
Într-un articol apãrut la sfârºitul anului 2005, publicaþia
Repere româneºti atrãgea atenþia asupra unui fenomen care
trece aproape neobservat în þarã: inerþia opiniei publice
româneºti faþã de problemele presei de limbã românã din
afara graniþelor. Semnatarul articolului, Sorin Cehan, sub-
linia starea de perpetuã crizã în care se aflã, deocamdatã,
majoritatea publicaþiilor de acest fel, crizã acutizatã de sen-
timentul de neapartenenþã la nici una din „pieþele” presei
europene. Ziarele ºi revistele din diaspora nu ajung la
receptarea pe care ºi-o doresc nici în þãrile unde sunt
difuzate ºi nici în România. Înainte de a fi o chestiune mate-
rialã, aceastã situaþie pune în evidenþã o neconcordanþã pro-
fundã ºi de duratã, între eforturile celor care realizeazã pub-
licaþiile (adeseori pe cheltuialã proprie), ºi o plajã de
receptare mult prea micã pentru a putea întreþine o stare de
spirit ºi pentru a da sentimentul integrãrii într-o comunitate
româneascã. 

Dincolo de aceastã fracturã în comunicare, autorul
puncta, concis, obstacolele pe care orice publicaþie
româneascã din Europa le are de întâmpinat: lipsa de
finanþare, sãrãcia pieþei publicitare româneºti din strãinãtate,
ºi, într-un plan mai larg, lipsa de coeziune a românilor în
juurul unei publicaþii: „Piaþa publicitarã este sãracã ºi
cuprinde în general societãþi cu interes specific cãtre buzu-
narul imigrantului, cum ar fi societãþile de transfer de bani,
de telefonie internaþionalã sau de transporturi. Ceilalþi
actori de pe piaþa publicitarã nu au ajuns încã la un nivel de
atenþie atât de mare încât sã creeze mesaje pentru segmente
de piaþã atât de specifice. ªi mai ales atât de fragmentate. ªi
din aceastã prismã, comunitãþile de români din Occident au
numai de pierdut. Nu existã comunitate puternicã, nu existã
în consecinþã nici o percepþie unitarã faþã de nevoile sau
potenþialul consumistic al comunitãþii de imigranþi români,
în consecinþã nu meritã investiþii publicitare.”  

În astfel de condiþii, scopul editãrii unei publicaþii este
exclusiv dorinþa de a informa, completatã, în unele cazuri de
cea de a exprima o atitudine faþã de evenimentele care se
petrec în þarã. Cãci, spre deosebire de presa româneascã, cea
din afara þãrii nu poate conta pe o creºtere de profit,
neavând, în general, acces la marile reþele de difuzare. Nu
este vorba aici de obstacole ridicate de autoritãþi, ci de cos-

turile ºi de structura de organizare necesare pentru a intra în
competiþie cu gazetele internaþionale care sunt distribuite în
magazinele de presã europene.  Vom studia, în cele ce
urmeazã, tipul de informaþie promovatã de diversele publi-
caþii româneºti, precum ºi poziþia acestora faþã de realitatea
cotidianã din România. În materie de selecþie ºi exprimare a
informaþiei, putem grupa publicaþiile din diaspora în douã
categorii principale, anume cea orientatã spre ºtirea nudã,
exprimatã obiectiv, ºi cea bazatã pe interpretare, comentariu
sau pamflet. Dar, dincolo de aceastã departajare, mai mult
didacticã decât cu efecte operatorii într-o analizã mai pro-
fundã, se aflã un alt sistem de diferenþiere, care deschide
perspective mai ademenitoare. Este vorba despre situarea
publicaþiilor pe una din cele douã axe de comunicare interi-
or-exterior ºi exterior-exterior. Ele corespund unei atitudini
comunicaþionale ºi, în acelaºi timp, unui proiect de evoluþie
în spaþiul mediatic. 

Prima axã construieºte o raportare în care punctul de
reper este România, iar din punct de vedere al structurii pub-
licaþiilor, este modelul presei actuale româneºti. Cea de-a
doua poate fi întâlnitã la publicaþii din „vechea diasporã”,
create de generaþii de români care au pãrãsit þara înainte de
cãderea comunismului ºi care ºi-au gãsit propriile formule
de presã, fãrã nici o raportare la „modelul românesc”.
Acestea din urmã menþin o comunicare vastã ºi ramnificatã
cu diverse puncte de contact din þãrile europene, iar unul din
scopurile lor este acela de a stabili o reþea de comunicare
între diversele comunitãþi româneºti. 

Ziarele care „þin afiºul” în materie de informaþie promp-
tã ºi concisã sunt Actualitatea româneascã (Italia), Diaspora
româneascã (Marea Britanie), Repere româneºti (Italia),
Magazinul românesc (Germania),  precum ºi ediþiile elec-
tronice ale jurnalelor Români în Spania, Români în Italia,
Români în Danemarca, Români în Germania, Spania
româneascã. Acestora li se adaugã ziare care sunt editate nu
de comunitãþi sau asociaþii româneºti din Europa, ci de
minoritãþi ale românilor din Serbia ºi Ungaria, cu sprijinul
guvernelor respective. Este cazul ziarelor Libertatea, din
Pancevo (Serbia) ºi Foaia româneascã din Gyula (Ungaria). 

Revenind la modurile de expresie ale comunitãþilor de
români plecaþi (în general temporar) în þãrile europene,
remarcãm faptul cã primele douã ziare menþionate
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(Actualitatea româneascã ºi Diaspora româneascã) sunt
sãptãmânale ºi au o circulaþie mai mare sub raport geograf-
ic, ceea ce justificã o selecþie de informaþii destul de largã,
uneori depãºind chiar limitele Uniunii Europene.
Actualitatea româneascã anunþã, pe prima paginã, cã este
cititã în Israel, Germania, Grecia, Cipru, Marea Britanie,
Irlanda, Italia, Spania, Franþa, Belgia ºi Luxemburg. Cât
despre Diaspora româneascã, aceasta este vândutã la
chioºcuri, în magazine sau în locuri de întrunire ale comu-
nitãþilor româneºti din Marea Britanie, Irlanda, Spania,
Portugalia ºi Italia. Cele douã publicaþii sunt comparabile
din punctul de vedere al structurii editoriale ºi al prepon-
derenþei informaþiei. 

Actualitatea româneascã (trust care realizeazã ºi
Magazinul românesc, pentru Germania) are secþiuni dis-
tincte, majoritatea valabile pentru toate þãrile în care este
cititã: Veºti din þarã, Economie, Politic, Social, Sport,
Republica Moldova, Culturã, Religie, Monden ºi Turism.
Adaptarea la þãrile spre care este orientat ziarul se realizeazã
prin paginile speciale dedicate acestora, fãrã a modifica
nimic în celelalte pagini. În cazul numãrului din 17 mai,
prima paginã trateazã pe scurt patru subiecte: conflictul
provocat în Alianþa D.A. de pamfletul lui Mircea Dinescu,
opinia ministrului Integrãrii Anca Boangiu despre aderare,
taxa pe viciu ºi posibila înþelegere parlamentarã dintre PSD
ºi PRM. Editorialul, semnat de Cãtãlin Alistari, comenteazã
acest din urmã subiect, fãrã a mãrturisi nici o înclinaþie
politicã. De altfel, tonul neutru caracterizeazã toate materi-
alele Actualitãþii, ceea ce face ca impresia generalã sã fie
aceea de acurateþe ºi rigoare, fãrã vreo intenþie de politizare.
În ansamblu, ziarul reuºeºte sã construiascã o ilustrare
corectã ºi destul de complexã a realitãþii româneºti.
Focalizarea este dinspre interior spre exterior, mai exact din-
spre Bucureºti ºi presa centralã spre comunitãþile româneºti
din afarã, cãrora le este explicatã evoluþia României în
domeniile amintite. În toate paginile este preferat genul
relatãrii sau cel al articolului de sintezã, ceea ce face ca tex-
tele sã aibã, în medie, aceleaºi dimensiuni ºi aceeaºi con-
strucþie. Echipa redacþionalã nu „riscã” nici folosirea ºtirii, a
flash-ului, ºi nici extinderea spre reportaj sau anchetã.  

Aceeaºi structurã ºi acelaºi regim de expresie îl are
Magazinul românesc, editat de acelaºi trust pentru comu-
nitãþile româneºti din Germania. Acesta este, de altfel, o
variantã, separatã ca formulã publicisticã, a secþiunilor pen-
tru celelalte þãri, inserate în Actualitatea româneascã. În
cazul ediþiei din 21 mai, de exemplu, Germania este
„acoperitã” prin ºase materiale, tratând opiniile
Parlamentului german despre agricultura româneascã, situ-
aþia unui grup de muncitori români înºelaþi de angajator,
reglementarea pensiilor pentru conaþionalii noºtri care trãi-
esc acolo, precum ºi douã relatãri de eveniment (amânarea
concertului Phoenix ºi decesul unei moldovence împuºcate
în oraºul Hot).  Rezultã, din aceastã selecþie de subiecte ºi
din modul lor de tratare, faptul cã nu existã o documentare
în teren, informaþia fiind preluatã exclusiv din alte mijloace
de comunicare, în special presa germanã ºi Internet. 

O abordare mai complexã a realitãþii europene gãsim în

cazul ziarului Repere româneºti, care abundã în corespon-
denþe din Europa ºi în alternanþe de genuri jurnalistice.
Structura acestuia scoate în evidenþã pe de o parte dialogul,
iar pe de altã parte aplecarea spre teoretizare, istorie,
definire. Lucru deloc de mirare, având în vedere faptul cã
este vorba despre un buletin on-line al asociaþiilor româneºti
de peste hotare, ceea ce oferã douã direcþii de investigaþie: a
convorbirilor cu membri ai acestora ºi de prezentare a activ-
itãþii asociaþiilor respective.  

Cu Reperele româneºti rãmânem în zona ziarelor con-
struite de ziariºti români pentru un public exterior, ceea ce
înseamnã cã principala diferenþã faþã de ziarele din þarã con-
stã nu în perspectiva din care e abordatã realitatea, ci în
selecþia subiectelor. Ca ºi în cazul Actualitãþii româneºti,
paginaþia corespunde tipului de ziar „quality”, sobru, cu unul
- douã materiale pe paginã ºi maxim douã ilustraþii, iar reg-
istrul scriiturii de presã este neutru, obiectiv. Nucleul infor-
mativ al publicaþiei este constituit din materiale privitoare la
migraþia forþei de muncã spre Occident. Nivelul de trai din
România, condiþiile de lucru din þãrile Uniunii Europene,
cozile de obþinerea actelor de ºedere, pagini dedicate depar-
tamentului Români de pretutindeni din cadrul Ministerului
de Externe sunt secþiuni care conduc cititorul prin actuali-
tatea româneascã vãzutã cu ochii celui care pleacã. Într-o
formulã asemãnãtoare cu Actualitatea ºi Diaspora, Reperele
au ºi ele pagini dedicate comunitãþilor româneºti din câteva
state precum: Germania, Italia, S.U.A., Israel. Acestea sunt
pagini realizate dintr-un material larg, sau, uneori, din douã
materiale care se referã la portrete ale românilor care ºi-au
gãsit un loc în strãinãtate. În cazul Italiei, spre exemplu, pag-
ina 12 este alcãtuitã din douã interviuri, unul cu Maria
Tudorache, mediator cultural la primãria din Torino, ºi
celãlalt cu Maria Magdalena, realizatoare de emisiuni la
Radio „Studio Sette” din Trento. Pagina urmãtoare este ded-
icatã tot Italiei, ºi ea cuprinde portretul unui român declarat
erou, anume Vasile Smecicaº (din pãcate, eroul va avea un
sfârºit tragic, fiindcã, un an mai târziu, îºi va ucide logodni-
ca ºi se va sinucide). 

Informaþia politicã are o micã importanþã, ea reducându-
se la ilustrarea neutrã a principalelor evenimente ale
perioadei. Am ales anul 2004, pentru cã tratarea campaniei
electorale ºi a rezultatului alegerilor este un bun indicator
pentru a stabili perspectiva pe care ziarul doreºte sã o dea
asupra opþiunilor politice. În acest caz ea rãmâne obiectivã,
iar finalul alegerilor este prezentat printr-un fotoreportaj.
Puþinul text însoþitor se referã la declaraþiile lui Traian
Bãsescu, cu accent pe ideea de „preºedinte al tuturor
românilor”, fãrã a comenta sau dezbate alte aspecte ale
acelui fierbinte moment politic. 

Structura publicisticã a ziarului se bazeazã pe interviu,
ºi, nu întâmplãtor, numãrul din decembrie 2004 acordã 2
pagini unui condei cunoscut diasporei în materie de interviu,
anume Silvia Constantinescu, redactor al Curierului româ-
nesc din Suedia, autoarea volumului Exil. Oameni ºi idei.
Materialul este însoþit de o prezentare elogioasã a amintitei
publicaþii a românilor din Suedia, la 24 de ani de la înfi-
inþare. 
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O anume originalitate ºi chiar un grad sporit de profun-
zime teoreticã este conferitã de  pagina de „Istorie a dias-
porei”, iar numãrul pe care l-am ales trateazã epoca abdicãrii
regelui Mihai, moment care poate fi considerat ca început al
diasporei româneºti. Ziarul acordã atenþie ºi comunitãþilor
româneºti din vecinãtate, în pagina intitulatã chiar
„Vecinãtatea”, care trateazã, de obicei, subiecte legate de
viaþa vlahilor sau a românilor din Vojvodina.

O tipologie cu totul diferitã are Curierul conservator,
care apare în Germania ºi acoperã o varietate de subiecte
care nu þin neapãrat de actualitate ºi nici nu-ºi doresc sã
ofere o imagine obiectivã asupra României. Este o publicaþie
care îºi declarã preferinþele politice ºi morale încã din sumar,
prin rubrici precum Monarhia noastrã, Creºtinismul nostru,
Manipulare media, sau Papagalul republican. Materialele au
un ton pamfletar, iar subiectele alese sunt legate în special de
trecutul comunist. Prima paginã din mai 2006 conþine un
amplu comentariu intitulat Gunberg superstar. Lipsã de sen-
sibilitate ºi respect. Cum o mânã de comercianþi de alcool,
înpreunã cu o agernþie de publicitate neromâneascã, îºi bate
joc de români. Articolul se referã la spotul publicitar care
poate fi vãzut pe canalele tv din România, în care un þãran
din Dobrogea este arestat, dar are rãgazul de a-i transmite
fiului sãu taina vinului bun. Condiþiile de detenþie din video-
clip sugereazã, scrie Curierul conservator, de un desãvârºit
prost gust. Mai mult, este o deformare a istoriei: “O parte
dureroasã a istoriei naþionale este degradatã la nivelul unui
mini-pamflet publicitar pentru vândut alcool! Memoria a
sute de mii de români spoliaþi, arestaþi, încarceraþi ºi apoi
asasinaþi de bandele venetice, devine o ºaradã oarecare,
vomitatã din creierii bolnavi ai specialiºtilor de marketing
vizual (alþi venetici).…”. Ziarul se declarã împotriva trimi-
terii de trupe româneºti în Irak, iar pagina de externe,
cuprinzând de regulã doar douã materiale, este redactatã
integral în limba englezã. 

Având pe frontispiciu indicaþia “publicaþie necenzuratã”,
Curierul conservator este gazeta on-line tipicã unei categorii
a românilor din diaspora. Este vorba de generaþiile care au
reuºit sã plece din þarã înainte de 1989 ºi care privesc
România ca pe un spaþiu dominat de Securitate, de sechele
comuniste sau, în cel mai bun caz, de o gravã ignoranþã cu
privire la adevãrurile deceniilor de comunism. Unele pagini
apar la sumar, dar nu conþin materiale, iar altele, precum
Monarhia noastrã, preiau mesaje ale regelui Mihai cãtre
diverse instituþii civile sau religioase din Europa (în numãrul
citat, este vorba despre un mesaj cu ocazia trecerii în nefiinþã
a Papei Ioan Paul al doilea). 

În ansamblu, Curierul conservator încearcã sã reprezinte
o atitudine ºi o mentalitate, chiar dacã sub raport jurnalistic
nivelul nu este comparabil cu cel a presei din România. Dar
autorii nici nu îºi propun sã respecte “modelul” presei din
þarã, ºi nici vreun alt model gazetãresc, preferând apariþii
mai spectaculoase, bazate exclusiv pe comentariu ºi pamflet.

Un alt mod de a se desprinde de „modelul” presei actuale
româneºti este cel al Curierului românesc, ziar care apare în
Suedia ºi a cãrui ediþie tipãritã circulã – spune pagina de
gardã – în Anglia, Australia, Canada, Danemarca, Elveþia,

Finlanda, Franþa, Germania, Italia, Israel, Portugalia,
România, Spania, Suedia, SUA. Cuprinsul lui este destul de
divers, acoperind o rubricaþie în care remarcãm anchete,
interviuri, informaþii utile din Suedia, Actualitatea
româneascã, Exilul românesc, precum ºi informaþii din cul-
tura, politica ºi viaþa socialã din România. Deºi pare o struc-
turã apropiatã celei pe care am întâlnit-o la ziare ca
Actualitatea româneascã sau Repere româneºti, Curierul din
Suedia, conþinutul este totalmente diferit. Aceasta, în mare
mãsurã, din cauza tradiþiei de peste 25 de ani ºi a unei echipe
redacþionale care a ales demult o anumitã formula publicis-
ticã. Genul preferat al redacþiei este interviul, excelent real-
izat de Silvia Constantinescu, autoarea cãrþii Exil. Oameni ºi
idei, apãrutã la editura Curierul românesc din Suedia, în
2005. Un gen cu atâtea realizãri pe parcursul anilor, încât ºi-
a câºtigat dreptul la antologie, devenind rubricã, sub titlul
”Interviuri de neuitat”. Ideea nu e întâmplãtoare, ci conferã
ºansa de a reciti convorbiri cu nume cunoscute ale diasporei
sau cu apariþii mai noi din politica ºi diplomaþia româneascã.
ªtefan Baciu, (autorul cãrþii de memorii din exil Praful de pe
tobã, 1980, precum ºi al multor volume de versuri, trecut în
nefiinþã în 1993), Constantin Mareº, Mihai Cismãrescu, dar
ºi Valentin Naumescu, secretar de stat pentru diplomaþie
publicã în Ministerul Afacerilor Externe, sau Ann Marie
Hogbwerg, preþedinta comitetului de conducere comunal din
Huddinge. O mare diversitate de personaje, din Europa sau
România, de anvergurã internaþionalã sau localã. 

Preocuparea pentru evenimentele politice din România
nu este o constantã a publicaþiei, iar atunci când sunt abor-
date, totuºi, asemenea subiecte, tonul este pur neutru, infor-
mativ. Se preferã expunerea rezultatelor unor sondaje sau
reproducerea unor declaraþii ale liderilor de partide, fãrã nici
o opinie a redacþiei. Alegerile prezidenþiale din 2004 au fost
prezentate, de exemplu, printr-un fotoreportaj al cãrui text
nu oferea decât rezultatul final.  

Asemeni tuturor publicaþiilor româneºti apãrute în exil în
ultimele decenii ale comunismului, Curierul românesc are o
puternicã secþiune de culturã. Total diferitã, însã, de cultura
prezentatã de Actualitatea, Repere sau Diaspora, orientatã
exclusiv spre evenimentele ºi personalitãþile din strãinãtate.
Punctele de greutate constau în comentarea evenimentelor
din Stockholm, precum ºi în eseuri despre arte plastice ºi lit-
eraturã. Abordarea este realizatã, în cazul culturii, prin inter-
mediul unor colaboratori europeni, sau prin folosirea inter-
viului. În acest fel, Curierul devine o tribunã de opinii ºi o
galerie de intervenþii ce aparþin unor specialiºti. Cãrþile
sosite la redacþie aparþin, ºi ele, unor scriitori aflaþi în
Europa, ceea ce face ca recenziile sã trateze subiecte total
necunoscute publicului românesc. Aceastã orientare, dinspre
exterior spre exterior, fãrã a lua România ca punct de reper,
are ºi rolul de a stabili legãturi între membrii marcanþi, dar
extrem de dispersaþi, ai diasporei. În acest fel, Curierul
românesc devine el însuºi un punct de reper, un centru medi-
atic într-o lume fundamental lipsitã de centru, cum este cea
a exilului. 

În mod interesant, reportajul este practicat la Curierul în
varianta lui de jurnal de cãlãtorie. Ceea ce reprezintã, din
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nou, o rupede de “model”. Cãlãtoria din ziarele diasporei
este puþin frecventã, ºi în rarele ocazii în care apare, ea se
deruleazã pe axa afarã-înãuntru, strãinãtate – þarã. Sunt cãlã-
torii la intervale aproape fixe, întoarceri ale românilor de
sãrbãtori, plecãri odatã cu reînceperea sezonului de muncã.
În general, o anume tristeþe rãzbate din aceste reportaje, real-
izate mai mult în punctele vamale, unde reporterii români
iau declaraþii ºi construiesc, pe baza lor, poveºti în care ten-
siunea se naºte tocmai din contrastul þarã –strãinãtate. Nimic
din toate acestea în Curierul, care preferã cãlãtoriile lungi,
fãrã nici o escalã “acasã”. Nu e o întoarcere, ci o
descoperire. Reportajele povestesc drumuri în Japonia,
China, sau în þãri europene, ºi asta fãrã nostalgiile la care s-
ar aºtepta cititorul român. Dupã 25 de ani de existenþã a
ziarului, redactorii Curierului ºi-au schimbat punctele de
reper, iar axa interior-exterior este înlocuitã cu axa exterior-
exterior, în interiorul aceluiaºi univers vast, ale cãrui tristeþi
sunt demult cicatrizate. 

Între cele douã tipuri de publicaþii ale “exteriorului”,
ambele, în mod curios, cu numele Curierul, existã aceleaºi
deosebiri care existã între douã categorii esenþiale ale vechii
diaspore româneºti. Curierul conservator spune, din titlu, cã
nu doreºte actualitatea, ci întoarcerea, redescoperirea,
acuzarea unei culpe imense, care existã încã. Evenimentele
comentate sunt selecþionate din perspectiva acestei culpe,
mereu latente, care irumpe deodatã în cele mai neaºteptate
locuri, cum ar fi un videoclip publicitar.  În tot ce se întâm-
plã, cineva, deodatã, e vinovat. E umbra unui trecut insidios,
care se strecoarã nu în marile, ci în micile evenimente, nimic
altceva decât semne ale unei epifanii, cum ar fi spus Mircea
Eliade. În schimb, Curierul românesc, reluând titlul primu-
lui ziar scos de Heliade Rãdulescu la începutul veacului
XIX, este o formã a iertãrii. El nu se întoarce, ci îºi contin-
uã drumul prin meandrele unui prezent care nu mai reclamã
nici o pedeapsã. România Curierului din Suedia  e la fel de
vie, dar e mai departe emoþional, e o ranã închisã, o nostal-
gie care nu insistã asupra bemolilor. E o deschidere gen-
eroasã asupra unei lumi fundamental europene. Politicã,
probleme sociale, culturã sau informaþie utilã asupra vieþii în
Suedia, totul trece spre cititor într-un registru care nu este
neutru, ca al presei româneºti, nici pamfletar ca al Curierului
din Germania, ci mai degrabã liniºtit, avizat, curios, deschis,
uneori jovial. În categoria mass-mediei româneºti din
Europa intrã ºi link-urile web care declanºeazã dezbateri pe
forumuri pornind de la informaþii sintetizate de realizatori,
fãrã a dispune de o redacþie profesionistã. Diaspora românã
din Belgia, de exemplu, dispune de adresa Rombel, constru-
itã ca o revistã a presei, dar ºi ca un forum de dezbateri. Cum
e ºi firesc, „deschiderea” e asiguratã de informaþii privind
posibilitãþile legale de emigrare în Belgia. Restul materi-
alelor sosesc de la colaboratori, care au de împãrtãºit detalii
despre ºansele de a închiria o locuinþã în Belgia sau despre
cãderea preþurilor la imobiliare în România. Un alt colabora-
tor prezintã poziþia pe care se aflã, la începutul lunii iunie,
Theodor Stolojan, într-o sintezã intitulatã „Stolojan, pre-
mierul opiniei publice”. Deºi nesemnat, articolul nu „pãcã-
tuieºte” prin nici o aplecare pro sau contra fostului

preºedinte al PNL, prezentând strict rezultatele sondajelor. 
Interesant este ºi faptul cã, sub raportul conþinutului,

web site-ul prezintã asemãnãri puternice cu rubricaþia ºi reg-
istrul de expresie al ziarelor profesioniste. Aceasta se datore-
azã, în mare mãsurã, relaþiei directe pe care autorii arti-
colelor o au cu presa scrisã din România, web site-ul belgian
fiind, de fapt, o formã de revistã a presei completatã de
reacþii pe forum. 

La antipodul „Românilor în Belgia”, website-ul
Români în Germania este realizat de un singur conaþional al
nostru, Lucian Heþco, pãstrând, aºadar, caracterul de paginã
personalã cu deschidere largã spre comunitãþile de români.
De altfel, prezentarea este suficient de limpede în aceastã
privinþã:  „Aceastã paginã...este adresatã tuturor românilor,
dar ºi vorbitorilor de limba românã, precum ºi foºtilor
cetãþeni români de naþionalitate germanã, care trãiesc
astãzi în special în spaþiul de limbã germanã în: Germania,
Austria, Elveþia precum ºi celorlalþi ce mai simt
româneºte împrãºtiaþi în toate colþurile lumii. Mã bucur de
orice e-mail, de rânduri frumoase, de vorba caldã ºi pri-
etenoasã a tuturor ce mai simt româneºte, oriunde ar fi ei
acasã, în România, Moldova, Bucovina, din Odessa pânã la
Varna, în Timoc, de la Nistru pin’ la Tisa, în Banatul
sârbesc sau în Occident.“ 

Conþinutul este interesant tocmai prin ruperea de orice
model gazetãresc ºi prin focalizarea pe evenimentele vieþii
familiei Heþco, privite din perspectiva revenirilor în þarã, a
evenimentelor culturale care prilejuiesc întâlniri memorabile
în spaþiul larg al diasporei.   „Subiectele“ ar putea aparþine
unui jurnal intim, dacã n-ar fi destinate, totuºi, lecturii pe
internet. Iatã câteva dintre ele: Împreunã cu domnul Mocanu
la Cluj, dupã editarea volumului „Oglinda cu suflet“; Întâl-
nirea de douãzeci de ani a promoþiei 1982, Liceul Pedagogic
„Eftimie Murgu“ din Timiºoara sau Întâlnirea de 25 de ani a
clasei 8D gen. 8 Timiºoara, în Stuttgart.  

Aceastã secþiune, destinatã familiei Heþco ºi celor
apropiaþi, este completatã cu „rubrici“ precum Biserici
româneºti în Germania, Link-uri germane, Asociaþii în
Germania, informaþii despre curse de autocar, restaurante
româneºti, adrese utile din zona Stuttgart, precum ºi revista
de culturã Agero, despre care aflãm: Pagina Agero originala
mea iniþiativã personalã, printre primele în limba românã
din Germania ºi prima de acest gen din zona Stuttgart,
împreunã cu Revista de culturã ºi informare pe internet
AGERO - pe care o redactez personal. Ambele pagini au
peste 110.000 de accesãri, care însumeazã statistic peste
320000 de citiri înregistrate oficial pe server la
01.08.20023) cu peste 380 de situri documentative, peste
3000 de fiºiere, inclusiv grafice diverse ºi bãnci de date,
adrese email, forum. 

Am zãbovit mai mult asupra acestui exemplu fiindcã el
reprezintã o combinaþie de publicisticã ºi jurnal destul de
frecventã pe Internet. Numeroºi români încearcã sã-ºi „facã
propriul ziar“, gãsind astfel o alternativã mai personalã la
presa de informaþie, perceputã prea neutrã ºi prea vastã. Este
o încercare de a „îmblânzi“ lumea informaþiei profesioniste,
de a combina informaþia personalã cu cea din jur, construind
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datele realitãþii într-o ordine mai „umanã“, adaptatã unei
mici categorii de public. Se creeazã, în acest fel, o „familie“
de cititori, care intrã pe forum, dezbat temele lansate de
autorul site-ului ºi încearcã sã aducã adãugirile pe care le
considerã necesare.  Pe de altã parte, astfel de „publicaþii“
on-line, la jumãtatea drumului dintre ziar ºi jurnal, încearcã
sã acopere un spaþiu gol. Este spaþiul în care ar fi trebui sã
existe o ofertã variatã de presã româneascã, dar, din multe
motive obiective, apariþia ei nu a fost cu putinþã.

Am amintit pânã aici, fãrã sã detaliem, cazul sãptãmâ-
nalului Diaspora româneascã. El reprezintã o tentativã de
acoperire a evenimentelor din þarã ºi din strãinãtate într-o
dublã miºcare, interior -exterior ºi exterior - exterior,
pãstrând oarecum „modelul“ presei româneºti, dar adaptân-
du-se, pe unele secþiuni, modelului de ziar britanic serios, de
informaþie. Este versiunea de quality press în varianta unui
ziar de 28 de pagini, tipãrit la Londra ºi difuzat, pentru
moment, în Anglia, Irlanda, Spania, Portugalia ºi Italia. El
apare de trei ani, fãrã a fi susþinut de vreo companie
româneascã sau strãinã, fiind susþinut exclusiv de nivelul
vânzãrilor ºi de piaþa publicitarã româneascã din Occident. 

Structura lui este complexã, combinând atât secþiuni
scrise în þarã (politic, economic, social, tradiþii, turism,
religie, sport), cât ºi secþiuni realizate în exterior (Info UK,
Info Italia, Info Spania etc). Chiar ºi organizarea redacþion-
alã este o noutate în presã românã. Administraþia se aflã la
Londra, redactorul ºef la Timiºoara, o parte a echipei
redacþionale la Bucureºti, echipa de secretariat tehnic la
Constanþa, subredacþii locale la Lisabona ºi Torino. Iar
lucrurile sunt în miºcare, cãci programul de dezvoltare a
ziarului presupune extinderea în alte þãri europene, pe
mãsurã ce este asiguratã componenþa subredacþiilor, dis-
tribuþia ºi susþinerea publicitarã. 

La fel de puþin cunoscut în România ca ºi celelalte pu-
blicaþii din diaspora, sãptãmânalul londonez se impune, în
exterior, prin acurateþea informaþiei, obiectivitatea atitudinii
ºi diversitatea materialelor publicate. El respectã formula
britanicã de presã, conform cãreia opiniile sunt clar departa-
jate de informaþie, menþinând rubrici de comentariu doar pe
prima paginã (editorialul) ºi la pagina de sport. Prin selecþia
subiectelor ºi stilul de tehnoredactare, Diaspora este un ziar
care oferã douã tipuri de subiecte. Pe de o parte, toate
domeniile vieþii româneºti sunt acoperite, (cu patru-cinci
relatãri pe paginã, plus coloane de ºtiri), astfel încât românii
din Occident sã aibã o imagine cât mai clarã a evenimentelor
petrecute în þarã. Pe de altã parte, paginile realizate în
strãinãtate oferã un set de informaþii utile menite sã uºureze
acomodarea în þãrile în care ziarul este difuzat. Între cele
douã tipuri de informaþie se aflã trei pagini, realizate în
colaborare de redacþiile româneºti ºi subredacþiile din
Europa. Acestea nu au drept titlu nici domenii, precum
politic sau social, nici indicii geografice, ca Info UK. Ele se
numesc Diaspora ºi reunesc cele mai semnificative eveni-
mente petrecute pe parcursul unei sãptãmâni în comunitãþile
româneºti. Sursa este, de aceastã datã, dublã. Informaþii care
circulã în presa strãinã ºi pe Internet sunt verificate ºi trans-
formate în interviu sau reportaj de cãtre redactorii aflaþi în

strãinãtate, sau incidente petrecute într-un anumit loc din
Europa ºi înregistrate de corespondenþii din acea zonã sunt
inserate într-un context mai larg de cãtre redactorii din þarã
specializaþi în subiectele europene, pentru a crea o imagine
de ansamblu.

Prin concepþia lui, ziarul rãspunde ambelor axe de
informaþie amintite pânã aici. Imaginea þãrii este completatã
de imaginea exteriorului, vãzut chiar din exterior. În acest
fel, se creeazã un puternic flux informaþional exterior-exte-
rior, menit sã asigure legãtura dintre diversele comunitãþi
româneºti aflate în Europa occidentalã. Oameni aflaþi la
muncã în Italia aflã despre condiþiile de viaþã ºi adaptare ale
celor din Spania sau Anglia, etc. Între românii din cele cinci
þãri „acoperite“ de ziar se creeazã o comunicare directã,
reflectatã nu doar în secþiunile publicistice, ci ºi în cele de
micã sau mare publicitate. Se dau anunþuri de închirieri sau
vânzãri de imobiliare sau auto-moto, valabile pentru cei
aflaþi în aceste þãri, sau se cautã locuri de muncã în þara
vecinã. ªi mereu apare câte o þarã vecinã, fie dinspre þãrile
atlantice spre interior, fie invers. 

Trebuie precizat, de asemenea, faptul cã structura sãp-
tãmânalului londonez se aflã în plinã schimbare în aceastã
perioadã, odatã cu schimbarea conducerii redacþionale ºi a
întregii echipe din România. Cu alte cuvinte, publicaþia trece
într-o etapã de pregãtire pentru aderarea României la
Uniunea Europeanã ºi îºi propune drept obiective atât extin-
derea pe axa exterior-exterior, cât ºi intrarea pe piaþa
româneascã. În acel moment, structura lui va corespunde
unei cereri mari a ambelor pieþe, anume oferta de informaþie
directã din exterior pentru cititorii români ºi din interior pen-
tru cititorii din Europa. Se creeazã, astfel, o imagine vastã,
dar ºi unitarã, asupra României care se aflã deja în Europa,
dar care mai are mult de fãcut pentru stabilirea unei identitãþi
clar definite a propriilor comunitãþi din exterior. 

Procesul de integrare în UE presupune ºi conºtienti-
zarea unei situaþii noi, atât în interiorul cât ºi în exteriorul
þãrii. Este o evoluþie de mentalitate ºi grad de informare, pre-
cum ºi un sentiment nou, de apartenenþã simultanã la valo-
rile româneºti ºi la cele europene. Iar existenþa presei din
diaspora este un pas important pentru crearea unei reþele
mediatice capabile sã confere nu doar un nivel superior de
percepþie ºi înregistrare a evenimentelor petrecute între noile
frontiere  ale Europei, ci ºi demnitatea de a fiinþa, în mod
lucid, avizat ºi onest, în spaþiul unei civilizaþii care ne
potenþeazã calitãþile fãrã a ne ignora rãdãcinile. Un spaþiu al
comunicãrii în care cele douã axe, interior ºi exterior, sunt
asimilate unei structuri coerentã care exprimã o nouã con-
cepþie, vastã ºi generoasã, de complexitate ºi complementar-
itate a aceluiaºi „interior“. 
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Résumé

Notre ouvrage s’emploie a étudier les types d’information
promues par les diverses publications roumaines qui parais-
sent dans les pays de l’Union Européenne, ainsi que leur
position quant ? la réalité quotidienne de la Roumanie. En ce
qui concerne la sélection et l’expression de l’information, on
peut  associer d’une part les publications de l’étranger orien-
tées vers la nouvelle dépourvue de subjectivité, exprimée
d’une manière neutre, et d’autre part  celles fondées sur le
commentaire ou pamphlet. La première catégorie peut être
représentée par des journaux tels que L’Actualité roumaine
ou Repères roumains, la deuxième catégorie par Le Courrier
conservateur qui paraît en Suède.  Mais, au delà de ces dif-
férences, nous avons dissocié un autre système sémantique
qui ouvre des perspectives beaucoup plus enrichissantes. Il
s’agit de placer les publications sur l’une des axes de com-
munication : intérieur – extérieur et extérieur- extérieur. Elle
correspondent à une attitude communicationnelle et, en
même temps, a un projet d’épanouissement dans l’espace
médiatique. Le premier axe construit un rapport ou le point
de repère est la Roumanie, et, quant à la structure des jour-
naux, c’est le modèle de la presse roumaine actuelle. Le sec-
ond axe peut être trouvé dans les publications de l’ »anci-
enne diaspora » (par exemple Le Courrier roumain), créées
par des Roumains qui ont quitté le pays avant la chute du
communisme et qui ont bâti leurs propres formules de
presse, sans aucun rapport au « modèle roumain ». Celles-ci
maintiennent des liaisons nombreuses et ramifiées avec des
divers points de contact dans les pays européens, et leur
principal but est d’établir un réseau de communication entre
les communautés roumaines dispersées dans l’U.E. Dans la
dernière partie, nous avons analysé l’hebdomadaire
Diaspora româneascã (London), par le biais de ces deux
axes de communication, en constatant que, dans ce cas, l’on
réalise un modèle mélangé, où le flux de la communication
va dans les deux sens, ce qui lui prête une remarquable
mobilité et un indubitable valeur journalistique.  
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