, iar 
metoda este folosită de unele dintre 
site-urile publicitare care asigură le-
gătura direct la vânzător. Asta mai în-
seamnă că, în fond, se vinde, în timp, 
creația dintr-un anumit moment, așa 
cum se întâmplă în domeniul creați-
ilor literare, prin timbrul literar sau 
în domeniul creației muzicale, prin 
intermediul Oficiului român al drep-

turilor de autor (ORDA). În acest fel 
(și experiența este probată de cele 
două publicații citate mai sus), ar exis-
ta o categorie de venituri, nu știm cât 
de mare, dar asta contează mai puțin, 
pentru revistele culturale, inclusiv 
pentru susținerea formatului print. 

Întro Românie europeană, 
publicațiile literare, de cultură, 
de știință trebuie să rămână cu 
un rol important, atât pentru 
promovarea valorilor naționa-
le, cât și pentru a ne așeza la un 
loc de cinste în contextual ci-
vilizației continentului.

De la colecţiile de pe raft De la colecţiile de pe raft 
la biblioteca digitalăla biblioteca digitală

@ Rodica Pospai Păvălan

„Ideea că revistele literare ar 
putea să dispară într-o zi ar 
fi una care ne-ar duce într-o 
situație de mare panică. Din 
revistele culturale ne facem 
o idee, aflăm ce să citim, ce 

este valoros scris. Dacă nu ar 
exista o presă culturală, ar  o 

nenorocire”, spunea domnul 
Nicolae Manolescu, la Ediția 
a IV-a a Colocviului național 

al revistelor de cultură, 
desfășurat la Arad, în mai 2017.

Astăzi, cu certitudine, 
este necesară folosirea 

mijloacelor tehnicii 
moderne, informatice, 

în interesul cititorilor și, 
implicit, al publicațiilor. 

Chiar dacă o revistă apare 
în cine știe ce colț de 

țară și are un tiraj mic, ea 
poate deveni cunoscută și 
căutată, cu condiția să aibă 

un conținut foarte bun.



- începuturi și actualitate
în presa culturală

EVOLUȚII
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P rimele decenii ale secolului al 
XIX-lea marchează un pas 
înainte  în contextul culturii 

noastre naționale, prin publicațiile 
periodice care apar în toate cele trei 
provincii românești. Prin străduințe-
le unor intelectuali de marcă,  precum 
Constantin Lecca și Ioan Maiorescu, 
și în Oltenia se înregistrează un inte-
res crescând pentru periodice, „ga-
zeturi”, care se ocupau și de probleme 
culturale. Începuturile presei literare 
românești, datorate unor mari scrii-
tori și cărturari patrioți, se leagă, în 
Craiova, de numele  lui Constantin 
Lecca, pictor, profesor, editor și tipo-
graf, ce se alătură prin activitatea sa 
personalităților care au înțeles nece-
sitatea de a oferi românilor posibili-
tatea de a se informa și de a se racor-
da la viața culturală națională, dar și 
la cea occidentală1. 

Născut la 18 decembrie 1810 la 
Brașov într-o familie de boieri olteni 
stabiliți în orașul de la poalele Tâm-
pei, cu studii la Buda și la Viena, 
Constantin Lecca venea la Craiova 
în anul 1833, unde va funcționa ca 
profesor de desen și  caligrafie la 
Şcoala Centrală până în anul 1848, 
când revine la Brașov, exilat din ca-
uza adeziunii sale la mișcarea pașop-
tistă. 

Căsătorit în Craiova cu Victoria 
Otetelișanu, dintr-o veche și înstări-
tă familie boierească, pe lângă acti-
vitatea didactică, participă și la acti-
vitățile culturale organizate de cole-
gul său, Ioan Maiorescu. La 27 iulie 
1837 cere Domniei aprobarea pen-
tru deschiderea unei tipografii2, ceea 
ce va reuși în toamna aceluiași an. 
Interesul pentru propagarea culturii 
este clar evidențiat, căci scopul era 
să contribuie, după cum preciza so-
licitarea, „la această cultură, prin lu-
crări originale sau felurimi de de tra-
duceri”3. Astfel, se va înființa în ca-

sele marelui clucer Grigore Oteteli-
șanu o tipografie prin care viața 
culturală a Craiovei dobândește o 
semnificativă dezvoltare, căci se pu-
blică multe cărți didactice, traduceri, 
cărți pentru tineret etc. 

La inițiativa lui Constantin Lec-
ca va apărea la 3 octombrie 1838 pri-
ma publicație olteană, Mozaikul, 
săptămânal consemnând 52 de nu-
mere, până la 25 septembrie 1839. 
Periodicul este redactat în totalitate 
de editor, cuprinzând doar o 
cuvântare a lui Ioan Maiorescu 
la începutul anului 1939. Exis-
tența Mozaikului, remarcată căl-
duros de nume cu rezonanță ale 
timpului, precum Gh. Asachi, Ion 
Heliade Rădulescu, George Bari-
țiu sau Petrache Poenaru, probea-
ză faptul că publicația era cunos-
cută nu numai la Craiova, ci și la 
București, la Iași și la Brașov. 

Scris în alfabetul de tranziție de 
la scrierea chirilică, Mozaikul are un 
inventar variat: povestiri literare, fa-
bule, poezii, lucrări de interes didac-
tic sau științific, traduceri și adap-
tări, dar și câteva lucrări originale, 
sub influența unui iluminism întâr-
ziat, cu note de romantism. Progra-
mul urmărit de Constantin Lecca 
este îndatorat educației sale: format 
la școala culturii germane, el promo-
vează apariții prin care pledează 
pentru moralitate, respectul virtuții 
și al ordinii. Deschiderea spre litera-
tura europeană probează că sunt pri-
oritare, în mod evident, scopurile 
culturale, și nu cele politice. Fără a 
se bucura de mare audiență, lipsit de 
un sprijin necesar, Constantin Lec-
ca este nevoit să sisteze apariția re-
vistei după nici un an de la apariție. 
Spiritul Mozaikului va avea însă pu-
terea de a supraviețui. A fost nevoie 
doar de răsturnări, ca cea din 1989, 
favorabile inițiativelor private.

Apariția unei noi serii a revistei 
se raportează decisiv la înființarea 
Editurii „Aius” în Craiova, în 1991, 
și la procurarea unei tipografii, ne-
cesară strategie, ca și la Constantin 
Lecca, acum prin străduința profe-
sorilor Nicolae Marinescu și Ileana 
Petrescu. Publicarea în 1993 a eseu-

lui Hermeneutica lui Adrian Marino 
la Editura „Aius”  de către C.M. 
Popa este urmată de o constantă co-
respondență  a reputatului critic cu 
scriitorul craiovean și echipa edito-
rială. După ani de strânsă colabora-
re, se contura ideea necesității unei 
publicații, o serie nouă a Mozaiku-
lui. La 5 august 1998, Adrian Mari-
no scria despre o revistă „neopașop-

tistă”, militând pentru o cultură con-
solidată de o tradiție reformatoare, ca 
parte a spiritualității europene. Pro-
iectul prinde viață curând. Vor cola-
bora cunoscuți literați, precum  Con-
stantin M. Popa, Ilarie Hinoveanu și 
Marin Budică, apoi tinerii critici 
Gabriel Coșoveanu, Ion Buzera și So-
rina Sorescu.

La 9 octombrie 1998, la Colocviul 
„Mass media și cultura. Promovarea 
valorilor”, avea loc lansarea primului 
număr al Mozaicului. Sub titlu, se pre-
ciza: Revistă de cultură fondată la 
Craiova, în 1838, de Constantin Lec-
ca. Serie nouă. Anul I, nr. 1, octom-
brie 1998, 20 pagini. 0,5 lei. Caseta 
redacțională consemna: Mozaicul / 

Revistă editată de Inspectoratul pen-
tru Cultură al Județului Dolj, cu spri-
jinul Ministerului Culturii. Colegiul 
redacțional: Nicolae Marinescu, Ila-
rie Hinoveanu, Constantin M. Popa / 
Secretar de reacție: / Ileana Petrescu 
/ Grafica: Lucian Irimescu / DTP: 
Alin Sântimbrean / Culegere: Lucian 
Voinea / Tiparul: Imprimeria Karma 
& Petrescu. Revista cuprindea pe pa-

gina 1 articolul doctrinar Descoperi-
rea Europei, semnat de Adrian Mari-
no. Programul revistei, Din nou la 
drum... aparținând editorului, semnat 
Redacția, stabilește conexiunile cu ex-
periența anterioară,  la aniversarea a 
160 de ani de la apariția primei publi-
cații culturale din Craiova. În mod 
meritat, șase pagini evocau persona-
litatea lui Constantin Lecca, în texte 
semnate de Constantin M. Popa, Ro-
dica Firescu, Toma Rădulescu, Dania 
Moisa, Irina Cucu, Al. Firescu, Came-
lia Ispas, Doru Pătru, Cristiana Lun-
gu, Mircea Moisa, Aurelia Florescu, 
Ion Militaru, Marian Barbu și, desi-
gur, Nicolae Marinescu. Textului lite-
rar i se rezervă o pagină de poezii de 

Sina Dănciulescu, Gabriel 
Chifu, Constantin Voiculescu, 
Felix Sima, Patrel Berceanu, 
Florea Miu, Gela Enea, Ilarie 
Hinoveanu; Horia Dulvac sem-
nează o pagină de proză, iar în 
cronica literară, Constantin M. 
Popa scrie despre Poezia medie-
vală în limba română de Eugen 
Negrici. Şi alte semnături susțin 
diferite arii culturale.

Ajuns la Cluj, Mozaicul se bu-
cură de întâmpinarea laudativă a 
lui Adrian Marino, care însă, în co-
respondența sa, atrage atenția ca 
acesta să nu fie doar o dublură a re-
vistei Ramuri. La 30 octombrie 1998 
scria că „Pașoptiștii olteni merită 
toată atenția”, revista fiind „un mo-
ment notabil de continuitate cultura-
lă”4. Specificul noii apariții este descris 
de ideocriticul clujean în coordona-
tele gândirii sale profund analitice, la 
11 ianuarie 2001, cu prilejul decernă-

rii Premiului „Constantin Rădu-
lescu-Motru” al revistei Mozaicul, 
pentru ideologie culturală: „După 
mine, Mozaicul exprimă două valori 
esențiale ale culturii române actuale. 
Mai întâi, ilustrează ceea ce este poli-
centrismul. Spiritul românesc se poa-
te exprima în mai multe centre simul-
tan, divergent, uneori contradictoriu 
și, de multe ori, cu idei originale. Mo-
nopolul centralismului care depindea 
de vechiul stat s-a spart, acesta fiind 
un merit fundamental al revistei Mo-
zaicul. Apoi, foarte importantă este 
orientarea ideologică a revistei. Să nu 
uităm că Mozaicul este, de fapt, seria 
a doua a unei reviste pașoptiste făcu-
te de C. Lecca. Ei bine, pașoptismul 
actual a reînviat prin Mozaicul. Deci 
noi suntem într-o fază de neopașop-
tism, de liberalism, de spirit critic, de 
europenism și de inițiative locale cre-
atoare.”5 Este programul urmărit și as-
tăzi cu devotament și profesionalism 
de colectivul editorial, consacrând 
profilul identitar al revistei, a cărei 
evoluție după 20 de ani, ca centru de 
coagulare a valorilor culturale, este 
prezentată în monografia dedicată 
Mozaicului, cu o ilustrație de peste 60 
de pagini.6

1  Vezi Nicolae Marinescu, Aurelia Florescu, Mozaikul –un proiect european, Editura 
„Aius”, Craiova, 2005.
2  Vezi Tudor Nedelcea, Constantin Lecca și tipografia sa, în Printre cărți și oameni, vol. 
VII, Editura „Sitech”, Craiova, 2021, p. 65-68.
3 Apud Florea Firan, Presa literară craioveană, Scrisul Românesc, Craiova, 2004, p. 29.
4 Nicolae Marinescu, Aius 20. File din istoria noastră, Postfață de C.M. Popa, Editura 
„Aius” Craiova, 2011, p. 123.
5 Nicolae Marinescu, Aurelia Florescu, op. cit., p. 97.
6 Vezi Nicolae Marinescu, Revista Mozaicul. Modernitatea tradiției, prefața Presa cul-
turală în căutarea sinelui de Xenia Negrea, Editura Aius, Craiova, 2018.

Aflat sub protecția zeului 
cuvântului Aius Locutius, 

odată cu apariția număru-
lui 288 din octombrie 2022, 
Mozaicul intră în al XXV-lea 

an de existență, pe un loc bi-
nemeritat în peisajul presei 

culturale din România.

@ Ada Stuparu



@ Carmen Neamțu 
filiala Arad
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REFLECȚII

A rticolul de față aruncă o 
scurtă privire asupra presei 
locale arădene și asupra fe-

lului cum aceasta s-a transformat în 
timp. Jurnalismul cultural îmbracă 
o scriitura mai amplă și mai expre-
sivă, cu o tematică diversă, aparte, 
și mai puțin legată de actualitate, cu 
o libertate stilistică sporită. După 24 
de ani în presa culturală, pot spune 
că multe din exigențele jurnalistice 
obișnuite se suspendă aici sau su-
portă retușuri ori amendamente ma-
jore. Se cuvine să distingem între 
jurnalismul cultural din presa coti-
diană și cel din revistele de nișă, 
aparținând uniunilor de creație: 
scriitori, artiști vizuali, plastici etc. 

Cultura la ziar
Presa scrisă arădeană a pierdut te-

ren în favoarea publicațiilor online 
gratuite, care au oferit posibilitatea 
cititorilor să comenteze, sub protec-
ția anonimatului, diversele texte pu-
blicate de jurnaliști. Cel mai recent 
raport citit privind starea mass-me-
dia în România, elaborat de Centrul 
pentru Jurnalism Independent, sub 
semnătura Cristinei Lupu (Starea 
mass-media în România, Cristina 

le online, de unde cititorul își poate 
afla informația în timp real și fără 
costuri, altele decât cele ale conexiu-
nii plătite la internet. În aceste con-
diții vitrege, în Arad, doar două ziare 
mai apar în formula clasică, tipărită, 
unul fiind în limba maghiară: Jurnal 
arădean și Nyugati Jelen. 

Mulți jurnaliști arădeni cu care 
am discutat sunt conștienți de com-
promisul permanent pe care trebuie 
să-l facă pentru a supraviețui. De cele 
mai multe ori ei ajung să cumuleze 
sarcini redacționale: ei documentea-
ză și scriu articole din domenii diver-
se, tot ei ajung să atragă și să aducă 
efectiv și publicitate pentru publica-
ție, iar unii dintre ei sunt implicați în 
activitatea de PR pentru diverse par-
tide. În aceste condiții, la capitolul 
„sacrificate” intră și pagina de cultu-
ră. E redenumită „divertisment”. În 
online-ul arădean, cultura e aborda-
tă într-un stil colocvial, jurnaliștii fi-
ind convinși că un soi de abordare 
cool îi apropie mai ușor de cititori. 

Revistele de nișă. 
Revista „ARCA”

«ARCA», revista arădeană a Uni-
unii Scriitorilor, fondată în februarie 
1990, rămâne un „magazin cultural, 

Lupu, Centrul pentru Jurnalism In-
dependent  https://cji.ro/wp-content/
uploads/2020/04/STUDIU-PRE-
SA-2020_roBT-rev-01.pdf), prezintă 
principalele probleme cu care se con-
fruntă mass-media din România. Ra-
portul s-a bazat pe răspunsurilor a 80 
de jurnaliști din 22 de orașe din Ro-
mânia, inclusiv din Arad, manageri, 
profesioniști din zona academică, 
care au fost intervievați în perioada 
septembrie 2019 - februarie 2020.

Raportul vorbește deschis despre 
o deprofesionalizare în rândul jurna-
liștilor și despre „tentația” de a pleca 
spre administrația publică, unde sala-
riile sunt de două-trei ori mai mari, 
„cel puțin în local”.  Hannelore Petro-
vai, jurnalistă de la Deva, precizează 
în raport, că „în acest moment, în Hu-
nedoara, există mai mulți jurnaliști în 
instituțiile publice decât în redacții”. 
(p.36) După jurnalistul Cătălin Tolon-
tan, de la Libertatea, „de o perioadă 
foarte lungă, începând cu criza din 
2009, meseria s-a decojit de luciu și de 
atractivitate pentru cei tineri. Asta se 
vede, pentru că în zece ani au intrat 
relativ puțini oameni tineri care să fie 
pregătiți sau să vrea să facă meseria 
asta”. (p.39 din raportul citat)

în sensul superior al cuvântului (...) 
Miezul ei e receptarea critică a feno-
menului cultural prin spirite intran-
sigente și inabordabile altfel decât 
prin ofertă culturală autentică. (...) 
«Arca» – și asta o singularizează în 
peisajul revuistic actual – publică în 
fiecare ediție pictori, scenografi, 
sculptori, graficieni, fotografi de artă 
contemporană” (Vasile Dan, scriitor, 
redactor-șef al revistei)

Presa literară arădeană reprezen-
tată prin revista „Arca” nu e în niciun 
pericol atâta timp cât funcționează 
după criteriul valorii, iar spiritul cri-
tic nu e înghițit de ambiții provinci-
ale. „Deculturalizarea publicului” ce 
„trebuie reînvățat să citească din 
școala generală”, „lipsa recenzorilor 
valoroși”, „pericolul localismului” 
pentru o revistă literară, culturală, în-
tr-o vreme aspră din punctul de ve-
dere al codului de valori, iată doar 
câteva teme de gândire legate de su-
biectul de azi, peste care trec, din lip-
să de spațiu. Îmi place să cred că azi, 
revista de cultură „ARCA” oferă o 
omologare a valorilor, dar și o igieni-
zare în câmpul culturii vii, prin spi-
ritul ei critic. Altfel, demersul jurna-
listic cultural e o risipă de energie, 
bani, hârtie.

Începând cu anul 2007, presa ară-
deană trece printr-o criză financiară 
majoră, multe publicații închizân-
du-se sau trecând exclusiv în online. 
Paginile culturale ale ziarelor se re-
duc. Doar un exemplu ca să înțele-
geți transformarea. Ziarul pentru 
care lucram, Observator, oferea trei  
pagini de cultură pe săptămână, cu 
interviuri ample, cronici de carte, de 
concert, recenzii de artă plastică, iar 
evenimentele culturale importante 
din Arad erau reflectate constant nu 
doar cu știri simple. (Festivalul nați-
onal de teatru clasic ținea ziarul în 
loc până veneam să scriu cronica 
spectacolului care se termina la ora 
23! Apoi lua drumul tipografiei). 

Criza din anii 2000 afectează 
structura din redacții și numărul zi-
ariștilor angajați. Aceștia ajung să cu-
muleze funcții multiple, acoperind 
domenii numeroase ale actualității: 
politic, administrativ, economic, po-
liție, jandarmerie, sănătate, cultură 
etc. Tot acum putem vorbi de opor-
tunism, de partizanat, de mercenari-
at din partea jurnaliștilor, care mani-
festă obediență față de patroni (care 
nu de puține ori sunt și politicieni ac-
tivi) și de structuri ale statului, care 

Jurnalismul Jurnalismul 
 (cultural) arădean,  (cultural) arădean, 

scurtă radiografie scurtă radiografie 

plătesc publicitate sau le dau funcții 
jurnaliștilor. În Arad, de exemplu, 
mulți reprezentanți ai presei scrise, 
falimentate, s-au salvat, trecând în 
barca statului, a administrației loca-
le. Jurnaliștii s-au reconvertit în con-
silieri ai diverșilor politicieni locali 
sau în angajați ai Primăriei, ai Con-
siliului Județean Arad, ai Centrului 
Cultural Județean sau Municipal de 
Cultură arădean, ai Regiei de apă-ca-
nal etc. Din această postură mulți 
sunt încă activi în social media, în 
presa online sau au emisiuni la sin-
gurul post local de televiziune (TV 
Arad), unde îi au ca invitați pe pro-
prii lor „șefi”. În aceste condiții, 
obiectivitatea, imparțialitatea, cura-
jul jurnalistului de a critica, de a sem-
nala nereguli sunt inexistente. 

Rezultatul jurnalistic este un pro-
dus de PR, o „reclamă” în care invi-
tatul nu este deranjat cu nicio între-
bare dificilă, ci își turuie nestingherit 
o poveste de succes administrativ/po-
litic. Foarte puține publicații arădene 
mai au conținut obținut prin munca 
de documentare a jurnaliștilor, fiind 
simple platforme care distribuie tex-
te gata scrise de biroul de PR al di-
verselor instituții. Teatrul, filarmoni-
ca nu fac nici ele excepție. De aceea, 
nu de puține ori, găsim aceleași tex-
te, în ziarele tipărite și în presa onli-
ne, chiar cu aceleași titluri și aceleași 
conținuturi, fără o minimă interven-
ție a jurnalistului semnatar.

În ceea ce privește jurnalismul 
cultural în presa cotidiană, acesta e 
tot mai puțin îmbrățișat de jurnaliș-
tii arădeni. Din lipsă de timp/spațiu/
cultură... „Pe vremuri, oamenii folo-
seau scaunul de tortură. Acum au 
Presa”. Acest citat din Oscar Wilde  
și-a pierdut din actualitate și a rămas, 
în condițiile actuale ale presei locale 
arădene, o frază frumoasă, fără aco-
perire în practică. 

Ziarele care rămân tipărite pe hâr-
tie își trec conținutul și în online și 
renunță treptat la pagina de cultură, 
dar și la articolele complexe, repor-
taje, interviuri, anchete, preferând să 
fie culegeri de știri. Nu există, astfel, 
nicio diferență între ele și publicații-
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PROFIL

De ce este atât de mare intere-
sul pentru recuperarea cultura-
lă a Teatrului Vechi din Arad? 
Pentru că este prima construcție 
stabilă (până atunci reprezenta-
țiile teatrale se desfășurau în spa-
ții improvizate, ambulante ori în 
aer liber). În mai 1817, la Arad, 
evreul comerciant Iacob Hirschl 
construiește pe o fundație temei-
nică o construcție în stil baroc  
pentru reprezentațiile teatrale. 
Aici au prezentat spectacole în 
limba română elevii Preparandi-
ei din Arad (întâia instituție de 
pregătire sistematică a învățăto-
rilor pentru școlile românești, în-
ființată în oct. 1812). Mai apoi, aici 
au dar reprezentații trupele tea-
trale din București, a lui Pascali, 
având în componență, ca sufleur 
și ca actor în rol episodic (cf. afiș) 
pe Mihai Eminescu, Millo, trupe 
teatrale germane, sârbești și ma-
ghiare. După 1950, locația a fost 
folosită ca Cinema tograf, ca, în 
prezent, să fie ruină, ambalată 
întro pânză decolorată, cu scân-
duri bătute în uși. În timp ce tim-
pul scurma nemilos în pereții și 
acoperișul clădirii, autoritățile 
se ceartă, dar promit achizițio-
narea și reconstituirea arhitec-
turii originale a Teatrului Vechi, 
care, prin întâietate, are valoare 
națională. 

O vidiu Balint mișcă „lumea cu-
vintelor” în Amintiri din Tea-
trul Vechi (Editura Concor-

dia, Arad, 2022, 163 pagini), volumul 
întâi, pentru „redobândirea unei iden-
tități culturale arădene” și recupera-
rea atașamentului pentru Teatrul 
Vechi din Arad, amenințat de indo-
lență.. Demersul jurnalistic vizează o 
etapă nu prea îndepărtată din impli-
carea acestui „frumos nebun”, alături 
de alți câțiva „muschetari”, pentru sal-
varea Teatrului Vechi din Arad, pen-
tru animarea activității culturale, des-
pre indigestia decidenților politici și 
administrativi arădeni pentru ceea ce 
înseamnă artă, frumusețe, activitate 
culturală de elită. 

Teatrul Vechi! Undeva într-un colț 
al Pieței Avram Iancu, fostă locație a 
Primăriei celei vechi, ambalată într-o 
prelată ponosită și vânturată de negli-
jență (sau interese), clădirea primului 
teatru zidit în 1817 de către Iacob 
 Hirschl dormitează într-o ruină. Aici, 
spune Ovidiu Balint, a avut, prin anii 
2000, biroul cultural, încercând să sal-
veze ce mai era de salvat dintr-un ar-
tefact al Aradului, în care a avut loc 
spectacole teatrale ale unor echipe ce-
lebre, aducând mari actori, persona-
lități importante și marcând cultura 
arădeană cu busuioc de eleganță și 
glăsuire elevată: Pascali, Millo, Emi-
nescu, apoi Fidel Moreno, Aculina 
Şteasni, Anca Parghel, Adam Puslojic, 
Jennifer Rush, Kevin Kostner, Bonnie 

Tyler, Uriah Heep ș.a. Nebunia lui 
Ovidiu (Balint) – asociată cu a lui 
Ovidiu (Cornea), a lui Mihai Popo-
vici, a lui Gheorghe Schwartz, a lui 
Florin Didilescu va îndepărta, deo-
camdată, buldozerele administratori-
lor politicieni de a nivela Casa Hirsc-
hl și Teatrul Hirschl pentru a deveni 
loc preferențial de vilă sau blocușor 
în zonă centrală. 

Amintirile lui Balint, prezentate sub 
formă jurnalistică, într-un limbaj vioi, 
atractiv, frust și totuși elevat, recupe-
rează efortul tinerei generații a anilor 
2000 de a alcătui o personalitate cultu-
rală a arădenilor. Interese josnice, am-
biții politice, ignoranțe administrative 
etc. vor ruina speranțele entuziasman-
te ale „muschetarilor” de a reda Ara-
dului demnitate, identitate și persona-
litate culturală. Sunt pomeniți, între 
aceștia, Ovidiu Cornea (directorul tea-
trului), Mihai Popovici (autorul valo-
roasei monografii a Aradului), Radu 
Dinulescu (regizorul), Tubi Eberlein 

(fotograful), Horia Medeleanu, Bebe 
Costinaș, Onisim Colta. 

În fine, m-am lăsat ispitit de pican-
teriile jurnaliere ale autorului, fără a 
lăsa în „coadă de pește” alte frumoa-
se amintiri de-ale publicistului Ovi-
diu. Pare o obsesie, aproape donqui-
hotească, dar pozitivă, implicarea sa 
în transformarea Teatrului Vechi în-
tr-un complex cultural, luptând cu 
obtuzități politicianiste și cu dezinte-
resele culturale ale decidenților. Te-
nacitatea sa va prinde rod cândva, 
dacă va reuși să mobilizeze „o masă 
critică” amplă, spre a influența auto-
ritățile ca să vrea binele cultural al 
Aradului. Amintirile lui Ovidiu pre-
merg spre experiențe artistice, relata-
te cu farmec și iubire, cum ar fi cea de 
la Avignon, înființarea Cinematecii, 
a Ansamblului folcloric „Zarandul”, a 
Festivalului de Teatru și Film Under-
ground Project, despre concerte, pre-
sa efemeră, dar mai ales despre virtu-
țile prieteniei și ale boemei. 

Ocupându-se „de managementul 
culturii” municipale, amintirile lui 
Ovidiu recuperează „raliul utilajelor 
pentru tăiat lemne”, finalizat cu un 
concurs de tăiat bușteni, în fața Tea-
trului. Apoi tranșarea, de către Mihai 
Popovici, „moțoganul școlit la Bucu-
rești”, a problemei naționalităților, 
aducând o drujbă la bar să taie o masă 
la care stătea el, românul, un ungur, 
un sârb și un țigan („- Tăiem masa în 
patru, fiecare cu masa lui!”. E bine?). 
Portretul lui Bebe Costinaș are con-
sistență și savoare tristă, fiind trasată 
în cinci „linii de creion”: era un revol-
tat împotriva sistemului stupid, opre-
siv, abuziv, dominat de ierarhii inco-
recte sau false”. Şi continuă, asemenea 
unui scriitor versat: „Din revolta lui, 
am învățat că textul scris are coloană 
vertebrală în idee, iar picioarele sunt 
înfipte în verb” (p. 54). Alte linii ale 
portretului sunt sintetizate în cuvin-
tele avea „poezie”. „har”, „boemă” și 
„dorul prieteniei”. Delicioase sunt 
amintirile cu cântăreața Anca Par-
ghel, despre Horia Medeleanu și Mi-
hai Popoviciu, cele dospite cu Kevin 
Kostner și Jennifer Rush. 

Nu pot ignora frumusețea versu-
rilor lui Luca Onu, pe care Ovidiu le-a 
tradus pentru finlandezei: „Lelerim și 
leru-i ler,/ Dumnezeu miroas-a cer /
Aerul din noi, a fluturi/ și zăpezile-s 
săruturi / Ploile din noi, a vară/ și ge-
nunchii tăi, a seară.”

Teatrul Vechi a fost, pentru pari-
zianca Darie Pop, „un laborator cul-
tural”, iar Tatiana Pop, locuind câțiva 
ani în mansarda Casei Hirschl, scrie 

despre „tristețea pereților scorojiți”, 
despre „monumentul esteticii urâtu-
lui”, despre strălucirea doar în memo-
rii a Teatrului Vechi, care a devenit …
periculos, deci „Circulați pe trotuarul 
de vizavi”. 

Amintiri din Teatrul Vechi ale pu-
blicistului Ovidiu BALINT intră în 
categoria operelor literare, încărcate 
de farmec și poezie. Cartea este scri-
să cu iubire, cu nostalgie, dar mai ales 
cu (suficientă) revoltă contra celor 
care ar avea responsabilitatea de a 
reda arădenilor un monument cultu-
ral reper pentru identitate, alături de 
Preparandie și Şcoala Clericală. Scrie 
dintru început autorul: „Am scris zeci 
de texte despre Teatrul Vechi din 
Arad. I-am cinstit memoria, i-am lă-
udat imaginea, așa ruinată, cum e, 
i-am vândut amintirile despre el, am 
scris despre amintirile din el și voi 
mai scrie despre ele”.

UN FRUMOS NEBUN DIN 
SERIA MUSCHETARILOR: 

OVIDIU BALINT, 
„AMINTIRI DIN TEATRUL 

VECHI DIN ARAD”
@ Anton ILICA
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Teatrul Vechi „este o 
bijuterie”, o bijuterie 

a arădenilor, care 
merită să fie afișată 

acestora cu mândrie 
și folosită pentru 
„loisir” și pentru 

încântarea celor 
meniți să aprecieze 

frumosul, cultura, arta 
și demnitatea umană. 
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Văratic  oază de lumină, de 
credință, sălaş de cultură, loc de 
detaşare de tumultul vieții şi 
descoperire a liniştii interioare, 
după care tânjesc oamenii aces-
tor timpuri tulburate și pline de 
incertitudini! Locul acesta, de 
înălțare şi de purificare spiritu-
ală, te cheamă cu dangăt de clo-
pot, cu murmur de rugăciuni, să 
vii săi absorbi cu nesaț aerul 
proaspăt, mirosind a brad şi dă-
tător de sănătate. Şi glasul lui e 
auzit... în fiecare anotimp sosesc 
„vizitatori„  aşai numesc măi-
cuțele pe cei ce poposesc şi se 
odihnesc în căsuțele lor prime-
nite ca nişte pahare de cristal.

Î n aceste zile de început de octom-
brie, Văraticul a îmbrăcat veștmân-
tul toamnei iar văzduhul anunţă 

mare sărbătoare! Se împlinesc 210 ani 
de la prima sfințire a bisericii „Ador-
mirea Maicii Domnului” (1812 – 2022) 
și 20 de ani de când stareţa acestei mă-
năstiri este Maica Stavrofora Iosefina 
Giosanu. 

Născută în anul 1963, ziua a 5-a a 
lunii mai, în comuna Stăniţa, judeţul 
Neamț, din părinţi cu mare dragoste și 
frică de Dumnezeu, Elena copil fiind, 
este crescută de către mamă în spiritul 
credinţei, înțelepciunii și moralităţii 
unei adevărate creștine, iar de la tată 
va dobândi forţa și curajul de a lupta 
cu viaţa în nobila și responsabila misi-
une de călugăriţă. 

La vârsta de 14 ani intră ucenică la 
Mănăstirea Văratic și urmează cu mul-
tă smerenie și statornicie toate trepte-
le ascultărilor. Urmează școala de cân-
tări bisericești de 5 ani având ca men-
tori mari duhovnici: P.C. Părinte Cali-
nic Prisecaru, P.C. Preot Clement Iacob 
și pe profesoară de muzică Maica Onu-
fria Nechifor. 

Tot în această perioadă de noviciat 
se implică și lucrează cu drag la atelie-
rele de covoare și broderie bisericeas-
că, împlinind toate ascultările, fapt ce 
va contribui mult la formarea sa du-
hovnicească.  După 10 ani de noviciat, 
cu binecuvântarea P.F. Teoctist Patri-
arhul României, pe atunci Mitropolit 
al Moldovei și Sucevei, depune voturi-
le monahale și tundere în monahism 
primind numele de călugărie Iosefina. 
În anul 1989 urmează cursurile Semi-
narului „Veniamin Costache” de la Mă-
năstirea Neamţ, absolvind cu diploma 
de Bacalaureat promoţia 1994. Din 
anul 1988-2001 are ascultare de secre-
tară a mănăstirii, dar și de ucenică 
apropiată a Maicii Stareţe Nazaria Niţă, 
pe care o va îngriji cu mult devotament 
și dragoste. În anul 2004 termină Fa-
cultatea de Teologie Ortodoxă, profil 
„Asistentă Socială”, susţinând lucrarea 
de Licenţă cu tema „Duhovnicie-filan-
tropie la Mănăstirea Văratic - tradi-
ţie continuitate şi înnoire”. În toţi aceș-
ti 20 ani, prin strădania și priceperea 
sa dăruită faptelor de bine, cu spirit ad-
ministrativ și gospodăresc, dragoste și 
voinţă a reușit să dea o nouă înfățișare 
Mănăstirii Văratic.

Astfel, la 9 octombrie 2022 se în-
cheie un amplu și greu proiect de resta-
urare, consolidare și pictură a celor 3 
biserici incluse pe „Lista monumente-
lor istorice din județul Neamț” (2004): 
Adormirea Maicii Domnului, Sf. Ioan 
Botezătorul și Schimbarea la față a 
Mântuitorului - sub directa coordona-
re a Maicii stareţe Iosefina. 

Cu binecuvântarea și implicarea 
Maicii Stavrofora Iosefina în toți aceș-
ti ani s-a desfășurat o mai bună orga-
nizare administrativă locală și a obștii 
Mănăstirii Văratic. 

A preluat lucrările Căminului soci-
al-filantropic „Cuvioasa Nazaria”, că-
min de o reală folosinţă pentru mănăs-
tire și pentru cei nevoiași, singuri și 
fără sprijin. Din anul 2018 coordonea-
ză activitatea socială la Centrul rezi-
dențial pentru persoane vârstnice.

Cu destoinice și putere de muncă a 
coordonat lucrările de renovare și mo-
dernizare la interior și exterior a Mu-
zeului din incinta mănăstirii, dându-i 
o aură proprie care umple de sacrali-
tate atmosfera acestui loc. Păstrător a 
unui valoros patrimoniu cultural, artis-
tic și istoric, format din hrisoave origi-
nale, carte veche, acte de danie, obiecte 
de cult din aur, icoane prețioase, icoane 

vechi pictate în tempera pe lemn, da-
tând din secolul al XV-lea, broderii, co-
voare, veșminte preoțești, Muzeul Mă-
năstirii constituie o adevărată bucurie 
pentru ochii curioși și evlavioși ai pele-
rinilor care îl vizitează.

Maica Iosefina a învăţat tainele vie-
ţii spirituale prin rugă, meditaţie, stu-
diu și muncă. În viaţa monahală mun-
ca fiind o cale către sfinţenie. Tăria in-
terioară, puterea sufletului i-a venit în-
totdeauna din rugăciune și credinţa 
lucrurilor bine făcute și împlinite.

Astfel că, înarmându-se cu rugăciu-
ne și voinţă și-a propus să îmbrace 
această așezare monahală într-o nouă 
haină. Cu dragoste și râvnă a coordo-
nat renovarea și modernizarea în tota-
litate a Casei „Partenie Ciopron” și a 
Casei pentru pelerini „Maica Corne-
lia” asigurând pelerinelor locuri de 
odihnă și cazare. Considerând că este 
eficient și benefic pentru nevoile co-

munităţii din care face parte, a iniţiat 
și construit Brutăria „Sf. Nicolae” 
după toate normele europene.

Meritul său, pe lângă aceste reali-
zări încrustate temeinic în timp mai 
este și unul cultural. A organizat și mo-
dernizat biblioteca mănăstirii „Cuvi-
oasa Olimpiada şi Nazaria” contribu-
ind la dezvoltarea și mărirea fondului 
de carte.

O viaţă jertfelnică, onestă, dedicată 
slujirii credinţei, iubirii de oameni și 
istorie - aceasta este, în prea puține cu-
vinte spuse, contribuția Maicii Stavro-
fora Iosefina la desăvârșirea lăcașului 
monahal mult iubit atât de Dumnezeu, 
de pelerini și de turiștii din țară și din 
străinătate ajunși în aceste locuri în-
cărcate de spiritualitate și de istorie ro-
mânească. 

Pe aceste locuri unde distinși crea-
tori de arte, scrise și vizuale și-au purtat 
deseori pașii și au fost vrăjiți de aureola 

spirituală a ţinutului, a fost înfiinţat și 
Centrul Cultural Spiritual Văratic, fi-
ind rodul iubirii, sacrificiului și genero-
zității câtorva oameni de suflet, care au 
dorit a lumina orizontul cunoașterii, 
păstrarea tradițiilor culturale locale, dar 
și pentru bucuria sufletului celor dedi-
cați artelor, literaturii, laolaltă cu nemăr-
ginita credință în Dumnezeu. 

Odată cu inaugurarea și deschide-
rea Centrului Cultural Spiritual Văra-
tec, aici s-au organizat conferințe pe 
diferite teme, au avut loc vizite ale unor 
personalități culturale, ce au fost în-
cântate și surprinse de legătura speci-
ală dintre laic și divin. 

Scriitori, poeţi, intelectuali, notori-
etăţi din lumea întreagă, dintre care 
amintim prof. univ. Nicolae Georgescu, 
prof. Teodor Codreanu, scriitoarea 
Veronica Balaj, profesorul Dan Toma 
Dulciu, de la Viena, compozitorul Eu-
gen Doga, principesa Sofia, europarla-
mentar Maria Grapini, jurnalista Sinzi-
ana Ravini, din Franţa, poetul Petruș 
Andrei, scriitoarea Monica Levinger, 
din Israel, și mulţi alţii au trecut pragul 
acestui centru cultural semnând în „car-
tea de aur” pentru memoria locului.

PROFIL

MĂNĂSTIREA VĂRATIC, 
OAZĂ DE LUMINĂ

@ Emilia Ţuţuianu
editor, director cultural al Centrului 

Cultural Spiritual Văratic

Preocuparea pentru istorie şi învăţătură o ajută să publice volumele: 
• Stavrofora Nazaria Niță – un model de stareță a vremurilor 

tulburi, Ed. Filocalia, 2008;
• Duhovnicie - Filantropie, la mănăstirea Varatic - Tradiție, 

continuitate şi înnoire, Ed. Paideia, 2015;
• „Sf. Iosif de la Varatic – Viața și scrierile Duhovnicești”, 2022.

După 40 de zile de la plecarea 
la cele veşnice a Maicii 

Stareța Nazaria, la 15 august 
2003, la marea sărbătoare a 

Mănăstirii Văratic „Adormirea 
Maicii Domnului” la care a 

participat I.P.S. Mitropolit Dr. 
Daniel şi un numeros sobor 
de preoți Stareți şi Starețe de 

la Mănăstirile din jur, a fost 
numită Stavroforă. F20
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E xistă, în viață, tot mai multe 
momente când logica își pier-
de forța de a ne conduce către 

deznodăminte firești. Iar acest lucru 
apare mai ales atunci când diverși 
stimuli externi, vizuali sau de altă 
natură, capătă întâietate în ceea ce 
privește așezarea tuturor factorilor 
importanți sub semnul deplinei în-
țelegeri, substituind premisele unui 
silogism valid cu factori disparați, de 
o valoare îndoielnică și veridicitate 
discutabilă. Astfel, elementele de-
ducției sunt compromise, concluzia 
devenind cel puțin dubioasă.

Intervențiile exterioare asupra 
gândirii noastre se bazează, cel mai 
adesea, pe aspectele emoționale ale 
unei situații, menite să „adoarmă” 
alte simțuri și să încline balanța ra-
țiunii către consecințe nefirești. Spre 
exemplu, îmi semnala cineva că nu 
degeaba, la televizor, în ultimul timp, 
anumite știri au căpătat aspectul unui 
scenariu previzibil de telenovelă, în 
timp ce multe reportaje îmbină for-
țat piese de puzzle fără legătură, pe 
un fond sonor variind între mișcă-
tor și lacrimogen. Concluziile aces-
tora, dincolo de fracturi logice evi-
dente, sunt acceptate de spectatori 
cu resemnare, întrucât stimulii afec-
tivi modifică percepția și, mult prea 
adesea, întunecă rațiunea. Lucru pe 
care nu îl comentez, fiind dincolo de 
limitele competenței mele.

Dintre fandările pe marginea logi-
cii, cea mai des utilizată este generali-
zarea pripită. O cunoaștem sub diver-
se forme, cum ar fi: „în curtea dom-
nului X a fost găsit un șoarece, așa-
dar toți șoarecii din oraș stau în curtea 
persoanei respective”. Sau, cu o nuan-
ță mai actuală, „un preot a săvârșit o 
greșeală, deci toți preoții sunt așa”...

Îmi vin în minte primele mele 
tentative de a pricepe logica – așe-
zată comod și zâmbind ironic – din 
spatele utilizării unui computer. Fac 
parte din așa-numita generație a mi-
granților digitali (o traducere apro-
ximativă a termenului „digital im-
migrants”, care îi desemnează pe cei 
născuți și crescuți înaintea erei digita-

le, perioada înfloririi tehnologiei di-
gitale, mai exact). Primul meu com-
puter a costat surprinzător de mult 
și a avut un sfert din caracteristici-
le celui mai simplu smartphone din 
zilele noastre. Sistemul de operare 
claca, adesea, iar fiecare actualizare 
(update) transforma experiența uti-
lizării calculatorului într-o aventură 
complicată, cu deznodământ arare-
ori fericit. După o astfel de actuali-
zare, computerul a rămas blocat în 
secvența de pornire, mai exact la acel 
ecran unde este solicitată introduce-
rea numelui de utilizator și a parolei. 
Oricât m-am străduit, Windows XP 
nu accepta nimic din ceea ce scriam, 
păstrând captive toate fișierele perso-
nale în spatele acelui perete de netre-
cut. Am încercat diverse combina-
ții de taste, fără succes. Într-un final, 
disperat, am greșit comanda de rese-
tare – Control (Ctrl)-Alt-Del – și am 
tastat Control (Ctrl)-Alt-Enter. Ca 
prin minune, sistemul de operare nu 
a mai avut nevoie de nicio informa-
ție și a pornit imediat, spre surprin-
derea mea și stupoarea tuturor celor 
cărora le-am povestit întâmplarea.

Combinația de taste neverosimilă 
a funcționat până la următoarea ac-
tualizare de sistem, când totul a re-
venit la normal. Deși nu avea niciun 
rost, întrucât comanda respectivă nu 
face nimic semnificativ (nu vă reco-
mand, totuși, să o testați în Microsoft 
Word sau în Notepad, unde produ-
ce niște modificări stranii la final de 
rând, care pot fi, totuși, anulate), de 

fiecare dată când am întâlnit o situ-
ație complicată, când computerul a 
refuzat să acționeze corespunzător, 
am încercat să utilizez și această so-
luție, pe care am numit-o, într-un fi-
nal, Generalizarea Control-Alt-Enter. 
De ce? Deoarece este cel mai simplu 
exemplu de generalizare pripită: dacă 
a funcționat o dată, va funcționa în-
totdeauna – ceea ce s-a dovedit, me-
reu, a fi fals.

Trăim vremuri stranii, în care logi-
ca este înlocuită, adesea, cu vorbe goa-
le înșiruite pe un fundal menit să stâr-
nească emoții. Deducțiile șchiopătea-
ză de un picior sau de altul, slujind așa 
cum pot mesajul care trebuie trans-
mis, iar erorile „sabotează” apelul la 
rațiune. Categorisim rapid vinovați și 
nevinovați, eludând etape și preferând 
procesele de intenție, fie ele și urmate 
de un eventual proces de conștiință. 
Generalizările pripite, parcă mai des 
întâlnite ca oricând, tind să reunească 
multe persoane sub stigmatul aplicat 
unui grup profesional, nu unui simplu 
individ care a greșit. Iar toate acestea 
au funcționat în trecutul nu foarte în-
depărtat, deci încercăm să le utilizăm 
în continuare – cu riscul evident de a 
jigni inteligența celor care încă mai 
au încredere în spusele noastre. Apli-
căm, până la capăt, falsul passe-par-
tout al vorbelor fără fond, un soi de 
Control-Alt-Enter al circumstanțelor 
actuale. Şi, atunci când vorbesc despre 
aceste lucruri la persoana I plural, de-
sigur, generalizez. Deloc pripit...

Cu dragoste, sensibilitate și pi-
oșenie a coordonat și iniţiat proiectul 
cultural „Varatic - izvor teologic, laic 
şi cultural”, Maica Stavroforă Iosefina 
coordonând apariţia documentară a 
Monografiei Văratic - autor Dan 
Toma Dulciu, apoi albumul dedicat 
marelui poet Mihai Eminescu: „170 
de ani de la naşterea poetului Mihai 
Eminescu” și a contribuit la apariţia 
primei reviste de cultură a Văraticului 
- Floare albastră (2018), sub egida 
Centrului Cultural Spiritual Văratic, 
redactori fiind poeta Emilia Ţuţuianu 
și Dorin Dospinescu.

La alcătuirea albumului dedicat po-
etului naţional care a poposit pe aces-
te locuri încărcate de spiritualitate, 
Anotimpurile poeziei lui Eminescu la 
Văratic și-au adus contribuţia: Ioan 
Aurel Pop, IPS Ioachim, Iosefina Gio-
sanu, Mihai Cimpoi, Ilie Bădescu, 
Emilia Ţuţuianu, Theodor Codreanu, 
Veronica Balaj, Dan Toma Dulciu, Pe-
truș Andrei, Gheorghe Simon, Dorin 
Dospinescu, Cristina Roncea, Victor 
Roncea, Constanţa Abălașei și Nicolae 
Georgescu. 

Trebuie să menționez prezența ce-
lui mai important cercetător al manus-
criselor eminesciene, dl. prof. Nicolae 
Georgescu, un nume de referință în 
toate studiile eminescologice. 

Domnia sa, participând la confe-
rința: Un an sub semnul lui Eminescu 

dedicată marelui poet, ce a avut loc în 
vara anului 2018, a înserat în paginile 
revistei Floare albastră articole de 
mare importanţă pentru cunoașterea 
operei celor doi poeţi: Veronica Micle 
și Mihai Eminescu.

Anul acesta, cu binecuvântarea 
Maicii stareţe Iosefina, sub egida Cen-
trului Cultural și a Editurii Mușatinia 
a fost editat volumul: Iubind în taină 
- dragostea dintre doi mari poeţi, Mi-
hai Eminescu şi Veronica Micle, avân-
du-l ca autor pe reputatul profesor 
eminescolog Nicolae Georgescu. 

Această lucrare poate fi considera-
tă un reper cultural deosebit nu doar 
pentru Mănăstirea Văratic, ci și pen-
tru cercetarea filologică, documentară 
privind legătura dintre această zonă și 
viața poetului Mihai Eminescu.

Textele semnate de dl. Nicolae 
Georgescu sunt documentate din ma-
nuscrisele eminesciene, Domnia Sa fi-
ind un apreciat cercetător al vieţii po-
etului naţional, prezent și implicat su-
fletește și în activitățile cultural-spiri-
tuale ale Văraticului. 

An de an aici vin aici nenumăraţi 
vizitatori și pelerini care, străbătând 
drumurile din zona mănăstirii, dru-
mul ce leagă mănăstirile Văratic și 
Agapia, preocupaţi fiind de dezvolta-
rea cultural-spirituală a fiinţei uma-
ne, se opresc și asupra valorilor ro-
mânești, iar atunci sentimentul naţi-
onal izbucnește cu mândrie, gândind 
la creaţia marelui Eminescu, auzim 

murmurându-se: „s-auzi mândră glă-
suire a pădurii de argint” - plini de 
emoţie și fascinaţi de feericul peisaj 
al pădurii de argint ce te-ntâmpină 
la intrarea în Văratic! 

În acest decor, în depărtare se pro-
iectează, parcă din alte sfere, umbre-
le celor doi poeţi îndrăgostiţi: Vero-
nica Micle și Mihai Eminescu. Pașii 
pelerinilor pornesc molcom spre 
mormântul Veronicăi, unde, tulbu-
raţi, cu pioșenie aprind o lumânare, 
murmurând: „Mai am un singur dor”, 
lăsând să curgă o lacrimă în aminti-
rea poetul naţional și a muzei lui, fru-
moasa Veronica.

Îi urăm din tot sufletul „La mulţi 
şi binecuvântaţi ani, Maicii stareţe 
Iosefina” și aducem un gând de recu-
noștinţă tuturor celor care și-au adus 
prinosul de suflet în acești ani pentru 
păstrarea, cunoașterea și promovarea 
mânăstirii, simbol de cultură și spiri-
tualitate ortodoxă românească!

Maicii Stavrofora Iosefina Giosanu, 
stareţă a Mănăstirii Văratic, Consiliu-
lui Mănăstirii Văratic, dlui primar Ne-
culai Adrian Nastasă și Consiliul Lo-
cal al Primăriei Agapia, dnei europar-
lamentar Maria Grapini și Centrului 
Cultural Spiritual Văratic, aducem re-
cunoștința noastră pentru colaborarea 
și asigurarea finanţării editării în con-
diţii grafice deosebite a albumului 
Anotimpurile poeziei lui Eminescu la 
Văratic – mărturie a sfinţeniei unui 
trecut și prezent cultural la Văratic. 

F

GeneralizareaGeneralizarea
Control-Alt-EnterControl-Alt-Enter

@ Alexndru Pripon
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14 octombrie 2022 a fost 
o zi specială la Filiala UZPR 
„Radu Macovei” din Galați. 
A fost premierea câștigătorilor 
Concursului de eseuri 
„România frumoasă”, ediția 
a Va, cu tema: „Ospitalitate 
și generozitate, la români”. 

Î ntâlnirea de suflet dintre generații 
a avut loc la amintitul Colegiu gă-
lățean, pentru că premierea a fost 

urmată de (re)deschiderea proiectului 
educativ „Să rescriem povești identitare, 
la Dunărea de Jos”.  Profesor Elvira Ale-
xandrescu, bibliotecar, a fost cea care a 
deschis manifestarea, salutând oaspeții, 
elevii și cadrele didactice, implicate în 
proiectul nostru educativ.

În sala „Amfiteatru” a istoricului co-
legiu, am făcut premierea celor mai buni 
condeieri din județul Galați, tineri care 
au trimis lucrări pe adresa Filialei UZPR 
„Radu Macovei” - Galați: 

Astfel, Premiul pentru reportaj „Radu 
Macovei”, acordat în al doilea an de la in-
stituire, a mers la eleva Alecsandra Ignat, 
de la Colegiul Național „Costache Negri” 
- Galați, cls. a-X-a, prof. coord. Elvira 
Alexandrescu, intitulat - „Bunii din Țara 
Ospitalității”. 

Premiul I I-au adjudecat două con-
curente: Alexandra-Cosmina Brăilescu, 
cls. a VIII-a, Școala Gimnazială „Anghel 
Rugină” - Tecuci, prof. coord. Liliana 
Sima, cu eseul - „Chemarea mea” și tână-
ra Cristina-Sabrina Toma, clasa a XII-a 
A, Colegiul Național „C. Negri” - Galați, 
cu portretul „Zanfira”;

Premiul II a fost acordat elevei Maria 
Manea, cls. a-XI-a, Colegiul Național 

„Vasile Alecsandri”, cu „Revedere”. Anca 
Mihaela Dumitrache, clasa a X-a, Cole-
giul Național „Costache Negri”, prof. co-
ord. Elvira Alexandrescu, a primit o Men-
țiune, pentru lucrarea - „Iubirea mătușei 
Ana, dulceață de trandafiri”, iar  Premiul 
special a ajuns la Adriana-Corina Ghen-
cea, acum studentă la Facultatea de Lite-
re - București, prof. coord. Elvira Alexan-
drescu, cu lucrarea - „Părintele Boldeanu, 
făclie de lumină într-un colț de rai”. 

În context, fiecare premiat a  prezen-
tat pe scurt tema lucrării, înscrisă la con-
curs. Toți au creionat din cuvinte păstra-
te în suflet, statura unor Oameni deose-
biți ale căror fapte le-au marcat copilă-
ria, tinerețea și devenirea. 

A fost invitată la concurs doamna 
Simona Huciu (Dogaru, pe numele de 

domnișoară), câștigătoarea Premiul I, la 
ediția a II-a a Concursului de eseuri „Ro-
mânia frumoasă”, cu tema: „Mama, chip 
de icoană”. Fostă absolventă a C.N. „Cos-
tache Negri”, astăzi, asistent social la un 
așezământ filantropic din Galați, Simo-
na a rememorat clipe de neuitat din vre-
mea liceului.

„Să rescriem povești 
identitare la Dunărea de Jos”

Şi am (re)deschis proiectul educativ: 
„Să rescriem povești identitare, la Dună-
rea de Jos”. Acest proiect, inițiat de Fili-
ala UZPR „Radu Macovei” - Galați, a 
debutat între anii 2018 și 2020 (până la 
pandemie), în parteneriat cu Liceul de 
Artă „Dimitrie Cuclin”, Parohia „Vovi-
denia” și Societatea Națională a Femei-
lor Ortodoxe - Galați. 

L-am reluat, în această toamnă gene-
roasă, când gazda noastră - prof. Elvira 
Alexandrescu - a explicat participanților 
care este obiectivul proiectului educativ 
- „Să rescriem povești identitare, la Du-
nărea de Jos”. Anume, acela de a readu-
ce în actualitate vechea îndeletnicire a 
țărăncii de la Dunărea de Jos, ca parte a 
spațiului, culturii și spiritualității româ-
nești, pornind de la cercetările realizate 
cale de aproape jumătate de veac de et-

nologul gălățean Eugen Holban (1935-
2021).  Proiectul este organizat, la amin-
titul colegiu, la inițiativa Uniunii Ziariș-
tilor Profesioniști din Romania, Filiala 
„Radu Macovei” - Galați, în ideea că vi-
itorii noștri dascăli trebuie să insufle uce-
nicilor dragostea față de tradițiile româ-
nești, față de frumusețea veșniciei care 
s-a născut la sat.

Cu sprijinul conducerii și al cadrelor 
didactice de la „Sorbona gălățeană” (sin-
tagma aparține prof. Gh. Felea), joi - 20 
octombrie - am parcurs latura practică 
a proiectului, în atmosfera primitoare a 
bibliotecii. 

Peste treizeci de elevi, de la clasele a 
V-a, a IX-a și a X-a, programați în trei 
serii, au exersat arta de a coase punctul 
românesc.  Toți au fost curioși, dornici 
și temerari în a învăța să folosească acul 
și ața. Am început cu semnul de carte. 
Toate cele trei ore au fost o bucurie să 
constatăm că preocuparea copiilor pen-
tru vechea îndeletnicire a stră-străbune-
lor noastre a înlăturat tentația copiilor 
de a folosi telefonul. Unii dintre ei, cu 
mai multă îndemânare, și-au luat acasă, 
ca temă de vacanță, semnul de carte pen-
tru a scrie, pe pânză, prima „poveste 
identitară”. În această primă etapă, am 
lucrat pe etamină, cu arnici negru și 

roșu, potrivit rânduielii tradiționale. Pe 
tot parcursul exercițiului practic, am fost 
surprinsă să o redescopăr pe prof. Elvira 
Alexandrescu, bibliotecar, îndeplinin-
du-și misiunea de fotoreporter. Prof. Au-
relia Caragea creează niște lucrări în mi-
niatură din punct românesc, de excep-
ție, în timp ce doamna prof. Gina Bur-
ghiu a lucrat efectiv semnul de carte. Ba 
chiar, și-a luat lucrul acasă, să exerseze, 
în vacanță. Au fost de mare sprijin și 
doamnele profesoare, cu statut de volun-
tare în acest proiect: Ilona Terescenco, 
Cristina Ciobanu, Carmen Necula-Vije-
lie, Luminița Dragomir, Jana Chiriac, La-
cramioara Gună.

Simultan, activitatea în acest proiect 
va fi organizată pe structura unor prele-
geri-dezbatere, pe marginea unor locuri 
comune, pe   semnificația semnelor și 
însemnelor care se regăsesc pe veșmin-
tele tradiționale românești.

Mulțumim, doamnei prof. Andra 
Ionescu, director al CNCN, doamnei 
prof. Elvira Alexandrescu, prietena Fi-
lialei UZPR „Radu Macovei” - Galați, 
de mai mulți ani. Mulțumim dascălilor 
și elevilor prezenți, la activitățile noas-
tre! Sperăm că ne vom păstra același 
entuziasm, pe viitor.

Foto: Arhiva CNCN

Filiala UZPR „Radu Macovei” Galaţi
Premierea câștigătorilor Concursului de eseuri 
„Ospitalitate și generozitate la români” - ediția a V-a
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Înainte de acest moment, 
am început ziua la Biserica 
„Pogorârea Sfântului 
Duh și Sfântul Stelian”, 
cu pomenirea ziariștilor 
adormiţi în Domnul 
din cadrul Filialei UZPR 
„Radu Macovei”- Galaţi, 
a domnului Dinu Doru 
Glăvan, președintele UZPR, 
a vrednicului de amintire 
Costache Negri (1812-1876), 
mare iubitor al locului, 
patriot român, scriitor, om 
politic, ctitorul Colegiului 
Naţional „Costache Negri” din 
Galaţi și a cadrelor didactice 
care au format generaţii și 
generaţii de dascăli. 

@ Maria Stanciu
Președinte UZPR Galați



24       UZP     NR.28  -  2022 NR.28 -  2022     UZP       25

ACCENTE

Reținem aceste rânduri pline de 
poezie, semnate de tânăra Alecsandra 
Ignat, elevă în clasa a-X-a, la Colegiul 
Național „Costache Negri” din Galați, 
cea care a obținut Premiul pentru re-
portaj „Radu Macovei”, acordat de 
Filiala UZPR „Radu Macovei” - 
Galați, la Concursul de eseuri 
„România frumoasă”, ediția a V-a, 
cu tema - „Ospitalitate și generozita-
te, la români”. 

Premiul acordat de noi nu este un 
accident. Între alte mențiuni și pre-
mii, Alecsandra a mai obținut 
Premiul I, la Olimpiada Poveștilor; 
Premiul I, la Festivalul Toamnei, cu 
lucrarea „Către veșnicie, prin sat”, pu-
blicată în volumul de antologii - 
Fantezii literare; Premiul II, la 
Olimpiada - Lectura, ca abilitate de 
viață”... 

Tânăra din Galați este preocupa-
tă de lectură, iar între preferințele sale 
se numără: Eminescu, Blaga, 
Shakespeare, Slavici, Vlahuță, J.M. 
Barrie, C. S. Lewis. O felicităm, iar 
pe dumneavoastră, cititorii, vă invi-
tăm în Ținutul Ospitalității...

E xistă o apetență virală pentru 
tot ceea ce este nou, modern 
sau tânăr vizavi de opozabi-

lele lor, care seduce prin mijloacele 
cele mai subtile atât conștientul, cât și 
subconștientul persoanei – am să evit 
cuvântul individ, părându-mi cumva 
insipid față de esențialitatea persoanei. 
Şi observ cu blazare cum generațiile se 
transformă în amintiri sau provocări 
în funcție de unghiul și perspectiva 
abordării, întrebându-mă exhaustiv 
unde și cum se măsoară progresul 
umanității dacă în această acerbă 
competiție socială generațiile se con-
trapun în loc să-și comunice însușirile 
dobândite, de parcă s-ar sfârși karma 
perpetuei înțelepciuni umane.

Mai observ și o veșnică negare sau 
ignoranță care motivează un conflict 
tacit și care cred că nu servește pro-
gresului. Mai concret, politicile mari 
urmăresc oare să elimine sau să igno-
re generațiile culturaliste care dețin 
unele repere considerate perimate în 
raport cu noile curente culturale? 
Deși ar fi în regula naturală a jocului 
conflictul dintre generații, totuși, 
unele particularități par să creeze di-
ferențe insurmontabile. Lipsa totală 
sau parțială a educației cantonată în 
zona submediocrității, surprinde as-
pecte diferite ale instrucției aflată în 
ipostaze ce diferențiază generațiile 
sau chiar persoane din interiorul ace-
leiași generații prin calificare și edu-
cație din ce în ce mai diluată în une-
le paliere sociale. Frapează modul în 
care „neo” investește în cuvinte și im-
plicit concepte perimate aparent, 
aruncate cu blam cu tot la coșul isto-
riei, sensuri noi cu pretenții moder-
ne. Acest aspect nu poate evita de-
ducția clară a machiavelismului con-
temporan concertat în planul histri-
onic al societații bulversate de setea 
demolării și dezrădăcinării de trecu-
tul recent. Bunăoară, cuvântul patrie 
– de altfel viu din antichitatea gre-
co-romană, bază a culturii europene 

vechi – cu înțelesurile sacrosante, 
adânc ancorate în spiritul apartenen-
ței protoistorice, nu-și mai găsește lo-
cul și paternitatea virtuală în spațiul 
comunicațional. Să fim oare mai ata-
șați de valori fundamentale unii din-
tre cei de astăzi (mă refer la tendin-
țele manevrante ale unor curente so-
cio-filosofice, experimentale) față de 
filosofii Greciei antice, care ne-au 
structurat conceptele statalității și 
apartenenței la o națiune? Şi în Biblie 
sunt amintite semințiile și neamurile 
cu transcripție în națiuni, popoare. 
Nu aș vrea să pledez în mod special 
pentru o opțiune sau alta, dar cred că 
aplicarea unui utilitarism, fie el chiar 
premeditat și proiectat din timp, nu 
ține cont de multe aspecte ca să poa-
tă fi acceptat în mod logic, natural, de 
către societate. S-ar putea spune că a 
se raporta la realități care nu repre-
zintă un astfel de curent este inedit și 
inovator prin el însuși – fapt prea pu-
țin logic – având în vedere legile ca-
uzalității aplicabile și în acest caz. 
Poate efectele sau nici chiar ele nu 
contează pentru unii actori sociali de 
asemenea sorginte. Reformarea prin 
distrugere a lumii ar putea fi un pas 

purificator? Şi toate energiile care ar 
putea fi folosite într-o direcție pozi-
tivă, constructivă și cu adevărat no-
vatoare, umanistă și veridică fiind 
epuizate în planuri și acțiuni nefaste 
cui folosesc? Răspunsul ar putea să 
rezide din filosofiile pământene, din 
mitologii sau căutările ancestrale. Din 
paradigmă impusă a luptei dintre 
bine și rău să nu uităm și că toate sunt 
supuse schimbării… iată-ne la o răs-
pântie existențială…

Opțiunea omului social pare că nu 
mai este în prezent veridică, culmea, 
în democrație, pentru că multe sem-
nale sociale nu mai exprimă esenția-
litatea, fiind escarmotate, minimizate 
sau dimpotrivă, exagerate până la 
stupizenie. Din piața gândirii libere, 
persoana contemporană se alege cu 
o opțiune care îl segreghează emoți-
onal, îl separă sub pretextul raportu-
lui ofertă/ concurență/valoare perso-
nală, inhibându-i sau atentând la mo-
dificări mentale induse de către me-
saj... Dispariția unor mijloace sau 
însușiri, canale de comunicare, este 
în fapt o substituire inteligentă a tot 
ceea ce a fost valabil și valoros ante-
rior. M-aș opri aici deocamdată, su-
punând atenției o reflecție finală: ne 
metamorfozăm scizionar.

PROIECȚII

Filiala UZPR Galați a acordat Premiul pentru reportaj 
„Radu Macovei” elevei Alecsandra Ignat

Bunii din Ţinutul Ospitalității

P e bolta Pământului curg și izvo-
răsc stele. Odată, am urmat și 
eu una dintre ele până în Țara 

Ospitalității. Artere late, cu pereți groși 
prin care munții pompează esența vie-
ții, poartă suflarea creației spre restul 
organelor: păduri și crânguri negre, 
sate izolate și așezări rurale, văi și chei 
înguste, vase de apă care unesc leagă-
nul civilizației carpatine de veșnicie 
prin bătăi de inimă.

De-a lungul veacurilor, zâne și fa-
uni, centauri și ciute au legat de aceste 
ape virtuți și valori, ca să știe unde se 
află fără busolă sau hartă, în serile în 
care stelele cerului sunt acoperite de 
nori. Dansau și cântau, țineau ospețe, 
și la final șopteau copacilor vise dulci, 
vrăji de mult pierdute, iar ei uitându-se 
la apă le spuneau pe pământul căror 
țări pășesc.  Încet-încet, făpturile pă-
durilor s-au ascuns de ochii oameni-
lor, fugind de lăcomia lor, iar copacii, 
pentru că nu mai era nimeni care să 
știe să le vorbească, s-au închis adânc 
în ei înșiși. Singurul care mai știe tai-
na în zilele noastre este vântul: se bagă 
ici, se bagă acolo și le dă muritorilor 
povești să le scrie, cu condeie, pe hâr-
tia timpului. De la vânt am aflat unde 
se află Ținutul Ospitalității, și el mi-a 
ghidat pașii până la porțile sale.

Această țară, numită și Țara Moți-
lor, se află în brațele Munților Apuseni, 
pe valea Arieșului, artera principală a 
locului, ce izvorăște din inima Munți-
lor Bihor. De o parte și de alta a apei, 
căpițe de fân joacă rolul străjerilor tă-
cuți, protejând pământul strămoșesc 
încă din cele mai vechi timpuri. Îm-
prăștiate pe coline, ele oferă trecători-
lor priveliștea oglindită a aurului ce se 
ascunde în peșterile din stânca gău-
noasă a munților. În spatele lor se ri-
dică trufași și mândri pereți abrupți, 
încununați cu brazi verzi și perdele 
groase de smarald. Piscurile înalte stau 
pudrate în lunile de iarnă cu pulbere 

de stele, iar crengile sunt placate cu ar-
gint. Întregul ținut șerpuiește după va-
lea apei, urmându-i cursul până la văr-
sarea în Mureș.

Țara Moților, numită după locuito-
rii ei pe chipurile cărora încă se reflec-
tă trăsăturile strămoșilor lor cu sânge 
eroic, îl așteaptă pe călător cu brațele 
deschise, căci pentru fiecare om care 
pășește prin acest colț de rai  există, în 
vârful vreunui „deluț”, Buna și Bunul 
care să-i primească cu brațele deschi-
se; arhetipul bunicilor cu ochii calzi și 
vorbe înțelepte. Ei clădesc cu mâini si-
gure un univers propriu al bunătății și 
al înțelegerii. Ei țin în căușul palmei, 
după caz, o căsuță cu uși joase, de grin-
zile cărora să ai norocul să te lovești de 
fiecare dată când le intri pe prag, câte-
va animale pe care le îngrijesc cu sâr-
guință și pe care să le urmărești atent. 
Mai au Bunii și un munte de un mili-
on de ani - înveșmântat cu păduri și 
râuri, și o punte... Îl țin la poartă și-l 
admiră, îl îngrijesc și-l ocrotesc, iar 
când ești pregătit ți-l oferă să faci cu el 
„ce-i știi și ce vei vrea”.

Cu mâinile la piept, mâini blânde 
și calde, bătătorite de timp, ei poartă 
parcă întreaga boltă a cerului în spate, 
iar seninul lui se reflectă pe chip și în 
suflet. Şi nu se plâng că povara vieții 
de e grea, sau că-i prea mare. Doar că, 
uneori, când dai să pleci, pe obraji li se 
preling stele ce lasă urme adânci în 
brazda feței lor. Acești oameni cu su-
flete pline de bunătate și de lumină bat 
zilnic palma cu veșnicia, și oricine ești, 
ei sunt gata să împartă cu tine din pu-
ținul pe care îl au. 

Odată, am urmat și eu o stea până 
în Țara Ospitalității. Mi-a cerut la 
schimb o fărâmă de suflet, pe care să o 
planteze la poarta inimii unor bătrâni, 
să o ude ploile și să o dezmierde soare-
le până s-ar ridica într-un copac falnic, 
ca să le țină de urât. De atunci, pașii mă 
poartă acolo iar... și iar... și iar...

@ Alecsandra Ignat

Tendinte comunicationale Tendinte comunicationale 
@ Vivi Viorel Pinteaactualeactuale
¸̧¸̧
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ACTUALITATE

„Între oglinzi paralele” este o 
emisiune de talk-show socio-
cultural a postului regional 
Express Tv, cu sediul în Galați, 
care se difuzează de peste două 
decenii, pentru județele Galați 
și Brăila. Tânăra de la „Express 
TV” numără 23 de ani și este cea 
mai longevivă emisiune de gen, 
nu doar din Galați, ci din țară. 
Că a fost vânt sau soare peste 
massmedia națională sau 
locală, „oglinzile paralele” ale 
ziaristului Cătălin Negoiță șiau 
văzut de drum, deși, au fost 
perioade când imaginea Binelui 
a fost și distorsionată, în funcție 
de anotimpurile sociopolitice, 
pandemice, mai mult sau mai 
puțin prielnice presei 
românești. 

Cine este Cătălin Negoiță? 

Î n sensul larg al cuvântului, ziaristul 
nostru este un îndrăgostit de viața 
cotidiană și, mai ales, de faptele is-

torice ale înaintașilor, înaintașilor noștri. 
Este absolvent al Facultății de Istorie și 
Filozofie - București, are un doctorat în 
Istorie și un masterat (2020) în Cultură 
și Civilizație Ebraică. Este unul dintre 
primi ucenicii ai ziaristului Radu Ma-
covei, ctitorul primului cotidian din 

România postdecembristă, ziar apărut 
în zorii zilei de 23 decembrie 1989. Încă 
de mic, „de câte ori asculta știrile la te-
levizor”, Catălin se vedea ziarist. Visul 
copilăriei s-a împlinit imediat după anii 
1990, când tânărul absolvet de Istorie a 
trecut examenul de redactor al cotidia-
nului „Viața liberă” din Galați, la Depar-
tamentul Politic. Aici a intrat în tainele 
acestei profesii care îți aduce satisfacții, 
dar și multe încercări.

Din presa scrisă, s-a îndreptat către 
jurnalismul de televiziune, la postul re-
gional „Express Tv”, iar din anul 2001, 
a armonizat latura practică a ziaristicii 
cu cea teoretică, în prezent, fiind confe-
rențiar universitar dr. habilitat la Depar-
tamentul de Literatură, Lingvistică și 
Jurnalism -Facultatea de Litere din ca-
drul Universității „Dunărea de Jos” - Ga-
lați. Din octombrie 2010 este director 
executiv al Direcției Județene de Cul-
tură - Galați din cadrul Ministerului 
Culturii. Nu în ultimul rând, este pre-
ședintele Asociației Române de Istorie 
a Presei, una dintre ultimele întâlniri, 
în materie, fiind în frumosul Novi Sad, 
capitala Voivodinei - Serbia.  

În televiziune a debutat la postul lo-
cal „Express Tv”, în 15 ianuarie 1999, cu 
emisiunea de suflet - „Între oglinzi para-
lele”, simultan, fiind  director de progra-
me, apoi, director general. În urmă cu 
aproximativ trei ani, pe lângă emisiunea 
„Între oglinzi paralele”, Cătălin a inițiat și 
realizat și emisiunea „România mea”, o 

emisiune de „istorie pură”, care dezbate 
aspecte controversate din istoria deve-
nirii noastre ca națiune și popor. 

Așa se face că viața sa se împletește 
cu cea a amintitului post regional de te-
leviziune, care transmite de ani buni 
pentru Galați și Brăila. O dragoste con-
stantă, care te învață să știi să asculți, să 
știi să renunți, să determini atitudini, 
emoții... Să înveți să iubești și să ridici 
până și cea mai răsturnată imagine a re-
alității de ieri, de azi, din viitor, în ideea 
că presa - fie scrisă, audio sau de televi-
ziune - are și puterea de a restaura fiin-
ța, mediul înconjurător, mediul so-

cio-cultural, și nu doar de a informa și, 
adeseori, în ultimii ani, a deforma.

În aproape un sfert de veac de televi-
ziune, la emisiunea pe care o realizează 
a avut invitați unul și unul: de la Arhie-
piscopul Dunării de Jos, prezent cu oca-
zia marilor evenimente din viața comu-
nității creștine de la Dunărea de Jos la 
profesioniștii din Cultură, Artă, Presă, 
Socio-Economie; de la „preferatul” Rege 
Mihai, la toți președinții de stat ai Ro-
mâniei. Între oaspeții postului „Express 
Tv” s-au aflat: nemuritorul poet Grigo-
rie Vieru, poeta Leonida Lari, fostul pre-
mier al Republicii Moldova – Mircea 
Druc, prințul Şerban Cantacuzino...

Ce înseamnă televiziunea, 
pentru ziaristul Cătălin Negoiță?

Dar, dincolo de ceea ce se vede pe 
ecranul acestei „cutii magice”, jurnalis-
mul de televiziune înseamnă lucru în 
echipă, armonie, nu doar între cuvânt 
și imagine, ci între redactor, operator și 
specialistul de la montaj... Produsul fi-
nit într-o televiziune - mai mică ori mai 
mare - presupune, în decursul atâtor 
ani sute, chiar mii de ore, de nopți albe 
la filmări, montaj, alături de colegii de 
la tehnic, pentru a finaliza la timp un 
film documentar, un reportaj, o gală, 
un clip, o transmisiune în direct. „În 
toți acești ani, ani frumoși, pe lângă te-
leviziune, am pus cu toții umărul la ne-

numărate transmisiuni în direct, a spec-
tacolelor cu public, plus Gala Express 
Tv, aflată (înainte de pandemie) la 
a-XIV-lea ediție. Au rămas în memoria 
gălățenilor: Show-ul Eclipsa, o transmi-
siune în direct de douăsprezece ore, 
apoi, transmisiunile în direct ale unor 
emisiuni de divertisment, sportive, in-
clusiv meciuri de Cupa Davis. Carul 
nostru de reportaj a filmat pentru Tvr.,  
Pro Tv., Antena 1 și alte televiziuni. Am 
încercat să facem un exercițiu de em-
patie cu gălățenii, cu brăilenii, cu toți 
cei care iubesc viața în comunitate”, spu-
ne interlocutorul. 

Istoric la bază, se înțelege că, ziaristul 
Cătălin Negoiță a urmărit firul istoriei 
contemporane, raportându-se la trecut. 
Are trei titluri de carte de autor: „Pactul 
sărutului”, (Pactul Briand-Kellogg-1928), 
Editura Dominus-Galați, 2001,  „Țara ui-
tată. Cadrilaterul în timpul administra-
ţiei românești 1913-1940”, Editura Fun-
dației Scrisul Românesc, Craiova, 2008, 
o carte - document, bazată, între altele, 
pe acte, documente din arhiva Ministe-
rului Afacerilor Externe;  „Buletinul des-
pre starea Basarabiei” și „Lumea de-a bu-
șilea”, ambele la Editura „Tritonic”, 2015.  
Mai nou, cochetează cu poezia. 

De asemenea, a coordonat 15 volu-
me cu colectiv de autori, între acestea: 
„Cultura și presa în spațiul european”, 
Editura Ars Docendi, București, 2009; 
2015; Presa primului Război Mondial, 
Editura Tritonic, 2015, volum coordo-
nat împreună cu profesorul Zanfir Ilie 
și premiat de Fundația Magazin Isto-
ric, în 2016; Mediamorfoze, în șapte vo-
lume; Editura Tritonic, 2018 și altele.

Ca director al Direcției Județene de 
Cultură Galați a inițiat, organizat și sus-
ținut, cu participarea unor istorici renu-
miți, în colaborare cu Muzeul de Istorie 

„Paul Păltănea din Galați”, întâlniri cu 
istoria, unde au fost dezbătute faptele ele-
se ale ctitorilor României Mari.

În diverse etape profesionale, a fost 
apreciat cu:  Premiul „Brunea-Fox” al 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști pen-
tru editorial, în 1993;  Mențiune pen-
tru talk-show politic, la Festivalul de 
Televiziune „Tele Vest Timișoara” 
(1999) și, tot în același an, Premiul 
„Petrache Poenaru” pentru emisiuni 
de analiză politică, acordat de Uniu-
nea Ziariștilor Profesioniști din Româ-
nia. În 2000, a primit Ordinul Jurna-
listic pentru întreaga activitate, clasa a 
II-a, acordat de UZPR.  

Între 16-17 septembrie 2022, conf. 
univ. dr. habil. Cătălin Negoiță a fost 
prezent la Novi Sad - Voivodina, în 
Serbia, la Congresul Internațional de 
Istoria Presei, ediția a XV-a, cu tema: 
„Presa românească din Diaspora și 
exil”, unde s-a bucurat de toată atenția 
participanților. De aici, a revenit cu o 
„Diplomă de excelență”. 

Ancorat în realitatea cotidiană, jur-
nalismul lui Cătălin Negoiță are voca-
ția durabilității, pentru că dincolo de 
evenimentul cotidian, perisabil, aflat 
sub capriciile p(l)andemiei, presa cul-
tural-istorică, în mod „express”, trece 
peste bariera uitării istoriei.

Foto: arhiva Cătălin Negoiță

Presă și pandemie. Emisiunea „Între oglinzi paralele”, 
de la „Express TV”, 23 de ani sub coordonarea 
ziaristului CĂTĂLIN NEGOIȚĂ
@ Maria Stanciu

Cătălin Negoiță este 
membru al Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști 
din România, Filiala 

Galați, dar și al Asociației 
Române de Istorie a 

Presei, din anul 2016, fiind 
președintele acesteia.

Dincolo de cuvânt și 
imagine, „televiziunea 

însemnă emoţie. Puterea 
televiziunii se vede atunci 

când reușești să-l faci pe 
om să râdă sau să plângă”, 

spune jurnalistul gălățean.
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E xistă o zicere românească con-
form căreia omul sfințește locul. 
Şi cred că nu e doar românească, 

ci una fără niciun fel de granițe fiindcă 
omul, împlinindu-și menirea divină a 
existenței, are capacitatea de a însemna 
cu atributele sacrului trecerea, deve-
nirea, urcușul. Într-un cuvânt, timpul. 
A marca spațiul și timpul cu efigii ale 
succesului, făcându-le strălucitoare și 
inspiratoare în percepția celorlalți, iată 
un har care ține doar de vrerea Celui 
de Pretutindeni. 

Mă gândesc la asta ori de câte ori 
mă intersectez cu cineva care mă ui-
mește cu naturalețea firii sale, cu însu-
șirea de a-și pune amprenta personală, 
benefică întotdeauna, asupra locului și 
timpului ocupate între semeni.

În urmă cu vreo doi ani l-am întâl-
nit pe Petru Frăsilă, făcător de impre-
sie bună din prima încrucișare a pri-
virilor. În primăvara acestui an, când 
am avut prilejul de a înțelege mai bine 
ce face și cum face, m-am edificat. Re-
alizează emisiuni TV de peste 30 de 
ani și deține postul TeleMoldova Plus 
din Iași, post cu audiență națională 
din luna septembrie, nemaipunând la 
socoteală că dincolo de Prut se recep-
ționează de mai multă vreme. A urcat 
pas cu pas, depășind obstacole de tot 
felul, inclusiv un proces cu statul ro-
mân câștigat la CEDO. L-au ajutat in-

tensitatea pasiunii cu care radiografia-
ză viața spre a-i descoperi și releva fru-
mosul, consecvența în abordarea neos-
tentativ elevată a laturii spirituale a 
cotidianului, emisiunile educative 
având pondere în grila sa de programe, 
și evidenta strădanie de a cuprinde di-
versitatea într-o unitate a comunicării 
captivante. Dar mai e ceva, ceva ce nu 
găsești la prea mulți confrați. Omul 
acesta, care, cu cât îl cunosc mai mult, 
cu atât mă determină să urc culmile mi-
rării că există, are un har divin. Îi este 
hărăzit să pagineze binele în publicați-
ile vieții, căci talentul de teleast trece de 
pereții televiziunii pe care o conduce și 
lasă urme de lumină pe itinerarele par-
curse. În virtutea acestei realități a iz-
bândit și izbândește, din miezul acestui 
adevăr i se nutrește discreta atitudine 
de învingător. Nu știu cum își gestio-
nează clipele, dar reușește să fie omni-
prezent. Recent a participat la o consfă-
tuire internațională a jurnaliștilor din 
turism, la Plovdiv, apoi și-a făcut drum 
la Slănic-Argeș să filmeze un eveniment 
al Taberei de Creaţie Aris, s-a întors la 
birou pentru două, trei zile solicitat de 
probleme administrative, a revenit la 
Buzău, din acest an fiind coorganizator 
al Festivalului Național de Creație Li-
terară „Vasile Voiculescu”, unde a con-
ferit premiul pentru publicistică. S-a 
odihnit din mers, poate mai mult în ve-

hicule aeriene, care l-au dus, a doua zi, 
în Egipt, unde a fost invitat să ia parte 
la congresul FIJET (Federația Interna-
țională a Jurnaliștilor și Scriitorilor din-
Turism). La întoarcere, în răgazul din-
tre două avioane, am reușit să schim-
băm câteva impresii. Mulțumit de ex-
periența întâlnirii cu reprezentanți de 
vârf ai jurnalismului mondial de tu-
rism, de filmările făcute, era mai dor-
nic ca oricând să ajungă în spațiul tele-
viziunii care înseamnă viața sa, tumul-
tuoasă și conectată neîntrerupt la cea 
mai înaltă tensiune a viului. Asta, desi-
gur, fiindcă paginarea mâinelui înălță-
tor are mereu nevoie de oameni ca el.

ACTUALITATE

Scriitor și jurnalist cu peste 30 de ani
în slujba televiziunii publice
„PETRU FRĂSILĂ TV”
@ Firiță Carp

În fotografie:
la Congresul din Egipt,

surprins în exercițiul funcțiunii
de un jurnalist croat
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A semenea ADN-ului fi-
ecăruia din noi, care ne 
definește și ne indivi-

dualizează de ceilalți semeni ai 
noștri, tot așa ne definim și in-
dividualizăm ca neam prin tra-
dițiile noastre, prin obiceiurile 
ce vin din timp, prin sensibili-
tatea și ardoarea de a iubi acest 
pământ stropit cu sudoarea 
frunții țăranului român, dar și 
cu sângele ostașului anonim 
care nu se regăsește în monu-
mente sau pe inscripțiile scrije-
lite pe plăci de piatră. Ne indi-
vidualizăm prin dorul de izvo-
rul din pădure de unde sor-
beam apa în pumnul făcut căuș, 
prin modul în care ne cântăm 
acest dor prin șuieratul aseme-
nea ciripitului păsărelelor, prin 
dorința de a ne reaîntoarce me-
reu la rădăcini. Toate acestea 
sunt și formează seva care hră-
nește din belșug pana poetului, 
condeiul pictorului sau muza 
omului de artă, definind și in-
dividualizând zestrea culturală 
a neamului românesc. Dacă Lu-
cian Blaga spunea că „Veșnicia 
s-a născut la sat”, tânărul și rod-
nicul poet din Mălinii Sucevei 
Nicolae Labiș, care s-a stins îna-
inte de ași arăta strălucirea, în-
tărea cele spuse de profundul 
poet transilvănean, în poezia 
Începutul, arătând că izvorul 
versului său este din tradițiile 
satului din vreme de bucurie 
dar și de jale, din „cenaclurile” 
ad-hoc întrunite pe șanțul uli-
țelor satului, lângă fetele și fe-
ciorii întorși de la munca câm-
pului, care înainte de a intra în 
case își cântau dragostea și do-
rul în doinele știute din bătrâni 
sau încropite pe loc. Trăiau în 
bucuria și armonia normalului 
acelor vremuri. „Bătăile versu-
lui am prins a deprinde/ Nu din 
cărți, ci din horă, din danț,/ Ri-
mele, din bocete și colinde,/ Din 
doinele seara cîntate pe șanț.” 

Câtă profunzime și câtă 
zbatere are copilul Labiș când 
așteaptă căprioara în liniștea 
din tufișuri alături de tatăl sau, 
ființă gingașă care le va asigura 
traiul pentru câteva zile, știind 
că are acasă o „soră bolnavă și 
pe moarte”. Le-a trăit pe toate.

Poate nu întâmplător, cele 
mai sensibile opere ne-au fost 
aduse de oameni care în copi-
lăria lor au fugit cu picioarele 
goale prin iarba verde din ogra-
da casei sau pe câmpul cu maci 
sub razele soarelui de vară. Nu 
aveau multe, însă aveau o ini-
mă curată și dorința de a cu-
noaște. 

Creangă în opera sa ne-a 
povestit pățaniile copilăriei sale 
așa cum le-a trăit, care acum 
poate nu le mai înțelegem, dar 
atunci erau normalitate. Coș-
buc a înghețat cu mâna pe sa-
nie, printre copiii mai mari 
atunci când mergea pe ulița sa-
tului printre nămeți, dar tor el 
ne-a lăsat moștenire tradiția de 
nuntă a miresei Zamfira, însă 
și ritualul de înmormântare a 
viteazului Vulger. Chiar și acum 
când aruncăm un ochi peste 
aceste scrieri intrăm în lumea 
satului de altădată, auzim chio-
tul feciorilor în joc și chicotul 
copiilor pe ulița satului.

Enescu și Porumbescu nu 
sunt Mozart sau Beethoven, dar 
în muzica lor regăsim hora ță-
ranului român, legănatul spice-
lor de grâu în adierea vântului 
de vară, dar și cântul de păsări 
sau licăritul izvorului din codrii 
Moldovei. Nu îți trebuie cultu-
ră muzicală ca să le înțelegi 
opera, fiindcă este trăirea ta, 
este a noastră, este izvorâtă din 
inima românului.

Eminescu... Eminescu a tră-
it în sentimente pe malul lacu-
lui sub clar de lună auzind cli-

pocitul apei la săriturile broaș-
telor de pe frunzele de nufăr. A 
iubit cum nu a mai iubit altci-
neva vreodată, ducându-și iu-
birea de la pământ la cer, fiind 
în stare să renunțe la nemurirea 
Luceafărului „pentru o oră de 
iubire”. A crezut în steaua ce ră-
sare, în floarea albastră, în flo-
rile de tei. A trăit cu ele și le-a 
iubit deopotrivă.

Poate nu întâmplător pă-
mânturile Sucevei și Botoșani-
lor au zămislit atâtea genii ar-
tistice și culturale. Sunt ținuturi 
în care pământul respiră tradi-
ție, codrul vorbește cu cel ce îi 
calcă poteca, apele în curgerea 
lor voluptoasă sunt dătătoare de 
viață, iar soarele și ploaia ceru-
lui pun umărul la creșterea pâi-
nii pentru cel ce trudește aceste 
meleaguri. Nu sunt aici castele 
și catedrale mărețe, însă sunt bi-
serici și mănăstiri în care intră 
oamenii care își duc traiul în 
normalitatea și firescul clipei, 
în același rit ancestral. 

Cânți, plângi, suferi, te bu-

curi, cazi, te ridici și mergi mai 
departe, sunt trăirile omului 
care sunt transpuse prin vârful 
penei, al pensonului, prin dalta 
sculptorului sau coarda sensi-
bilă a viorii. Dacă ai inima des-
chisă le simți, le trăiești, te re-
găsești și te înnobilează. Dacă 
nu, mergi mai departe...

Arta nu se poate crea ca și o 
cerință, ea vine de la sine. Ope-
ra de artă se trăiește, nu se cre-
ază. Vorbești și crești împreună 
cu ea. Își are izvorul în inima 
celui ce îi dă suflare și care se 
definește prin ea.

Cultura și tradiția multise-
culară din vatra satului româ-
nesc sunt valori care nu se pot 
vinde sau da la schimb, sunt va-
lori care fac diferența dacă știm 
să le prețuim, asemenea dia-
mantului care dacă este străbă-
tut de raza de lumină își arată 
noblețea. Ori diamantul româ-
nesc trebuie înnobilat astăzi și 
transmis cu mândrie celor ce 
vor veni, fiindcă „tot ce-i româ-
nesc nu piere!”.

REPERE

Prin cultură ne definim ca neamPrin cultură ne definim ca neam

Mihai Eminescu

Ciprian Porumbescu

Ion Creangã

George Enescu

@ Ion Burlui
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PROFIL

A bsolvent a două instituții celebre 
de învățământ preuniversitar târ-
goviștene – „Şcoala de Băieți Nr.1 

(azi Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” și 
Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” 
din băncile căruia s-a ivit în istoria litera-
turii române bine cunoscuta și, pe drept 
cuvânt, de necontestat „Şcoală de proză de 
la Târgoviște”, George Coandă a pășit încă 
din adolescență, la 16 ani, în spațiul tumul-
tos și plin de capcane al presei, dar și în cel 
al „republicii literelor”, mai întâi fiind crai-
nic-reporter al primei redacții radiofonice 
din cetate, în toamna anului 1953, căruia i-a 
fost, de altminteri și unul dintre fondatori, 
cum, de atunci și până astăzi, a fost unul 
din cei care au așezat temeiuri cotidianului 
„Dâmbovița” (1968) și primului ziar al re-
voluției, sub gloanțele neștiuților teroriști, 
„Dâmbovița liberă” (1989) și „Meridian 
Express” (1990). Şi a mai fost inițiatorul re-
vistelor de cultură „Armonia” (1966); „Tim-
pul viitor” (un fanzin) (1971); „Promitron” 
(de asemenea un fanzin) (1990); „Eroica” 
(1989); „Orizontul Speranței” (2017). Este, 
într-adevăr, mult, foarte mult de spus despre 

acest „patriarh al culturii și presei târgoviș-
tene”, pe care unii neproductivi au încercat, 
din pricina unor umori răvășite, să-l piteas-
că contestatar sub obrocul tăcerii. Nu le-a 
ieșit din fericire pentru beneficiul culturii și 
presei târgoviștene, și nu numai. Dar cred 
că cel mai ilustrativ, fie el și succint, CV-ul 
lui George Coandă este acesta – figurează 
și pe site-ul UZPR – și pe care iată, îl repro-
duc paradigmatic: „Scriitor, jurnalist, istoric 
al culturii și civilizației, geopolitician. S-a 
născut la 12 octombrie 1937 la Şimian, în 
vechiul Sălaj (actualmente în Bihor; natu-
ralizat de peste șapte decenii în Târgoviște). 
Bilicențiat în istorie și în geografie, și postu-
niversitar în jurnalism. Doctor cum laude 
în științe ale naturii (geografie) la Univer-
sitatea București cu teza „Carpații – spațiu 
de conservare și continuitate a vetrei etnice 
românești”. Professor Honorificus și unul 
dintre fondatorii Universității „Valahia” din 
Târgoviște, și creator al specializării „Jurna-

lism” la aceeași instituție de învățământ 
superior. Expert ABI (SUA) în jurnalism 
și literatură. Inițiator al unor festivaluri 
naționale și internaționale culturale, al 
unor ziare, reviste, redacții radiofonice 
și cenacluri literare în județul Dâmbo-
vița. Promotor al științei umaniste ge-
ocivilizația și al primului dicționar al 
acestei științe, dar și a noi specii poetice: 
cosmopoezia, poemul comentariu și li-
riruna, și, în proză a memoripuzzlero-
manului. Autor a numeroase volume de 
literatură beletristică și științifică și a pes-
te 10.000 de materiale de presă. Membru 
în staff-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România, (vicepreședinte, șef de de-
partament și, actualmente, președintele 
Juriului de onoare, disciplină și arbitraj) 
și președinte fondator al Filialei „Ion He-
liade Rădulescu” Dâmbovița a acestei or-
ganizații de presă; vicepreședinte fonda-
tor al Societății Scriitorilor Târgovișteni; 
prim-vicepreședinte fondator al Filialei 
„Mihai Viteazul” Dâmbovița și a Aso-
ciației Naționale Cultul Eroilor „Regina 
Maria”, vicepreședinte fondator al Cen-
trului Cultural pentru UNESCO „Cetatea 
Romanței” din Târgoviște. Redactor-șef, 
șef de departament, senior editor, consi-
lier editorial și redactor asociat timp de 
peste cinci decenii, la publicații de infor-
mații și de cultură, și realizator/coreali-
zator de emisiuni la televiziunile Antena 
1 / ArtPress și Columna din Târgoviște. 
I s-au acordat premii naționale literare 
și de presă, cât și numeroase diplome 
Honoris Causa, de onoare, excelență, de 
merit și de recunoștință. De asemenea 
i s-a conferit Ordinul Ziariștilor clasa 
I Aur, Ordinul „Meritul Cultural” în 
grad de Cavaler, Ordinul „Crucea Me-
moriei” (Republica Moldova), Distincția 
Ortodoxă „Crucea Valahă” și Cetățean 
de Onoare al Târgoviștei, Găeștiului, Nu-
cetului/Dâmbovița și Potlogiului; Ameri-
can Biographical Institute l-a proclamat, 
la nivel internațional, Man of the Year – 
2005 (Omul anului 2005), incluzându-l, 
totodată, în marile sale dicționare enci-
clopedice (Who”s Who) și oferindu-i un 
loc de onoare în al său Research Board 
of Advisors.  Nominalizat la titlurile de 
Iluminat al planetei / „Illuminated Tes-
timonial – Portofoliul Regalia”  (Inter-
national Biographical Centre, Cambrid-
ge, Marea Britanie) și Lider Vizionar al 
lumii (American Biographical Institute), 

cât și la Master Diploma for Literature 
Honoris Causa (The World Academy of 
Letters, SUA). Figurează în dicționare, 
istorii, enciclopedii, monografii culturale 
din România, pe site-uri și în Wikipedia”.

Într-adevăr George Coandă a înteme-
iat o reprezentativă școală de presă târ-
govișteană, începând a fi fost creatorul 
specializării de jurnalism de la Universi-
tatea „Valahia” din Târgoviște, numeroși 
gazetari sau publiciști în „exercițiul func-
țiunii” astăzi, fie că i-au fost studenți și 
masteranzi, fie că au învățat tainele me-
seriei de jurnalist sub generoasa sa „mo-
șire” la publicațiile unde i-au fost colegi, 
destui – printre care și cel care semnează 
acest „portret sentimental” – fiindu-i sin-
cer recunoscători că le-a fost mentor.

Infatigabil, niciodată nu s-a lăsat în-
vins, rațiunea sa de a fi, fiind creația pe 
multiple planuri, iar când cumplite sufe-
rințe erau gata să-l transforme într-o 
amintire a avut puterea unui Anteu, ri-
dicându-se de la pământ surprinzător și 
luând cu asalt înălțimile vieții și ale Cu-
noașterii. George Coandă este un învin-
gător chiar dacă este marcat de modestie 
funciară. Om providențial al culturii și 
orizontului mass-media târgoviștene, a 
nu se uita că el este cel ce ne-a adunat cu 
răbdare, înțelepciune și respect, organi-
zând Filiala „Ion Heliade Rădulescu” 
Dâmbovița a UZPR parte, astăzi, emble-
matică a reprezentativului fenomen cul-
tural târgoviștean Pro Millenium. Acel 
ilustru scriitor, fiu al Târgoviștei, care a 

fost Mircea Horia Simionescu, spunea – 
el, care era parcimonios cu laudele – că 
pentru el „Trăsătura principală a lui 
George Coandă este energia. Rar am în-
tâlnit un om (l-am întâlnit în tinerețe) 
care să aibă atâta energie, atâta nestare, 
înțelegând prin asta a nu ancora, ci a mer-
ge mereu mai departe și a-i înfrunta toa-
te piedicile care nu au fost puține... Are un 
mod de a lucra pe multe planuri, cu totul 
neobișnuit. Ceea ce a lucrat până acum 
nu l-a îmbătrânit, ci l-a menținut în sta-
re de nerăbdare, de energie, care se tot în-
carcă precum un acumulator inepuizabil”.

Iar reputatul academician Mihai Cim-
poi îi face într-un studiu exhaustiv por-
tretul astfel: „Este întruchiparea energiei, 
este însăși Energia. Transferând lucrurile 
dintr-o sferă în alta și păstrând proporții-
le am putea vorbi de un – efect George 
Coandă – care ar consta în proiectări de 
jeturi luminoase asupra unor domenii di-
ferite, dar având același scop, de a ne des-
coperi o latură necunoscută a lucrurilor și 
a impune imaginea nealterată a Adevăru-
lui... Cu George Coandă intrăm în sfera 
mirabilă a unei – ars combinatoria – în 
care totul se pretează la o unire spontană 
sub semnul interdependenței și interrapor-
tării universale”.  

Nici că se putea o portretizare mai 
elocventă academică a acestui polihistor, 
un, cum spuneam, infatigabil homo faber 
om de cultură al legendarei Cetăți a Târ-
goviștei și care-i datorează atât de mult. 

Cu sinceră recunoștință!

Un portret paradigmatic
GEORGE COANDĂ, SENIOR AL CULTURII
ȘI PRESEI TÂRGOVIȘTENE

Ajuns, înfruntând vremuri 
și vremuri nu tocmai 
faste, la venerabila vârstă, 
matusalemică, cum îi place 
să se autoironizeze, de 85 de 
ani, o vârstă de învingători, 
de altminteri, George 
Coandă este gratulat, nu 
fără îndreptățire, de către 
concetățenii săi, după cum 
îl percep unii și alții, drept 
„patriarhul” sau „veteranul 
Senior” al culturii și presei 
străvechii și legendarei 
Cetăți a Târgoviștei. Căci, 
de-a lungul a mai bine de 
jumătate de secol, iubind 
cu patimă orașul în care s-a 
format ca om și intelectual, 
și pe care-l vede, în lumina 
adevărului istoric ca pe 
una din Cetățile Eterne ale 
românilor, George Coandă 
i s-a dăruit pe sine, hai să 
spunem, într-o perpetuă 
pasiune de homo faber, 
adică de cel care creează, 
așa cum s-a întâmplat cu 
monumentala monografie 
„Istoria Târgoviștei. 
Cronologie enciclopedică. 
O cetate Eternă a românilor”. 
Și nu numai atât, ci enorm.

@ Dr. jr. Vali Nițu
Redactor-șef al revistei „Impact”
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Î ntr-o bună zi am auzit o vorbă mare, 
care s-a dovedit a fi și bună: „Radio 
România a fost și continuă să fie o 

secție a Academiei Române!”. Măcar 
prin limba vorbită, dacă nu și prin ri-
goarea tratării fiecărui subiect sau a fi-
ecărui interlocutor în parte. Şi o face 
de 94 de ani, împliniți la 1 noiembrie 
2022, spunând „prezent” la toate ma-
rile evenimente naționale și internați-
onale , în legătură cu domeniile de ma-
xim interes, de la cel politic la cel soci-
al și economic, dar și la cel cultural. Iar 
dacă vorbim despre Programul 1, de-
venit de atâția ani Radio România Ac-
tualități, postul național public cu cea 
mai mare audiență în cele mai diverse 

formule de măsurare, cultura are în 
mod echilibrat toate formele de expri-
mare. Şi nu vorbim corect doar la zile 
aniversare sau de Ziua Limbii Române, 
onorând, cum spunea recent marele 
scriitor Dinu Săraru, „un element fun-
damental al identităţii noastre naţiona-
le”, și nu căutăm actanții culturali doar 
atunci când produc evenimente în pre-
mieră sau de interes național, aniver-
sare sau comemorative. Ne-am obișnu-
it să nu așteptăm evenimentele semna-
late „de calendar”, ci să privim actele și 
gesturile culturale în dezvoltarea lor, 
neapărat reflectate în oglinda recepto-
rilor, tot mai diferiți, tot mai pretenți-
oși și uneori indiferenți la ceea ce de 

fapt li se adresează. Obișnuiți să nu ne 
tratăm audiența cu „ceea ce, chipurile, 
își dorește”, ci cu „ceea ce e mai valoros”, 
avem la Radio România Actualități for-
me variate de a ne ține, cultural vorbind, 
publicul în „priza” de informații. De la 
semnalarea unui eveniment și invitația 
implicită la participare la reportajul de 
la fața locului cu secvențe la cald, când 
știm sigur că e important să fim „ochii 
și urechile publicului” care nu a putut 
fi de față, de la interviuri pregătitoare 
sau de aprofundare post-eveniment, în 
limita timpului adesea prea scurt pe 
care îl avem în fiecare radioprogram, 
până la radio-documentare artistice 
care devin, cum li se mai spune, „filmul 
de la radio”.   

Dacă ne-am lua ca reper programul 
din două săptmâni consecutive, indi-
ferent cum am alege și am înmulți apoi 
cu 26 (perechi de săptămâni !), am pu-
tea obține, măcar în mare, o oglindă a 
ceea ce este, între celelalte domenii, re-
flectarea culturii la radio într-un an de 
zile. Pentru că nu sunt puține serile de 
duminică în care la emisiunea Perspec-
tive sunt anunțate și evenimente cultu-
rale de mare intres național sau inter-
naționale cu participare românească. 
În radio-programele zilnice de luni 
până joi, la Bună dimineața, România 
și la Matinal, la Prietenii de la Radio sau 
la Reporterii actualității , dar mai ales 
la Obiectiv România sunt prelucrate și 
puse în undă evenimente culturale din 
toate județele țării în care avem cores-
pondenți locali și, desigur, din capitală 
- că e vorba de arte plastice, de muzică, 

de literatură, de film sau de teatru, de 
muzee sau de alte instituții de cultură. 
Pe lângă aceste radioprograme, marile 
Festivaluri, precum George Enescu sau 
Festivalul Internațional de Teatru de la 
Sibiu, dar nu numai, își găsesc reflecta-
rea și în Radiojurnale sau, după caz, în 
buletinele de știri. Adesea, la Matinal 
sau la Prietenii de la Radio invitații de 
la 8,30 sau de la 11,30 sunt personali-
tăți recunoscute din mediul cultural, 
artiști sau organizatori din toate dome-
niile artei. Vineri, cele mai importante 
sunt invitațiile pentru sfârșitul de săp-
tămână în agende culturale programa-
te la Prietenii de la Radio sau în noul 
radio-program Weekend Fan, devenind 
adevărate tentații culturale in emisiu-
nile tematice Grădina lui Iohann sau în 
agenda specializată de sâmbătă dimi-
neața. Radioprograme precum Mati-
nalii de weekend, Dimineți cu soare sau 
Ca pe roate devin adevărate arene în 
care invitațiile sau reportajele de la eve-
nimentele culturale se succed în cava-
lcadă, acoperind toată țara și toate do-
meniile in care se întâmplă ceva sem-
nificativ. Cu specific cultural aparte e 
emisiunea Vatra luminoasă, în care își 
fac loc și cultura tradițională, dar și 
muzicile ce se mai aud în vatra satului, 
măcar la evenimente speciale sau la fes-
tivaluri de profil .

Interes pentru domeniul cultural 
prezintă și invitațiile din emisiuni de 
genul La dispoziția dvs. sau Multikulti 
– fenomenul multi-cultural și nu sunt 
uitați prin manifestările lor artistice 
nici Românii de pretutindeni , în emi-
siunea ce le e în mod special adresată.

Un tronson aparte e cel din interva-
lul orar 21,05 – 22,00 în care săptămâ-

nal sau din două în două săptămâni sunt 
programate emisiunile de aprofundare, 
emisiuni pe domenii, cu teme în cea mai 
mare parte culturale. Istorica, realizator 
George Popescu și Lumea de mâine, cu 
Corina Negrea, sunt lunea. Marți ur-
mează în pandant Oameni care mișcă 
România, cu Ruxandra Săraru și Exce-
lenţa la ea acasă și Printre ziduri, propu-
să de Babriel Basarabescu. Miercuri 
avem la Academica invitați în marele 
spectacol de idei al lumii mari specia-
liști în cele mai diverse domenii (Aca-
demia Română are 14 secții !) și, în ega-
lă măsură, culturale sunt și temele abor-
date de invitații lui Cristian Curte în 
emisiunea Biserica și societatea. Joi e 
rândul radio-documentarului artistic 
Filmul de la Radio, în cel mai propriu 
sens al sintagmei (echipa Sorina Man, 
Simona Şerbănescu, Mihaela Helmis - 
premiate în festivalurile și competițiile 
naționale și internaționale de profil ).

La Alternative ne îmbogățim cultura 
muzicală, așa cum Smart-Box și Inter-
net-Cafe sunt noile emisiuni în care, spe-
cializat, ținem pasul cu noutățile în do-
memiile preocupate de tehnologiile ac-
tuale, tot mai mult la dispoziția noastră.

Şi probabil ar fi trebuit să încep cu 
Teatrul Național Radiofonic, un brand 
Radio România, seară de seară și pe un-
dele RRA, un alt element ce ne ține pe 
bună dreptate aproape de valorile cul-
turii naționale și de ceea ce cu îndrep-
tățire ne-ar putea oricând înscrie într-o 
diversă și bogată secție a Academiei 
Române. Cine nu și-a făcut cultura tea-
trală ascultând marile noastre voci și 
marile spectacole din fonoteca Radio 
România sau pe cele mai noi, care țin 
pasul cu noile tehnologii ce permit cre-
area complexelor peisaje sonore ale tea-
trului radiofonic contemporan (de atâ-
tea ori și el premiat în competițiile de 
profil!)? Sau cine nu și-a adormit copi-
ii sau nepoții cu basmele dramatizate 
de la Noapte bună, copii, o producție a 
aceluiași Teatru radiofonic?

În viteza în care trăim, Radio Ro-
mânia Actualități este locul în care, 
poate nu cât ne-am putea dori, cultura, 
sub cele mai diferite forme ale ei, și-a 
găsit ritmul și își menține statutul de 
element formator, pe potriva și pe gus-
tul unui public pe cât de divers, pe atât 
de ușor de pierdut dacă am greși și nu 
i-am oferi valori, zi de zi, oră de oră, 
așa cum ne străduim, cu dăruire, de 94 
de ani. Şi așa cum ne ura la aniversare 
Dinu Săraru, ne străduim să nu ne de-
zicem și să dăm în fiecare zi „Ora exac-
tă, de la Radio” și în domeniul atât de 
bogat al culturii contemporane. 

INDICATIV

Radio România ActualităţiRadio România Actualităţi
onorează în fiecare zi o promisiune: 
să nu se abată de la statutul de posibilă 
secție a Academiei Române
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@ Mihaela Helmis 
realizator Radio România Actualități



Poezia sau un alt mod pitagoreic
de a uni literele d e cifre
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U n personaj faimos, filosof și 
matematician al Antichității, 
care punea la baza întregii 

lumi înconjurătoare teoria numerelor 
și a armoniei, Pitagora, ne prilejuiește 
aceste reflecții fugare.

Vestitele opere „pitagoriciene”, cu-
noscute sub denumirea de „Versurile de 
aur ale lui Pitagora” și „Legile morale și 
politice ale lui Pitagora” (există și în tra-
ducere românească), aparțin unei epo-
ci ulterioare. Cu toate acestea, în zilele 
noastre ele merită o atenție mai mare 
decât ne-am putea-o închipui.

Ideea filosofică fundamentală a pi-
tagorismului susține că numerele ex-
primă temeiul lucrurilor, iar universul 
este o mașinărie ordonată, un sistem 
armonios de numere și legături sau ra-
porturi numerice.

Până și în domeniul juridic, Pitagora 
recomanda: „Legiuitorule ! Să cunoști 
tainele aritmeticii și geometriei, căci nu 
trebuie să rostești decât axiome”. În câte-
va cuvinte, se poate spune că numerele 
exteriorizează esența lucrurilor. 

Regularitatea, ordinea și armonia 
formează scopul cel mai înalt al lucru-
rilor. Pitagora face din relațiile cantita-
tive principii fundamentale ale lumii.

În concluzie, numărul este un fel de 
paradigmă, care își găsește corolar în 
mulțimea lucrurilor din Univers. 

În rândurile de mai jos doresc să pun 
în evidență faptul că în universul în care 
trăim armonia este o regulă, un semn de 
normalitate, iar perturbarea, distrugerea 
sau dezagregarea acestei armonii univer-
sale reprezintă o ruptură a ordinii firești, 
specifice naturii umane, care conduce la 
catastrofă, la război, la boală, iar în lumea 
artelor, la opere absurde, la kitch.

Mutatis mutandis, armonia este se-
cretul poeziei valoroase! 

Pitagoricienii susțineau că numere-
le cârmuiesc și ordinea cosmică, chiar 
determinau existența corpurilor cerești. 

Deși în Antichitate erau cunoscu-
te doar 7 obiecte vizibile pe cer, denu-
mite planete, din expresia grecească 
πλανήτης αστήρης ( planêtês astêrês), 
însemnând „astru în mișcare” (sau „as-
tru rătăcitor”), spre deosebire de stele, 
care păreau a fi nemișcătoare pe bol-
ta cerului, s-a acceptat până nu demult 
că există 9 planete (Mercur, Venus, 
Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, 
Neptun, Pluto). Recent, însă, oamenii 
de știință au descoperit existența unei 
noi planete, invizibile, în sistemul nos-
tru solar. În felul acesta se adeverește 
susținerea empirică a pitagoricienilor, 
conform căreia, corpurile cerești tre-
buie să fie tot zece la număr, deoarece 
zece este numărul perfect. 

Întrucât numai nouă sunt vizibile (în 
vechime, ei includeau pe lângă cele 7 pla-
nete și Luna, respectiv Soarele), atunci au 
inventat o a zecea planetă, pe care au bo-
tezat-o Antihton (Contrapământ). 

A trebuit să treacă peste 2.000 de ani, 
ca predicția pitagoricienilor să se adeve-
rească. În anul 2016 lumea științifică a 
fost anunțată de către doi cercetători de 
la Institutul de Tehnologie din California 
că ultima planetă aflată la marginea siste-
mului solar, botezată Pathie, situată din-
colo de orbita planetei Neptun, ar avea 
o masă de 10 ori mai mare decât Terra. 

Pitagora și susținătorii săi prezumau 
că în centrul universului se află o masă 
de foc, iar Pământul se mișcă în cerc în 
jurul focului central (care nu este iden-
tic cu Soarele ci, mai degrabă, funcțio-
nează ca un termen denumit Sufletul 
universului).

Din cauza acestor idei revoluționare 
despre rotirea Pământului, heliocentris-
mul copernican a fost adesea prezentat 
în epoca Renașterii ca o erezie, adică o 
revenire la pitagorism.

„Muzica sferelor” 

Pitagoricienii susțineau că aceste 
zece corpuri sfere (planete) emit sunete, 
ca orice corp aflat în mișcare. Repetăm 
întrebarea: De unde știau adepții aces-
tui curent de gândire aceste cunoștințe 
avansate? Pitagora și discipolii lui expli-
cau sunetele muzicale prin teoria armo-
niei numerice. Într-adevăr, deosebirile 
dintre sunete apar ca raporturi nume-
rice, sunetele muzicale fiind astfel de-
terminabile matematic. 

Pitagora a determinat raporturile 
numerice pentru principalele interva-
le muzicale: octava 2:1; cvinta 3:2; cvar-
ta 4:3; ton 9:8.

Teoria despre suflet 
Sub înrâurire orfică, pitagoricienii 

dezvoltaseră o teorie care afirma natura 
distinctă a sufletului față de acea a tru-
pului. Pitagoreicii au oferit explicații nu-
merice inclusiv în concepția despre su-
flet. Datorită cunoștințelor sale medicale, 
Pitagora mai sugera un anumit sistem de 
viață, ce avea în vedere sănătatea fizică.

De aici s-a dezvoltat o școală medi-
cală care susținea necesitatea existenței 
unei armonii depline a trăirilor sufle-
tești, altfel dereglarea acestora condu-
când la boală, la deteriorarea sănătății: 
Mens sana in corpore sano, ar traduce 
întreaga filosofie a sănătății trupești, în 
acord cu aceea a conștiinței.

Etica
În ceea ce privește etica, se conside-

ră că există zece virtuți, în acord cu 10, 
numărul perfect. 

Fiecărei virtuți i se asociază câte un 
număr. Scopul suprem al moralei pi-
tagoreice este virtutea, ceea ce pentru 
aceștia însemnă armonia raționalului 
cu neraționalul în sufletul omului.

În esență, Pitagorismul reprezintă 
un mod de viață, fundamentat pe co-
mandamente aspre cu privire la hrană, 
îmbrăcăminte, conduită în intimitate și 
în viața publică, pe care adepții acestei 
filosofii și mod de viață îl priveau cu un 
respect profund.

Armonie și proporție 
în poezie

Vorbind despre învățăturile lui 
Pitagora, constatăm un paradox: poe-
ții sunt urmașii pitagoricienilor.

Ei ajung la desăvârșire prin interme-
diul cuvintelor, dar nu a oricăror cu-
vinte ci prin acelea ce respectă legități 
pitagorice: versul armonios, exprimat 
prin legități numerice! Nicio poezie nu 
impresionează doar prin conținut, ci 
și prin forma sa muzicală. Dar, de fapt 
cum se ajunge la această perfecțiune? 
Desigur, prin respectarea unor relații 
între elementele unei poezii. 

Să le luăm pe rând:
Versul - este un rând dintr-o poezie, 

în care sunt respectate regulile referi-
toare la ritm, rimă si măsură. Desigur, 
există și poezii care nu respectă nici o 
regulă (vorbim despre versul liber, sau 
versul alb, fără rimă).

Mai multe versuri pot forma o strofă 
(există strofe dintr-un singur vers sau 
chiar din 12 versuri).

Conform criteriului numărului de 
versuri ale unei strofe, avem: monovers 

(1 v.), distih (2 v.), terțet (3 v.), catren 
(4 v.), cvinarie (5 v.), sextină (6 v.), sep-
tet (7 v.), octavă (8 v.), nonă (9 v.), de-
cimă (10 v.).

Stanța este o strofă în care versurile 
sunt legate prin înțeles și printr-o anu-
mită rimă. 

Răspândită în Renașterea italiană, o 
stanță poate avea un număr variind în-
tre 3-20 versuri.

Ritmul unei poezii se definește ca fi-
ind succesiunea regulată a unor sila-
be neaccentuate, dar și a pauzelor din-
tr-un vers.

Unitatea metrică este un grup de si-
labe accentuate și neaccentuate (/) și 
(U) și care se repetă la intervale regu-
late într-un vers. 

Cel mai adesea, în limba română, 
se folosesc unitatile metrice numite 
troheu, iamb si amfibrah, iar ritmul co-
respunzator este trohaic, iambic și am-
fibrahic. 

Formele ritmului sunt binare.
Farmecul, muzicalitatea unei strofe, 

implicit a unei poezii, sunt date, așadar, 
de rimă și ritm. Acestea, pe lângă voca-
bularul poetic, figurile de stil, reprezin-
tă atracția unei poezii, adică modul în 
care aceste trăsături de armonie univer-
sală sunt puse în valoare, folosind anu-
mite reguli și proporții, de data aceasta 
în lumea literelor și a cuvintelor. 

Rima constă în a face sa coincidă 
silabele de la sfârșitul a două sau mai 
multe versuri. 

Aceasta potrivire începe cu ultima 
vocală accentuată.

Când rima este imperfectă, ea poar-
ta numele de asonanță. 

În aceasta situație, se potrivesc ul-
timele vocale ale versurilor și, aproxi-
mativ, consoanele. În poezia populară, 
asonanța este frecvent folosită, dar în 
literatura cultă, este considerată drept 
o licență poetică. 

Prin urmare, un poet 
trebuie să fie posesorul unei 
tehnici impecabile, urmând 

să respecte reguli clare, 
care conferă muzicalitate 

unui text poetic. 
Inspirația nu este de ajuns 

pentru a fi numit poet.

PANORAMA

Motto:
„Numerele guvernează lumea!” (Pitagora)

„În fiecare moment, nu-
merele ne dirijează lu-
mea şi vieţile într-o ma-
nieră pe cât de surprin-
zătoare, pe atât de mis-
terioasă”, glăsuiește una 
dintre sentințele înțe-
leptului Pitagora.

„Mișcîndu-se, planetele 
cântă. Noi, care suntem 
încă de la naștere adânciţi 
în această muzică planeta-
ră, nu o auzim, dar dacă ea 
ar înceta, am ști ce e cu ade-
vărat liniștea.” (Pitagora)

Reflectând la principiul 
armoniei universale, 
Pitagora credea că „Lu-
mea este asemeni unui 
măreţ concert de muzi-
că; să nu fii în dezacord 
cu ea”.

„Dumnezeu geometri-
zează prin intermediul 
sunetului.” (Pitagora)

@ Tanța Tănăsescu
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ECOURI

V remurile se schimbă și suntem 
nevoiți să acceptăm acest lu-
cru. Costurile pentru tipărirea 

unei reviste, cu tot ce implică ea, sunt 
mari, prea mari pentru societatea ac-
tuală, se spune. Presa culturală a fost 
supusă mecanismelor pieței, întreba-
rea actuală e cu cât se vinde și ce pro-
fit aduce? Avem oameni de calitate în 
presa culturală, optimiști, rezistenți, 
tirajele revistelor sunt încă acceptabile, 
calitatea scrisului există. Sunt și revis-
te vechi, de tradiție, cu nivel cultural 
ridicat. Presa scrisă suferă și aici, pre-
sa online se dezvoltă, se diversifică, în 
trend cu mutațiile din noua generație. 
Tinerii se grăbesc oricum să debute-
ze pe internet, pe site-uri literare, în 
reviste online, parcă îi entuziasmea-
ză mai mult.

În Argeș lucrurile stau încă bine, nu 
foarte bine, dar nici foarte rău. Ziarul 
Argeșul, în buna tradiție a locului, nu 
a renunțat la paginile de cultură. A fost 
vorba de o convingere și de mentalitate. 
Este vorba despre cel mai longeviv ziar 
din România, cu atestare identificată în 
1876  -  în ediția din 31 martie 1876, co-
tidianul ,,Românulu” semnala apariția 
publicației de orientare liberală ,,Arge-
siulu” la Pitești - un ziar ,,judiciaru, co-
munalu, administrativu și comercialu”. 
Mulți au fost sceptici în ceea ce priveș-
te soarta ziarului, în sine, după 1989, 
el fiind o vreme presă de partid, dar a 
surprins apoi prin dorința de repliere și 
eliberare, prin hotărârea de a recâștiga 

dreptul liber de exprimare. Primul nu-
măr al noii serii a ziarului a apărut în 23 
decembrie 1989 (cu versiune online în-
cepută , sporadic, din 1998). Cu câteva 
întreruperi și modificări de nume, zia-
rul Argeșul  a continuat să fie în topul 
presei de la noi. A fost privatizat ulte-
rior, salariații devenind acționari. Din 
1995 până în prezent ziarul este condus 
de directorul Mihai Golescu. În perioa-
da postpandemică s-a adâncit criza și 
ziarul nu a mai putut fi cotidian. El apa-
re de două ori pe săptămână luptând 
să supraviețuiască și în formă tipărită, 
și în varianta online. Una dintre cele 
două apariții săptămânale are ca bază 
suplimentul cultural, început în 1997,  
„Săgetătorul”, singurul salvat din câte-
va suplimente: suplimentul cultural-ar-
tistic, suplimentul ortodox, suplimen-
tul sportiv. E o publicație independentă 
cu contribuție valoroasă la întreținerea 
unui climat cultural favorabil pentru ci-
titori. Pe fondul schimbărilor sociale și 
al promovării capitalismului dur, pro-
fitul nu a fost și nu este unicul scop, al-
tfel suplimentul acesta ar fi fost de mult 
timp suprimat, fiind „nerentabil finan-
ciar”. Şi totuși este impropriu spus, cul-
tura nu aduce profit, diferența este că 
profitul ei nu este strict și imediat cuan-
tificabil, nu are echivalența potrivită  în 
numerar. Dimpotrivă,  am putea spu-
ne ca este singura care, garantat, adu-
ce profit, adevăratul profit fiind uman, 
civilizator și moralizator, necesar unei 
societăți puternice, așa cum sperăm să 

putem avea într-o zi. Între presa gene-
ralistă și cultură, dorind să performeze 
în amândouă, Argeșul își caută drumul 
echilibrului în pas cu vremea. Paginile 
culturale au fost aici o responsabilita-
te. Suplimentul a găzduit dintotdeauna 
eseistică, poezie, cronică de carte, eve-
niment cultural, cronică de teatru, tra-
duceri, rubrici de corectitudine a lim-
bii române. A avut și are colaboratori 
de calitate. „Săgetătorul” a fost/este un 
front de rezistență în toți anii aceștia. 
Cultura poate nu vinde, dar omul este 
măsura tuturor lucrurilor și dacă omul 
știe ce înseamnă cultura, atunci își asu-
mă  riscul, dacă îi spunem risc.

Să vorbim despre importanța și 
rolul presei culturale ar fi un truism. 
Sunt voci care cred că solidaritatea ce-
lor din presa culturală nu există, că ea 
ar fi însă benefică, urmând modelul 
editorilor de carte. Că se pot forța un 
pic lucrurile, se pot face proiecte co-
mune de susținere din partea statului, 
că statul trebuie convins să se impli-
ceNecesitatea presei culturale este cu 
atât mai mare cu cât presa generalistă 
a coborât mult standardele, se știe, iar 
problematică serioasă nu găsești în ea, 
idei și dezbatere nici atât. 

Ce să (mai) așteptăm? Trebuie să 
fim atenți la evoluția presei culturale, 
pe orice cale, în orice formă, doar ea 
are ce spune, doar ea poate să împli-
nească orizontul de așteptare al unei 
societăți încă nedefinite.

Presa culturalăPresa culturală
și vremurileși vremurile

Jurnaliștii Jurnaliștii 
și  misiunea și  misiunea 

de a milita de a milita 
pentru un pentru un 

discurs public discurs public 
coerentcoerent

În urmă cu câțiva ani auzeam tot 
mai des că o revistă de cultură își 
încetează apariția. Mereu eram 
interesată de amănunte, luam de 
la capăt istoricul ei, căutam par-
că motive să conving pe cineva, 
real sau imaginar, că ea trebuie să 
meargă mai departe, să reziste. Mă 
întrebam ce vor face oamenii care 
până la acel moment construise-
ră un nume revuistic, care au fost 
dedicați, au sperat, au crezut în ce 
fac. După un timp am încetat și eu, 
și alții, să ne mai mirăm la auzul 
unor asemenea vești. 
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REDUTE JURNALISTICE

@ Magda Grigore
redactor Cultură, ziarul Argeșul

@ Claudius Dociu

D acă suntem de acord că la înce-
put a fost Cuvântul, și nu orica-
re, ci acela care luminează, atunci 

se cuvine, spun eu, să tratăm orice act al 
comunicării cu maximă responsabilitate. 
Cu atât mai mult, evident, atunci când ne 
adresăm unui public al cărui timp nu se 
cade să îl cheltuim fără folos. 

Avem, însă, din păcate, în spațiul pu-
blic de astăzi atât de multe exemple de dis-
cursuri fără noimă, vorbe înșirate doar de 
dragul de a fi auzit grăind, iar acestea pro-
duc un zgomot atât de puternic, încât vo-
cile rațiunii, cele care fac apel la argumen-
te și respectă regulile comunicării oneste, 
aproape că nu mai pot fi auzite.  

Ne revine, așadar, și nouă, ziariștilor, 
dacă ne asumăm că avem și rolul de a ne 
educa publicul, misiunea de a milita pen-
tru un discurs public coerent, menit să in-
formeze și să inspire. Nu e ușor, dar ne sunt 
de folos instrumentele pe care le folosim ca 
jurnaliști zi de zi, de la setul de întrebări la 
care supunem orice subiect până la, să spu-
nem, perspectiva pe care o alegem pentru 
a face povestea cât mai interesantă. 

Astfel, un discurs, ca și un articol, tre-
buie să aibă o structură clară, așa încât să 
poată fi ușor de urmărit, iar vocabularul 
utilizat trebuie să fie ales în funcție de pu-
blicul căruia i te adresezi. Se știe că nu e 
ușor, dar este obligatoriu, să te străduiești 
să traduci cele mai complexe concepte în 
formule ușor de înțeles de către oricine. 
Pentru aceasta, însă, fie că ești un vorbitor 
în public, fie un ziarist la datorie, ai nevoie 
de multă documentare, urmată de o anali-

ză serioasă și apoi o selecție drastică a in-
formațiilor obținute. 

Claritatea trebuie, așadar, să fie un cu-
vânt cheie pentru orice orator. Trebui să 
prezinți argumente clare, vorbind la fel de 
clar, pe înțelesul tuturor, suficient de tare 
cât să te audă toată lumea, dar nici mai 
mult de atât, ca nu cumva să dai senzația 
că ridici tonul la cei cărora li te adresezi.  Şi 
astfel ajungem la un alt cuvânt cheie pen-
tru cei care doresc să comunice eficient: 
simțul măsurii.  

Ştim cu toții ce înseamnă, dar de câte 
ori nu uităm, din păcate, să aplicăm această 
miraculoasă unitate de evaluare în tot ceea 
ce facem? Simțul măsurii e cel care ne spu-
ne când exagerăm cu ceva sau când, dim-
potrivă, oferim mai puțin decât se așteap-
tă de la noi. Nu este, desigur, o unitate fixă, 
obiectivă, dar cei antrenați în această dis-
ciplină a comunicării vor ști întotdeauna 
când ceva e în exces sau dimpotrivă și vor 
acționa în consecință. 

Pentru că da, vorbitul în public are ne-
voie și de multă practică, de mult antre-
nament. Nu poți juca în Champions Lea-
gue sau la Roland Garros înainte de a fi 
lovit mingea de sute, de mii de ori până 
când ajungi să îi intuiești traiectoria îna-
inte chiar ca adversarul să se fi apropiat 
de ea. Pot fi găsite, de altfel, multe simili-
tudini între demersul unui orator de a-și 
convinge publicul și efortul sportivilor de 
a a face performanță, dar există și o dife-
rență majoră. 

Pentru că, până la urmă, aceasta este 
esența comunicării: să îți dorești cu ade-

vărat să împărtășești cu alții ceea ce ai aflat. 
Dacă simți că ai o poveste care merită să 
fie spusă, vei găsi și instrumentele necesa-
re pentru a o face publică, vei avea și moti-
vația necesară pentru a învăța să folosești 
aceste unelte așa cum trebuie pentru a clă-
di un discurs capabil să ajungă nu doar la 
urechile publicului, dar și în inimile celor 
care te urmăresc. 

Poate că ai nevoie de un antrenor, de un 
mentor care să te ajute să alegi drumul bun 
de la început, fără a te rătăci pe niște alei 
care nu duc nicăieri, dar primul pas este, 
fără dubii, acesta. Să te întrebi dacă ai ceva 
important de spus lumii. Dacă răspunsul 
este da, dacă ai identificat mesajul pe care 
vrei să-l transmiți, vei găsi și resursele ne-
cesare pentru a trece peste orice obstacol 
pentru a-i spune lumii povestea. Fiindcă 
orice discurs adevărat trebuie să fie și o 
poveste, din care cei care o ascultă trebuie 
să tragă niște învățăminte, asemenea Cu-
vântului primordial care le lumina primi-
lor oameni drumul către propria devenire. 

În cazul discursului public, 
singurul adversar al celui care 

ia cuvântul este el însuși. Lupta 
pe care o dă nu e cu alții, ci cu 

nesiguranța, propriile complexe, 
lipsa de experiență, absența 

motivației și mulți alți asemenea 
factori care pot fi combătuți unul 
câte unul, cu o singură condiție: 

să îți dorești cu adevărat! 



Ziariști decorați cu ocazia Ziariști decorați cu ocazia 
Încoronării Suveranilor RomânieiÎncoronării Suveranilor României

NR.28 -  2022     UZP       3938       UZP     NR.28  -  2022

REVERBERAȚII

C u ocazia încoronării su-
veranilor României - 
Regele Ferdinand I și 

Regina Maria - de la Alba Iulia, 
din 15 octombrie 1922, o serie 
de personalități și persoane pu-
blice au primit decorații regale 
pe măsura evenimentului orga-
nizat.

Astfel, ca urmare a Raportu-
lui nr. 50543 din 1922 al minis-
trului (ad-interim) al Afaceri-
lor Străine, cancelar al Ordine-
lor, Regele Ferdinand I a semnat 
în Sinaia, la 9 noiembrie 1922, 
Decretul nr. 4666 (publicat în 
„Monitorul Oficial” nr. 184 din 
23 noiembrie 1922, p. 8564 și 
aflat la Arhivele Naționale Isto-
rice Centrale, Ministerul Aface-
rilor Externe, Cancelaria Ordi-
nelor, dosar nr. 244/1922). 

Prin acest decret Regele 
acorda Ordinul „Steaua Ro-
mâniei” în grad de Ofițer lui: 
Nicolae Th. Ionnițiu, lui Carol 
Rasidescu și lui Constantin Sfe-
tea, directori la casa editorială 
„Cartea Românească”, precum și 
Ordinul „Steaua României” în 
gradul de Cavaler pentru: Ale-
xe Alexiu, Radu Matei și C. Oră-
șanu, ziariști din București, cu 
dreptul de a purta însemne ci-
vile. 

De asemenea, ca urmare a 
Raportului nr. 51072 din de-
cembrie 1922 al ministrului 
(ad-interim) al Afacerilor Stră-
ine, cancelar al Ordinelor, Rege-
le Ferdinand I a semnat la Bucu-
rești, în 30 decembrie 1922, de-
cretele nr. 5799 și 5800 (publi-
cate în „Monitorul Oficial” nr. 
215 din 31 decembrie 1922, pp. 
10194-10195 și în „Monitorul 
Oficial” nr. 216 din 2 ianuarie 
1923, p. 10232, aflate la Arhi-

vele Naționale Istorice Centra-
le, Ministerul Afacerilor Exter-
ne. Cancelaria Ordinelor, do-
sar nr. 248/1922), prin care 
a conferit Ordinul „Coroa-
na României” în gradul de 
Ofițer lui Szini Layos, di-
rector de ziar din Ciuc și 
lui D. Tomescu, directorul 
ziarului Înfrățirea din Cluj, 
p recum și Ordinul „Coroa-
na României” în grad de Ca-
valer lui I. Apostolescu, ziarist 
în Direcția Presei din Ministerul 
de Interne și lui C. Ardeleanu, 
ziarist din București. 

Iată și descrierile decorații-
lor și reproducerile grafice, care 
provin de la Arhivele Naționa-
le Istorice Centrale din Bucu-
rești, de pe site-ul https://www.
ordersandmedals.ro și din co-
lecția plutonierului adjutant-șef 
rez. Nelu Aldea, prezentate ape-
lând la faleristică, heraldică și la 
sigilografie.

Potrivit Regulamentului pen-
tru punerea în aplicare a legii re-
lativă la instituirea Ordinului 
„Steaua României”, sancționat 
prin Decretul Regal nr. 3505 din 
11 octombrie 1906: «Ordinul 
„Steaua României” este o cruce 
de smalț albastru-închis, încon-
jurată de raze, purtând deasupra 
coroana regală. Centrul Crucii, 
în formă de medalion, este de 
smalț roșu, având în față vultu-
rul și în dos coroana și cifra re-
gală. Împrejurul medalionului 
de smalț roșu, în față, este un 
cerc de smalț albastru-închis, ca 
mai sus, pe care stă scrisă devi-
za: *** „IN FIDE SALUS” (SAL-
VAREA ÎN CREDINȚĂ). Cer-
cul de smalț albastru-închis este 
înconjurat și el de o ghirlandă 
de ramuri de stejar verde care, 

de asemenea, este și împre-
jurul medalionului de smalț 
roșu, în dos. Însemnele Or-
dinului sunt de argint pen-

tru Cavaleri și de aur pen-
tru celelalte grade. Panglica 
este moarată roșie, cu câte 
două dungi albastru închis 

pe fiecare margine, iar Ofi-
țerii mai poartă, deasupra, 
la centru, o rozetă cu un di-
ametru de 25 mm».

Conform Regulamentu-
lui pentru punerea în apli-
care a legii relativă la insti-
tuirea Ordinului „Coroana 
României”, sancționat prin 
Decretul Regal nr. 3506 din 
11 octombrie 1906, «Ordi-
nul „Coroana României” 
este o cruce cu brațe ega-
le; fiecare braț este de smalț 
roșu având împrejur o dun-
gă de smalț alb; între brațe, 
cifra Regelui Carol I. În mij-
locul crucii, în față și în dos, 
este un medalion de smalț 
roșu, cu un cerc de smalț 
alb, împrejurul medalionu-
lui. Pe smalțul roșu, în față, 
se află imaginea în miniatu-
ră a Coroanei Regale de oțel 
(făurită din metalul unuia 
dintre tunurile luate ca tro-
fee de la inamic, în bătălia 
de la Plevna de la 28 noiem-
brie 1877), iar pe cercul de 
smalț alb este scris, în par-
tea de sus, „PRIN NOI ÎN-
ŞINE”, iar în partea de jos, 
„14 MARTIE 1881” (data 
proclamării Regatului Ro-
mâniei). Reversul (dosul) 
medalionului poartă scris, 

la mijloc, pe smalțul roșu, 
în linie orizontală „10 MAI” 
(data încoronării) și împre-
jur, pe cercul de smalț alb: 
„1866-1877-1881” (datele 
urcării pe Tron, proclamă-
rii Independenței și procla-
mării Regatului). Cifra re-
gală, între brațele crucii, ca 
și montura crucii, este de 
argint pentru Cavaleri și de 
aur pentru celelalte grade. 
Diametrul crucii este de 40 
mm pentru Cavaleri și Ofi-
țeri. Panglica este moarată 
de culoare albastru-închis 
cu câte o dungă pe fiecare 
margine de culoarea oțelu-
lui, dunga lată de 6 mm la 
Cavaleri și Ofițeri. Pe dea-
supra panglicii, la Ofițeri, 
mai este o rozetă cu un di-
ametru de 25 mm».

Prezentarea de față con-
stituie un imbold pentru 
depistarea, salvarea, cerce-
tarea și punerea în circu-
it și a altor asemenea ves-
tigii, rămase mai puțin cu-
noscute.

Pentru a răsplăti serviciile militare 

și civile aduse statului român, Principele 

Carol I al României a instituit, prin 

Legea din 10 mai 1877, Ordinul „Steaua 

României”, iar patru ani mai târziu, 

prin Legea nr. 1244 din 10 mai 1881, 

Ordinul „Coroana României”, 

ambele instituite cu scopul de a 

recompensa serviciile aduse 

Statului Român.

@ Laurențiu-Ștefan Szemkovics

Raportul ministrului ad-interim
al Afacerilor Străine, cancelar
al Ordinelor, nr. 51.072 din decembrie 1922

Decretul regal nr. 4.666 dat în Sinaia,
la 9 noiembrie 1922 (prima pagină).

Sursa: Arhivele Naționale Istorice Centrale

Ordinul „Steaua României”
în grad de Ofițer (avers și revers).
Sursa: http://ordersandmedals.ro

Ordinul „Coroana României”
în gradul de Ofițer (avers și revers).

Colecția plutonier adjutant-șef (rez.) Nelu Aldea

Documentele prezentate 
confirmă modul în care su-
veranii României moder-
ne au apreciat și recom-
pensat cu cele mai mar-
cante decorații ale statu-
lui, între alte personalități 
ale vremii, și reprezentanți 
ai scrisului și presei româ-
nești, fie ei editori, tipo-
grafi sau ziariști,.
Recunoașterea activități-
lor și calității profesiona-
le a unor jurnaliști, care au 
fost decorați de către ce-
le mai înalte autorități ale 
statului român din acea 
vreme, este un exemplu de 
atitudine socială, culturală 
și civică, prin care au fost 
recunoscute și apreciate, 
indirect și implicit, presa 
românească și realizatorii 
acesteia.

NOTĂ:
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Încoronarea de la 15 
octombrie 1922 a regilor 
Ferdinand şi Maria este 
momentul în care sa 
desăvârşit făurirea 
României Mari.

R egele Ferdinand I și Regina Ma-
ria au pornit spre Alba Iulia din 
Gara Sinaia. Trenul în care călă-

toreau cei doi suverani a ajuns în Alba 
Iulia, la ora 09.30. Ferdinand I și Maria 
au fost întâmpinaţi în gară de prim-mi-
nistrul Ionel Brătianu, de ceilalţi mem-
bri ai Guvernului, de președinţii celor 
două camere ale Parlamentului și de 40 
de invitaţi străini, între care se afla și vi-
itorul Rege George al VI-lea al Marii Bri-
tanii. În procesiune, cu toţii au pornit 
spre Catedrala Încoronării (Reîntregirii) 
din Alba Iulia.

Coroanele, cele două simboluri ale 
regalităţii, au fiecare în spate o poveste 
inedită. Coroana Regelui Ferdinand a 
aparţinut unchiului său, Carol I, fiind co-
roana cu care acesta fusese încoronat în 
anul 1881 și care a fost făurită din oţelul 
unui tun turcesc, capturat în timpul Răz-
boiului de Independenţă. 

În schimb, coroana reginei a fost co-
mandată special la o casă de bijuterii ce-
lebră din Paris, fiind construită din apro-
ximativ 1,8 kilograme de aur donat de 
un localnic din Munţii Apuseni.

Pentru ceremonia de încoronare au 
fost comandate și două mantii, cea a re-
gelui fiind făcută în străinătate, iar cea a 
reginei în ţară. Cu acest prilej, regele Fer-
dinand s-a adresat ţării cu o proclama-
ţie. „Punînd pe capul meu, într-această 
străveche cetate a Daciei Romane, coroa-
na de oţel de la Plevna, pe care noi și glo-
rioasele lupte am făcut-o pe veci Coroa-
na României Mari, mă închin cu evlavie 
memoriei celor care în toate vremurile 

și pretutindeni, prin credinţa lor, prin 
munca și jertfa lor, au asigurat unitatea 
naţională și salut cu dragoste pe cei care 
au proclamat-o într-un glas de simţire 
de la Tisa și pînă la Nistru și pînă la 
Mare”. Serviciul religios a fost celebrat de 
mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, 
iar mitropolitul primat Miron Cristea a 
oficiat Te Deum-ul, o slujbă specială ce 
se ţine la marile evenimente. „Slujba a 

fost frumoasă, sobră, nu prea lungă, co-
rul excelent. Interiorul bisericii, deși nu 
este mare, este impozant și frescele sunt 
bune”, scria Regina Maria.

A urmat o paradă militară în timpul 
căreia monarhii Ferdinand I și Maria au 
mers călare în fruntea regimentelor ai 
căror comandanţi onorifici erau. Serbă-
rile au continuat cu dineuri oficiale ofe-
rite în Sala Unirii și în clădirea teatrului.

Serbările Încoronării s-au mutat apoi 
de la Alba Iulia la București, unde, în 17 
octombrie, Ferdinand I și Maria au fost 
aclamaţi de 10.000 de primari veniţi din 
toată ţara la Arenele Romane.

S-a trecut pe sub Arcul de Triumf, cea 
mai importantă construcţie din Bucu-
rești, a cărei realizare i-a fost încredinţa-
tă arhitectului Petre Antonescu. 

A urmat Te Deum-ul de la Mitropo-
lie și, apoi, defilarea prin Piaţa Universi-
tăţii, în faţa statuii lui Mihai Viteazul. 

Seara, la Cercul Militar, regele a ofe-
rit o masă la care au participat oficialităţi 
române, precum și delegaţii din mai mul-
te ţări, precum Franţa, Italia, Spania, Ma-
rea Britanie, Olanda, Norvegia, Dane-
marca, Belgia, Portugalia, Japonia. S-au 
remarcat, între oaspeţi, mareșalul Foch, 
comandantul armatei franceze în timpul 
Primului Război Mondial, și generalul 
Berthelot, șeful Misiunii militare france-
ze în România (1916-1918).

În cei 13 ani de domnie ai regelui Fer-
dinand I, numit în documentele vremii 

„întregitorul ţării de la Nistru până la 
Tisa și rege al tuturor românilor”, dar și 
„cel Leal”, România a cunoscut în timpul 
său o serie de progrese pe plan politic, 
economic și cultural!...

Din cauza contextului extern extrem 
de dificil, România Mare n-a rezistat de-
cât 22 de ani, dar amintirea înfăptuirii ei 
a rămas una dintre cele mai frumoase 
pagini ale istoriei noastre naţionale!...

Așadar, aici și acum, pentru ei, pen-
tru regii și eroii noștri, să ne rugăm, per-
manent, neîntrerupt și neîncetat, ca 
Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească, 
cu Drepţii și cu Sfinţii Săi!... 

Altfel spus, pe cei plecaţi dincolo 
Dumnezeu să îi odihnească, iar pe noi, 
cei rămași, încă, (pe) aici, Dumnezeu să 
ne întărească și să ne mântuiască!...

C reația literară ilustrează prezen-
tul, analizează trecutul și intuieș-
te viitorul, parcurgând aceste eta-

pe ale evoluției umane pe scara timpu-
lui. Are și un scop, acela de a transmite 
o informație, de a descrie și de a analiza 
evenimente, personaje sau locuri, de a 
face explorări filosofice sau de a păstra 
și transmite mai departe tradițiile speci-
fice anumitor areale geografice.

Creația literară este opera pe care cre-
atorul, scriitorul, fie el poet sau prozator, 
jurnalist sau critic literar, dramaturg sau 
epigramist, o prezintă sub formă scrisă 
sau audio-vizuală cititorului sau publi-
cului, acești beneficiari ai mesajului 
transmis. Relația dintre autor și cititor 
este tot o relație socială, care trebuie 
menținută activă fiindcă este principa-
lul mijloc de informare, documentare și 
promovare  în toate sferele socio-profe-
sionale, culturale și de educație.

Mesajul transmis, se face cu ajutorul 
cuvântului, care, având o mare putere de 
penetrare în subconștient, poate influ-
ența ființa umană. Supunându-se dua-
lismului filosofic „bun și rău”, poate ge-
nera atitudini pașnice sau conflictuale. 
Pe acest mecanism se bazează și mani-
pularea ca formă de influențare a me-
diului receptor. Pentru creatorul literar, 
care se pregătește să modeleze cuvintele 
așezându-le în structura dorită, este im-
portant să i-a în calcul câteva repere: ci-
titorul țintă, mesajul care trebuie trans-
mis și tehnica de construcție emoționa-
lă, fiindcă în final, opera literară produ-
ce și o anumită stare emoțională.

Din experiența secolelor trecute s-a 
observat că opera literară era puternic 
ancorată în viața socială. Din acest mo-
tiv, noi cei care trăim în prezent, putem 
să cunoaștem în amănunt evenimente 
trecute și relațiile interumane, descrieri 
istorice sau geografice, precum și politi-
cile economico-administrative, ideile re-
ligioase, datele statistice, etc. 

Dacă vom cuteza să facem un exer-
cițiu de memorie, putem să ne imagi-
năm că suntem undeva în viitor, peste 
200-300 de ani și dorim să ne documen-
tăm cu privire la societatea umană a ani-
lor 2000-2030. Bineînțeles că va trebui 
să apelăm la cele mai uzuale surse scri-
se: publicațiile și cărțile.

Plecând de la această idee, am studi-
at mai multe publicații de cultură, emi-
siuni audio-vizuale de știri și câteva zeci 
de cărți apărute în ultimul timp la diver-
se edituri. Rezultatul m-a surprins. Nu-l 
voi comenta, limitându-mă doar al no-
minaliza.

În conținutul publicațiilor de cultu-
ră, în jur de 55-60% sunt articole de is-
torie literară, cronici ale unor opere 
vechi, articole comemorative, câteva eve-
nimente istorice și politice vechi și câte-
va articole de critică literară. Aproxima-
tiv 30-35% sunt poezii filosofice, descri-
erea unor trăiri personale, descrieri de 
natură, poezie religioasă, etc. Articolele 
și poeziile sociale despre perioada con-
temporană, abia se apropie de 5-6%.

În presa de știri scrisă și audio-vizu-
ală, abundă informațiile politice, econo-
mice și administrative, cu un accentuat 

iz de manipulare, conform politicilor 
redacționale sau interesului 
finanțatorilor. Interesant este că, o in-
formație rostogolită prin toate redacți-
ile, capătă de multe ori aspecte contra-
dictorii, care aruncă în derizoriu știrea 
de bază. Descrierea unor evenimente, 
obținută din surse discutabile, neverifi-
cate sau preluarea părerii unei singure 
părți fără a se face cunoscută și părerea 
părții adverse, a intrat în obișnuință. O 
pondere însemnată o au știrile despre 
accidente, crime, violuri și alte violențe, 
iar publicitatea obositoare, structurată 
în principal pe promovarea medica-
mentelor, completează imaginea.

În cazul cărților, domină volumele de 
poezii de dragoste, filosofice, religioase, 
descrieri de natură, etc. Față de presa de 
cultură, găsim mai multe scrieri despre 
societate și relațiile interumane, dar nu-
mai o parte se referă la perioada contem-
porană.

Având aceste rezultate, eu cercetăto-
rul prezumtiv din viitor, descopăr că in-
formațiile credibile sunt puține deși vo-
lumul de tipărituri este mare, că materi-
alele contradictorii viciază adevărul iar 
manipularea intoxică conținutul. Reve-
nind la contemporaneitate, se simte ne-
voia a mai multor  creații literare și jur-
nalistice care să oglindească , cu obiec-
tivitate realitatea din jurul nostru, așa 
cum o trăim zi de zi, cu bune și rele, fără 
fardare și fără manipularea informației.

Centenarul încoronării regilor României Centenarul încoronării regilor României 
şi ai tuturor românilorşi ai tuturor românilor

Ferdinand şi Maria
(Alba Iulia şi Bucureşti - 15 şi 17.10.1922)

@ Stelian Gomboș

@ Andrușa R. Vătuiu

Caracterul social al creaţiei literare

Creația literară are un profund 
caracter social. În primul rând, 
pentru că este o creație umană, 
individuală sau colectivă și care este 
destinată altor oameni, cititorilor. Din 
alt punct de vedere, creația literară 
prezintă prin intermediul scrisului 
sau audiovizualului, o paletă largă 
de interacțiuni sociale: între indivizi, 
între individ și societate, între individ 
și divinitate, între individ și propriul 
său eu, între colectivități diferite, între 
om și mediu, între fizic și astral etc.
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S e recunoaște, chiar dacă tacit, 
că la baza oricărui tip de soli-
daritate stau interesele, de la 

cele economice și sociale, de supra-
viețuire, la cele de natură culturală, 
spirituală. Fără a intra în detaliile de 
natură filozofică a noțiunii de solida-
ritate, mă voi referi astăzi doar la una 
dintre componentele solidarității, re-
spectiv la componenta economică.

Succesul supraviețuirii omenirii în 
această perioadă de suprapunere a 
crizelor - de la cele energetice și de 
materii prime la cele alimentare, de 
la crizele politice la cele demografice 
- depinde în cea mai mare măsură de 
raportul dintre resurse și nevoi. Când 
ne referim la raportul dintre nevoi și 
resurse, din punct de vedere econo-
mic, trebuie să avem în vedere faptul 
că nevoile cresc continuu, pe când re-
sursele scad (sau în cel mai fericit caz 
rămân constante). De aici nevoia de 
a stabili priorităţile, în timp și spațiu.

La data de 25 octombrie 2022, ora 
14.00, populația globului era de 
7.983.445.915 locuitori, înregistrân-
du-se în acest an o creștere a popula-
ției de 66.253.248 locuitori. Nimeni 
nu poate aprecia dacă asta înseamnă 
mult sau puțin, depinde din ce punct 
de vedere privim și, mai ales, la ce 
zonă a planetei ne raportăm. Doar 
timpul este cel care va răspunde la 

aceste întrebări. Privind retrospectiv 
vom constata că în anul 1804 popu-
laţia planetei noastre era de 1 miliard 
de locuitori, iar conform proiecţiilor 
demografice ale ONU, în anul 2050 
vom fi 9,3 miliarde. Pentru cât timp 
va mai putea planeta să ne asigure 
cele necesare? 

Timpul - ca singura resursă cu ca-
racter ireversibil - este factorul de 
care a depins și va depinde întreaga 
noastră existenţă. Din aceste punct 
de vedere, putem spune că omenirea 
nu a fost, nu este și nici nu va fi vre-
odată în criză economică, financiară, 
de resurse naturale și de altă natură. 
Criza adevărată este criza de timp. De 
timp pentru a găsi  soluţii la proble-
mele de sănătate care apar - cum au 
fost pandemiile - de timp pentru a 
face noi descoperiri științifice, de 
timp pentru a pune la punct noi teh-
nologii mai performante decât cele 
actuale, de timp necesar pentru a găsi 

un raport optim între nevoile sociale 
și resursele aflate la dispoziţie la un 
moment dat.

Să recunoaștem faptul că orice ne-
voie satisfăcută generează alte nevoi 
-  materiale sau spirituale, acestea din 
urmă fiind cu mult mai complexe și 
mai sofisticate decât cele materiale, 
concretizate de cele mai multe ori în 
drepturi și libertăţi fundamentale. 
Când nevoile individuale nu mai pot 
fi satisfăcute într-o anumită parte a 
planetei, din diferite motive - de re-
gulă motivele sunt economice, inclu-
siv din lipsa locurilor de muncă, dar 
pot fi și motive politice - atunci apare 
mobilitatea populaţiei, cu deosebire 
a forţei de muncă înalt calificate. Ast-
fel încep dezechilibrele la nivel glo-
bal, iar când acestea se cumulează cu 
alte dezechilibre, care privesc lipsa 
acută de resurse vitale, cum sunt cele 

de apă potabilă, de hrană, de ener-
gie etc., rezultă zone care nu mai pot 
ține pasul cu dezvoltarea globală.

Una dintre soluții pentru atenu-
area dezechilibrelor de ordin econo-
mic și social este promovarea soli-
darității, ca o partajare a avantajelor 
și poverilor între generații, dar și în-
tre statele lumii. Este exact ceea ce 
se încearcă în prezent în Europa, cu 
deosebire între statele membre ale 
Uniunii Europene.

Unul dintre principalele instru-
mente prin care se transpune în prac-
tică principiul solidarității îl consti-
tuie fondurile mutuale (altele decât 
cele de investiții). Am putea spune că 
fondurile mutuale reprezintă esența 
solidarității și a încrederii între oa-
meni, instituții, generații. 

Referindu-ne la populația din sta-
tele Uniunii Europene, observăm  că 
aceasta îmbătrânește și este de aștep-
tat să scadă după anul 2030, potrivit 
unui raport al Comisiei Europene pu-
blicat recent, care evidenţiază provo-
cările pe care le prezintă această situ-
aţie pentru relansarea economiilor 
afectate de criza pandemică.

„Criza a scos la iveală numeroase 
vulnerabilităţi, unele dintre ele fiind 
legate de schimbările demografice 
profunde pe care societăţile și comu-
nităţile noastre le suferă deja în toa-
tă Europa”, a declarat Dubravka Sui-
ca, Vicepreședinte al Comisiei Eu-
ropene responsabilă cu democraţia 
și demografia.

În primul său raport privind „im-
pactul schimbărilor demografice” în 
UE, care se bazează în special pe 
date ale Eurostat, Comisia indică o 
îmbătrânire continuă a populaţiei, a 
cărei speranţă de viaţă crește con-
stant. Se preconizează că ponderea 
celor în vârstă de 65 de ani și peste 
va crește de la aproximativ 20% în 
prezent, la 30% în 2070, iar ponde-
rea celor în vârstă de 80 de ani și pes-
te se va dubla în această perioadă. În 
același timp, populaţia activă (20-64 
de ani) a scăzut în ultimii zece ani și 
ar urma să scadă cu 18% până în 
2070, chiar dacă situaţia diferă mult 
în funcţie de ţări și regiuni. În unele 
ţări (Bulgaria, Croaţia, Letonia, Li-
tuania și România) populaţia este în 
declin încă din anul 1990.

Comisia Europeană subliniază 
consecinţele asupra finanţelor publi-
ce ale statelor unei Europe îmbătrâ-
nite cu mai puţine active. Ea reco-
mandă promovarea muncii femeilor 
și a persoanelor cu vârste cuprinse 
între 55 și 64 de ani, investiţii în for-
marea celor mai puţin calificaţi, sti-
mularea productivităţii mizând pe o 
economie digitală și nepoluantă și o 
imigraţie calificată „pentru a satisfa-
ce nevoile pieţei muncii”. După cum 
a arătat pandemia de coronavirus, 
care i-a afectat în special pe vârst-
nici, îmbătrânirea populaţiei trebu-
ie să conducă la întărirea sistemelor 
de sănătate și de îngrijire în Europa, 
mai subliniază executivul european.

Raportul abordează, de aseme-
nea, consecinţele geopolitice ale de-
clinului demografic din Europa asu-
pra restului lumii. Dacă în 1960 nu-
măra 12% din populaţia lumii, UE 
nu mai reprezintă decât 6% în pre-
zent și se așteaptă să scadă la mai pu-
ţin de 4% până în 2070. 

Pentru a crește gradul de conști-
entizare asupra fenomenului de îm-
bătrânire Adunarea Generală a 
ONU a decis ca intervalul de 
timp 2021 - 2030 să se numească 
„Deceniul îmbătrânirii sănătoase”. 
Inițiativa urmărește „reducerea ine-
chităților în materie de sănătate și 
îmbunătățirea vieții persoanelor în 

vârstă, a familiilor lor și a comuni-
tăților, prin acțiune colectivă”.

Organizația Mondială a Sănătății 
definește bătrâneţea ca fiind un an-
samblu de „stereotipuri (cum gân-
dim), prejudecăți (cum ne simțim) 
și discriminare (cum acționăm) în-
dreptate către ceilalți sau către sine, 
în funcție de vârstă”.

Observăm cu satisfacție că, în ul-
timii ani, în cadrul UE s-au făcut 
pași importanți în direcția armoni-
zării legislațiilor țărilor membre în 
domeniul social, astfel încât persoa-
nele care au contribuit la un fond de 
pensii într-o țară a Uniunii Europe-
ne își pot transfera drepturile într-o 
altă țară în care doresc să se stabi-
lească. Există Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială (Text cu relevanță 
pentru SEE și pentru Elveția), cu 
modificările și completările ulteri-
oare, regulament transpus în legis-
lația statelor membre.

Am abordat aici doar un aspect 
al solidarității și anume cel care ilus-
trează cel mai clar principiul mutu-
alității aplicabil sistemului de secu-
ritate socială. Dar la nivel global 
există mult mai multe probleme care 
necesită solidaritate și exprimarea 
concretă a acesteia prin crearea de 
fonduri mutuale.

FondurileFondurile
mutuale,mutuale,
expresieexpresie

a solidarităţiia solidarităţii

În prezent, pe fondul unor crize profunde de În prezent, pe fondul unor crize profunde de 
sistem, la nivel regional și internațional se discută sistem, la nivel regional și internațional se discută 
tot mai mult despre solidaritate. De la solidaritatea tot mai mult despre solidaritate. De la solidaritatea 
între generații, la solidaritatea profesională și între între generații, la solidaritatea profesională și între 
grupuri de persoane cu interese comune, până la  grupuri de persoane cu interese comune, până la  
solidaritatea între state și chiar între continente.solidaritatea între state și chiar între continente.

Un exemplu concludent 
îl reprezintă fondurile 

mutuale cu impact social 
administrate și garantate 

de stat, cum ar fi fondul 
public de pensii, fondul 
de șomaj, fondul pentru 
asigurări de sănătate și 

alte fonduri care au meni-
rea să partajeze avantaje-
le și poverile între genera-
ții, dar și între statele lumii.

@ prof. Ion Voinea
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Dr. Radu Flora: 
Operă vastă și valoroasă

Renumitul savant român dr. Radu Flo-
ra (1922-1989), erudit, cu preocupări mul-
tiple și deosebit de variate, a fost o perso-
nalitate complexă, cu o energie creatoare 
inepuizabilă, ceea ce denotă și din bogata 
lui operă și angajarea sa multilaterală în 
interesul etniei sale, pentru dezvoltarea 
vieții științifice și culturale a românilor din 
Serbia. Din vasta și valoroasa sa operă pu-
blicistică voi consemna doar titlurile apă-
rute la Editura „Libertatea”. 

Încă din primii ani ai activității Casei 
de Presă și Editură „Libertatea” prof. Radu 
Flora a publicat volumul de poezii „Drum 
prin noapte și prin zi” (1947), fiind una 
dintre cele trei cărți - primele cărți de be-
letristică la editura noastră, alături de vo-
lumul de poezii „În zori” de Mihai Avra-
mescu și volumul de poezii „Cântecul sa-
tului meu” de Ion Bălan. Pe parcursul ani-
lor, din penița lui Radu Flora, la Editura 
„Libertatea”, au mai apărut următoarele 
titluri: „Poeme cu lumină” (poezii – 1950); 
„Albu” (poeme – 1952, împreună cu Ion 
Bălan); „Din lirica clasicilor români” (an-
tologie – culegere și redactare de Radu 
Flora – 1953); „Folclor literar bănățean: 
premise și sinteze (1975); „Liniștea zori-
lor” (1976); „Piruete” (poeme 1981); 
„Unghi de cer” (1984); „Maree (1986); „La 
capătul nopții”, versuri alese (1988); 

Cele trei volume de Opere alese sem-
nate de Ion Bălan au fost ediții îngrijite de 
Radu Flora apărute în anii 1979-1980. 

Din creația profesorului Radu Flora, 

alături de poezie, amintim și manualele 
școlare pentru limba română pentru cla-
sa I și clasa a II secundară, alcătuite îm-
preună cu Tănase Iovanov (1951); Dicți-
onarul sârb-român / Srpsko-rumunski 
rečnik“ (1952); „Manual de limba româ-
nă pentru clasa a III-a de liceu” (împreu-
nă cu Tănase Iovanov în 1952); „Carte de 
limba română pentru clasa I de liceu sau 
clasa a V-a a școlilor cu opt ani” (1955 – 
împreună cu Tănase Iovanov); Extras pen-
tru o ortografie fonetică și rațională I” – 
extras din revista „Lumina”, nr. 6 din 1955; 
în 1960 apare ediția a III, revăzută a ma-
nualului „Carte de limba română pentru 
clasa a V-a primară”, editată împreună cu 
Tănase Iovanov; „Istoria literaturii româ-
ne. Vol. I. De la origini până la Unirea 
Principatelor (1962). Imediat anul urmă-
tor -1963 apare și Volumul II al Istoriei li-
teraturii române, cuprinzând Literatura 
română modernă.

În anul 1964 Radu Flora publică o an-
tologie de versuri „Poezia iugoslavă con-
temporană”, alcătuită împreună cu Aurel 

Gavrilov precum și cartea 
„Din relațiile sârbo-române”, 
carte pe care o reeditează în 
1968 la Editura „Libertatea”, 
ediție completată – Noi con-
tribuții: metodologice, istori-
ce, culturale, lingvistice. Un 
alt studiu de istorie literară, 
apare în 1971 „Literatura ro-
mână din Voivodina / Pano-
rama unui sfert de veac (1946-
1970). „Alfabet”, volumul de 
anagrame, aforisme și alte - 

grame și isme alfabetizate vede lumina ti-
parului în anul 1987. Cartea de studii „Vuk 
și românii” o publică în 1988.

Sub îngrijirea și în redacția lui Radu 
Flora în anul 1977 apare cartea „Lumina 
1947-1976”, bibliografie alcătuită de Dra-
ga Bălan, Petru Cârdu, Radu Flora, Ileana 
Magda și Teodor Şandru.

Dr. Radu Flora a scris și romane, foar-
te cunoscute. Primul roman editat sub si-
gla „Libertății” apare în anul 1970 și se in-
titulează „Când vine primăvara”. „Capca-
na” este cel de-al doilea roman publicat cu 
sigla „Libertății” în 1978, după care publi-
că romanul „Vârtejul” în 1980, pe care îl 
reeditează în anul 1989. Romanul „Zidul” 
îl publică în 1983; În anul 1985 a publicat 
cartea „Copilăria din amintiri”, proză pen-
tru copii și despre copii, iar în anul 1986 
„Capcanele”, poveste românească, însem-
nări ale autorului pe marginea scrierii ro-
manelor sale.

Alături de creația originală, dr. Radu 
Flora a realizat numeroase traduceri din 
literatura sârbă.

Vasile Vasko Popa 
– cel mai tradus poet 

Din aceeași generație cu Flora 
este și poetul Vasile Vasko Popa 
(1922-1991), ale cărei poezii dr. 
Radu Flora le-a tradus în limba ro-
mână: Cartea de poeme „Câmpia 
neodihnei” a lui Vasko Popa a fost 
publicată la Editura „Libertatea”  în 
1964; iar în 1976 cartea „Versuri 
noi”,tiraj aparte din revista „Lumi-
na”, ambele în traducerea lui dr. 
Radu Flora.  În anul 1983 la Editura „Li-
bertatea” apar două volume de poezii ale 
lui Vasko Popa, traducerea în limba ro-
mână efectuată de Ioan Flora, fiind vor-
ba de o selecție de poezii din cărțile pu-
blicate la edituri sârbești de-a lungul 
anilor și anume: „Scoarța”, „Câmpia ne-

odihnei”, „Cerul secundar”, „Țara verti-
cală”, „Starea lupilor”, „Carne vie” și 
„Casa din mijlocul drumului”.

Primul redactor responsabil al revistei 
de literatură, artă și cultură transfrontali-
eră „Lumina”, Vasko Popa ar fi împlinit pe 
29 iunie a.c. vârsta de 100 de ani. Se con-
sideră că a scris aproximativ 400 de poezii 

(aceasta însumând cca. 5000 de 
versuri), a intrat în peste 30 de an-
tologii. Este unul dintre cei mai tra-
duși poeți contemporani ai lumii, 
fiindu-i publicate 52 de titluri în 
diferite limbi: în limba engleză (5 
în Anglia, 6 în SUA),  în limba ger-
mană, greacă, suedeză, franceză, 
poloneză, cehă, slovacă, bulgară, 
română, olandeză, maghiară, nor-
vegiană, portugheză (în Brazilia), 
rusă, spaniolă (în Mexic), turcă, 
bengaleză și în limba hundu.  

În colecția revistei „Lumina” în anul 
1985 apare „Omagiu poetului Vasko 
Popa”, volum care cuprinde versuri ale 
marelui poet traduse în limba română de 
Simeon Lăzăreanu și poezii închinate 
acestuia și scrise de poeți români, sârbi 
și de altă etnie. 

Ion Marcoviceanu, 
condeier și 

publicist activ
Ziaristul, politicianul și publicis-

tul Ion Marcoviceanu (1922 – 2012) 
a debutat la Editura „Libertatea” în 
anul 1969 cu volumul de proză „Așa 
le-a fost ursita”, povestiri despre via-
ța satului bănățean românesc di-
naintea Celui De-al Doilea Război 
Mondial cu tradițiile, mentalitățile, 
visele și iluziile oamenilor care trăiau în 
perioada respectivă. „Frunze uitate de 
vânt” a fost următorul volum de schițe 
și povestiri publicat în 1983, după care 
în 1990 publică volumul de poezii „De-
fileul arborilor” și în 2003 volumul de 
proză „Cronologia unei vieți”. 

Pe Ion Marcoviceanu îl mai cunoaș-
tem și ca autor de manuale și ca tradu-
cător de lecturi și manuale școlare („Is-
toria” pentru cl. IV-a, în 1957 și „Poves-
tiri partizane” de Branko Čopić), de li-
teratură politică și memorialistică, acte 

și documente ale reuniunilor politice 
din ex-Iugoslavia. 

Pe lângă numeroasele funcții politi-
ce pe care le-a deținut, a fost mulți ani 
colaborator devotat al săptămânalului 
„Libertatea”, o perioadă de câteva luni și 
redactor-șef al săptămânalului (1946), 
iar din 1949-1982 redactor-șef și respon-
sabil al Redacției Programului în Limba 
Română al Postului de Radio Novi Sad, 
colaborator și apoi membru în redacția 
revistei „Lumina”, membru și președin-
te, o perioadă de timp, a Consiliului Edi-

turii „Libertatea” și membru fon-
dator al Societății de Limba Ro-
mână din Voivodina și vicepre-
ședinte al acestei asociații 
(1990-1994), redactor-șef și res-
ponsabil al ziarului „Cuvântului 
românesc” editat de Comunita-
tea Românilor din Serbia.   

În Colecția revistei „Lumina”, 
în anul 1998,  redactorul respon-
sabil al revistei în perioada aceia, 
Ioan Baba, a publicat un volum 
omagial „La 75 de ani, Probitate 

și hedonism” consacrat lui Ion Marco-
viceanu.  

Prin profunzimea gândirii lirice și 
publicistica lor, cele trei mari persona-
lități ale vieții culturale, care anul acesta 
marchează o sută de ani de la naștere, 
ne pot fi o imagine debordantă, un re-
per în cultivarea și promovarea valori-
lor etnice, respectiv în lupta pentru păs-
trarea limbii și identității naționale, re-
prezentând o simbioză a literaturii în 
limba română din Voivodina.

ÎN 2022, TRIPLU CENTENAR:ÎN 2022, TRIPLU CENTENAR:
RADU FLORARADU FLORA, , VASILE VASKO POPA VASILE VASKO POPA ȘI ȘI ION MARCOVICEANUION MARCOVICEANU
O SIMBIOZĂ PUBLICISTICĂ ÎN ANUL ANIVERSARO SIMBIOZĂ PUBLICISTICĂ ÎN ANUL ANIVERSAR

Anul 2022 este marcat de repere 
semnificative pentru cultura româneas-
că din Serbia. Instituţia noastră „Liberta-
tea” marchează 3 mari jubilee: editura este 
sub semnul jubileului de 75 de ani de be-
letristică în limba română literară, revis-
ta pentru artă, cultură și literatură trans-
frontalieră „Lumina” marchează 75 de 

ani de apariţie continuă, iar revista pen-
tru tineri „Tribuna tineretului (1972-1995) 
/ Tinereţea (din 1995)” 50 de ani de la pu-
blicarea primului număr. Tot anul acesta 
aniversăm 100 de ani de la nașterea a trei 
mari personalităţi ale culturii românești: a 
prof. dr. Radu Flora, fondatorul Societăţii 
de Limba Română, organizaţie care anul 

acesta a ajuns la vârsta de 60 de ani, a po-
etului Vasile Vasko Popa și a scriitorului 
și ziaristului Ion Marcoviceanu. Printre 
cele peste 1000 de titluri din producţia 
Editurii „Libertatea”, o contribuţie sem-
nificativă la edificarea culturii din aces-
te spaţii desigur că au avut-o și cei trei oa-
meni ai peniţei. 

Foto:
Portrete realizate de 

pictorul academic 
Ionel Popovici,

postate pe peretele din 
sala cu portrete a Casei de 

Presă și Editură 
„Libertatea” din Panciova

@ Teodora Smolean
redactor responsabil interimar al Editurii 

„Libertatea” din Panciova, Serbia
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Î n perioada 16-17 septembrie 2022, a 
avut loc Congresul Internațional de 
Istorie a Presei, ediția a XV-a, cu tema 

Presa românească din diasporă și exil. 
Manifestarea științifică s-a desfășurat în 
Novi Sad, Capitală Europeană a Culturii 
în 2022, la Facultatea de Filozofie din ca-
drul Universității. 

Asociația de Istorie a Presei, Depar-
tamentul de Limba și Literatura Româ-
nă, Facultatea de Filosofie, Universita-
tea din Novi Sad, în colaborare cu Am-
basada României la Belgrad; Biblioteca 
Academiei Române – Filiala Timișoa-
ra; Academia Română, Institutul de Is-
torie și Teorie Literară „G. Călinescu”; 
Catedra de Limba și Literatura Româ-
nă, Universitatea din Zagreb; Bibliote-
ca Județeană „Lucian Blaga” din Alba 
Iulia și Institutul de Cultură al Româ-
nilor din Voivodina au făcut posibilă 
desfășurarea acestei manifestări cu par-
ticipare internațională.

Din partea organizatorilor Congre-
sului au luat cuvântul: prof. dr. Ivana Ži-
vančevič-Sekeruš, decanul Facultății de 
Filozofie din Novi Sad; conf. univ. dr. 
habil. Cătălin Negoiță, președintele Aso-
ciației Române de Istorie a Presei; prof. 

univ. dr. Ilie Rad, președintele de onoa-
re a ARIP; lect. univ. dr. Ivana Ivanić, di-
rector Departamentul de Limba și Lite-
ratura Română din cadrul Universității 
Novi Sad. Din partea partenerilor con-
gresului au luat cuvântul: E.S. Silvia Da-
vidoiu, ambasador extraordinar și ple-
nipontențiar al României în Republica 
Serbia; conf. univ. dr. Ioan David, direc-
torul Bibliotecii Academiei Române – 
Filiala Timișoara; prof. univ. dr. Lucian 
Chișu, cercetător științific I, Institutul 
de Istorie și Teorie Literară „G. Căli-
nescu”, Academia Română; prof. Doru 
Ursu, directorul Institutului de Cultură 
al Românilor din Voivodina; conf. univ. 
dr. Ivana Olujič, Catedra de Limba și Li-
teratura Română, Facultatea de Ştiințe 
Umaniste și Sociale, Zagreb; drd. Silvan 
Stâncel, directorul Bibliotecii „Lucian 
Blaga” din Alba Iulia; moderatorul ma-
nifestării științifice a fost prof. univ. dr. 
Virginia Popovič, Departamentul de 
Limba și Literatura Română, Facultatea 
de Filozofie din Novi Sad.

Congresul s-a desfășurat pe opt sec-
țiuni în format fizic și o secțiune în for-
mat on-line, în cadrul cărora au fost sus-
ținute comunicări foarte interesante des-
pre istoria presei, presa românească din 
diasporă și exil, despre gazetari români 
din perioada interbelică etc., comunicări 
ce au fost susținute de membrii ARIP, 
cercetători științifici, cadre didactice uni-
versitare, directori de instituții, persoane 

din mass-media, directori de edituri și 
tipografii, din România, Serbia, Croația.

În cadrul sesiunii plenare, au fost de-
cernate două premii și anume: Premiul 
„Sever Cărpinișan” – Filiala Dobrogea 
a Asociației Române de Istorie a Presei 
și Premiul „Maria Danilov” – oferit de 
către Filiala Basarabia a Asociației de 
Istorie a Presei – Departamentului de 
Limba și Literatura Română din Novi 
Sad, cu ocazia aniversării a 40 de ani de 
la înființare. Au mai fost oferite Diplo-
me de Excelență din partea Departa-
mentului de Limba și Literatura Româ-
nă, printre cei care au primit s-a aflat și 
conf. univ., CS II, dr. Ioan David, vice-
președinte al Asociației Române de Is-
torie a Presei și președintele Filialei „Va-
leriu Braniște” – Timiș a Uniunii Zia-
riștilor Profesioniști din România, di-
rectorul Filialei Timișoara a Bibliotecii 
Academiei Române, dar și Certificate 
de participare tuturor celor care au sus-
ținut comunicări în cadrul secțiunilor.

Următoarea ediție a Congresului 
Asociației Române de Istorie a Presei se 
va desfășura la Timișoara, în 2023, an 
în care orașul de pe Bega devine Capi-
tală Europeană a Culturii.

Congresul Asociației de Istorie a Presei, 
ediția a XV-a, la Novi Sad (Serbia)

@ Daniela Florian
S ă fii român în țara frunzei de arțar 

a anului 2022 e aproape similar cu 
a fi român în România. Unicul de-

taliu, nu foarte semnificativ, este cel al ge-
ografiei, care însumează opt mii de kilo-
metri, ce se așează gospodărește între cele 
două capete de pământ. 

Dar, ca să-mi citez părintele, „numai 
tată și mamă nu aveți în Canada”. Şi așa 
este, pentru că am adus cu noi și binele 
și mai puțin binele. Şi sarmalele, și cre-
dința, și educația, dar și obiceiurile. Bune 
sau rele. 

Cererea face oferta, indiferent că este 
spirituală sau comercială. Avem biserici 
de diferite culte, ziare și spectacole în lim-
ba noastră. Şcoala Internațională are sec-
ție de limba română, iar magazinele eu-
ropene, cu produse din țară, nu sunt de-
loc o rara avis. Nimeni nu mai suspină 
după vestita Eugenie ori ciocolată ceaușis-
tă cu rom, cum se întâmpla cu ani în 
urmă, și nici cozonacul sau micii nu lip-
sesc de pe masa tradițională de sărbători.

Comunitățile noastre țin pasul cu 
ceea ce se întâmplă acasă și din punct de 
vedere artistic, politic ori social, de ace-
ea, periodic, cu diferite prilejuri, ne adu-
năm laolaltă cei de același neam.

La distracție, horele de pe la noi în-
cing glia țării adoptive, iar zilele noastre 
culturale scriu istoria neamului românesc 
și în patria arțarului.

Şi, pentru că omul sfințește locul, noi, 
„veneticii” din țara lui Eminescu, am ales 
să-l sfințim așa cum simțim, ca vrednici 
copii ai propriilor părinți. 

Din 1967, la Hamilton, o suprafață de 
douăzeci și cinici de hectare de teren îm-
pădurit poartă numele Câmpul Româ-

nesc, fiind locul în care, cu zece ani îna-
inte (1957), a luat ființă Asociația Româ-
nă din Hamilton, cea mai veche asociație 
românească din provincia Ontario. 

Încă de la șosea, o stâncă vopsită ca 
un buchet: roșu galben și albastru, aten-
ționează eventualul călător că acolo este 
intrarea în Romanian Park. 

Drumul, care duce la Centrul Cultu-
ral „Nae Ionescu”, inaugurat în 1986, este 
binecunoscut de conaționali, pentru că 
tradiția deceniilor de activitate culturală, 
artistică și sportivă, precum și celebrarea 
sărbătorilor calendaristice religioase, 
atrage magnetic pe toți cei care poartă 
doruri mioritice, atât din Ontario, dar și 
din alte provincii canadiene. 

Pe lângă peisajul absolut minunat: 
vegetație luxuriantă, râu și pădure, ro-
mânescul își spune cuvântul prin troița 
ridicată, prin capela „Sf. Maria” și prin 
operele realizate de sculptorul Nicăpe-
tre: busturile din marmură ale lui Emi-
nescu și Nae Ionescu și Rotonda Scrii-
torilor din Exil.

Cel mai important eveniment la 
Hamilton, cu o tradiție de peste treizeci 
de ani, este Săptămâna Culturală, prilej 
pentru sute de români din Canada, Sta-
tele Unite și chiar România să se întâl-
nească și să petreacă laolaltă, să facă ex-
cursii la obiective din zonă (printre alte-
le Cascada Niagara) și să participe la ma-
nifestările culturale, artistice și sportive.

Zile profund românești pe pământ 
canadian, zile cu vibrații tricolore și aro-
me tradiționale… 

Ca și în alți ani, organizatori și mo-
deratori ai momentelor literare au fost 
părintele-poet Dumitru Ichim și direc-

torul ziarului „Observatorul” de Toron-
to, Dumitru Puiu Popescu. 

Anul acesta au avut loc lansări de 
carte, un mic concert Muzidava, scene-
ta „Dulcea mea doamnă, Eminul meu 
iubit…” și programul de romanțe al co-
rului Asociației din Hamilton.

Am avut bucuria să particip atât ca 
autor al propriilor cărți, dar și ca editor 
Siono, alături de alți scriitori: Luisa Apos-
tol, Suzana Tanase, Paulina Popescu, 
Gabriela Casineanu, David Kimel, Mike 
Popescu, Sorin Finchelstein etc. 

Au performat: pianistul Michael 
Husu, cântăreața Mihaela Dragomirași, 
iar sceneta a fost interpretată de Aura 
Balasa și Ion Damian. 

La eveniment au fost prezenți con-
sulul general al României Oana-Raluca 
Gheorghe și consulul Titov Gherghe.

Săptămâna Culturală din Hamilton, 
petrecută în luna iulie, este un exemplu 
din zecile care se întâmplă an de an în 
babilonica metropolă pe care o locuiesc. 

Canada, ca și orice alt loc pe pământ, 
poate să fie așa cum ne-o croim. În de-
finitiv, noi plantăm iarba din curtea pro-
prie, indiferent unde este așezată.

A fi român nu înseamnă a trăi în Ro-
mânia, pentru că geografia ne definește 
atât cât îi permitem. Şi, dacă acum do-
uăzeci și unu de ani de când am ajuns 
în Canada, mă întrebam ce voi face eu, 
profesor de limba și literatura română, 
într-o țară de ingineri – zona Ontario 
este foarte dezvoltată industrial – în 
timp mi-am găsit răspunsul: la Şcoala 
internațională, predând românește, lu-
crând via online pentru țara în care 
m-am născut și scriind. 

RomânRomân
în ţara în ţara 

frunzeifrunzei
de arţarde arţar
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N -am știut exact ce l-a inspirat 
pe părintele Theodor Dami-
an să dea titlul recentului său 

volum de versuri „Poemele de la Ma-
ria Eich” (Editura Timpul, Iași, 2021, 
170 p.). Nu eram nici măcar sigur că 
a existat vreo influență ori vreo presi-
une în alegerea acestui titlu. Căci un 
om de calibrul dânsului nu are nevoie 
de influențe, sfaturi, ori sugestii. Ştiu 
însă că poemele adunate în paginile 
lui sunt un adevărat balsam pentru su-
flet. Cu privire la cea dintâi proble-
mă m-a lămurit domnul Theodor Co-
dreanu, prefațatorul întregului demers 
(p. 5-12). El a fost cel care a prezentat 
în detaliu întregul travaliu scriitori-
cesc, a prezentat autorul și a definit ge-
neza textelor antologizate aici: „Poetul 
își întâmpină a 70-a aniversară cu po-
eme inedite structurate în patru cicluri 
(Maria Eich, Apokalipsa, Germering și 
Foc), sub titlul Maria Eich, carte adu-
să sub ochii cititorilor de către Editura 
Timpul din Iași. Cum se vede, ineditele 
sunt germinate pe tărâm german, cen-
trul spiritual stimulativ fiind o cunos-
cută mănăstire augistiniană din Plane-
gg, Maria Eich, în apropiere de Mun-
chen și Germering, unde poetul și-a gă-
sit liniștea alături de doamna Damian, 
în vremea pandemică de coronavirus 
care l-a carantinat în Germania, timp 
de cinci luni, în februarie-iulie 2020. 
Acolo și-a plămădit cartea despre Mai-
ca Domnului din Stejar (vezi legenda 
despre construirea lăcașului), opul fi-
ind tradus imediat în germană de că-
tre Christian Schneck. A fost ca o nouă 
trecere hipercontinuă prin pustie, de un 
dramatism infuzat cu finețe de verbul 
poetului”. (p. 5-6). Despre conținutul 
poeziilor ar fi multe de spus, atât din 
punct de vedere stilistic, cât și în ceea 
ce privește mesajul lor. Căci părintele 
autor imprimă fiecărui text care bene-
ficiază de paternitatea sa o notă apar-

te, mustind a spiritualitate și elegan-
ță. Ba mai mult, scrie cu mesaj. Devi-
ne un adevărat apostol al frumosului 
și promovează principii ce trec din-
colo de pompoșenia fadă a unui es-
tetic ce devine scop în sine. Aduce în 
atenție principii universal valabile și 
valori perene. Iată, de exemplu cum, 
îmbinând lirismul cu motivul creștin, 
dânsul reușește să dedice o adevărată 
odă dragostei: „Lumea este inundată / 
de frumusețe / ca pustia Egiptencei / de 

arșiță / când îngerii îi aduceau / mires-
me răcoritoare / din a Duhului / tăinu-
ită cădelniță / Iubirea va salva lumea 
/ dar pentru asta / ni s-a trimis / fru-
musețea / din frumusețe mă nasc / și ea 
este ultimul drum / născătoarea iubirii 
/ ca iubirea Mariei / în pustia Egiptului 
/ Amo ergo sum” („Amo”, p. 27). Scrie-

rile cu iz mistic nu lipsesc nici ele din 
pandantul inspirat de experiența tră-
ită în faimoasa abație de pe meleaguri 
germane. Fie că au valențe cosmogoni-
ce, ori antropologice* , fie că sunt mar-
cate de un fior ludic huizing-ian, tex-
tele dânsului te transpun într-o lume 
cu un farmec aparte. Îți oferă, adesea 
după modelul Euharistic, o pregusta-

re dintr-un univers aparte, ori te lasă 
să tragi cu ochiul înspre licăririle zo-
rilor unei eternități la care nu ești încă 
chemat a accede pe deplin. Un astfel 
de exemplu poate fi considerat poe-
mul Gura peșterii: „Câteodată / vezi o 
stea / și-ți imaginezi / c-ai cutreierat-o 
/ trăiești din închipuire / ca pe furate / 
crezând că stelele / sub zodia cărora ai 

THEODOR  DAMIAN:
„Poemele de la Maria Eich” 

Doctor în Teologie, profesor, scriitor, 
publicist, președinte al Filialei New 
York a UZPR, Theodor Damian 
este fondator/director de publicații 
care șiau câștigat un binemeritat 
renume pentru promovarea 
valorilor românești și standardele 
culturale înalte:  Lumină Lină/
Gracious Light, Revistă de cultură şi 
spiritualitate românească, publicație 
trimestrială, New York, SUA (din 
mai 1996), Romanian Medievalia. 
Proceedings of Presentations at the 
Annual International Congress on 
Medieval Studies at the Western 
Michigan University at Kalamazoo, 
New York, (20012017), Symposium, 
proceedings of the Annual 
Theological Ecumenical Symposium, 
[în engleză] The Romanian Institute 
of Orthodox Spirituality and Culture, 
New York, SUA, (din 1994, selecție de 
lucrări prezentate la simpozioanele 
ecumenice teologice organizate 
în cadrul Institutului Român de 
Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, 
New York), Buletinul Institutului 
Român de Teologie şi Spiritualitate 
Ortodoxă, New York (19931996)

@ Iuliu-Marius Morariu
Canada

trăit / îți sunt cumva / ție îndatorate / 
Steaua e peștera / în care te nevoiești / în 
pustie / e stupul tău de albine / intri în 
el / și nu pățești nimic / ca atunci când 
pui foc / în cuvânt / și arde / dar nu pe 
tine / privești gura peșterii / prea mult 
/ până se lipește ochiul de ea / și-l scapi 
înăuntru / nu se mai poate ca cineva / 
să-l desferece / ca și cum ușa din fața ta 
/ este pentru o singură trecere”. (p. 53-
54). Cu astfel de slove atent ticluite, în 
care frumusețea capătă deopotrivă chip 
și glas arătând înspre Dumnezeu și re-

flectându-și chipul din El în lume, pă-
rintele profesor Theodor Damian vine 
să-și întâmpine cititorii. Îi îndeamnă să 
treacă dincolo de barierele simplei lec-
turi și să simtă. Să adulmece veșnicia, 

să se-nfrupte din mireasma iubirii și să 
guste din bucurii ce nu pot fi polarizate 
altfel decât c-un capăt înspre Rai. Îl fe-
licităm pentru izbânda în lumea muze-
lor și-i dorim pană inspirată și în viitor!

* Uneori cele două sunt chiar combinate, ca în cazul poemului Ești literă, care 
se constituie într-o adevărată exhortație înspre asumarea responsabilă a con-
diției de om, pornind de la scânteia divină existentă în aceasta: „Tu ești literă / 
din cuvântul rostit / la marele început / n-ai știut că la facerea lumii / Dumnezeu 
te-a avut în vedere / pe tine / Că ai fost în inima lui / înainte de a fi / ca pruncul în 
pântecele / miresei / înainte ca mirele / s-o poată peți / Ești literă / din Cuvântul 
rostit / ai propriul tău sunet / Dumnezeu nu-și anulează / Cuvântul / pentru tine 
/ nu există nicio groapă / în asfințit”. Theodor Damian, Poemele de la Maria Eich, 
Editura Timpul, Iași, 2021, p. 106.
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O bișnuita ședință de lucru în sec-
ția economică a ziarului „Scânte-
ia”. Redactorii, toți tineri, se aflau, 

cum se spune, pe valul afirmării și deja în 
domeniul respectiv importanta publica-
ție se sprijinea pe condeiele lor. 

La un moment dat, dacă îmi aduc bine 
aminte, adjunctul șefului de secție,Viorel 
Sălăgean, a intrat însoțit de un tânăr, la 
prima vedere aidoma nouă. Ni-l prezintă 
scurt: „Tovarășul se numește Neagu Udro-
iu și de azi ne va fi coleg. Este ziarist pro-
fesionist și vine din presa de tineret. Să-i 
urăm succes și o integrare cât mai bună 
în colectivul nostru!”. 

O întâmplare, poate banală în fond, 
dar petrecută într-un context al politicii 
editoriale propriu acelor vremuri. Poves-
team într-o carte cum, în anii ’60 ai seco-
lului trecut, redactorul șef al „Scânteii”, 
Dumitru Popescu, a inițiat o campanie de 
înnoire a redacției. Concret, a dispus re-
crutarea unor „vârfuri” dintre absolvenții 
de facultate spre a fi școliți și încadrați cât 
mai rapid în mediul publicistic. Eu însumi 
am fost angajat astfel ca redactor stagiar, 
firește în urma unei testări, destul de exi-
gente – mi s-a părut atunci.

Încet, încet ziarul a început să se învi-
oreze sub amprenta noilor veniți. Se sim-
țea pare-se nevoie și de alte forțe proas-
pete, tinere și într-o anume măsură 
calificate. Pepiniera la înde-mână? Frate-
le mai mic – „Scânteia Tineretului”, de 
unde a fost preluat și noul coleg.

L-am întâmpinat cu o legitimă curio-
zitate. Nu am văzut în el neapărat un rival, 
pentru că fiecare redactor avea propriul 
său areal de lucru, propria specialitate. 
Cert este că Neagu Udroiu s-a impus de 

la început ca un gazetar format și nu i-a 
trebuit mult „să-și intre în pâine”, fără 
inhibiții sau ezitări.

Ce m-a impresionat mai mult la el? 
Prestanța și firea independentă. Nu s-a 
complăcut în cutumele comportamenta-
le și în rigorile de redactare clamate de 
unii șefi mai mărunței și închistați, dar 
rigidizați bine pe posturi, ci și-a urmat 
propria cale.

Cum și-a permis? Simplu: avea datele 
necesare pentru a-și impune propriul stil 
de gazetărie: educat, cultivat, inteligent, 
fin observator, dotat cu un talent nativ al 
scriiturii. Prin urmare, prefera adesea să 
trateze direct cu șefii cei mari și să abor-
deze subiecte cu o mai mare încărcătură, 
excedând domeniul strict al problematicii 
economice.

Colegial, Udroiu se dovedea a fi un 
conviv interesant. Discursul său, bine 
cumpănit, era marcat de subtilități, me-
tafore și presărat cu ironii fine, penetran-

UN ARISTOCRAT PRINTRE 
„TRĂGĂTORII LA ȘAIBĂ”

„O VIAȚĂ PRINTRE ZIARE”

PANORAMA

Ş i iubirea, și tristeţea se pot cânta 
frumos în poezie, doar atunci 
când preaplinul sufletului este în-

zestrat de la natură și cu talent. Iubirea 
și tristeţea se închid în suflet cu durere 
și speranţă, iar această dualitate explo-
rează în adânc creând înţelepciunea vie-
ţii și conștiinţa trecerii în alte sfere. O 
continuă căutare în sentimente, un zbor 
între două lumi, ce-și caută mereu ros-
tul, caligrafiind tristeţea care i-a „fu-
rat până și tinereţea” (Nu știu).

Poetul Gelu Dragoș este presat de 
timpul care a trecut și de timpul care 
o să vină, căutând mereu „O poartă 
prin care să te apropii, O poartă prin 
care mai poţi trece, Ca vântul care tre-
mură doar plopii, Dincolo e poetul... 
nemuritor și rece, El singur a văzut-o” 
(Nu știu). Prin această poartă vor tre-
ce luntrașii vieţii, fără cârme, dar vor 
lăsa mereu în poezie, urme.

În poezia lui Gelu Dragoș, nimic 
nu va mai fi la locul lui, deoarece, fiind 
„dascăl de sentimente”, zborul lui se 
manifestă ideatic sub diverse forme, 
„corăbii de cuvinte încărunţind lîngă o 
vâslă mut ca o lebădă, poetul stă reze-
mat de umbra lunii, pe mine mă tot la-
tră iarba...mă-nţeapă viespea raţiunii” 
sau „ne ardem viaţa între nimicuri, 
prostii și minciuni” suportând cu stoi-
cism dulcea durere (Fără perspective).

Poetul se împărtășește în poezie spe-
rând să câștige timp pentru proiectele 
pe care le are, dorind ca fiecare om să 
ţină timpul în loc, pentru că dincolo de 
lumea lui, lucrurile ar fi prea simple și 
așezate. O melancolie care-i influenţea-
ză puternic poezia, până la frica de slei-
re a timpului și vieţii. un cult al sum-
brului și griului. Trăiește în tovărășia 
tristeţii pe care „o curtează” în multe 
din poemele sale.

„Mă-mpiedic de treptele trupului 
meu” (Mai dă-mi un timp) sau „I-am 
vândut de toate, și mi-era frică să nu-

mi ceară tinereţea, Pe tarabă și-n suflet 
n-aveam” (Lacrimă). Speră totuși la un 
veac care să nu fie încărcat de neajun-
suri, mizerie politică și morală.

Aceste freamăte interioare, cuprin-
se în „miresmele” cuvintelor, au dus la 
limpezirea întunericului prin poezie, 
au dus la îmbrăţișarea unor largi palete 
de exprimare.

Gelu Dragoș este un poet original 
prin sensibilitate, expresie și moder-
nism. Acestea fac parte din peisajul su-
fletesc al poetului, îmbinând armonios 
cele două stări și punctând propria via-
ţă. Bucuriile și tristeţile trec pe același 
drum pe care mai caută înţelegerea 
unor doruri neînţelese. Refugiul lui în 
lumea „gri”, semnifică o anume izolare 
de lumea meschină, un exil voluntar pe 
care încearcă să-l înţeleagă și să-l depă-
șească.

Farmecul versurilor din acest vo-
lum, stă în gingășia imaginilor, delica-
teţea sentimentelor și o simbolistică ar-
monios exprimată „Când sângele nos-
tru va fi înflorit, Pe buze străine, La-
să-mă să cad Lângă nopţile lungi, Ca să 
te pot trezi, Cu o bătaie de inimă”. Fil-
trarea sentimentelor prin tehnica artis-
tică și prin „ingineria” interioară face 
din Gelu Dragoș un poet autentic și 
modern, cu tonalitate originală, confir-
mată și de poeziile din volumele apă-
rute anterior.

Iconografia 
iubirii și tristeții

@ Carmen Felicia Băinţan

@ Corneliu Cârlan

@ Roxana Istudor

S criitorul Carol Roman, membru al 
Uniunii Scriitorilor, a fost, în același 
timp, și jurnalistul Carol Roman, 

membru al Uniunii Ziariștilor Profesio-
niști din România. De altfel, imediat ce 
Carol Roman pregătea un nou volum, 
care să completeze seria impresionantă 

care i-a adus un binemeritat renume, se 
simțea încă de la prima frază că era ca 
structură interioară un jurnalist. Îl trădau 
condeiul ascuțit, larga întindere a cunoș-
tințelor, dublată de o vastă experiență de 
viață și profesională, pe care le jongla cu 
succes când în lumea scriitorilor, când în 
cea a gazetarilor. Iar atunci când Carol 
Roman pregătea un editorial, se simțeau 
imediat nuanțele scriitorului, care „sculp-
ta” o temă până la esență și la cel mai mic 
detaliu.

Carol Roman a făcut din revista „Bal-
canii și Europa”, pe care a fondat-o și con-
dus-o timp de două decenii, un reper pe 
plaja media din România. Apariție spec-
taculoasă, densă din perspectiva conținu-

tului și excelent realizată grafic, publicația 
a găzduit ani la rând opiniile și materia-
lele de presă avizate ale unor jurnaliști de 
calibru, voci de renume într-un domeniu 
care nu este ușor accesibil, dar este cruci-
al pentru viața oamenilor; iar Carol Ro-
man a știut asta. Fin cunoscător al reali-
tăților, observator conștient și informat al 
evoluțiilor, a fost un scriitor-jurnalist ale 
cărui volume au acel ritm alert și sprințar 
pe care numai verva jurnalistică le pot da 
unui text și, în aceeași îndelungată activi-
tate, un jurnalist-scriitor care nu a lăsat 
nico nuanță a unei teme neexpusă publi-
cului însetat de informație corectă, extin-
să și argumentată. 

te, dar decente, cărora nu li se găsea 
lesne un partener de replică pe măsu-
ră. Deși se ferea să se afișeze cu osten-
tație, superioritatea sa intelectuală – 
n-am găsit alt termen – era evidentă, 
îi ieșea prin toți porii.

I-am apreciat stilul, intuind încă de 
pe atunci că, în curând, își va lua zbo-
rul spre zone în care calitățile și perso-
nalitatea îi vor fi mai eficient puse în 
valoare. M-am întrebat totuși dacă 
stagiul pentru care a fost încartiruit 
într-o trupă de jurnaliști unde se trăgea 
la „șaibă” avea să-i fie cumva de folos.

De mirare cum acest om a găsit, 
într-o carieră atât de prodigioasă, ră-
gazul, liniștea, disponibilitatea de a 
așterne, una după alta, cărți de valoare, 
realizate cu har scriitoricesc, a căror 
croială se sprijină pe acutul său spirit 
de observație, pe memoria remarcabi-
lă a numelor și faptelor. Iar comenta-
riile sale care însoțesc trama cărților 
sunt pertinente, pe deplin credibile. 
Cititorul remarcă lesne stilul original, 
plăcut la lectură. Se observă, așadar, 
cum scriitorul își trage seva epică din 
mediul conex inițial: jurnalismul.

(fragment din volumul 
„Repere prin timp”)

50       UZP     NR.28  -  2022

Carol Roman a slujit presa o viață. 
Deși era un scriitor cu renume, autor 
al unor cărți de succes, ca „Misterele 
Revoluției”, „Există un secret al cele-
brității?”, „La o secundă de Mileniul 
III”, „Tu la confluența cu ceilalți”, 
„Mersul pe sârmă” și multe altele, poa-
te că unul dintre volumele care l-au 
reprezentat cel mai bine este „O viață 
printre ziare”, carte în care preferința 
pentru stilul jurnalistic se întrevede 
clar printre rândurile cu amintiri des-
pre publicații, colegi și un domeniu în 
care Carol Roman a activat încă de pe 
vremea când „orașul Stalin” era rede-
numit Brașov. 

Jovial, dar calibrat, deschis, dar 
plin de nuanțe, experimentat și plin 
de apreciere pentru colegii de breaslă, 
Carol Roman, deținător al Marelui 
Premiu al Uniunii Ziariștilor Profesi-
oniști din România, lasă în urmă un 
anume model de profesionist și un 
munte de cărți, ziare și reviste pe care 
și-a pus amprenta inconfundabilă.



Z vonul este o manifestare a limba-
jului aparţinând raţionalităţii sem-
nificante, ne spunea, la Universi-

tate, cu peste trei decenii în urmă, ma-
rele semiot Henry Wald. Dar cine putea 
eperimenta, la vremea aceea, când erau 
prea puţine zvonuri, raţionalitatea sem-
nificantă? Astăzi însă, toate mediile re-
prezintă, în momente mai mult sau mai 
puţin întâmplătoare, surse inepuizabile 
ale zvonului. 

Pe un fond psiholo-
gic tensionat de eveni-
mente sociale sau natu-
rale deja produse sau în 
curs privind „cocteilul” 
de crize ( sanitară, 
energetică, alimentară, 
apocalipsă meteo, vete-
rinară etc,)  și de imi-
nenţa altora, zvonurile, 
lansate spontan sau di-
rijat, amplifică blocaje-
le și inhibiţiile emoţio-
nale, accentuează aș-
teptările și temerile in-
divizilor. Odată pus în 
circulaţie, zvonul, care nu are un „termi-
nal”, generează o adevărată „reacţie în 
lanţ”. Precum, în preajma viitorului Cră-
ciun,  zvonurile privind lipsa cărnii de 
porc, de pe mesele românilor, pesta por-
cină, creșterea pensiilor cu 11 sau 15 la 
sută, reducerea temperaturii în încăperi, 
radiațiile și pastilele cu iod ale Ministe-
rului sănătății, bomba „murdară” sau... 
confiscarea caselor datorită imposibili-
tății plății ratelor.

Ce să facă oamenii? Să-și dosească 
porcii prin catacombe săpate pe sub be-
ciuri, ca în anii 1970-1980? Să umple bu-
toaiele cu murături? Să dea năvală în tal-
ciocuri să cumpere lumănări și lămpi pe 
gaz? Să se încălzească „înveliți” cu sticle 
cu apă caldă? Să facă adăposturi subte-
rane fără niciun folos la atacul nuclear? 
Nici una, nici alta. De ce? Pentru că zvo-
nul ... este o informaţie neconfirmată. Şi 
totuși, dincolo de înţelegerea lui ca ma-
nifestare socială, ca orice act comunica-
ţional, zvonul transmite un mesaj: el 
poartă o informaţie cu potenţialitate de 

adevăr până în momentul confirmării 
sau infirmării sale (Săptămâna asta, luna 
viitoare sau la anul care vine). Când el, 
zvonul, se metarmofozează într-o certi-
tudine sau, dimpotrivă, într-o minciună.

Zvonul cunoaște o sursă de emitere 
și un receptor – elemente ale unui act ori 
proces comunicaţional. (Responsabil să 
combată zvonul, preotul de parohie, spre 
exemplu, constată că învaţă pe oameni 

mai multă artă a comunicării și relaţii 
publice decât zece cursuri pe această 
temă). În majoritatea cazurilor, sursa este 
cel mai greu de depistat. Anonimatul 
„sursei” este elementul care produce 
„mesajul” lansării zvonului. Iar omul, 
orice ar întreprinde, nu poate depista, 
nicidecum, sursa. Astfel că se întreabă 
pe bună dreptate: el ce este, numai re-
ceptor al zvonului? Sau este și emiţător 
în momentul când întreabă mai departe 
și nimeni nu-l lămurește?

Un zvon poate fi lansat intenţionat 
(tendenţios) sau neintenţionat (aleator); 
indiferent de situaţie însă, efectele sunt 
aceleași. Cu cât mediul în care se trans-
mite este mai bulversat cum este astăzi, 
cu atât are o viteză mai mare de propa-
gare, deoarece apelează la un nivel co-
mun de înţelegere, la persoane care își 
desfășoară activitatea împreună ori sunt 
componenţii unui grup bazat pe intere-
se comune.

Ce caracterizează deci zvonul? Efec-
tul de „bulgăre de zăpadă”, în care acesta 

este cuprins (în cea mai mare parte) da-
torat mijlocului de propagare, dar și me-
diului în care evoluează. Mai mult decât 
atât: zvonul este un „bulgăre de zăpadă” 
care se „sparge” de la sine. Sau este oprit 
printr-o măsură radicală. 

Paradoxal, mijloacele de informare 
de masă (vezi numeroase publicaţii care 
pretind că informează despre  accizele 
de plătit în 2022, dispariția motorinei, 

sistarea gazului la bu-
cătărie, prețul de 3-5 
lei la Kwh, lipsa de 
mămăligă pe masa 
românilor etc.) per-
mit pătrunderea zvo-
nului în locuinţe, îl 
duc la receptor, la oa-
menii de rând. Potri-
vit opiniei sociologu-
lui Nocel Kapferer, 
prelucrarea zvonuri-
lor de către mass-me-
dia oferă acestora „o 
fantastică credibilita-
te, le dă valoare de 

informaţie prin care dobândesc statut de 
adevăr și pot lua loc definitiv în conști-
inţa popular”. Metaforic vorbind, arată 
sociologul, zvonul se manifestă „ca o 
enormă gură de mestecat colectivă”.

Zvonul depășește cotidianul, impu-
nând indivizilor trăirea în senzaţional și 
uitare pentru un timp a firescului și nor-
malului. Oricum, acestea nu se vor în-
tâmpla cât timp  se  îndeplinesc cerinţe-
le UE.

Fiind o patologie în comunicare, zvo-
nul este greu de combătut. De cele mai 
multe ori, zvonurile nu pot fi nici preve-
nite, nici contracarate. Mai degrabă este 
folositor să învăţăm cum să le controlăm, 
să le aducem corecturi și să le utilizăm 
pentru salvarea a ceea ce se mai poate 
salva. Iată un învăţământ util pentru toți 
locuitorii planetei.. Din toate timpurile. 
Dar mai ale din vremurile noastre. Şi de 
ce nu chiar din această toamnă, când  se 
pornesc atâtea zvonuri despre „cât de rău 
o să ne fie la iarnă și în anii următori”. O 
mare provocare pentru mass-media pro-
fesioniste.
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Î n urmă cu 125 de ani, la 26 iunie 1897, 
pe când așezământul băilor de la Slă-
nic-Moldova era administrat de Epitro-

pia ,,Sfântul Spiridon” din Iași, vilegiaturiș-
tii sosiți în stațiunea de la poalele Nemirei 
luau cu asalt chioșcul cu ziare, unde era ex-
pus primul număr al publicației ,,Curierul 
Băilor Slănic, de altfel și  singurul ziar care 
apărea într-o stațiune balneară din Româ-
nia, așa cum reiese și din presa vremii! 

Pe atunci, trei luni pe an, respectiv iu-
nie, iulie și august, aproape o mie de vi-
zitatori căutau alinarea suferințelor bând 
apă de la cele șapte izvoare minerale, câte 
se captaseră la acea dată. 

Ziarul era un bisăptămânal subintitu-
lat  ,,Jurnal dedicat vizitatorilor”, ziar cu o 
existență estivală, redactat în patru pagini 
(format 32 x 24 cm). În acel an, între 26 iu-
nie - 21 august apar 12 numere (la prețul 
de 10 bani ziarul), urmând a se continua 
în acest mod în următorul sezon balnear, 
dar intenția nu poate fi materializată decât 
în iulie 1903, dată de la care ziarul se va ti-
pări cu titlul ,,Curierul Slănicului Moldo-
va”. Astfel, pe o perioadă de 15 ani (1897, 
1903 - 1916) și 1932 s-au editat în fiecare 
sezon estival, între 4 și 11 numere, tipări-
te la Iași. Redacția ziarului își avea sediul 
în incinta unor hoteluri din stațiune și era 
condusă, la doar 22 de ani, de jurnalistul 
M. Miereanu (pseudonimul lui Iacob Mo-
ses Hönig, născut în Iași la 13 mai 1875), 
proprietar și redactor fondator al Curieru-
lui, dar și unul dintre fondatorii ,,Cercului 
Ziariștilor Profesioniști” din Iași, în anul 
1922. Acesta a mai scris și o interesantă lu-
crare intitulată ,,O vară la Slănic-Moldova 
- Culegere de note și impresii”, publicată în 
1905, ,,un volum elegant tipărit pe hârtie 

velină cu numeroase ilustrațiuni” (60 
de bani un exemplar).

În paginile ,,Curierului Slănicului 
Moldova”, vizitatorii stațiunii puteau 
citi informații dintre cele mai intere-
sante și diverse: ,,Reportagiul Slănicu-
lui”, ,,Slănicul Medical”, ,,Crâmpeie din 
viața Slănicului”, ,,Ştiri din Slănic”, ,,Vizi-
tatorii băilor Slănic”, ,,Păreri din Slănic”, 
,,Ecouri”, ,,Viața și farmecul Slănicului”, 
,,Clipe vesele”, ,,Teatrul din Slănic”, ,,Sim-
patiile noastre”, ,,Anecdote balneare” etc.

Cititorii sunt astfel înștiințați că ,,me-
todele principale de aplicațiune vor fi cele 
obicinuite la Aix-les Bains, Divonne-les 
Bains, Evian-les Bains, Vittel și altele”, că 
,,electricitatea s-a introdus ca aplicațiune 
medicală, stațiunea fiind utilată cu băi hi-
dro-electrice, instalații care nu există nică-
ieri în Țara Românească, precum și cu o 
sală de aer comprimat, după modelul celei 
de la Bad Reichenhall”. Pentru efectuarea 
analizelor, stațiunea dispunea de ,,un mo-
dern laborator de chimie biologică”. 

Renumele internațional al Slănicului 
Moldova, la care a contribuit în mare mă-
sură și acest ziar, poate fi apreciat după nu-
mărul mare de oaspeți străini veniți din 
Paris, Londra, Viena, Milano, Florența, 
Port-Said etc. Şi pe bună dreptate, redac-
torul-șef al ziarului, M. Miereanu, sublinia 
cu mândrie și satisfacția unei misiuni sacre 
îndeplinite, în editorialul ,,După 30 de ani”, 
apărut în numărul festiv din 26 iulie 1932: 
,,Timp de 14 ani, fără întrerupere, ziarul 
nostru și-a făcut conștiincios datoria, con-
tribuind la înălțarea celei mai frumoase sta-
țiuni din România, Slănicul Moldovei…”

Cele mai multe numere din acest ziar se 
află în colecția Bibliotecii Centrale Univer-

sitare ,,Mihai Eminescu” din Iași (BCU), 
respectiv 71, dintre care, 6 numere din 
,,Curierul Băilor Slănic” (pe parcursul anu-
lui 1897) și 65 de numere din continuatorul 
său, ,,Curierul Slănicului Moldova” (între 
1903 - 1916 și 1932). 

De la primul și până la ultimul său nu-
măr, ziarul ,,Curierul Slănicului Moldo-
va” a preamărit acest minunat colț de rai, o 
tradiție care după câteva încercări de după 
1990, ar trebui reînviată…

Prin bunăvoința BCU Iași și prin per-
soana subsemnatului, începând din luna 
iulie a acestui an, în cotidianul ,,Deștep-
tarea” din Bacău (www.desteptarea.ro) și 
pe site-ul și pagina de Facebook ale Servi-
ciului Public Județean pentru Promovarea 
Turismului și Coordonarea Activității de 
Salvamont Bacău (www.turism-bacau.ro) 
este prezentată, în premieră, istoria acestei 
publicații (sub forma unui serial), un mo-
del peste timp de promovare a turismului 
balnear al „Perlei Moldovei”,  așa cum a fost 
denumită pentru prima dată stațiunea Slă-
nic-Moldova, chiar de către acest ziar… 

Pe această cale, mulțumim BCU Iași, 
pentru întreg sprijinul acordat promovă-
rii stațiunii Slănic-Moldova prin interme-
diul Curierului, fără de care acest demers 
nu ar fi fost posibil (la care se alătură acum 
și BCU Cluj).

Zvonul, „bulg\rele de z\pad\” 
al mass-media @ Col.(r) Grigore Radoslavescu 

redactor șef al ziarului „Rezervistul”
@ Romulus-Dan Busnea

REFLEXII

,,Curierul Slănicului Moldova”, primul ziar ,,Curierul Slănicului Moldova”, primul ziar 
care a apărut într-o stațiune din România, care a apărut într-o stațiune din România, 
într-un serial online!într-un serial online!
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Î n perioada 1924-1946, Miliţa Pe-
trașcu (31 decembrie 1892, Chișinău 
– 25 decembrie 1976, București), ar-

tist plastic român, fostă ucenică a lui 
Constantin Brâncuși (în 1919-1920), 
poartă corespondenţă cu „Maestrul” de 
la Paris, în limbile română și franceză 
(Cf. Doïna Lemny – Cristian-Robert Ve-
lescu, Brâncuși inedit, Ed. Humanitas, 
2004, pp. 292-301).

În decembrie 1924, gruparea de avan-
gardă din jurul „Contimporanului”, din 
care făceau parte Marcel Iancu, Ion Vi-
nea, Tristan Tzara și H. Maxy, organi-
zează o expoziţie de artă plastică la se-
diul revistei și îl invită pe Brâncuși să 
participe. Brâncuși nu dă curs invitaţiei 
trimise de fosta sa ucenică, Milița Pă-
trașcu, dar trimite 12 fotografii cu ope-
rele sale pentru expoziţie (ținea legătură 
epistolară și cu sculptorița Cecilia Cu-
ţescu-Storc, în casa căreia i s-au păstrat 
unele lucrări). Ecourile expoziției au fost 
consemnate în revista „Contimporanul”, 
în care I. Vinea va publica frumosul 
poem „Pasărea măiastră”, inspirat de ce-
lebra sculptură a lui Brâncuși, în numă-
rul din ianuarie 1925, care va fi dedicat 
lui Brâncuși și în care semnau articole 
consistente și autentice Milița Petrașcu 
și Marcel Iancu („Contimporanul”, IV, 
nr. 52, ianuarie 1925, p. 2).

Marcel Iancu și Ion Vinea erau în pri-
ma linie a celor care agitau „steagul Brân-
cuși”. Artistul a venit și au avut loc „pri-
miri, mese, întâlniri, cafele cu taifas, ca-
fele cu discuții”, centrul întâlnirii fiind 

„grupul avangardiștilor”. Revenirile lui 
Brâncuși în România nu rămâneau fără 
ecou, acestea avuseseră loc în 1921, apoi 
în toamna lui 1922 însoțit fiind de Eille-
en Lane. În 1923 Brâncuși fusese decorat 
cu ordinul „Steaua României” împreună 
cu Cecilia Cuțescu-Storck, Theodor Palla-
dy, Camil Ressu, Nicolae Titulescu ș.a. 
Următoarea vizită va avea loc abia în 
1930, între 26 septembrie și 12 octombrie, 
când artistul va vizita Bucureștiul, Hobi-
ța și Peștișani. Va mai veni în țară, inter-
mitent, în anii 1937 și 1938, pentru ridi-
carea Ansamblului sculptural de la Tg.-
Jiu, purtând în acest timp o coresponden-
ță (inclusiv telegrafieri) cu doamna 
Arethia Tătărescu, care, prin Liga Feme-
ilor Gorjene, îi asigurase fondurile nece-
sare monumentalului Triptic sculptural.

Artistul, recunoscut la acea dată pe 
deplin în mediile culturale occidentale, 
îi tolera pe avangardiști, însă fiind rezer-
vat faţă de excesele acestora, așa cum re-
zultă din unele însemnări publicate de 
Doiïna Lemny și Cristian-Robert Ve-
lescu în lucrarea menţionată.

Se știe că Miliţa Petrașcu este aceea 
care a intermediat, în scris, întâlnirea 
dintre Aretia Tătărescu ( și Constantin 
Brâncuși în vederea realizării Ansam-
blului Monumental de la Târgu-Jiu.

În vara anului 1935, Miliţa realizea-
ză MAUSOLEUL Ecaterinei Teodoroiu 
din faţa Catedralei „Sfinţii Mihail și Ga-
vril” din Tg-Jiu, care va fi dezvăluit de 
Regele Carol al II-lea în toamna acelu-
iași an, la 8 septembrie 1935, în cadrul 

unei ample manifestări, la care au parti-
cipat peste „40 de mii de suflete venite 
din întreaga țară”, după cum se mențio-
nează în reportajul publicat de ziarul 
„Gorjeanul”.

Monumentul avea să adăpostească 
osemintele Eroinei, care, în nefericita zi 
de 22 august 1917, la orele 21,15, a căzut 
eroic în fruntea plutonului ce-l coman-
da, fiind „izbită în cap” de două gloanţe 
de mitralieră… Înmormântată inițial în  
Valea Zăbrăuciorului, pe frontul Mără-
șeștilor, în ziua de 23 august 1917, ose-
mintele Eroinei au fost aduse la Târgu-Jiu 
și îngropate, la 4 iunie 1921, cu onoruri-
le cuvenite. Mausoleul este o masivă con-
strucție de piatră, având pe cele patru fețe 
basoreliefuri reprezentând scene din via-
ța Eroinei, civilă, cercetășească și milita-
ră, numită în discursurile de atunci 
„Jeanne d’Arc a României”...

***
Un an mai târziu, Arethia Tătărescu 

(16 septembrie 1889, Pitești – 8 mai 
1968, București) apelează, din nou, la 
Miliţa Petrașcu pentru realizarea la Târ-
gu-Jiu a unui măreț monument închinat 
eroilor Gorjului căzuți în Primul Război 
Mondial. Dându-și seama de grandoa-
rea proiectului și, într-un fel, simţindu-se 
excedată de importanța și monumenta-
litatea acestuia, artista o pune pe Arethia 
în legătură cu Brâncuși. 

„I-am mărturisit [Arethiei Tătărescu, 
n.n.], chiar când mi-a făcut propunerea, 

că ideea mă depășește. O asemenea idee se 
cuvenea sugerată, spre înfăptuire, celui mai 
mare sculptor român de faimă universală, 
lui Constantin Brâncuși. I-am și scris lui 
Brâncuși, la Paris, iar scrisoarea lui de răs-
puns se află azi la Academie, printre puţine-
le documente care ne parvin de la el.” (do-
cumentul a fost identificat și transcris de 
d-na Sorana Georgescu-Gorjan, fiica ilus-
trului inginer, autor al concepției tehnice de 
ridicare a Coloanei fără sfârșit).

În scrisoarea de răspuns, din 11 februa-
rie 1935, Brâncuși se arată bucuros de pro-
punere, dar și de a reveni în patrie, mânat 
de o veche nostalgie faţă de meleagurile na-
tale. Îi mulţumește Doamnei Tătărescu „pen-
tru favoarea acordată”. 

După întâlniri și înțelegeri purtate, în pe-
rioada 1935-37 (v. foto, din 1935: Brâncuși 
împreună cu membrele Ligii Femeilor Go-
rjene, în frunte cu prezidenta Arethia, la do-
meniul Tătăreștilor de la Poiana-Gorj), An-
samblul sculptural „Calea Eroilor” a fost re-
alizat, mai întâi Coloana (1937), apoi Poar-
ta și Masa (1938), iar la data de 27 octombrie 
1938 a avut loc inaugurarea, prin manifes-
tări de amploare, la care sculptorul, simțind 
că războiul plutea în aer, nu a mai venit (ab-
sent a fost și inginerul-constructor al Coloa-
nei, Ştefan Georgescu-Gorjean, aflat, în in-
teresul uzinei de la Petroșani, prin Europa)....

În august 1938, după vizitarea operelor de 
la Târgu-Jiu, Miliţa îi scria lui Brâncuși: „Am 
fost zguduită până-n măduva oaselor și am 
plâns sărutând pe doamna Tătărescu, că te-a 

ajutat să faci aceste lucruri. Coloana se ridică 
liberă acum sacadat ca niște bătăi de inimă 
generoasă și odată sfârșește în seninătate, 
printr-o cupă gata de a primi daruri cerești 
în infinit. Portalul – ai reușit să faci un corp 
viu, prin care te înrudești cu toate timpurile 
și îl simţi așa de aproape de tine.”

Din scrisorile Miliţei reiese admiraţia ne-
condiţionată și preţuirea imensă pentru 
Brâncuși, - faptul că i-a fost ucenică îi apro-
pie printr-o legătură de durată (În scrisorile 
din martie și decembrie 1943, Miliţa face re-
feriri și la „merindele” pe care i le trimitea 
sculptorului, la Paris, în anii de foamete ai 
războiului, împreună cu Arethia Tătărescu, 
prin „gentileţea” ministrului Tătărescu…).

Deși se știe că artiștii de geniu, prin na-
tura lor, sunt în general fenomene solitare, 
totuși, nu putem spune acest lucru despre 
Brâncuși, care își primea prietenii și cunos-
cuţii în atelier, cu multă înţelepciune și dra-
goste, tratându-i nu de puține ori cu tradi-
ţionalele preparate gorjenești (mămăliguţă, 
sarmale, pui la ceaun cu mujdei, mură-
turi…). Mărturie a spiritului său comunica-
tiv stau și zecile de pagini de coresponden-
ţă, publicate în lucrarea menţionată.

Este un timp al creaţiei și un timp al re-
cunoașterii creaţiei – în acest sens, Brâncuși, 
prin opera sa, prin aforismele, reflecţiile sale 
despre artă și viaţă, ne relevă un adânc cod 
etic al omului din Carpaţi, ducând în uni-
versalitate înţelepciunea și spiritualitatea ro-
mânească.

Femei române celebre din interbelic: 
În lumina geniului brâncușian

Miliţa Petrașcu și Arethia Tătărescu 
@ Zoia Elena Deju

Milița Pătrașcu Brâncuși, 
de Milița Pătrașcu

Arethia Tătărescu Brâncuși alături de
Liga Femeilor Gorjene. Poiană, 1935

Sfințirea Porții Sărutului

Dezvelirea Mausoleului



TRADI”IA CONTINUĂ!
SERATELE  „EMINESCU” 2022

         Uniunea Ziari[tilor Profesioni[ti
       din România

     ureaz^ tuturor membrilor,
jurnali[tilor din ]ar^ [i din toat^ lumea, 

precum [i românilor de pretutindeni
 un 2023 mai bun,

 cu pace [i prosperitate.

La mul]i ani!

18 aprilie, Serată dedicată lui I.L. Caragiale

16 mai, Serata „Eminescu, jurnalistul”

16 iunie, Serată la Palatul Suțu

10 octombrie, Serată dedicată lui Bogdan Petriceicu Hașdeu


