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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 Din cuvinte  și imagini încropii aceste pagini...  

Cuvintele, de fapt, nu-s ale mele, alții găsit-au cu 

cale a le așterne în calea mea. În poze sunt, dar, eu. 

Ce m-am gândit? Să le iau, bucată cu bucată, 

încercând a reconstitui ani, zile, clipe în care s-au 

ivit.  

Să recompun  momente  trecute, cu veselii, 

tristeți, zvăpăieli, emoții, entuziasme, suferințe. Doar 

eu pot face asta. Doar eu știu freamătul de frunze din 

imediata lor vecinătate. Să le las să se spovedească. 

Iară eu, pe-o sofa roșă să le privesc cu bucuria de a-mi 

aparține. Mă simt în stare să le cern cuminte prin fața 

ochilor, să le privesc cu înțelegere, poate chiar cu un 

anume simț de proprietate, îndatoritor, sigur. Încap 

de toate în aceste revederi.  

Așadar, pe drumul lung, cunoscut mie, mă 

aventurez conștient că tot ce-i acolo îmi aparține. Mă 

bucură densitatea respirărilor, mă ustură felurite răni 

ascunse strecurate fără să ne ceară permisiunea, 

năvălesc vorbe de recunoștință, în varii direcții, rostite 

sau nu.  
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O invitație: căutați a mă recunoaște! 
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EXTRAS BIOGRAFIC 

 

- NĂSCUT:  la 3 aprilie 1940 în satul Cartojani din fostul  

  judeţ Vlașca 

- CĂSĂTORIT: cu Marieta Popescu [1963], de profesie  

  inginer electrotehnic  

- COPII:  Denisa, Silviu și Ionuţ 

- STUDII:   Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Metalurgie 

  [1959-1964]; 

- ACTIVITATE UZINALÂ: Uzinele Vulcan din Bucureşti - [elev-1955/1958; 

  lăcatuş-1958/1959; inginer - 1964/1966] 

- ACTIVITATE ÎN MASS MEDIA: 

PRESA SCRISĂ [1966/1974; 1978/1979]; 

RADIO/TELEVIZIUNE [1974/1978; 1997/1999; 

2008/2012] 

AGENȚII DE PRESĂ [1979/1997]; 

SISTEM EDITORIAL [1999/2001] 

-  DIPLOMAŢIE 

AMBASADOR EXTRAORDINAR ȘI 

PLENIPOTENȚIAR ÎN FINLANDA ȘI ESTONIA 

[2001-2006]  
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- CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI MINNEAPOLIS (cel mai mare oraş din statul 

nordamerican Minnesota) 

- CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI BOLINTIN-VALE 

 

- LUCRARI PUBLICATE:  

REPORTAJE DIN ȚARĂ 

Profesiune și sens de viață [1973]; 

Sita lui Eratostene [1981]; 

Zăpezi din miazăzi [1982];  

Pieton prin sate și orașe românești [2000]; 

Cartojani - istorii vechi și noi [2016]; 

La apa Dâmbovnicului [2017] 

PAGINI DE JURNAL 

Sub roțile carului mare [1998]; 

Emisferele de Magdeburg [2001]; 

Singur printre ambasadori [2015]; 

Grădina cu statui [2016]; 

Semaforul albastru [2019]. 

REPORTAJE DIN STRĂINATATE 

Reporter pe Mississippi [1976]; 

Hawaii [1977];  

Pieton prin orașele lumii (3 volume) [1976, 1994, 1998]; 

Ferestre spre Carpați [1983];  

Mâine, în secolul următor [1985];  

Terra, casa în care locuim [1988];  

America, un loc sub soare [1991]; 
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Lumea nouă - cinci veacuri de nesingurătate (2 volume):  

 1 - La nord de Rio Grande [1994] 

 2 - La sud de Rio Grande [1998]; 

Watergate-un crâmpei de istorie americană [1994]; 

Români la nord și la sud de ecuator [1994]; 

Japonia se scufundă? [1996]; 

China, dragonul pe roți [1997]; 

Coreea de sud și veacul pacificului [1997]; 

Zăpezi din miazănoapte: 

 1 Ambasador în Finlanda [2007] 

 2 Ambasador în Estonia [2011] 

La nord și la sud de ecuator [2013]; 

Acasă la Moș Crăciun [2016] 

ESEURI 

Gutenberg sau Marconi? [1981]; 

Eu comunic, tu comunici, el comunică [1983]; 

Tehnologia în tranșeele informației [1999]; 

Angrosiști în piața informației [1999]; 

Regatul meu pe o știre [2000]; 

Mass media și societatea (3 volume), [2014]; 

Condeie, voci, chipuri - o istorie a presei românești prin personalități:  

  (3 volume), [2014] 

REPORTER LA EVENIMENT 

O șansă păcii! -trimis special la Națiunile Unite [1989];  

Pelerin la Infopolis [2000] 

 

 



80 

10 



Neagu Udroiu 

 

11 

 

 

 

 

 

IMAGINI COPERŢI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

12 

 

 

 



Neagu Udroiu 

 

13 

 

 



80 

14 

 

 

 



Neagu Udroiu 

 

15 

 

 

 



80 

16 

 

 

 



Neagu Udroiu 

 

17 

 

 



80 

18 

 

 

 



Neagu Udroiu 

 

19 

 

 

 
 Notă: Caricatura, care îl reprezintă pe autor, aparţine lui 

Ştefan Popa Popa's 
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OPINII DESPRE AUTOR ŞI SCRISUL SĂU 

 

Dan Grigorescu  

Fără îndoială, o secțiune prin structurile lumii americane poate fi 

operată în mai multe chipuri și nu cred că este un anume mod de a cuprinde 

întreaga problematică a unei lumi pline de înfățișări contradictorii, nu o dată 

derutante. Neagu Udroiu are meritul că nu a urmărit să dea răspuns la toate 

întrebările pe care și le-a pus; că-l lasă pe cititor - căruia i-a relevat datele 

esențiale ale problemelor - să tragă singur concluziile logice. Cum e și firesc, 

scriitorul, acest „Reporter pe Mississippi”, pentru care călătoria de-a lungul 

și de-a latul continentului înseamnă un necontenit prilej de a căuta sensul 

lăuntric al lucrurilor, e adesea uluit de aspectele neașteptate ale locurilor și 

ale oamenilor. Tuturor acelora care am avut ocazia să ne întâlnim cu peisaje 

îndepărtate ni s-a întâmplat același lucru: totul ni s-a părut ciudat, neobișnuit 

și - la început - ne însemnam febril tot ceea ce vedeam în jur și nu 

corespundea cunoștințelor noastre livrești. 

Neagu Udroiu a știut, în bună măsură, să se elibereze de amintirile 

cărților și să-și tălmăcească impresiile într-o viziune până la prospețime. Și-a 

dat seama că universul oamenilor este mai complicat decât i-l sugerează 

primul contact cu obiceiurile și cu mentalitea lor. Arhitectura însăși a cărții 

relevă această intenție nemijlocită, pe cele văzute, discutate cu americanii la 

ei acasă; totul este judecat, cumpănit, comparat; sub stilul vioi și colorat, 

cultivând câteodată paradoxul, se ascunde un spirit meditativ și riguros. 

Tabloul Americii contemporane se constituie, în această carte, din 

juxtapunerea unor fragmente desprinse din medii foarte diverse și 

recompuse, apoi, într-o alternanță de drame și de pasaje calme, chiar jovial. 

Această lipsă de rigiditate a construcției are darul de a păstra nealterată 
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senzația autenticității: cartea nu e nici un jurnal care să consemneze faptele 

mărunte ale vieții, detaliile drumului, și nici un muzeu cu imagini inerte. 

Este mărturia unei experiențe, a unor momente din existența unui intelectual 

care vrea să afle și să înțeleagă. 

„Reporter pe Mississippi” este rodul unui talent de a observa 

lucrurile și de a le înfățișa într-o formă coerentă, logică. Mi-am adus aminte 

de vorbele cu care, întorcându-se dintr-o călătorie în Europa, Henry James a 

răspuns cuiva care l-a întrebat ce însușiri s-ar cuveni să aibă un voiajor: „Să 

știe să observe adevărul și să-i convingă pe aceia cărora li-l spune că acesta e 

adevărul”. Cred că volumul lui Neagu Udroiu răspunde unei asemenea 

cerințe. 

Cititorul va afla, negreșit, lucruri pe care nu le știa și înfățișări noi ale 

unor lucruri cunoscute de el mai demult: își va întregi, astfel, imaginea 

acelui continent despre care - precum o dovedesc cataloagele editurilor - se 

scriu cele mai multe cărți de călătorie. Un continent al căror vremuri vechi 

sunt învăluite într-o legendă încă nu întru totul dezlegată. Un continent tânăr, 

unde mai sunt încă în viață copaci care trăiau și pe vremea celor dintâi 

descoperitori ai săi. 

1976 

Florin Costinescu  

Ilustrat de o serie de scriitori de prestigiu și gazetari de marcă, 

reportajul are o bună tradiție la noi. Datorită unor exigențe noi - atât ale celui 

ce îl scrie, cât și ale celui ce îl citește - reportajul a devenit un gen „dificil”. 

Aglomerarea de date, descrierea propriu-zisă a tablourilor decupate din 

realitate, chiar minuțioasă, atentă la detalii, considerate altă dată „carnea” 

reportajului au rămas pe planul al doilea. Reportajul înseamnă azi, în primul 

rând, reflecție, atitudine, o continuă tensiune a ideilor. Cu siguranță, Neagu 

Udroiu, gazetar deosebit de talentat, a știut toate acestea când s-a așezat la 

masa de lucru. Dar, din păcate, a ști nu este totul. Prin „Reporter pe 

Mississippi”, Neagu Udroiu a parcurs cu mult aplomb drumul de la a ști, la 

a putea, realizând o carte de reportaj care îl reprezintă cu succes. 

Observațiile culese direct de la sursă îi servesc autorului pentru a 

contura imagini pregnant ale vieții social-politice, economice, culturale 
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americane de astăzi, cartea fiind un fel de jurnal de bord al călătorului 

pasionat de investigații de tot felul, de a cerceta dimensiunile unei lumi și ale 

unei realități cu instrumente proprii spre a nu fi înșelat de aparențe, de un 

înveliș deseori prea multicolor pentru a distinge culoarea reprezentativă. 

Ochiul atent al reporterului alege pentru noi eșantioane din realitatea 

americană, care vorbesc prin ele însele; trecerea de la un subiect la altul se 

face cu dezinvoltură, fără ca unitatea cărții să sufere. Imaginile Americii 

propuse de Neagu Udroiu sunt caleidoscopice, dar mișcarea lor, datorită 

condeiului bine strunit este înceată, bine dozată, așa încât îmbinarea lor - ca 

a bucățelelor de sticlă din atât de simplul instrument - conduce la reale 

armonii vizuale. 

„Reporter pe Mississippi” este cartea unui autor fără idei 

preconcepute despre Statele Unite ale Americii, dar bine informat despre ele. 

Aceasta îl ajută să se miște cu ușurință într-un univers eterogen, dar 

interesant, să pună întrebările care se justifică cel mai mult, să caute 

răspunsurile cele mai plauzibile și apropiate de adevăr. Spiritul lucid, 

obiectiv este pretutindeni prezent în paginile cărții. 

Fie că este vorba de „obsesia albă”, de cifrele impresionante ale 

consumului de metal, de tonele de gunoi și resturi menajere ce cresc în 

progresie geometrică în marile orașe, de activitatea clinicii Universității din 

Minnesota, de Piața Franceză din New Orleans, de muzee de artă etc., Neagu 

Udroiu găsește modalitățile adecvate de a capta atenția cititorului. Voi 

semnala ca pe o certă reușită stilul cărții, semn că autorul a știut să 

întrebuințeze o peniță fină care i-a permis, cu o frumoasă consecvență, 

nuanțarea și potențarea ideilor… „Reporter pe Mississippi” și-a găsit locul 

între aparițiile editoriale de prestigiu din domeniul reportajului. 

1977 

Stelian Moțiu 

Cu certitudine că, între cele mai populare dintre genurile literare, 

notele de călătorie continuă să prezinte un justificat punct de atracție. Pentru 

că au înfățișarea mărturiei și marea calitate a autenticității, dublate de 

avalanșa de nou, de inedit. Chiar dacă despre subiect s-a mai scris și chiar 
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dacă s-a scris mult. Pentru că, așa cum spune și autorul cărții de față, un 

oraș, de pildă, „poate fi privit cu o mie de ochi. Poți intra, cel mai adesea, 

prin porţile arhitecturii și atunci relatarea ta nu va diferi de a colegului de pe 

trotuarul celălalt decât cel mult prin topică. Poți prefera culoarul, la fel de 

lejer, al descrierilor anterioare, dar nu-ți va rămâne decât satisfacția 

identificării la teren. Când accepți ideea forajului măcar la câțiva metri 

depărtare de bordura accesibilă oricui, speri la mai mult”. Această 

„încercare” mi se pare a fi calitatea principală a acestei cărți. Neagu Udroiu 

nu este nicio clipă dominat nici de dimensiunile continenului american, nici 

de abundența informațiilor extreme de diverse care circulă constant în 

legătură cu această parte a lumii, nici de trăsăturile fascinante și 

contradictorii ale vieții americane. Și reporterul se mișcă firesc și dezinvolt 

prin medii de o deconcertantă diversitate, cu un simț aparte al socialului, cu 

fină observație, nesubordonat nicio clipă impresiei de senzațional atât de 

căutată și întreținută în țara lui Lincoln. Așa se face că ne întâlnim, într-o 

superbă naturalețe, cu Muzeul de artă modernă din New York și cu 

Pentagonul, cu Columbia College și cu Phoenix House -„cel mai solid din 

centrele de cațiune contra drogurilor” -, cu „fermieri și cu astronauți”, cu 

fabrica de calculatoare “National Cash Register” și cu senatori americani, cu 

poluarea și „New York Times” ș.a.m.d. 

Nimic ostentativ în toate acestea. Reporterul are siguranța 

interpretării și știința de a oferi în puține date sau cuvinte esențialul. Iată, de 

pildă, „cu 6 la sută din populația lumii, S.U.A. blochează 40 la sută din 

întregul consum mondial și generează 50 la sută din poluarea globului”. Se 

vorbește, apropo de poluare, de criza resturilor solide: „anul trecut, 

americanii au distrus 2.000.000 tone de materiale din locuințe, 14 milioane 

de tone de hârtie, 18.800.00 tone de containere din plastic, 40 de tone de 

ambalaje alimentare, 50 de miliarde de cutii metalice, 27 de miliarde de 

borcane…”, apoi poluarea atmosferică și cea fonică. Ne sunt dezvăluite 

aspecte ale flagelului criminalității cu ritmurile sale alarmante și ultimele 

preocupări particulare ale exploratorilor spațiului cosmic, concurența 

demențială a fabricilor de automobile și opiniile senatorului Mike Mansfield 

despre tânăra generație americană. Și frumoasa confesiune a unui ziarist de 
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la New York Times - Caldwin Hill: „Atâta timp cât nu reușești cel mai bun 

lucru posibil în sectorul pe care îl acoperi, indiferent de mărimea lui, n-ai 

suficiente argumente să te declari mulțumit”. 

Sugerând parcă ritmul trepidant și dezordonat, haotic adesea al 

societății americane, autorul este tentat nu atât de catalogarea datelor, de 

ordonarea tematică, cât de severa drămuire a informației, condiție esențială 

pentru a surprinde laturile caracteristice ale vieții poporului american, sub 

diferitele lor înfățișări. Așa se face că în multe din capitole reportajul se 

întrepătrunde cu eseul propunând unghiuri de vedere noi, chiar asupra unor 

lucruri despre care se vorbește și se scrie mult. Neagu Udroiu scrie alert, cu 

o anume detașare, cu o subtilă ironie, vădind pe întreg parcursul cărții nu 

prejudecăţi născute din lecturi anterioare, ci capacitatea de a le topi în 

observația atentă, la fața locului, știința de a sesiza și sugera esențialul, 

trăsătura dominantă, de a propune ordine în deconcertanta înlănțuire a 

informațiilor. 

O carte interesantă scrisă într-un stil elegant și captivant deopotrivă, o 

carte care se citește cu plăcere și cu folos, o carte care ne face să așteptăm cu 

interes viitoare apariții editoriale ale autorului. 

1977 

Mihai Coleșiu 

Prin ce atrage spre lectură volumul „Reporter pe Mississippi” de 

Neagu Udroiu? (apărut în Editura Politică). Prin cantitatea de informație 

cuprinsă în unitatea de text. Organizându-și volumul în crochiuri, bogat 

susținute de date statistice, comparative, autorul realizează o subtilă mișcare 

de planuri între impresia subiectivă, de contact și caracterul obiectiv al 

realității descrise. Din acest punct de vedere, „Reporter pe Mississippi” 

cuprinde o suită de eseuri, alcătuite într-un stil sobru, care nu evită însă 

epitetul, metafora, nefăcând însă din aceste mijloace un înveliș spumos care 

să te distragă de la scopul volumului: a înfățișa realitatea prin receptivitatea 

unui observator atent, a reda, pe cât posibil mai exact, modul de viață 

american, cu împlinirile sale, dar, mai cu seamă, cu avatariile specifice 

societății de consum - creșterea criminalității, exodul după locul de muncă, 
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costurile din ce în ce mai mari ale produselor ce au devenit de strictă 

necesitate, situația precară a masei de absolvenți a diferitelor forme de 

învățământ etc. „Reporter pe Mississippi” poartă amprenta unei investigații 

sociologice redată cu mijloace specifice ale unui publicist ce caută ineditul 

unor situații pentru a extrage din ele semnificații cu caracter de generalizare. 

1976 

Grigore Traian Pop 

Fără să-și pună probleme speciale de construcție și, ceea ce este mai 

important, fără să aibă obsesia rezolvării problemei dacă reprotajul este sau 

nu literatură, Neagu Udroiu ne oferă în „Reporter pe Mississippi” (carte 

apărută la Editura Politică), surpriza unei scrieri dezinvolte, alerte, de la 

înălțimea incontestabilei maturități publicistice, câștigată la școala faptului 

cotidian. 

Împreună cu un grup de doisprezece gazetari, din douăsprezece țări 

ale lumii, „invitați să studieze aspecte ale profesiunii de ziarist, să decupeze 

la fața locului imagini din existența Americii”, Neagu Udroiu descinde pe 

pământul descoperit de Columb cu orgoliul cultural al europeanului, fără 

inhibiții de niciun fel, știindu-se în stare să se descurce în marea babilonie a 

contrastelor și performanțelor unei societăți dinamice, derutante. Reporterul 

știe ce să vadă, știe unde și ce să caute, nu-l subjugă nici senzaționalul sau 

pitorescul, nici insolitul sau absurdul. Le constată și le consemnează numai 

în măsura în care îi relevă substanța unui fenomen sau altul, înfățișarea și 

structura intimă a acestuia. În mijlocul Broadway-ului inundat de curcubeele 

neonului, sub bombardamentul unor impresii în care se amestecă elemente 

livrești și „stimuli” concreți, mai mult sau mai puțin violenți, reporterul 

găsește răgazul (strategie publicistică de efect) să mediteze asupra 

semnificațiilor sociale, sociologice ale modei feminine… 

Dacă intensitatea și frecvența impresiilor subiective pot fi 

copleșitoare, nu mai puțin copleșitoare poate fi abundența datelor și faptelor 

obiective: în 1976 medicii au semnat 202.000.000 de rețete; cursurile 

Universității din Columbia se predau în 69 de limbi; Reader’s Digest are un 

tiraj de 17.827.661 exemplare; în zece ani spectacolele de balet au adunat cu 

700 la sută mai mulți pasionați și curioși etc. -, ca să nu mai vorbim de 
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colosala cifră a deșeurilor și de alte fapte incredibile ale societății de 

consum. 

Ne aflăm, trebuie să recunoaștem, în fața unei cărți dezinvolte, dar 

scrupulos, chiar pedant documentate, aptă să ne ofere o imagine adevărată, 

pe coordonatele ei esențiale, a neobișnuitului periplu al autorului. Fără 

discuție, mediul în care s-a mișcat, fenomenele pe care le-a explorat 

„reporterul pe Mississippi” sunt nu numai spectaculoase, ci și „concluzive”. 

Dar universul intim, mentalitatea nu se relevă prin date și fapte disperate. 

Numai ochiul și talentul autorului le poate da unitate și coerență. Și, din 

acest punct de vedere, cartea lui Neagu Udroiu este elocventă. În acest 

univers, autorul nu-și ține cititorul la distanță. Evocă, de pildă, Central Park 

din New York, cu un firesc ingenuu, ca și cum i-ar vorbi unui provincial 

care, să zicem, n-a mai fost demult prin București, despre Cișmigiu: „Cad 

frunzele în Central Park. Alei aproape goale, în singurătatea lor doar băncile 

păstrează amintirea zilelor calde…”. O notație oarecare capătă valoare 

contextuală relevantă: să nu uităm, totuși, ne aflăm pe tărâmurile megalitice 

ale „condensaților nămeți de piatră” din New York. 

Economia mijloacelor, stilul alert, refuzul metaforei în sine în final 

lipsa de preocupare pentru efectele stilistice sunt, credem, unele din calitățile 

indiscutabile ale cărții. Metafora austeră, acolo unde există, e impusă de 

câmpul investigației. Sau, dintr-un mediu insolit, metafora insolită are și ea 

justificare: „Știți filmul acela când, hrăpărește, intolerante, vrejurile de 

verdeață de sub ferestre se căzneau să sugrume lumina, obturând persistent 

centimetru cu centimetru suprafața prin care obișnuit soarele ajungea în casă. 

Foarfecele, ascuns până atunci sub cine știe ce zâmbet de clorofilă sau, și 

mai rău, printre petale sângerii, se prăvălea forțând întunericul”. 

Cititorului tânăr, cartea lui Neagu Udroiu îi prilejuiește pătrunderea 

într-un univers ce ascunde, dincolo de aparențele copleșitoare, contradicțiile 

și inechitățile lumii capitalului, dar și efortul constant al multor oameni de se 

plasa în perspectiva unui viitor rezonabil.    1976 
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George Arion 

„Reporter pe Mississippi” este o carte de reportaje scrise într-un stil 

alert, care dovedesc nu numai o abilitate de informare gazetărească promptă 

și precisă, dar și o știință de a pune la dispoziția cititorilor, într-o manieră cât 

mai plăcută, mai atractivă la lectură, datele aflate. Secvențele suprinse de 

acest talentat ziarist pe stradă, în birourile marilor ziare și reviste, pe 

terenurile de sport, în universități, la Centrul spațial de la Houston, în muzee, 

în parcuri, comunică între ele, nu dau nicidecum impresia de asociere 

întâmplătoare și creionează împreună o imagine de ansamblu convingătoare 

asupra realității de azi din S.U.A. Autorul este fascinat de lucrurile exacte, 

verificate de mai multe ori și de mai mulți, consultă statistici și ori de câte 

ori descoperă cifre semnificative nu ezită să le transcrie în carte, dar într-un 

astfel de context, încât ele să-l intereseze pe cititor. Neagu Udroiu își 

reprimă orice încercare de a-și prezenta cât mai pe larg stările sufletești de 

care e cuprins vizitând această țară și preferă să consemneze cu obiectivitate, 

fără să moralizeze, respectând dreptul cititorului de a ajunge el însuși la 

concluzii, de a se uimi sau de a se indigna singur. 

Relatările din volum sunt ordonate cu meșteșug pentru a menține în 

permanență trează atenția celui care îl parcurge. Cartea este scrisă simplu, 

degajat, cu o dezinvoltură fermecătoare, care nu înseamnă nicidecum 

superficialitate și nu exclude meditația asupra realităților observate. 

Viziunea autorului este complexă, el nu se mulțumește să contemple numai 

emblemele unei civilizații de mare amploare, ci îi indică și câteva din 

problemele cu care se confruntă zilnic și care o macină - șomajul, 

criminalitatea, drogurile, poluarea etc. 

„Reporter pe Mississippi” oferă o lectură pasionantă atât prin datele 

noi despre SUA, pe care le înfățișează publicului din România, cât și prin 

modul în care ele sunt prezentate, într-o haină simplă, sobră, de bun-gust. 

1977 

Dan Mutașcu 

O interesantă, indiscutabil, încercare de a privi viaţa, de a o înţelege, 

de a o confrunta cu propriile noastre păreri despre ea o constituie cartea lui 

Neagu Udroiu: „Reporter pe Mississippi” (Editura Politică, Bucureşti). În 
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Cuvântul înainte al cărţii, criticul de artă şi scriitorul Dan Grigorescu salută 

volumul ca fiind „rodul unui talent de a observa lucrurile şi de a le înfăţişa 

într-o formă coerentă, logică”. Scris tensionat, cu căldură, Cuvântul înainte 

al lui Dan Grigorescu îl invocă, vis-à-vis de op-ul recomandat, pe ilustrul 

prozator american Henry James şi asta înseamnă nu puţin lucru. 

De fapt, „Reporter pe Mississippi” este cartea unui gazetar, înzestrat, 

constituit, cu ochi proaspăt, lucid. Textul e sprinten, cel mai adesea cursiv, 

colorat şi nervos, nu face „burţi”, tehnica amănuntului semnificativ fiind 

însuşită, după cum se vede, bine şi demult, de semnatarul cărţii acesteia 

atractive, cuprinzând titluri de capitole şi subcapitole de un lirism evident şi 

tineresc, precum: „Pegas iese la plimbare”, „Obsesia albă”, „Hochei şi 

politică”, „Curcanul împănat cu reclame”, „Catarge invizibile”, „Când 

elefanţii fac dragoste”, „Lacăte pentru stafia necunoscută”, „Aici, unde 

Mississippi porneşte spre stele”, „Oraşul care şi-a furat dimineţile” etc. 

„Reporter pe Mississippi” este cartea unui profesionist dublat de un liric 

incurabil şi, în planul doi, pe un reflexiv. 

Pe Neagu Udroiu, spectacolul acesta al lumii plină de miraje şi 

contraste nu-l poate lăsa indiferent. El caută să facă în cartea sa 

„oceanografie”, adică acel lucru pe care un filosof contemporan îl denumea 

ca fiind încercare de a privi viaţa de toate zilele a sufletului, „de a dezlega 

iarăşi, cu seriozitate, problemele simple - pe care nu le mai ia nimeni în 

seamă - pentru că sunt prea mari şi prea simple…”. 

Jurnal de om tânăr, carte de călătorie, dar şi demeditaţie, „Reporter 

pe Mississippi” nu se sfieşte să fie doar constatativă schematic, uneori, 

pentru a deveni, altă dată, purtător al unor mesaje, deopotrivă etice şi 

poetice. Neagu Udroiu a ştiut să vadă în America de toate: faptul că la 

Columbia College funcţionează 4.000 de cadre didactice care predau cursuri 

studenţilor în 69 de limbi, că la New York trăiesc, să cităm: „mai mulţi 

irlandezi decât la Dublin, mai mulţi islandezi decât în Reykjavik, tot atâţia 

italieni cât şi la Roma”, că în anul 1970 medicii americani au semnat 

„202.000 de reţete” pentru bolnavii lor reali sau închipuiţi, că la o mare 

universitate americană a fost înfiinţată o catedră „Nicolae Iorga”, amănunte 
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despre cazul Uri Geller, care mută anumite obiecte fără a le atinge şi acum 

este sub controlul parapsihologilor armatei, că un american mijlociu, într-o 

singură zi, citeşte 510 reclame, la radio aude 53, în ziare citeşte 447 la 

fiecare 24 de ore, iar 50 - în revistele „vesele, pentru copii”. Foarte frumos e 

capitolul ce pune, ca sub un spot luminos, viaţa de noapte, viciată şi 

anormală a Las Vegasului. 

Modest în declaraţiile sale („Pretenţia cărţii aşezată acum sub ochii 

cititorului se dovedeşte de stop-cadru”), Neagu Udroiu se dovedeşte în 

„Reporter pe Mississippi” un bun profesionist, posedând în chip clar simţul 

observaţiei relevante. 

1977 

Ioan Grigorescu 

Câteva din virtuţile sine qua non ale exercitării cu personalitate a 

profesiunii de reporter sunt cu pregnanţă relevate de Neagu Udroiu încă de la 

primele pagini ale cărţii sale de note de călătorie în Statele Unite, publicată 

recent în Editura Politică, spirit de observaţie, o acuitate şi o incisivitate a 

privirii capabile să reţină şi să transmită esenţialul, nerv publicistic, 

probitate. La toate acestea se adaugă minuţiozitatea documentării, 

discernământul în selecţia faptelor celor mai caracteristice fenomenului 

abordat, curiozitatea de a descoperi sensul lăuntric al lucrurilor, umor - un 

umor tonic, lipsit de facila tentaţie a persiflării izvorâte din superficialitatea 

informaţiei -, respect şi condescendenţă faţă de tot ce descoperă pozitiv în 

viaţa poporului despre care ne vorbeşte. Totul „turnat” într-un stil alert, de 

adevărată frenezie reportericească, ritmată constant după legile cele mai 

specifice genului: conciziunea, dialogul lăuntric cu cititorul lăsat adeseori să 

tragă singur concluzii pe marginea faptelor relatate, capacitatea de a 

convinge prin probe şi nu numai de a convinge, ci şi de a emoţiona - ceea ce 

face ca genul abordat de autor să depăşească strâmtele lui „canoane” şi să 

păşească îndrăzneţ în adevărata literatură-document, adică în literatura cea 

mai căutată de cititorul zilelor noastre. 

Străbătând Statele Unite de la Atlantic la Pacific şi de la Marile 

Lacuri în Far West, Neagu Udroiu accept ideea forajului „măcar la câţiva 

metri depărtare de bordura accesibilă oricui, şi nu numai o acceptă 
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„programatic”, ci şi o pune în aplicare. Rezultatul? O carte-film, o carte în 

şase secvenţe cinematografice şi o sută zece fotograme de „stop-cadru” în 

care „flash-ul” reportericesc nu încremenşte imaginea într-o ipostază statică 

şi inamovibilă, ci o lasă în mişcare, el însuşi, autorul, implicându-se în 

mişcarea ce îl antrenează, implicându-l pe cititor. Acesta e meritul cel mai 

râvnit de orice autor: să-l scoată pe lector din pasivitate, din opoziţia 

relativei curiozităţi şi a indiferenţei binevoitoare, şi să-l facă să participe. Să-

l angreneze în judecarea lucrurilor şi să-l lase, după lectură, într-o stare de 

meditaţie afectivă. 

În expansiunea verticală la New York, la Chicago sau Los Angeles, 

unde zgârie-norii par decupaţi direct din cer, reporterul descoperă 

însingurarea individului care râvneşte după sociabilitate, stressful, gâfâiala, 

frenezia străzii, aglomeraţia automobilistică, risipa, criza energetică, inflaţia, 

şomajul, rasismul, tot ceea ce formează paroxismul societăţii de consum, dar 

mai descoperă şi omenie, năzuinţa după linişte, tihnă şi frumos, respect faţă 

de valorile umane, lupta pentru calitatea unei vieţi care să merite a fi trăită. 

Reporterul vizitează campusuri universitare, biblioteci, muzee, clinici - în 

care se caută leacul împotriva cancerului sau unde se încearcă recuperarea 

toxicomanilor -, deschide uşile câtorva din cele 1.750 de cotidiane 

americane, discută cu confraţi de breaslă, cu savanţi, cu cosmonauţi, cu 

artişti, cu politicieni. 

Adastă îndelung în Minnesota, deplânge problema Marilor Lacuri, se 

lasă prins de orele dimineţii pe planeta „Ford”, înfăţişează repercusiunile 

crizei energetic asupra industriei automobilistice şi asupra întregii vieţi a 

americanului de rând şi chiar a aceluia de „deasupra” rândurilor, cauzată 

promisiunii viitorologice în imperiul computerelor, citează cifre, statistici, 

încrucişări de opinii: „Când spun calculator - relatează autorul în timpul unei 

vizite la I.B.M. - americanii, ca noi toţi, gândesc la acest teribil mijloc de 

amplificare a capacităţii de lucru a omului. Multiplicarea forţei de muncă a 

creierului. În termeni convenţionali de echivalenţă, prin puterea deţinută de 

70.000 de computere instalate în S.U.A., forţa de gândire a celor 200 de 

milioane de locuitori se amplifică la 400 de miliarde de oameni”. Ce bine ar 
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fi, am spune, să crească la acelaşi coeficient de multiplicare şi forţa de 

simţire, de omenie, de echitate! 

Despre Memphis, autorul ne spune că a câştigat de patru ori diploma 

de cel mai curat oraş american, dar nu uită să adauge că acolo a fost asasinat 

Martin Luther King. La Dallas ne înfăţişează dorinţa oraşului „de a se 

scutura de nesomnul acelei toamne” când a fost asasinat J.F. Kennedy, 

coşmarul numit „2 noiembrie 1963”. La Houston, evocarea aventurii spaţiale 

din deceniul ’60 al Americii, ne citează reflecţiile cosmonauţilor: „Îmi dau 

acum seama cât de unitar şi cât de mic este, ce diferenţă infimă există între 

zonele sale. Toate diferenţele sunt provocate de om, sper ca noi să acţionăm 

mai uniţi în realizarea unităţii colectivităţii umane aici, pe Pământ” (Gibson). 

„Aici, Mississippi porneşte spre stele” - scrie Udroiu despre New 

Orleans, luându-şi drept ghid umbra lui Mark Twain. Tot pe Mississippi se 

întâlneşte cu umbra lui Faulkner, căruia îi citează testamentul moral 

America înfăţişată de Neagu Udroiu este străbătută de un tânăr 

reporter român şi, adeseori, în paginile cărţii sale revin ideile colaborării 

între popoare, respectul reciproc, stima pe care numeroase personalităţi 

americane - savanţi, artişti, oameni de afaceri, politicieni, dar mai ales 

cetăţeanul de rând al acestei ţări - o acordă poporului român, tezaurului său 

spiritual, realizărilor sale, locului care îi revine României într-o lume ce îşi 

caută neobosit calea spre dreptate şi lumină. 

Scrisă cu nerv, dar fără „nervozitate”, într-o suită de imagini care pe 

alocuri s-ar fi cerut recitite de autor pentru evitarea repetiţiilor, amplu şi 

profund documentată fără a avea pretenţia exhaustivităţii, cartea lui Neagu 

Udroiu ne aduce în primele linii ale reportajului contemporan românesc un 

autor de la care putem aştepta multe lucruri de valoare. 

1977 

Grigore Traian Pop 

Ne aflăm, trebuie să recunoaştem, în faţa unei cărţi dezinvolte, dar 

scrupulos, chiar pedant documentate, aptă să ne ofere o imagine adevărată, 

pe coordonatele ei esenţiale ,,ale neobişnuitului periplu” al autorului. Fără 

discuţie, mediul în care s-a mişcat, fenomenele pe care le-a explorat 

"reporterul pe Mississippi" sunt nu numai spectaculoase ci şi concluzive. 
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Dar universul intim, mentalitatea nu se relevă prin date şi fapte disparate. 

Numai ochiul şi talentul autorului le poate da unitate şi coerenţă să aşteptăm 

cu interes viitoare apariţii editoriale ale autorului. 

 

Paul Dugneanu 

Transcrierea unui itinerar prin lumea americană este desigur o 

tentație, dar poate să însemne, în același timp, și o mare dificultate. 

Greutatea e a alegerii, a selecției reprezentative dintr-un imens și amețitor 

caleidoscop de imagini. Statele Unite pot fi considerate mai degrabă un 

continent, și nu numai ca întindere. Fiecare stat federal își are propriile legi, 

tradiții și obiceiuri ce îl diferențiază, în tușe uneori accentuate, de celelalte, 

fără a pierde însă culoarea unificatoare, amprenta comună. A găsi imaginea 

sintetică și nuanțată a unei realități atât de diverse, nu de puține ori 

contradictorii, cum dovedește și cartea de față, dar în același timp profund 

solidară, nu este un lucru deloc ușor. Din acest punct de vedere, volumul de 

reportaje (Neagu Udroiu: „Reporter pe Mississippi”, Editura Politică, 1976) 

semnat de Neagu Udroiu constituie o dificultate învinsă. Autorul a știut să 

găsească unul din firele Ariadnei care să-l conducă prin labirintul, să le 

spunem, „impresiilor americane”. Formula aleasă este cuprinzătoare, 

semnificativă. O mare cantitate de informație, prezentată eliptic, aproape în 

stare pură sau, folosind stilul autorului, în „concentrate”, în „pilule”, 

punctată nu de puține ori, atestând ochiul unui umorist incisiv. 

Ilustrative în acest sens pot fi și titlurile unor astfel de tablete: „O 

raită prin scrinul bunicii”, „Hochei și politică”, „Caut nimicitor de bacterii”, 

„Pentru un snop de impulsuri în plus”, „Curcanul împănat cu reclame”, 

„Păstrează-l, poți cumpăra un hamburger”, „Vă scriu de pe Uranus”, „Un 

tramvai numit speranță”, „Înapoi, pe ulița copilăriei”, „Zidarul-șef Cary”, 

„Pălăria și lasoul dv.” etc. Aspectele abordate sunt din ce în ce mai variate, 

tinzând spre o imagine de ansamblu cât mai completă, cât mai 

reprezentativă, de la viața economică și politică, la hochei, de la viaţa 

universitară, la poluare şi droguri, de la balet, la viaţa intimă a străzilor şi 

magazinelor, de la portretele unor senatori şi oameni politici, la cele de 
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fermier şi simpli muncitori, de la şomaj, la timpul liber şi distracţii, de la 

aglomerările sufocante ale marilor oraşe, la întinderea pustie încă a preeriei, 

de la medicină şi futurologie, la publicitate şi consum etc. 

Tehnica este aceea a scenariului, a decupajului semnificativ, 

prezentarea devenind astfel mai alertă, mai dinamică. Iată un astfel de 

„decupaj” în care un eveniment ce ar solicita câteva pagini este redus la 

esenţial, la câteva notaţii şi gesturi caracteristice şi desigur „poanta” de final. 

„Mâine o delegaţie a Congresului pleacă în Europa. Va ajunge şi la 

Bucureşti. Se inaugurează acolo o expoziţie unde îşi prezintă opera artişti din 

statele Vestului mijlociu. În fruntea grupului oficial, dl. James Pearson, 

republican din Kansas. Bat la uşa cabinetului când avea cel mai puţin nevoie 

să fie deranjat: abia sosise din ţară şi îşi punea la punct hârtiile de drum. Cele 

trei secretare din primul birou, care se numesc Jo, Jane şi Janice, mi-l aduc 

cât ai clipi din ochi pe secretarul de presă, care, la rându-i, peste alte câteva 

clipe mă introduce la senator: «N-am fost niciodată până acum în ţara dv. şi 

sunt bucuros să fac asta într-un moment când relaţiile noastre se dezvoltă. 

Sper într-o vizită interesantă şi bună atât pentru români, cât şi pentru 

americani». Îi notez frazele, mulţumesc pentru amabilitate şi rostesc «bay 

now» celor trei «J» din anticameră”. 

Reportajele lui Neagu Udroiu constituie o lectură plăcută şi 

instructivă nu numai prin interesul şi calitatea informaţiei, ci şi prin 

perspectiva din care este perceput materialul, prin spiritul critic, dinamismul 

şi, nu de puţine ori, umorul expunerii. 

1977 

Constantin Vișan 

Invenția tiparului deschide o imensă fereastră în istoria civilizației. Se 

pare că primul ziar european apare în Boemia în anul 1609. Amsterdamul 

revendică paternitatea primelor gazete în limba franceză și engleză tipărite în 

1620, adică înaintea Londrei cu un an și cu 11 luni înaintea Parisului. 

Numele de gazetă vine de la taxa plătită de venețieni pentru știrile despre 

războiul din Dalmația. Cea dintâi gazetă pe pământ american apare în Noua 

Anglie la 25 septembrie 1890 și cuprindea patru pagini de mărimea unui 

caiet de dictando. Marx a numit presa „ochiul magic al spiritului”. Cel dintâi 
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concurent al presei tipărite se desemnează la sfârșitul secolului al XIX-lea în 

persoana italianului Marconi care, în 1899, lansează prin undele herțiene 

primul semnal radio peste Canalul Mânecii. Deși ivită târziu în arsenalul 

mijloacelor de comunicație, televiziunea a câștigat teren într-un tempo 

uluitor. 

Care este viitorul galaxiei Gutenberg, al ziarelor și revistelor, al 

cărților în condițiile concurenței radioului și televiziunii? Va continua 

radioul să dețină supremația informației? Se va bucura în continuaare de 

aceeași fascinație micul ecran? 

Ce mutații, ce înnoiri vor determina pe toată suprafața mass-mediei 

evoluția spectaculoasă a electronicii? 

Iată numai câteva din întrebările la care încearcă să răspundă cartea 

lui Neagu Udroiu, apărută de curând, la Editura Albatros. 

Ne aflăm în fața unui eseu interesant. Autorul fructifică în capitolele 

acestui volum, dintr-o vastă incursiune în universul mijloacelor de 

comunicare, o documentație întinsă, făcută în biblioteci, dar și pe viu, cum 

se spune, în redacțiile unor cotidiane sau reviste din țară și din străinătate. 

Pasajele cu caracter pur documentar, de istoria presei, alternează antrenant 

cu paginile pasional-reportaj în cele două galaxii ale informației. Date 

esențiale, definiții științifice se împletesc cu acute și colorate mărturii, 

considerații personale. Bogata bibliografie de specialitate parcursă, ca și 

impresiile adunate la fața locului, cum am mai spus, sunt puse în pagină 

după o viziune originală, autorul adăugând, de regulă, opiniilor citate și 

propriul punct de vedere, nu arareori critic. Stilul cald, colorat, adesea plin 

de umor conferă cărții un pronunțat caracter jurnalistic. Se poate spune că în 

paginile ei sunt abordate cele mai diverse genuri publicistice de la reportaj, 

la eseu, de la tabletă, la interviu, de la comentariu, la anchetă. Numai genul 

plicticos a fost ocolit cu grijă, cu talent. 

Lectura pasionează. Cartea pare scrisă nu la un birou, ci direct în 

tipografie, lângă linotip sau offset, ori rostită direct în fața microfonului și 

camerelor de luat vederi. 
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Dar să deschidem cartea. Cum era și firesc, în primul capitol Neagu 

Udroiu ne oferă o scurtă incursiune în istoria informației. Ea întovărășește 

omul din cele mai vechi timpuri. 

Temistocle, spune autorul, transmitea informații despre armatele sale 

folosind pietrele de pe marginea râurilor. Alexandru cel Mare a dezvoltat 

primul serviciu aerian stabilit expres pentru a influența opiniile celor de 

acasă despre mersul operațiilor militare. Frederic al II-lea folosea trubadurii 

în transmiterea știrilor. Informația orală a creat cei mai vechi profesioniști în 

materie de comunicații. 

Rostrele au fost primele gazete romane,. În Anglia secolului al XIII-

lea se semnalează primii redactori de noutăți. Dezvoltarea comerțului și a 

diplomației determină în Germania și la Veneția nevoia informării la zi. 

Mulțimea aducătorilor de știri în Franța va duce la începutul secolului al 

XIX-lea la înființarea primelor agenții de presă. Autorul dezvăluie sugestiv 

și diversele aspecte ale tehnicilor de informare. 

În societatea primitivă, de pildă, pentru a intra în comunicație cu 

cineva aflat la distanță mare, informatorul își duce știrile, ideile, impresiile 

cu sine. După apariția scrisului s-a creat posibilitatea de a se transporta 

numai mesajul, și nu ființa concretă. Efectele acestui proces s-au arătat și se 

arată în continuare abia odată cu dezvoltarea telecomunicațiilor. Astăzi 

rețelele de comunicație împânzesc globul și îl însoțesc prin sateliți în 

cosmos. Comunicarea este una din datele definitorii ale lumii, afirmă autorul 

în capitolul intitulat sugestiv „Eu comunic, tu comunici, el comunică”. 

Volumul înfățișează tipurile de comunicație în zonele caracteristice ale 

globului, în țările dezvoltate din punct de vedere tehnico-industrial, dar și în 

țările în curs de dezvoltare, unde comunicația tradițională și-a conservat 

valoarea în condițiile persistenței analfabetismului. Comunicarea poate fi 

față în față sau mediată și presupune mai multe elemente esențiale. Cel ce 

comunică mesajul, cel ce primește. Emițătorul aranjează într-un anume mod 

semnele în funcție de efectul pe care îl dorește. Receptorul la rândul său face 

o selecție a stimulilor, îi interpretează. Fiecare participant la procesul 

informației, codificator, interpret, necodificator, primește și transmite în 

același timp mesaje, codifică și decodifică mesaje, le interpretează. 
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Capacitatea omului de a emite semne îl diferențiază de necuvântătoare. Cea 

mai mare parte din informație, deci din influența pe care mass-media o 

exercită, se realizează prin emiterea de opinii. Influența comunicației de 

masă este un curent de lungă durată asemănător cu formarea stalagmitelor, 

se spune expresiv în cartea lui Neagu Udroiu. 

După eseistul numărul unu al mijloacelor de comunicare în masă, 

McLuhan, tiparul, comunicațiile determinate de scrisul orizontal au avut 

efecte negative asupra personalității umane și culturii. Orientarea omului 

către televizor și film ar avea, după același controversat teoretician al 

civilizației imaginii, efecte salutare. 

Televiziunea, filmul, propun noi modele de existență. Acest 

cuprinzător eseu despre „galaxia Gutenberg” cât și despre comunicațiile 

electronice oferă cititorului date cuprinzătoare și despre presa românească. 

De la introducerea tiparului în Țara Românească la începutul 

secolului al XVI-lea și până în momentul de față, când în România apar 31 

de cotidiane, cu un tiraj total la o apariție de 3.560.000 exemplare, și 4.141 

reviste și publicații periodice, cu un tiraj total la o apariție de 7.700.000 

exemplare. Dintre acestea 31 sunt tipărite în limbile naționalităților 

conlocuitoare cu un tiraj de 720.000 exemplare. Sunt oferite date interesante 

despre primele noastre gazete: „Curierul românesc”, apărut la București în 

1829, datorită lui Ion Heliade Rădulescu, „Albina Românească”, editată în 

1838 de George Barițiu. 

Volumul prezintă cuprinzător și evoluția radiofoniei și televiziunii 

românești, preocupările lor actuale și de perspectivă. Faptul că în timpul 

lecturii simți des nevoia de a sublinia anumite date și idei plasează volumul 

„Gutenberg sau Marconi?”în categoria cărților ce răspund unor întrebări 

fierbinți, actuale: Ce se va întâmpla cu ziarul în condițiile concurenței 

radioului și televizorului, se întreabă profesionistul, ca și omul de rând 

implicat direct în această luptă surdă. 

Iată și răspunsul unei minți lucide: presa scrisă trebuie să învețe să 

profite de reflexul aproape ereditar al oamenilor. Auzind o știre la radio sau 

la televizor, el se va grăbi însă spre ziare pentru a ști mai mult, pentru a ști 
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mai bine, pentru a reciti, pentru a înțelege. Sunt foarte percutante definițiile 

fiecărui mijloc de comunicare pe care le întâlnim în cartea lui Neagu Udroiu. 

Mulți sunt neliniștiți de ubicuitatea și puterea presei, scria Paul Raerson și au 

de ce. Puterea radioului nu poate fi comparată decât cu cea a bombelor 

atomice. Televizorul - invenția care poartă evenimentul chiar la domiciliu, 

chiar în momentul când se derulează. Televizorul a introdus o nouă scriitură, 

un nou vocabular imagistic. Cu forța sa de frapare, televizorul s-a dovedit un 

revelator al personalității. 

Tehnica presei scrise se exersează într-un spațiu tridimensional pe o 

serie de pereți. Paginată inteligent, fiecare pagină în continuare, îi dau 

lectorului posibilitatea să aibă rapid o viziune de ansamblu. Plenarul 

vorbitor, radioul se întinde într-un spațiu pe o singură dimensiune - timpul. 

Cum putea fi depășit acest handicap? 

Prin rapiditate, transmisii indirecte, prin apariția tranzistorului care 

permite ascultarea în cele mai diferite medii. În timp ce procedeele de 

fabricație ale presei, observă autorul, au evoluat puțin în timp de un secol, un 

fenomen ca tranzistorul a bulversat condițiile de ascultare a presei 

radiofonice. S-a generalizat, ajungând la 93 la sută din familii. Ziaristica 

vorbită a știut să-și găsească un stil nou, fraze scurte, cuvinte simple, ton 

familiar, reportaje transmise în direct. Secolul în care trăim a fost numit 

anotimpul informației. 

În cartea sa, Neagu Udroiu acordă atenția cuvenită celor care 

constituie sufletul presei, al forțelor de comunicare, al ziariștilor. 

Unul din eroii principali ai acestei îndeletniciri umane este reporterul, 

adică ziaristul care are flerul noutății, capacitatea selecției rapide a 

evenimentului important. Sunt deosebit de interesante și diferite tipuri de 

noutate, pe care le stabilește Udroiu în foarte densul capitol „Un grăunte de 

uraniu în muntele de steril”. 

Ideea autorului de a face loc în cartea sa unei serii de interviuri cu 

câțiva dintre așii reportajului, ai gazetăriei au dat volumului „Gutenberg sau 

Marconi?”palpitul meseriei, sentimental că te afli și tu, cititor, față în față cu 

asemenea monștri sacrii ai gazetăriei mondiale, că te împărtășești direct din 

experiența lor insolită. 
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Un ziarist de la „New York Times”, la întrebarea ziaristului român 

despre calitățile ce se cer aspiranților la cartea de entitate a reputatei gazete 

răspunde: „ca să fii în stare să scrii exact și complet despre un lucru, să 

dovedești înțelegere sub toate aspectele a evenimentului la care te referi, 

trebuie să te consideri întotdeauna un reprezentant al cititorilor tăi. Când 

scriu ceva mă gândesc că ceea ce scriu trebuie să fie tot așa de exact ca și 

cum aș depune mărturie la tribunal cu toate limitele ce le impune faptul că 

lucrez sub presiunea timpului. Rolul personalităților intervievate este mare și 

gabaritul lor profesional impresionant. Din păcate, predomină în carte numai 

actele ziaristicii, contactele autorului fiind mai sărace cu personalitățile din 

domeniul radioului și televiziunii. Asta nu înseamnă că referirile la cele două 

mijloace moderne de comunicare ar fi restrânse”. 

În concluzie se poate afirma că nimic din ce este al gazetăriei nu îi 

este străin autorului, nu lipsește din cartea sa. O carte în care informația 

densă face casă bună cu dezbaterea vie, convingătoare de idei, o anchetă 

pasionantă despre starea actuală a mijloacelor de comunicare în masă la 

scară mondială, o carte de bază în bibliografia obligatorie a gazetarului 

modern, dar care, prin conținut și prin stilul atrăgător în care este scrisă, 

poate trezi interesul unor foarte variate categorii de cititori, de ascultători de 

radio și telespectatori. 

 

Paul Dobrescu 

Dezbaterea multiplelor probleme legate de statutul informaţiei în 

societatea contemporană, de impactul său asupra presei şi evoluţia raportului 

dintre nivelul de informare şi activitatea socială utilă constituie teme de larg 

interes, mereu necesar a fi supuse investigaţiei şi analizei, reflecţiei. Aceasta 

pare a fi şi o preocupare constantă a unui publicist care după o suită de 

volume de reportaje s-a orientat cu precădere către aceste probleme. Astfel, 

cu lucrarea „Gutenberg sau Marconi?” (Neagu Udroiu, „Gutenberg sau 

Marconi?”, Editura “Albatros”, 1981), Neagu Udroiu întreprinde cu interes 

acut, ştiinţific şi ideologic o investigaţie asupra presei contemporane. 
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Este de menţionat că, dincolo de anumite încercări sau abordări 

parţiale, literatura de specialitate din ţara noastră nu a consemnat analize 

sistematice, dezbateri de răsunet ale evoluţiei presei sub presiunea 

proliferării informaţiei. Odată cu acest volum ne aflăm în faţa unei asemenea 

tentative meritorii. Continuarea şi aprofundarea acestui demers prin studii 

ulterioare îşi vor dovedi, fără îndoială, reala utilitate. Cum arată autorul, 

lucrarea îşi propune să ofere „o radiografie a presei în societatea 

contemporană”. Ca urmare, demersul analitic este condus în mai multe 

planuri pentru a contura şi a dezbate în principalele sale dimensiuni aria 

problematică pe care o presupune obiectivul enunţat. 

Sprijinit de o bogată şi relevantă informare documentară, autorul 

realizează un scurt istoric al presei, al devenirii sale de-a lungul secolelor, al 

stadiului în care se găseşte astăzi, al tendinţelor sale de evoluţie. În acest 

cadru, de atenţia cuvenită să bucură istoria presei în ţara noastră, centrul de 

greutate al referinţelor vizând, cum este şi firesc, România de azi: sunt 

urmărite relaţiile complexe ce s-au stabilit între cele trei tipuri de activităţi 

de presă - scrisă, radiofonică şi de televiziune -, autorul aducând în discuţie 

opiniile unor specialişti, concluziile unor cercetări, ale experienţei practice. 

O investigaţie de proporţii mai largi asupra presei contemporane 

presupune, fără îndoială, şi o prezentare a sistemelor de pregătire a 

ziariştilor, relevarea opiniilor unor gazetari cu experienţă privitoare la 

viitorul presei, al diferitelor genuri publicistice. Volumul oferă din acest 

punct de vedere date instructive, prezentate într-un mod plăcut şi interesant. 

Din paleta temelor abordate nu lipsesc nici aspecte cum sunt concepţia 

privind editorialul, paginaţia, utilizarea fotografiei, titlurile ş.a.m.d., care, 

fiecare în parte, sunt semnificative în ce priveşte concepţia despre presă, 

despre rosturile ei în societatea modernă.  

Problemele abordate, cum reiese şi din această succintă prezentare, 

sunt multiple, pentru că multiple sunt registrele din care trebuie să se 

compună orice investigaţie mai amplă asupra presei contemporane. Lectura 

atentă a volumului lasă să se întrevadă anumite coordonate ce atestă că 

autorul a urmărit, dincolo de aspectele particulare pe care le îmbracă 
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diferitele teme, să dezbată anumite idei centrale pe care le suscită cu 

deosebire evoluţia presei contemporane. Să ne referim la câteva. 

Informaţia este o temă frecvent tratată în mai toate disciplinele, de la 

cibernetică la genetică: importanţa ei deosebită pentru societatea 

contemporană este, credem, probată şi de constituirea unei discipline 

autonome care se ocupă de problemele complexe ale stocării şi utilizării 

optime a informaţiei – informatica. 

Pentru presă, informaţia este de departe materia primă de bază. 

Desigur, autorul nu iniţiază aici un demers teoretico-filozofic al informaţiei. 

Din perspectiva lucrării ni s-a părut interesantă noţiunea de ecologia 

informaţiei, care ar desemna „ştiinţa în curs de dezvoltare a relaţiilor şi 

interacţiunilor existente între diferite activităţi de comunicaţii în cadrul unui 

ansamblu social dispersat pe un teritoriu anume: întreprindere, oraş, stat, 

glob terestru” (p. 18). 

Noţiunea are meritul că promovează o viziune sistemică despre 

informaţie şi difuzarea ei. Din moment ce informaţia a devenit atât de 

bogată, ea constituind forma principală de „nutriţie” intelectuală, o condiţie 

de bază a sănătăţii şi funcţionării corpului social, atunci problema unei 

viziuni sistematice asupra informaţiei care să asigure necesarul de date şi, în 

acelaşi timp, să prevină sau să evite o poluare informaţională, dăunătoare 

omului, ca şi orice alt tip de poluare se impune cu necesitatea unui 

imperativ. Abordarea sistemică ne dă, în acelaşi timp, posibilitatea să 

observăm în toate dimensiunile sale pericolul pe care îl reprezintă accesul 

inegal la informaţie, să ne reprezentăm cu mai multă claritate necesitatea 

lichidării discriminărilor şi în această privinţă, ca o condiţie esenţială a 

dezvoltării armonioase a lumii contemporane, a suprimării decalajelor 

economice dintre diferite ţări. 

Volumul în ansamblu, dincolo de aspectele particulare pe care le 

abordează, se constituie într-o amplă dezbatere - sugerată, dealtfel, încă din 

titlu - privind raporturile dintre presa scrisă şi cea vorbită, tendinţele de 

evoluţie care se conturează în acest domeniu, Neagu Udroiu propunând o 

abordare dialectică a relaţiei presă scrisă-presă vorbită. Ascensiunea 
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vetiginoasă a televizorului nu a dus şi nu poate duce, în principiu, la 

înlăturarea presei scrise. În evoluţia lor, cele două sisteme pot cunoaşte 

dezvoltări inegale, dar nu se poate vorbi despre o înlocuire a unuia de către 

celălalt. Presa scrisă şi cea vorbită formează două sisteme mai degrabă 

complementare. Anumite domenii, anumite modalităţi vor fi cultivate cu 

predilecţie de unul sau de celălalt sistem. Dar de o substituţie nu poate fi în 

niciun caz vorba, întrucât ambele sisteme se adresează unor necesităţi umane 

diferite, solicită anumite capacităţi, prezintă caracteristici deosebite - de 

pildă asupra cuvântului scris se poate reveni, pentru a îmbogăţi documentare, 

materialul scris poate fi parcurs selectiv (în timp ce la televiziune dacă s-ar 

citi un cotidian lectura ar dura câteva ore sau zeci de ore). Cele două sisteme 

se cer de aceea gândite în unitatea lor. 

Este aproape un truism să vorbeşti astăzi despre forţa de penetraţie a 

presei scrise sau vorbite, despre capacitatea lor de influenţare a oamenilor 

(puterea radioului, sublinia semnificativ Paul Lazarsfeld, nu poate fi 

comparată decât cu cea a bombelor atomice). Această realitate tot mai 

evidentă ridică o problemă de maximă acuitate - abordată şi în volumul la 

care ne referim -, cea a controlului informaţiei, care trebuie să slujească unor 

ţeluri superioare, umaniste. Un control care să nu ducă la aservirea presei 

intereselor unor grupuri restrânse, transformării sale într-un instrument de 

promovare a unor ideologii care contravin progresului societăţii. Absenţa 

controlului informaţiei poate alimenta atitudini de iresponsabilitate în 

difuzarea datelor, de supralicitare a unor laturi nesemnificative, voit şocante. 

Deşi se adresează în primul rând publicului avizat, preocupat de 

aceste probleme, lucrarea prezintă un cert interes şi pentru nespecialişti, 

întrucât fenomenul informaţiei şi a presei este atât de prezent în viaţa 

cotidiană încât orice dezbatere în jurul lor poate capta atenţia cetăţeanului. 

Pe lângă consideraţiile pe care ni le propune despre informaţie, despre presă, 

lucrarea degajă, prin însuşi felul în care este alcătuită, dozată, prin 

construcţia frazei o concluzie, implicit, dar de reală valoare: pentru a ajunge 

la cititor, pentru a-i capta interesul, informaţia trebuie prezentată publicistic, 

ceea ce nu înseamnă voit senzaţional, ci cu grija pentru a-i spune cititorului 

într-un mod interesant ceea ce se presupune că îl interesează. Cu alte 
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cuvinte, lucrarea este nu numai o pledoarie, ci ne oferă ea însăşi un exemplu 

în această privinţă.      1982 

 

Gheorghe Apostol 

Spectacolul informaţional oferit de Neagu Udroiu în volumul 

„Gutenberg sau Marconi?” (Ed. Albatros), privind starea actuală a 

mijloacelor de comunicare în masă este copleşitor prin vastitatea câmpului 

socio-geografic investigat şi supraabundenţa datelor statistice comparative. 

Creşterea exponenţială a volumului de informaţii prin triunghiul ziar-

radio-televizor, ca şi prin carte, film, telefon, ordinator etc. afectează tot mai 

mult posibilităţile noastre de receptare, justificându-se - spune autorul 

apelând la Abraham Moles - necesitatea unei noi ştiinţe corespunzătoare: 

ecologia informaţională. 

Dând curs invitaţiei autorului de a coborî în „buncărul” de azi al 

mijloacelor de comunicare în masă, rămâi uimit de arsenalul de care dispune 

omenirea pentru a-şi satisface nevoia elementară de informare: un miliard de 

receptoare radio (un aparat la patru locuitori ai planetei), 400 milioane tiraje 

publicaţii periodice, 8.000 de cotidiane, 366 milioane receptoare tv, 400 

milioane telefoane, 590 mii titluri de carte pe an, într-un tiraj de 8 miliarde 

exemplare, 120 de agenţii de presă naţionale („căile lactee ale informaţiei”). 

Analiza datelor statistice generale evidenţiază însă serioase discrepanţe, 

inechităţi în repartiţia pe zone geografice a mijloacelor de comunicare în 

masă: un receptor radio la două persoane în America de Nord, unul la patru 

persoane în Europa şi doar unul la 500 persoane în Africa; cu aproape două 

treimi din populaţia lumii, în opt ţări africane şi în trei state arabe nu apare 

niciun cotidian; cu 15 la sută din populaţia lumii, Europa deţine 45 la sută 

din producţia mondială de carte, iar Africa cu 13 la sută din populaţia 

globului, deţine doar 1,9 la sută; 40 de ţări nu-şi au propria lor agenţie de 

presă etc. 

Dereglarea balanţei informaţiilor în lumea contemporană, 

„imbalance”-ul cantitativ şi calitativ al informaţiei între ţările dezvoltate şi 
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cele în curs de dezvoltare reclamă necesitatea introducerii unei noi ordini 

internaţionale în lumea informaţiilor. 

Un capitol special al cărţii este dedicat presei scrise şi electronice, 

celorlalte media purtătoare de informaţii din ţara noastră. 

Interviurile realizate de Neagu Udroiu cu mari personalităţi ale presei 

străine ni-l relevă pe autorul acestei cărţi preocupat îndeosebi de evidenţierea 

importanţei muncii şi rolului ziaristului („analist social şi educator”), al 

presei scrise, denumită de Marx „ochiul ager al spiritului”. 

Judecăţile de valoare emise în legătură cu evoluţia mijloacelor de 

comunicare în masă, profunzimea analizei, stilul incisiv, şocant, bogăţia 

datelor statistice adunate şi interpretate din perspectiva marxistă privind 

situaţia actuală a presei scrise şi electronice pe mapamond, viitorul acesteia 

(videoreceptoare de presă scrisă cu creion electronic, rotativa electrostatică 

etc.), fac ca această carte să fie deosebit de atractivă la lectură, utilă nu 

numai specialiştilor în istorie, geografie, politologie, psihologilor sociali, 

viitorologilor şi ziariştilor, ci şi unui larg public cititor.  1982 

 

Aurel Pereş 

Neagu Udroiu ne prezintă o rară carte de gazetărie. Venit în contact 

cu spaţiul informaţional internaţional, autorul ne propune o „croazieră” într-

un domeniu amplu investigat ce poartă o amprentă voit polemică, vizavi de 

dialogul în timp şi spaţiu dintre presa scrisă şi cea electronică. În această 

sferă tematică, autorul îşi cantonează întreaga atenţie interesat să descopere 

elementele aflate la baza sistemului mass-media făcând, de fapt, o 

radiografie a „galaxiei” presei scrise şi audiovizuale în societatea 

contemporană. Lucrarea de faţă - pe parcursul a trei capitole însumând 403 

pagini -, reflex al unei bogate experienţe profesionale, conturează şi 

comentază pe exemple concrete, revelatorii conceptul de ziaristică - aşa cum 

apare în practica de presă, în filozofia şi acţiunea concretă a celor care o 

conduc, în directă legătură cu interesele pe care le servesc -, evoluţia 

comunicaţiilor de masă în diferitele ţări, în contextul social şi politic 

respectiv. 
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Sunt prezentate, de asemenea, principalele etape ale dezvoltării presei 

scrise, a radioului şi, ulterior, a televiziunii, precum şi descifrarea pe cât 

posibil a tendinţelor de viitor. 

Sunt urmărite, în strânsă conexiune, cele trei tipuri de activităţi de 

presă, scrisă, radiofonică, de televiziune, căutând răspuns unor semne de 

întrebare în circulaţie: este informaţia o necesitate vitală a omului, o nevoie a 

creierului sau formă de bază a nutriţiei psihice? Atenţia sa se îndreaptă în 

mod expres asupra mijlocului ziaristic dominant la ora actuală în sistemul 

comunicării de masă - televiziunea, denumit şi tipul de presă cu consecinţe 

revoluţionare. 

O riguroasă investigaţie în spaţiul publicistic obligă şi la o 

introspecţiune în activiatea celor care, de fapt, fac presa. Sunt analizate şi 

comentate în mod detaliat concepţiile de concepere şi elaborare a unor 

publicaţii, precum şi a unor programe radiofonice şi de televiziune. 

Volumul se încheie cu un capitol de prognoză. Aşadar, ce va fi mai 

aproape de sufletul omului modern în viitorul mai apropiat sau mai departe 

de noi? Ziarul, radioul, televizorul, cartea sau filmul? Acestui laitmotiv îi 

sunt, dealtfel, subsumate în principal şi interviurile cuprinse în volum, 

convorbiri purtate cu personalităţi din lumea comunicaţiilor de masă, 

relevând o vastă experienţă internaţională pe care autorul a acumulat-o în 

ultimii ani. 

Buna impresie pe care o lasă lectura acestei cărţi este dublată de 

virtuţile pe care le întâlnim în comentariile şi reflecţiile lui Neagu Udroiu. 

Iată, deci, o carte bine documentată, având la bază un întreg arsenal 

de informaţii. Supleţea frazelor este dată de inteligenţa stilului, cursivitate şi 

un anumit elan vital. Într-un cuvânt, o carte ce se citeşte cu „sufletul la 

gură”.         1982 

 

Dinu Flămând 

O interesantă carte despre evoluţia şi viitorul mijloacelor de 

comunicare în masă a publicat Neagu Udroiu la Editura Albatros. Neagu 

Udroiu este nu doar unul din cei mai talentaţi ziarişti de la noi, ci şi un 
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profesionist pasionat de meserie. O împrejurare favorabilă i-a permis să se 

perfecţioneze în străinătate, mai cu seamă în America, unde profesionalismul 

în materie a ajuns de mult la cele mai înalte cote. Din experienţa dobândită 

acolo, iar apoi din cercetarea mai amplă a complicatelor sisteme 

informaţionale care îşi dispută astăzi publicul s-a născut şi întrebarea ce dă 

titlul cărţii: „Gutenberg sau Marconi?” Adică, mai prevalează astăzi în 

lumea mijloacelor de mass-media litera tipărită sau, oare, procedeele de 

trasmitere a informaţiei prin unde electromagnetice tind să înlăture 

dominaţia atât de îndelungată a tradiţiei tiparului? Evident, investigaţia 

prospectează şi viitorul. 

Udroiu purcede cu scurte incursiuni în istorie, reactualizează 

începuturile gazetei în diferite ţări, relatează despre faza de pionierat a 

radioului şi, mai târziu, a televiziunii, furnizează date despre primele 

„conflicte” ivite între noile mijloace, născute din avansul tehnicii şi gazetăria 

tradiţională, marchează momentele principale ale evoluţiei conceptului de 

jurnalistică ce au impus, volens nolens, ideea colaborării dintre ziare şi 

posturile de radio, iar mai târziu cu reţelele de televiziune. Bine 

documentată, excursia în această istorie relativ recentă furnizează de fapt 

cititorului român majoritatea datelor în premieră. Dacă istoria presei scrise 

este în general mai cunoscută, activitatea primelor companii radiofonice nu 

se prea cunoaşte. Un important capitol se dedică şi activităţii agenţiilor de 

presă: ezitante la început, marile agenţii s-au extins până în zilele noastre la 

dimensiuni colosale. Associated Press, ni se spune de exemplu, numai ea 

vehiculează în informaţiile unei zile incredibila cifră de 17 milioane de 

cuvinte. O armată uriaşă de agenţi de presă se află la fiecare agenţie; 

majoritatea ţărilor dezvoltate, dar şi multe din lumea a treia şi-au creat la 

rândul lor agenţii de presă naţionale. Sunt însă multe ţări, mai cu seamă în 

Africa, lipsite de posibilitatea de a avea o agenţie proprie; mai ales ele suferă 

consecinţele monopolului de informaţie, concentrată şi dirijată preferenţial 

de către marile agenţii. Alte ţări au făcut mari eforturi să-şi înjghebeze o 

agenţie naţională, recurgând încă şi la purtători de cuvânt itineranţi; în 

Vietnam de exemplu, ar mai exista 500 de asemenea purtători de ştiri. Deci 

totul pentru dobândirea informaţiei iar apoi, din nou, totul pentru eficienta ei 
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prelucrare, pentru redactarea inspirată pentru selectarea celor mai 

reprezentative informaţii. Evident că tehnicile noi îşi spun cuvântul; 

redactarea şi imprimarea periodicului se modifică cu repeziciune, buletinul 

de ştiri radiofonic are întâietate în transmiterea ştirilor, televiziunea are 

avantajul imaginii. Va mai avea oare ziarul în viitor importanţa de care încă 

se mai bucură? Intervievaţi de Neagu Udroiu, mai mulţi ziarişti ezită să dea 

pronosticuri clare, deşi se recunoaşte specificitatea cuvântului scris, 

caracterul de sinteză şi de comentariu spre care s-a dirijat presa scrisă în 

ultimele decenii. „Azi, ziarul este la modă, mâine sigur televizorul îl va 

detrona. Azi, aparatura care ne ajută să primim şi să transformăm mesaje 

este numeroasă şi împrăştiată. Anul 2000, ni se dau asigurări, ne va găsi în 

compania consolei informaţionale de familie. Aşezaţi pe scaune, pe canapele 

vom întinde care mai de care mâinile în căutarea clipelor-miracol ce ne vor 

aduce, prin simplă apăsare, fiecăruia după pofta inimii: ziarul, versuri în 

metru antic, compoziţia chimică a rocilor de pe Venus sau, de ce nu, meciul 

de acum 40 de ani dintre Muhammad Ali şi Kenn Norton” - scrie spre sfârşit 

Udroiu. Poate aşa va fi, dar până atunci va trebui efectiv să se realizeze 

transferul de tehnologie dinspre ţările bogate spre cele sărace, va trebui să 

devină şi lumea asta ceva mai bună. În mod practic, cu câţiva sateliţi de 

telecomunicaţie s-ar putea realiza încă de pe acum recepţionarea oricărui 

program de televiziune în orice loc de pe planetă. Dar atâtea conflicte între 

sistemele sociale şi ideologice opun cu tenacitate atâtea dezbinări, încât 

implementarea acelor tehnologii încă mai ţine de domeniul utopiei. A fost o 

vreme când ni s-a părut tuturora că realizările ştiinţifice, deci şi cele din 

slujba mijloacelor mass-media, devin de la sine un bun al întregii omeniri. 

Iată însă că vrajba a rămas aceeaşi de pe vremea războiului peloponesiac. 

Sadoveanu, citat în această carte, nota cu încântare: „Curând va fi lângă 

aparatul radiofonic şi aparatul care să ne înfăţişeze imaginile şi mişcarea”. A 

venit, e adevărat, dar într-un timp foarte scurt a scăzut alarmant capacitatea 

noastră de a ne uimi şi de a ne bucura de mai toate realizările spectaculoase 

ale lumii moderne. Uneori ai impresia că uriaşa maşină de prelucrat ştiri, 
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care s-a extins pe scoarţa planetei, a ajuns la performanţe de rafinament 

tocmai fiindcă ea se vede nevoită să ne biciuiască indiferenţa. 

Cartea incitantă a lui Udroiu nu se poate rezuma: informaţia te 

copleşeşte în ea la tot pasul şi strecoară în tine întrebări ce-şi reverberează 

ecoul. Dincolo de spectacolul informaţiei în sine, se creionează pentru cititor 

tipologia de astăzi a ziaristului, acest om, care se specializează fără să devină 

cu adevărat un specialist al unui domeniu strict, acest ins obsedat de 

„acurateţea” selecţiei pe care o operează şi a textului pe care-l redactează, 

acest făuritor de istorie gata făurită.     1982 

  

Corneliu Vadim Tudor 

Presa scrisă - carte - radio - televiziune - telefon - computer: şapte 

piloni extraordinari, precum şapte coline sacre, pe care se sprijină cupola 

civilizaţiei spirituale moderne. Deosebit de interesante, atât fiecare în parte, 

cât şi prin prisma relaţiilor dintre ele, aceste domenii jalonează evoluţia 

omului sub specia nevoii de inter-comunicare. Nevoie etern-umană, zeitate 

unică în toate culturile pământului, pe altarul căreia se sacrifică anual 

milioane de tone de hârtie, sute de mii de kilometri de peliculă, un număr 

infinit de repere tehnice. Mai diversă şi mai puternică decât oricând, 

comunicarea a ajuns astăzi la apogeul exploziei informaţionale, creând, pe 

măsură, nu numai un fabulos mecanism fizic şi un public avid de noutăţi, ci 

şi o ştiinţă corespunzătoare, chemată să evidenţieze, cuantifice, dirijeze și 

protejeze: ecologia informaţională. Prin tot acest formidabil complex de 

pârghii ale dialogului între oameni, noţiunile consacrate de spaţiu şi timp 

capătă mereu alte dimensiuni, în funcţie de ritmurile trepidante ale vieţii, ale 

evenimentelor de pe glob, ale fiinţei umane în veşnică competiţie pentru mai 

mult, mai bine, mai repede, mai folositor. Care sunt bornele acestei evoluţii 

spectaculoase? Iată numai câteva dintre ele: în anul 868, chinezul Dang 

Chieh tipăreşte pentru prima oară o carte; la mijlocul veacului al XV-lea, 

Gutenberg inventează tiparul (deşi, fapt mai puţin cunoscut, primul aparat 

mobil de tipărit a fost creat în anul 1045 tot de un chinez, Pi Sheng); în anul 

1876 este introdus telefonul; în anul 1897 Marconi încredinţează unei 

companii londoneze brevetul radioului, cam în aceeaşi perioadă în care are 
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loc miracolul cinematografiei; în anul 1926, englezul John Baird izbuteşte 

transmisia primei imagini de televiziune, etc. Şi dacă tot suntem la capitolul 

evidenţe, vă vom spune că, pornind de la aceste „cote zero”, la ora actuală pe 

planetă se tipăresc zilnic 400 milioane exemplare de publicaţii de cele mai 

diferite tipuri, există 120 de agenţii de presă naţională, văd lumina tiparului, 

anual, 590.000 titluri de carte, în aproape 8 miliarde de exemplare, 

funcţionează 400 milioane aparate telefonice ş.a.m.d. Este o tendinţă în 

continuă creştere, cu ritmuri vertiginoase, care constituie, prin ea însăşi, o 

radiografie a unei umanităţi în veşnică prefacere, cu inechităţi zonale 

corespunzătoare decalajelor economice, cu reţele împânzite pretutindeni, 

care o pot înnobila, dar şi stresa. 

Iată numai câteva dintre elementele-cheie ale unei cărţi deosebit de 

atractive: „Gutenberg sau Marconi?” publicată în valoroasa editură 

“Albatros” de Neagu Udroiu. Este o carte cu o solidă bază ştiinţifică şi 

bibliografică, scrisă de un om devotat presei, plin până la refuz de informaţii 

utile, atractive, apte să poarte lectorul spre teritorii exotice şi imprevizibile. 

Este o carte, deopotrivă, de istorie şi geografie, de politologie şi sociologie, 

de ştiinţă şi artă, de psihologie socială şi viitorologie. În capitolele rezervate 

presei scrise, denumită odinioară de Marx „ochiul ager al spiritului”, autorul 

face o pertinentă interpretare a personalităţii muncii şi rolului ziaristului în 

epoca contemporană, pe care îl vede, din interiorul fenomenului, ca pe un 

„analist social şi educator, îndeplinindu-şi astfel mandatul vital în lupta 

pentru progres”. Interesante şi pline de miez sunt şi cele câteva interviuri cu 

personalităţi ale presei străine, realizate de cunoscutul publicist în timpul 

studiilor sale în S.U.A. şi al vizitelor de documentare prin diferite alte ţări 

ale lumii. Prin vastitatea zonelor abordate şi profunzimea analizei, prin stilul 

incisiv şi captivant, prin fixarea unor perspective sinoptice şi referinţe „up-

to-date”, Neagu Udroiu izbuteşte să dea publicului o carte cu totul 

remarcabilă, amintindu-ne de stilul şocant al lui Alvin Toffler, cel din „Şocul 

viitorului”. E o lectură instructivă pentru toate vârstele, şi, mai mult, un 

îndreptar de lucru de o reală valoare pentru înţelegerea fenomenului mass-

media de către cei dornici să cunoască nu numai roadele informaţiei, ci şi 
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resorturile sale, ca şi de cei ce intenţionează să îmbrăţişeze profesia 

fascinantă de ziarist.         1981

      

Dan Cruceru 

Imersiunea individului în reţeaua fluxurilor de mesaje pe care le 

produc şi le vehiculează mijloacele moderne de comunicare face ca epoca 

actuală să fie caracterizată drept o adevărată civilizaţie a informaţiei. În era 

atomului, a descoperirilor, a invenţiilor, a avalanşei progresului tehnic, 

informaţia a devenit o adevărată „substanţă” în domeniile economic, 

tehnologic, ştiinţific şi cultural. Nevoia de cunoaştere, exercitarea dreptului 

de a informa şi a fi informat, mijloacele specifice au suportat efectele 

mecanizării şi automatizării. De aceea, întrebarea la care Neagu Udroiu 

răspunde, „Gutenberg sau Marconi?”, este deosebit de actuală prin 

conţinutul său, ca şi prin subtilitatea interpretărilor pe care autorul, cu 

măiestria-i de gazetar recunoscută, cu o penetrantă forţă de observaţie, le 

pune la dispoziţia unui public preocupat de informaţie, care caută dincolo de 

„masca nevinovată a încercărilor” posibilitatea de a şti şi, deopotrivă, de a 

comunica. Johann Gutenberg a conturat portalul unei noi epoci, al unei 

civilizaţii a timpului care a căpătat prin multiplicare girul accesului de masă. 

Noutatea şi rapiditatea mesajului survolează timpul şi spaţiul lăsând impresia 

unei satisfaceri a imensei nevoi de a cunoaşte. Dar spiritul uman, 

descoperind undele hertziene, derulează sub un semn specific lucrurile de 

senzaţie: telecomunicaţia fără fir şi mai apoi radioul devin mijloace 

suplimentare în favoarea difuzării informaţiei. Dacă atunci condeiele 

deveniseră voci, acum vocile devin chipuri; televiziunea deschide fereastra 

spre lumina mirifică a micului ecran, gătit cu fireturile electronicii şi gata 

oricând la dispoziţia inventivităţii şi a consecinţelor sale, la transmisia şi 

retransmiterea de informaţii computerizate. Suntem deci în al treilea stadiu 

al evoluţiei culturii, după cel oral şi vizual, în care comunicarea socială se 

realizează cu ajutorul mijloacelor electrice şi electronice. Iată de ce 

subscriem ideii că suntem contemporanii unei confruntări dintre „Galaxia 

Gutenberg” şi „Galaxia Marconi”, ai unei lumi „înfăşurate” de un „tapet 

electronic”, prin care se depăşeşte fragmentarea analitică şi caracterul 
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secvenţial proprii tiparului, servind adevărate „concentrate” de semnificaţie, 

înveşmântate în haina expresivităţii penetrante şi multiplu solicitante. 

Depăşind civilizaţia „cărţii”, succedem nu mediile electronice, ci o 

„civilizaţie a imaginii”, căreia îi suntem datori şi responsabili cu predilecţia 

meditaţiei, a răgazului de interpretare pentru a nu transforma mijloacele de 

comunicare în masă doar în divertisment, pentru deconectare. Ferindu-se de 

unilateralizări, Neagu Udroiu găseşte calea distribuţiei generale pe scala 

dezvoltării, reamintindu-ne genericul pe celuloid al celei mai dinamice arte: 

filmul şi, discret, ne reîntoarce, odată cu paginile cărţii sale, către prietena 

noastră, a tuturor, şi parcă dintotdeauna: cartea. O pledoarie pentru sistemele 

de telecomunicaţie impune în vederea unei dimensiuni suplimentare ce 

relevă necesitatea prognozei asupra societăţii viitorului „sprijinită pe fruntea 

cariatidei numite informatică”. 

Omul însă rămâne solidar unor obiceiuri lineare într-o lume de 

comunicaţie simultană, înţelegând şi însuşindu-şi complexitatea şi nevoia de 

informare şi acceptând schimbările mijloacelor de transmitere cu optimismul 

instaurării unor condiţii tot mai prielnice pentru participarea sa la 

problematica contemporană. Astfel, din „camera obscură” a avalanşei 

informaţionale, trecem organizat în cea „lucidă” a selecţiei şi a receptării 

sistematizate, construind, cu verbe şi substantive, edificiul cultural în care un 

rol important îl are opinia de autoritate, reprezentată de sistemul de 

comunicaţie în masă. 

Cu deosebită vervă publicistică, Neagu Udroiu ne prezintă un număr 

mare de fapte din lumea presei, argumente concludente şi excelent folosite 

pentru acreditarea ideii că din competiţia contemporană acestui timp 

specific, cel avantajat va fi publicul informaţiei, diferenţele dintre ziar şi 

televizor, spre exemplu, fiind din ce în ce mai estompate. Dincolo de 

interesul pentru biografii şi maniere de reuşită publicitară, se desprinde 

consecvent nevoia intrinsecă de perfecţionare, cantitativă şi calitativă, a 

transmiterii informaţiei atât de necesară până la a deveni un mod, un stil de 

viaţă. În acest context, concluzia propusă de autor, detaşându-se de formula 

deja cunoscută „mesajul este medium-ul”, satisface necesitatea unui 
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optimism informaţional, „Gutenberg şi Marconi” reprezentând acţiunea 

concertată a tuturor mijloacelor spre înfăptuirea unui deziderat fundamental 

profund umanist, multilateralitatea individului. Cartea propusă de Neagu 

Udroiu suscită, din interior, competiţia pentru informaţia de înaltă factură 

intelectuală, fiind tranşant de partea publicului interesat de problematica 

vastă a actualităţii, în care soluţiile sunt nuanţate prin subtilitatea analizei şi 

a gândirii, răspunzând prin calitate realităţii multidimensionale.  1981 

 

Aurel-Dragoş Munteanu 

Titlul cărţii lui Neagu Udroiu („Gutenberg sau Marconi?”, Editura 

Albatros, 1981) ar trebui, de fapt, să fie „Gutenberg şi Marconi”, deoarece 

optativul este folosit mai degrabă din necesităţi stilistice, urmând o fină 

argumentaţie, reluată adeseori pe parcursul celor patru sute de pagini, în 

legătură cu importanţa felului cum se prezintă în lume cartea sau articolul de 

gazetă. Avem de-a face în acest caz cu un eseu inteligent şi amplu, care pune 

la îndemâna cititorului cele mai multe din datele istorice ale constituirii 

presei scrise şi vorbite, precum şi elementele de bază ale principalelor 

tehnici din practica jurnalistică. Dispunând de o solidă informare şi 

experienţă în domeniu, ziarist alert şi cu mare mobilitate intelectuală, fugind 

de clişeele profesiunii, autorul propune cititorului o carte remarcabilă, 

deschizând numeroase întrebări şi problematizând realităţi ce păreau 

codificate pentru o lungă perioadă de timp. Scrisă pe un registru divers, de la 

excursul teoretic, bazat pe citatele verificate scrupulos în lucrările 

„doctrinare” ale „braminilor” presei, până la relatarea unor experienţe directe 

şi a interviurilor cu personalităţi proeminente, redactori şi conducători de 

ziare, îndeosebi din Statele Unite ale Americii - de la Gutenberg la Marconi 

este o lucrare de referinţă, cea mai interesantă, dacă nu singura la noi, care să 

merite stimă deplină, pentru felul deschis cum radiografiază structura presei 

mondiale şi încearcă să-i descifreze alternativele de viitor. Fără a aduce date 

esenţialmente noi, Neagu Udroiu a reuşit o sinteză plină de farmec, originală 

în modul de tratare, cu alternanţe surprinzătoare de ton şi de modalităţi de 

expresie. Cele mai substanţiale şi mai agreabile pagini mi s-au părut a fi 

dedicate investigaţiei directe a autorului, contactului său personal cu 
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practicienii presei de mare tiraj. Mărturia lor este mai preţioasă decât toate 

argumentele, este tot atât de bine să ştii cum să faci un lucru, după cum nu te 

poţi lipsi de conştiinţa limpede că ştii ce să faci când începi să lucrezi. 

Neagu Udroiu însuşi, în această carte, nu numai că scrie despre gazetărie, 

dar face gazetărie de cea mai bună calitate. Amintindu-mi de regula lui 

Pulitzer, care cerea ziariştilor „Acurateţe, acurateţe şi iar acurateţe”, m-a 

impresionat apelul interlocutorilor lui Neagu Udroiu pentru rigoare şi 

precizie în folosirea cuvintelor, ceea ce înseamnă în fond respectul 

profesiunii. Discuţia cu Caldwin Hill de la New York Times este din acest 

punct de vedere excepţional: „În 1960 realizam corespondenţe despre 

Jocurile Olimpice. Pe timpul acela scriam despre sport. Utilizasem undeva 

un cuvânt pentru «elegant» care înseamnă şi «fals». Editorul mi-a telefonat 

de la 3.000 de mile pentru a mă întreba: acesta este într-adevăr cuvântul 

potrivit? M-am uitat în dicţionar, am discutat despre sinonime timp de zece 

minute şi am încheiat prin a recunoaşte că termenul ales de mine este de 

neînlocuit...” Un redactor-şef care te sună de la cinci mii de kilometri pentru 

a-ţi schimba un cuvânt ? !... Da, pentru că fiecare cuvânt te angajează 

absolut, el este expresia personalităţii, culturii, vieţii şi muncii tale. Iată ce 

spune Edwin O.Guthman de la Los Angeles Times: „Citesc foarte mult, 

călătoresc des în diferinte părţi ale ţării. Noi avem birouri de corespondenţi 

la Washington, New York, Chicago, San Francisco, Houston, Atlanta. 

Personal încerc să vizitez aceste oficii şi când sunt acolo caut să văd cât mai 

multe lucruri posibil, discut cu cât mai mulţi oameni, vizitez cât mai mult, 

stau de vorbă cu reporterii noştri de acolo.(…) Citesc zilnic „New York 

Times” şi „Walt Street Journal” şi normal, ziarul nostru. Citesc periodicele 

„Times” şi „Newsweek”, precum şi numeroase reviste de profil. Încerc să 

citesc o carte pe săptămână din domeniile în care scriu, fără să reuşesc însă 

întotdeauna”. Când te gândeşti că fiecare dintre ziarele menţionate are 

volumul unei cărţi ! Zilnic !...Iar „domeniile” în care scrie un ziarist acoperă 

toată aria umanului... Revenind la preocuparea fundamentală, Neagu Udroiu 

nu uită nicio clipă că ziaristul este un om al cuvântului. Îl citează pe Erskine 

Caldwel, marele scriitor, cu o mărturie despre lucrurile la care ţine cel mai 
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mult. Autorul „Drumului tutunului” spune că ultimul lucru de care s-ar 

despărţi este exemplarul său din dicţionarul limbii engleze. Adăugăm în 

sprijinul lui Neagu Udroiu o mărturie personală. Am vizitat câteva zeci 

dintre marile redacţii de ziare, de pe toate merdianele, în unele am avut 

prilejul să zăbovim mai mult timp şi chiar să colaborăm în paginile pe care le 

redactau. Nu ne amintim să fi văzut o masă de ziarist fără Webster 

Dictionary. Grija pentru exactitatea şi proprietatea expresiei trebuie să fie 

trăsătura inalienabilă a ziaristului. Numai cenzura, acolo unde există, nu 

respectă cuvântul. Iar cuvântul trebuie să fie precis şi tare ca piatra. 

Cuvintele cu valoare generală, folosite abuziv în presă, ameninţă însăşi 

substanţa şi conţinutul sufletesc al popoarelor. Criticul George Steiner 

spunea, de pildă, că întrebuinţarea deşănţată a cuvintelor mari în limba 

germană, într-o anumită perioadă, a redus şansele unei literaturi de valoare, 

în epoca următoare, golind de conţinut materialul lexical. Este o împrejurare 

ce trebuie avută în vedere de toţi jurnaliştii respectabili, iar insistenţa lui 

Neagu Udroiu pe valoarea cuvântului aduce o notă majoră cărţii sale. 1981 

 

Adrian Vasilescu 

Un vechi dicton ne aminteşte, azi, că în viaţa politică, la fel ca în 

dragoste, omului i se cere „judecată rece” şi „inimă fierbinte”. Parafrazând 

această butadă, nu vom greşi afirmând că „judecata rece” şi „inimă fierbinte” 

i se cer şi celui care, adresând-se publicului larg prin presă, are menirea de a 

transmite cunoştinţele (a se citi informaţii) şi de a forma conştiinţe. Aceasta 

este imaginea optimă a ziaristului, aşa cum se desprinde ea din paginile unei 

foarte interesante cărţi, „Gutenberg sau Marconi?”, de Neagu Udroiu, el 

însuşi un talentat publicist. 

Dar Neagu Udroiu nu se rezumă la a ne înfăţişa schiţa unui „portret 

robot” al ziaristului modern. Ambiţiile lui sunt mult mai mari. El realizează, 

de fapt, un amplu eseu despre rolul şi locul presei în viaţa contemporană. Un 

eseu în care demersul teoretic, bazat pe date de ultimă oră, se împleteşte cu 

opiniile unor mari personalităţi ale presei mondiale, care au acordat 

interviuri autorului cărţii despre care vorbim. Imaginea ziaristului este, 

astfel, surprinsă într-o lume în mişcare, lumea presei de azi, cu marile ei 
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probleme, cu reuşite remarcabile şi căderi răsunătoare, cu împliniri şi 

neîmpliniri, toate subordonate aceloraşi întrebări fundamentale: „Cum va fi 

mâine? Ce va aduce presei viitorul?” 

Ce i se cere ziaristului pentru ca ideile lui, opiniile lui să se bucure de 

un larg ecou? Desigur, prima condiţie este aceea ca el să se apropie de fapte 

cu „inima fierbinte”. Numai aşa va „arde” pentru un subiect. Numai aşa va 

lucra mereu sub presiunea binefăcătoare a întrebării: „Ce s-a întâmplat? De 

ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Ce forţe se confruntă? Ce soluţii se 

întrevăd?” Numai aşa imaginaţia lui te va face să-i simţi, să-i „vezi” pe 

oamenii despre care scrie ori vorbeşte. Şi numai aşa va pune în mişcare forţe 

menite să schimbe concepţii, să transforme oameni, să îndrepte lucruri. 

De la asemenea consideraţii despre ziaristul modern porneşte 

dezbaterea despre rosturile actuale ale presei, la care Neagu Udroiu ne invită 

să participăm. El a organizat o adevărată „masă-rotundă”, în jurul căreia a 

adunat voci dintre cele mai autorizate. Presa este inserată, nu fără temei, 

între cerinţele fundamentale ale omului, precum aerul, apa, hrana, adăpostul. 

Ea este socotită cerinţă fundamentală a creierului, formă de bază a „nutriţiei 

psihice”. Este o condiţie a existenţei şi dezvoltării organismului social. Dar 

presa, cel mai vechi mijloc de comunicare în masă, „ochiul ager al 

spiritului”, cum o numea Marx, a apărut în epoca tiparului. Ea s-a dezvoltat 

odată cu modernizarea tiparului. Care este însă condiţia ei azi, în epoca 

electronicii? Azi, când presa scrisă este concurată de radio şi televiziune. 

Azi, când sateliţii revoluţionează sistemul informaţional și când maşina de 

scris electronică şi calculatorul electronic se „amestecă” tot mai mult în 

treburile presei scrise, mulţi s-au grăbit să afirme că epoca ziarelor şi 

revistelor apune, terenul lor de acţiune fiind preluat, treaptă cu treaptă, de 

radio şi televiziune. Cu câţiva ani în urmă, Marshall McLuhan, în celebra sa 

carte „Galaxia Gutenberg”, ne dădea de înţeles că fascinaţia tiparului se 

stinge. 

Cu astfel de opinii se polemizează în paginile cărţii lui Neagu Udroiu. 

Şi nu li se contrapun alte opinii, ci adevăruri desprinse din realităţile actuale. 

Este adevărat că, azi, în lume radioul a devenit cel mai răspândit mijloc de 
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comunicare în masă. Statisticile consemnează existenţa unui miliard de 

receptoare, adică un aparat de radio la patru locuitori ai Pământului. Şi este 

adevărat că numărul televizoarelor s-a dublat într-un deceniu, ajungând în 

prezent la aproape 370 milioane. Dar omenirea nu renunţă la presa scrisă. 

Radioul şi televiziunea aduc cu repeziciune în case ştirile „la zi”. Iată un fapt 

care schimbă radical rosturile presei scrise. Dacă în trecut, în paginile 

ziarelor şi revistelor, noutăţile au fost excesiv orientate pe eveniment, acum 

ele devin din ce în ce mai mult orientate pe semnificaţie. Viitorul rezervă 

presei scrise un rol de sinteză, accentul căzând pe funcţia de comentare a 

evenimentelor. 

Dar şi presa scrisă, şi radioul, şi televiziunea au, trebuie să aibă, în 

activitatea lor, un numitor comun: „respectul pentru cuvânt”. Este o idee ce 

se desprinde cu pregnanţă din paginile aceste cărţi scrise cu talent şi cu 

sudoare. O carte de un real interes nu numai pentru lucrătorii din presă sau 

pentru tinerii ce se pregătesc să devină ziarişti, ci şi pentru publicul larg.  

1981 

Bartha Margit 

La un moment dat, când reporterul fusese el însuși interlocutor al 

unui interviu, el reveni în repetate rânduri la o idee care pesemne îi era foarte 

apropiată: anume la datoria sfântă a publicistului de a relata despre tot ce 

vede, de a-și împărtăși experiența cu oamenii. Bunăoară, reporterul se află 

într-o ipostază favorabilă, privilegiată; în peregrinările sale prin întreaga 

țară, prin acele locuri unde se decid destinele dezvoltării economice, având 

prilejul să cunoască extrem de mulți oameni foarte interesați. Ei, această 

șansă nu trebuie lăsată nevalorificată, ne dezvăluie Neagu Udroiu. Este o 

datorie a ziaristului față de el însuși, precum și față de societate. 

Scrierile cuprinse în recentul volum de reportaje (Neagu Udroiu: 

„Sita lui Eratostene”. Editura Junimea, Iași, 1981) semnate de Neagu 

Udroiu atestă cu prisosință valabilitatea acestei profesiuni de credință. Eu, 

cititorul, după lectura cărții, am aflat multe lucruri despre unul din cele mai 

mari șantiere din țară, omise de autorii relatărilor oficiale, ale manualelor de 

geografie etc. Neagu Udroiu este preocupat prioritar de oameni; pe primul 



Neagu Udroiu 

 

57 

 

plan înfățișează oameni care s-au obișnuit cu extraordinarul, căci viața lor 

cotidiană se constituie din mozaicul unor evenimente ieșite din comun. 

Pe acești oameni îi caută autorul, aceștia sunt interlocutorii său în 

dialogurile purtate despre viață, profesiunea pe care o exercită, despre tot 

ceea ce dă sens vieții, însăși ființei umane. Prin acești oameni facem 

cunoștință cu șantierul de construcții, combinatul, fabrica, orașul, satul în 

care lucrează și trăiesc. Prin intermediul lor aflăm ce anume i-a determinat - 

aproape în totalitatea lor! - să-și aleagă giganticele construcții - terminând 

una și începând alta -, bunăoară fiecare dintre ele constituie o adevărată 

școală a vieții. Acolo poți învăța nu numai meserie, dar și omenie. Dar și 

perseverență, tenacitate, abnegație. 

Nu există scriere doar cu câte un singur erou. Fiecare reportaj s-a 

zămislit în condițiile în care autorul a ajuns prin itinerarii aproape neumblate 

și greu accesibile într-acolo unde se desfășoară munca cea mai anevoioasă, 

stând de vorbă cu numeroși interlocutori. Îi pune întrebări, interesându-se de 

ce eroul reportajului său și-a ales tocmai această profesiune, această muncă, 

acest loc de muncă. Mai precis: ce l-a determinat - pornind de la resortul 

intim al personalității sale - să-și aleagă tocmai această cale mai grea. 

Bunăoară nici hidrocentrala de pe Lotru, nici „Porțile de Fier” (I sau II), nici 

Întreprinderea de Mașini Grele din Reșița, nici furnalele de la Hunedoara, 

Galați, respectiv Călărași sau Combinatul chimic de la Târgu Mureș nu fac 

parte din categoria locurilor de muncă „lesnicioase”. Și tocmai de aceea 

găsești acolo atâția oameni. 

Aflăm despre performanțe ieșite din comun, de nu puține cazuri în 

care câte o brigadă trebuia să se confrunte cu vreun „eveniment” neașteptat, 

lucrând fără întrerupere zile și nopți, înlăturând implicațiile vreunei pene de 

curent sau luptând cu îndârjire împotriva unor roci dure și „încăpățânate” și 

am mai putea înșirui câte și câte „evenimente” gata-gata să stăvilească calea 

performanțelor umane, a planurilor privind obiectivele de realizat. Dar 

acestea constituie excepțiile. Bunăoară, volumul cuprinde cu mult mai 

numeroase exemple referitoare, spre exemplu, la câte un proces tehnologic 

inedit în țara noastră. De pildă: în perioada premergătoare lucrărilor de la 
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hidrocentrala de pe Lotru, nicicând în țara noastră uriașele țevi care 

alimentează turbinele nu erau sudate. Cum s-a ajuns la această premieră? 

Muncitorii care urmau să monteze instalațiile întreprinderii brașovene de 

autocamioane nu „dispun” de timpul necesar sosirii celor din import și se 

apucă singuri să realizeze utilajul automatizat care a adus țării o economie de 

100 milioane lei în valută; aflăm de la muncitorii Fabricii de hârtie din 

Suceava că au reușit să înfrunte un astfel de concurent cum este Suedia. Ei 

nu intră în detalii, nu dezvăluie taina succesului, menționează doar faptul că 

folosesc cea mai modernă tehnologie de fabricație, proiectanții coloşilor 

constituind noul pod de peste Dunăre spun doar atât: că rezistența lor este de 

trei ori mai mare decât a vechiului pod de oțel de la Cernavodă, care până și 

azi este un pod de cea mai bună calitate. Dar rezistența noului pod reprezintă 

o forță de 26 de tone pe metru liniar. Toate elementele constitutive ale 

podului au fost realizate în țară. 

Am oferit doar câteva exemple, cu toate că în contextul cărții lui 

Neagu Udroiu am avea multe de spus despre oameni interesanți și despre 

tehnica modernă. Dar nicidecum selectarea temei nu este ușoară, după cum - 

pesemne -, nici autorului nu-i este ușoară opțiunea de a alege cele mai 

semnificative persoane, eroi, „curriculum vitae” din noianul de evenimente, 

subiecte din cele mai interesante și inedite. Cel puțin așa presupunem 

pornind chiar de la titlul cărții. Cum s-a finalizat acest obiectiv pe care și l-a 

fixat autorul? Este la latitudinea cititorului să tragă concluziile personale. 

Căci este o carte pe care nu o poți întrerupe cu ușurință, lectura ei te 

îndeamnă la meditații, te ajută să cunoști multe aspect ale transformărilor 

înnoitoare de pe tot cuprinsul țării, ale prefacerilor, mutațiilor care au 

schimbat și schimbă fizionomia plaiurilor natale; să cunoști mai îndeaproape 

ritmul vertiginos al dezvoltării industriale, să-i cunoști pe acești minunați 

oameni cu destinele lor specifice care se „perindă” în paginile cărții, 

reflectând, „la cea mai înaltă tensiune”, datele „reci” ale tehnicii și ale 

tehnologiilor. Poate că autorului i-au reușit aceste obiective reportericești, el 

însuși fiind un specialist din domeniul tehnicii. El a îmbinat diploma de 

inginer cu scrisul, cu publicistica literară. 
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Cititorul îi rămâne recunoscător pentru această tentativă. Iar colegii 

săi de „breaslă”, reporterii „consacrați”, să nu piardă șansa de a-și însuși câte 

ceva din „tehnica” scrisului, măiestria conceperii reportajelor.  1982 

 

Emil Manu 

Neagu Udroiu publică, în colecția „Cântarea României” a Editurii 

Sport-Turism, cea de a șaptea carte de reportaje și eseuri, „Zăpezi din 

miazăzi”. Cum ușor se poate înțelege și din titlul volumului, autorul aduce 

un elogiu spațiului sudic al peisajului românesc, reportajele devenind 

adevărate poeme campestre, plasându-se între pastelul senzitiv și 

comentariul jurnalistic intarsiat de elemente documentare și date istorice. 

Scrierile lui Neagu Udroiu sunt ale unui ziarist ce nu amestecă, după 

expresia lui Camil Petrescu, legile estetice ale literaturii cu acelea ale 

tehnicei jurnalistice, profesând o specie modernă, desigur, intermediară. 

Dar cartea de față mai are comun cu literatura și un element 

autobiografic, apartenența la un peisaj despre care nu poate vorbi cu o 

detașare tehnocratică. Cel puțin capitolul dedicat comunei natale, Cârtojanii 

de Vlașca, e filonat de poezia întoarcerii acasă. Pas cu pas, în toată cartea, 

reporterul face decente incursiuni în istoria noastră, chiar în cea foarte 

îndepărtată, adnotează prezența unor mari personaje ale culturii românești la 

Giurgiu (Traian Lalescu, George Oprescu și Nicolae Cartojan, tineri 

profesori, adolescentul Dan Barbilian, viitorul Ion Barbu căruia i s-a relevat 

aici Isarlâkul), semnalează apartenența zimniceană a lui Miron Radu 

Paraschivescu, la Stoenești de Vlașca descoperă încă vie, la modul baladesc, 

existența lui Oprișan cel ucis de voievodul Mihnea etc. 

Să nu se creadă din cele spuse de noi pînă acum că toate paginile lui 

Neagu Udroiu sunt numai descripții calme ca și șesurile natale sau numai 

comentarii pe teme cu probleme închise. Nu! Există în carte destule pasaje 

polemice de o dinamică intelectuală, și prin aceasta cu atât mai 

convingătoare, ca cel relativ la poluarea apelor și solului în tot cuprinsul 

câmpiei cu zăpezi din miazăzi. 
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Am reținut documentatele pagini istorico-etimologice relative la 

numele de vlah sau valah și desigur la dispărutul din nomenclatorul 

administrativ al țării, toponimul Vlașca. Ne întrebăm dacă județul Giurgiu 

nu s-ar putea numi mai bine Vlașca, nume ce vine din vechime și se menține 

în mod practic și azi, dar mai ales un nume despre care lingviștii afirmă că e 

dacic sau, în orice caz, se referă la trecutul nostru pe aceste spații și 

legitimează un popor cu existență milenară. Așa cum s-a putut menține un 

toponim turcesc ca Teleorman, se putea conserva de drept și un nume 

profund românesc, Vlașca. Poate chiar ziaristul inteligent și abil care este 

Neagu Udroiu să propună, ca un om al locurilor, o asemenea reparație. 

Suntem gata să-l sprijinim cu tot ce putem. 

Cititorul face împreună cu autorul o călătorie nu numai afectivă, în 

Câmpia română, pe Călmățui, pe Vedea, pe Teleorman, pe Câlniștea, pe 

Glavacioc, pe Dâmbovnic, pe Neajlov, pe Argeș (în jos), pe Sabar, pe Ilfov, 

pe Lacuri, pe Ialomița, și, desigur, pe Dunăre, de la Izlaz. „Acolo unde sosit-

au părinții demoazelei” până la Călărași în „orașul cu haine de Damasc”. 

Spunem o călătorie, pentru că paginile lui Neagu Udroiu te fură, au un 

secret al lor învăluitor și comunicativ, ca și niște poeme ale unui reporter 

cultivat și subtil care știe să dozeze și documentul rigid și sentimentul 

inefabil.         1983  

 

Nicolae Georgescu 

Citind recenta carte de călătorii a lui Neagu Udroiu (Neagu Udroiu, 

„Zăpezi din miazăzi”, Editura Sport-Turism, 1982) te întrebi oarecum 

contrariat la un moment dat unde este mijlocul de transport care asigură 

deplasarea de la un loc la altul. Ici-colo se amintește de o mașină de la județ, 

deun grup de reporteri, de un autoturism de teren - dar vehiculul nu face 

parte din ființa călătorului, nu influențează drumul sau schimbările de peisaj. 

Dimpotrivă, presupunând că este vorba de o mașină, tablourile se schimbă 

atât de lent - și mai mult în memorie - încât ar părea o contradicție. Lipsește 

factorul „viteză”; lipsește, de fapt, deplasarea însăși. Oriunde s-ar afla, 

scriitorul este într-un centru de unde cuprinde cu vederea totul, ca din avion. 

Câmpia este un spațiu genetic ce se ordonează în jurul satului natal 
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desfășurându-se pe firul apelor pînă la Dunăre; călătorul are viziunea unitară 

a ei nu pentru că ar fi monotonă, ci pentru că este identică cu sine însăși, așa 

cum o vale (sau un munte) rămâne în memoria locuitorului ei aceeași din 

orice punct ar privi-o. Nici vehiculul și nici aparatul de filmat, de fotografiat, 

de înregistrat etc. nu fac parte din ființa autorului - uneltele moderne care 

dau mărturie „obiectivă” despre real, dar care, în egală măsură, se interpun 

între om și lume. Un simplu carnet și un creion - destul de leneș, de altfel - 

însoțesc un fiu al câmpiei într-o plimbare de plăcere prin locuri știute în 

căutarea noului și a vechiului. Reporterul caută condiția primordială a 

călătorului prin ținutul său, pe „valea” sa, cum ar zice un muntean, interesat 

de relief, așezări omenești, ape, drumuri, vetre strămoșești etc. - scriitorul 

caută, la rândul său, condiția primordială a povestitorului; fiecare loc are 

istoria proprie, mai mult sau mai puțin știută, dar și tradiția, legendele lui 

care-l individualizează. Autorul pătrunde în peisaj după un tipic anume 

respectat precum locurile comune dintr-o poveste. Mai întâi drumul, apoi 

apa curgătoare care a determinat satul (orașul), apoi grâul sau porumbul, 

substratul uman al câmpiei, și abia la urmă descrierea locurilor cu 

amănuntele semnificative, interesul față de prezentul imediat - cum „merge” 

câmpul, care este producția industrială sau stadiul construcțiilor. După aceea, 

pornind de la un amănunt (de obicei numele localităților sau monumental 

recunoscute), urmează coborârea în istorie, partea cea mai importantă a 

„reportajelor. Sunt consultate marile tratate de istorie națională, dicționarele 

geografice, recensămintele, monografiile, actele și documentele voievozilor, 

pisaniile bisericilor sau adnotările marginale de pe cărțile vechi din sate, 

mărturiile arheologice privind continuitatea. Sunt decupate, ca motto-uri, 

pasaje reprezentative din marii călători ai câmpiei (Iorga, Gala Galaction 

etc.). Geografia afectivă a autorului are centrul în Cârtojani, pe Dâmbovnic, 

și ramificațiile - pe Călmățui, Vedea, Teleorman, Câlniștea, Neajlov, Argeș, 

Ilfov etc. „Polul nord” al peisajului este orașul Găești (ales, desigur, pentru 

frigiderele sale) iar „sudul” - Zimnicea. Orizontala este măsurată pe Dunăre, 

de la Islaz până la Călărași. Spațiul, în fine, se împarte în patru unități 

descriptive: localitățile de pe râurile interioare, un popas pe la mănăstirile 
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din jurul Bucureștilor, orașele de pe Ialomița și, ca o dovadă a unității acestei 

„țări”, orașele de pe Dunăre: dacă localitățile interioare privesc spre fluviu, 

centrele acestuia privesc, în egală măsură, spre interior. Câmpia se 

conturează astfel ca un organism viu, cu membrele armonios dezvoltate, 

ținând de un centru vital ce ordonează simetriile. Pe lângă această pasiune 

pentru geografia istorică a unui spațiu genetic surprindem, la Neagu Udroiu, 

o certă vocație de peisagist, o coloristică bogată și bine armonizată. Pe 

dominanta verdelui crud al grâului sau porumbului și, în același timp, o 

atentă redare a efortului oamenilor în mijlocul naturii. Reportajul saltă 

adesea spre zona poemului eroic pe măsură ce autorul coboară în timp 

animând chipurile adînci ale neamului, făcîndu-le să-și retrăiască destinul.  

1983 

I. Val 

Neagu Udroiu, reputatul publicist, e de fel din Cartojani. A cutreierat 

mult în Câmpia Dunării, ținuturile îi sunt familiare: „Aveam să ajung în 

satele și orașele din miazăzi de atâtea ori și mărturisesc bucuria de a putea 

spune că le știu farmecul zăpezilor ninse peste umerii veacurilor”. 

Unsprezece dintre cele treizeci și trei de reportaje cuprinse în cea mai 

nouă carte a sa, „Zăpezi din miazăzi”, sunt inspirate din teritoriul actualului 

județ Giurgiu, dar acest argument - pur statistic - nu ni s-a părut hotărâtor 

pentru a-i invita pe cititorii noștri să o caute. Hotărâtoare a fost convingerea 

că Neagu Udroiu este un autentic și excelent reporter și că relatările sale „de 

la fața locului”, fine, dense și surprinzătoare, însoțite de regulă de o 

amănunțită fișă monografică, conțin tot atâta trăire omenească precum orice 

manifestare artistică de valoare, fiind în același timp extrem de instructive. 

Un edificiu, o stradă, o pajiște, orașul, câmpul, atitudini și expresii sunt 

filtrate de mentalitatea unui observator cultivat, pasionat îndeosebi de istorie 

și de devenire. „Pe harta Munteniei getice, pe harta având notate și numele 

Sadina și Roata, sate ale comunei mele, Argedava clipește avertizor”. 

Avertizor clipește istoria în toate locurile străbătute de peregrin. Întoarcerea 

în timp e programată la Neagu Udroiu ca în cazul oricărui reporter care se 

respectă, înarmat cu obișnuita predocumentare care potențează toate 

observațiile unei călătorii. Iată în reportajul intitulat „Giurgiu sau Placa 
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turnantă spre toate gândurile”, maniera obișnuită a autorului: „Nu voi 

ascunde că n-am călcat în Giurgiu dus în primul rând de grija ruinelor Cetății 

lui Mircea și nici de urmele multiplicate de vreme ale istoriei de după el. 

Poate din respectul ce-l datorăm pietrelor roase de ploi, în fața cărora nu 

avem voie să ne prezentăm nepregătiți. Ele n-au vorbit niciodată decât celor 

știutori să le asculte”. 

Și reporterul nu e, într-adevăr, nicăieri nepregătit. Călugărenii sunt 

„un Termopile al românilor”, la Herăști e casa lui Udriște Năsturel, 

secretarul patriarhului Azarie, pașii celor doi mari cărturari sunt încă simțiți 

în preajmă, mănăstirea-castel de la Comana e animată de o tragică luptă între 

cazaci și turci, relatată și de Iorga, la Bolintin au rămas definitiv urmele 

pașilor înfierbântați ai poetului. Oinacu e un fericit prilej de a face un istoric 

al porumbului la români și etimologia cuvântului „cucuruz”, Cârtojani, satul 

natal, înseamnă amintirea lui moș Paraschiv, care scotea profeții uitmitoare 

dintr-o carte secretă, dar înseamnă și „nopți trezite de foșnetul petrolului”, la 

Clejani, Radu Vodă l-a bătut pe Mehmet-bei, dar tot aici școala are o nobilă 

tradiție, ocazie pentru a expune stadiul școlilor rurale acum 100 de ani. 

Atmosfera locurilor și întâmplărilor de altădată e reconstituită cu 

imaginație evocatoare și cu evlavie. Iată-l pe reporter la Liceul „Ion 

Maiorescu”: „În aceste săli de clasă pe care le privesc acum, prin care trec 

temător să nu clatin cumva vraja acelui grăunte de diamant, în aceste bănci, 

în cele de dinaintea lor și de mai înainte s-au aflat cândva în uniformă de 

licean, cu ghiozdanul alături și cu ochii la tablă, nume ilustrate: Nicolae 

Dărăscu, George Georgescu, Tudor Vianu, Ion Aurel Maican, Dimitrie 

Vârbănescu”. Deseori legenda însoțește atestatul istoric, intrăm în literatură, 

tărâm pe care autorul, la fel de bine informat, divaghează prodigios și 

captivant. 

În reportajele din contemporaneitate impresionează precizia notațiilor 

și o înțelepciune țărănească lirică, precum aceea a miturilor. Portretele 

oamenilor cunsocuți se mișcă: „Un dialog cu Ștefan Manea, directorul 

combinatului, e un chin. Tânăr, vulcanic, spune cu voluptate ce are de spus, 

imitând parcă fără voie mersul nervos al unei instalații chimice aflate sub 
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presiune”. La fel sunt prezentați Ilie Anculescu de la Braniștea, Eugen Bîlă 

de la Călugăreni, Ion Melincescu de la T.C.I.Az. 

Cea de a șaptea carte a lui Neagu Udroiu poate fi interesantă pentru 

giurgiuveni și o lectură extrem de atrăgătoare.    1983  

 

Al. Mardale 

Publicistul Neagu Udroiu e un nume care are acoperire calitativă în 

presa românească. Un condei inteligent, cu mari posibilități de expresie, 

trecând de mult granița stilului gazetăresc. Valențele beletristice sunt 

confirmate de o suită de volume apărute în ultimul deceniu dintre care 

amintim: „Profesiune și sens de viață”, „Reporter pe Mississippi”, „Pieton 

prin orașele lumii”, „Gutenberg sau Marconi?” 

Cu ultimul volum apărut recent „Zăpezi din miazăzi”, scriitorul 

revine „acasă” în Câmpia Română, mărturisindu-și obârșia țărănească, 

moromețiană și marea afecțiune pentru oamenii care țin în palme bobul de 

grâu, încercând să pătrundă sensurile mirabilei semințe. „Mi-a fost de ajuns 

să constat că rumenirea pâinii la dogoarea brazdelor de câmpie nu-și găsește 

pereche. Ați văzut cum își rostuiește gândurile și viața, țăranul câmpiei? 

Obiceiul lui este să doarmă pe prispa casei pentru a putea prinde vorbele 

stelelor și a dibui mersul lucrurilor, suspiciune și speranță, poftă de viață 

înnădită în spata gândului, oftat răscolit cu gândul la mine și la timpul de 

după”. 

Unul din reportaje poartă titlul simbolic: „Furculești sau «Un om 

vorbește bobului de grâu»”. Avizăm, astfel, cititorul nu numai asupra valorii 

literare a volumul de reportaje, dar și a faptului că multe pagini sunt dedicate 

Teleormanului. Autorul are pasiune pentru marele spectacol al lumii, cu 

trimiteri înapoi la Carul solar de la Bujoru, creație cu o vârstă de peste 28 de 

veacuri, la cetățile geto-dacice sau tezaurul de la Peretu. Este prins însă mai 

mult în jocul imaginilor istoriei prezente care se succed într-un ritm amețitor, 

cu rădăcini adânci într-o vârstă milenară. Noțiunea de „reportaj” se pierde pe 

măsură ce avansăm cu lectura. „Purani sau «Dacă te simți puternic, bate-te 

cu zmeii»” e mai degrabă o nuvelă, având în prim plan un erou existând 

aievea, un Moromete care a intuit perfect sensul istoriei prezente și i se 
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integrează, un David care-l învinge pe Goliat cu ascuțișul minții, un hâtru 

serios, care are drept emblemă la intrarea în birou două opinci și deviza „Nu 

uita de unde ai plecat”. 

Perimetrul geografic și spiritual al cărții este alcătuit din Vlașca și 

Teleorman. Un scriitor care se apleacă, mărturisit, spre forța obiectivă a 

prozei lui Marin Preda, operează cu patosul liric al lui Zaharia Stancu și 

privește oamenii cu afecțiunea lui Gala Galaction, abstrăgându-se însă 

pastișei, mimetismului. Un fin analist care anunță un prozator de mare forță 

realistă.                     1983 

 

Ilie Purcaru 

O interesantă încercare de mongrafiere a Câmpiei Române face 

Neagu Udroiu în „Zăpezile din miazăzi” (Ed. Sport-Turism, colecția 

„Cântarea României”). Reporter frenetic, lacom de informație multă, densă 

și variată, dar și scrupulous al faptului grăitor, pe care-l descoperă cu un ochi 

format („Zăpezile din miazăzi” fiind a șaptea sa carte de publicistică), Neagu 

Udroiu se ambiționează să compună o imagine a Câmpiei Române care să se 

susțină, înainte de toate, prin adevărul ei, mai puțin prin contraforții 

interpretării. Deși admirator declarat al lui Geo Bogza, el se desparte rezolut 

de model. Nu face execuții la trapez pe deasupra realității, nu scămoșează 

zările, pentru a naște confuzia depărtărilor, nu transformă Bărăganul în 

Pampas, nici Burnasul în preerie ori stepă, nu oxidează culorile locului 

pentru a le întări o patină și așa arhaică, ci rămâne pe sol, pe brazdă, la 

viziunea sever-realistă a șăpranului, în ciocnirile ei directe cu lumea, cu 

timpul și cu pământul. Claritatea, precizia și plasticitatea descripțiilor sunt 

deseori antologice. Despre Slobozia, de pildă, această capitală modernă a 

șesului dunărean, constituită ca atare într-un timp record, și se vorbește 

astfel: „Slobozia este copilul de țăran, primul din casă, plecat la școală. Cel 

dintâi dintre fiii rătăcitori. Ambițiosul familiei. Firoscosul și aventurosul 

rătăcit printre domestice chipuri înrămate în povara tradiției. Căutătorul de 

aur în pământul făcut să păstreze pentru el ce are și să reprime în față orice 

tentație spre transplant”. Chiar și paginile despre satul natal, Cârtojanii de 
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Vlașca, de care autorul se apropie cu firească cucernicie, abundă în 

observații lucide, ades acide, de genul: „N-a mai rămas nimic din ce știam. 

Doar ce poate fiecare să scoată de pe locul din jurul casei, oprind întâi pentru 

el și gândindu-se la alții abia cu ce rămâne. Există chiar un chioșc alimentar 

în sat a cărui menire exact asta este, să vândă castraveți grădinarilor”. Sub 

titluri atracțioase, deși ușor prețioase și amenințate să devină clișeu prin 

repetarea formulei („Roșiorii de Vede sau Arbori din Arcinna”, „Bujoru sau 

Conspirația lui Hefaistos”, „Comana sau Yrisul nedescifrat al clipei”, 

„Oltenița sau Lauri în amfore de Gumelnița” etc. etc.), se alcătuiește, pagină 

cu pagină, o carte a Câmpiei Române de o unică bogăție. Nu lipsesc, pentru 

întregirea imaginii, documentul istoric revelator, mărturia arheologică vie, 

piesa folclorică încărcată de viață și de fior, citatul semnificativ din 

antemergători pe aceleași meleaguri. E mânuit cu pricepere și dezinvoltură 

instrumentul sociologic, „monografist”, luat din arsenalul investigațiilor 

patronate cândva de D. Gusti, ceea ce face ca, răsfoind filele cărții, să nu 

citești doar niște priveliști, ci să străbați itinerare complexe, să vezi istorie, 

lumi, evuri, timp, drumuri, izvoare, sensuri, forțe tainice și magnetisme 

tulburătoare ale unui spațiu de viață încă puțin frecventat de cercetători. Din 

toate și peste toate, și aici ni se pare a fi marele merit al cărții, crește chipul 

omului din câmpie, al omului zilei de azi, care desigur este cel de totdeauna, 

deși cu modificări de mentalitate ce ni-l propun uneori sub înfățișări inedite. 

Neagu Udroiu îi cunoaște bine pe acești oameni ai Bărăganului, ai 

Burnasului ori ai Argeșului, e unul de-al lor, el îi scoate din exotismul în 

care i-au îmbrăcat destui reporteri și scriitori, surprinzându-i în ticurile, 

obiceiurile, obișnuința diurnă, narate cu sfătoșenie, discreție, tact, umor. 

Apropo de umor, replicile cam certate cu proprietatea termenilor ale unora 

dintre personaje, calchiind texte de ziar ori discursuri ocazionale, sunt, 

aparent, rostite serios, cu convingere, dar parcă, pe undeva, cei în cauză ne 

fac cu ochiul pe sub cuvinte. Iată, de exemplu, ce spune Radu Rîciu, vechi și 

celebru președinte de C.A.P. în Drăgăneștii de Vlașca, provocat la o discuție 

despre importanța zootehniei: „Animalele înseamnă valoare. Noi am mers pe 

vaci de la început”. Să zâmbim? Firește, dar să fim atenți dacă râsul mut al 

lui nea Rîciu nu covârșește cumva zâmbetul nostru. 
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Nu lipsește din această carte nici poezia. Nu una care să edulcoreze 

realul, să-l învăluie în ceața metaforelor, ci o poezie, o undă lirică, mai exact, 

care să potențeze, să facă vii niște stări de spirit ce altfel nu s-ar vedea sau nu 

s-ar vedea așa cum sunt ele. Lirismul lui Neagu Udroiu e un lirism expurgat, 

anticalofil prin excelență, urcând mereu către cota albă a meditației. Într-un 

fel, cartea e o „arhivă sentimentală”, în genul celei imaginate de Paul 

Anghel, adică o cuprindere a realității care - în condiția când ea, această 

realitate, nu ți-e indiferentă - nu se poate înfăptui fără o minimă surdină 

afectivă. 

„Zăpezile din miazăzi” e o carte care se citește cu încântare și cu 

folos.         1983 

 

George Morărel 

„Cai albi, fulgerând în întinderea câmpiei, trec îmbătați de liniștea 

fără oprire a pământurilor născute întru fericirea seminței, dansează peste 

foarfeca râurilor, ascultători la șoaptele depozitate în neștiute și complicate 

firide. „Zăpezi din miazăzi”... Ce vrem să validăm aici? Ce ne impune 

infructescența figurilor, rotunzimea voluptuoasă a expresiei, dublul statut al 

cuvintelor de a fi în coerența unui text-lucru în sine și, simultan, de a ne 

evoca altceva, sugestionându-ne, primenindu-ne stratul insațiabil cu noi 

tranșe de imaginar? Fără dubiu, oferitul citat e literatură pură și este extras 

din volumul de reportaje „Zăpezile din miazăzi” (Ed. Sport-Turism, 1982), 

datorat lui Neagu Udroiu. Tragem concluzia: într-o clasificare științifică a 

genurilor literare (în acord cu afirmațiile/demonstrațiile din „Structuri 

stilistice” ale colegului N. Mihăescu) trebuie inclus și reportajul, fiindcă și 

el, prin suprasemnificarea ce o dezvoltă, ca literatură, „se caracterizează 

printr-o adecvare sau înfruntare, dincolo de limbaj, între o formă 

instituțională și o libertate de scriitură” (Escarpit). Reportajele cuprinse în 

menționatul volum, îndeosebi „Mers în Câmpia Română”, „Pe Călmățui”, 

„Pe Vedea”, „Pe Câlniștea”, „Pe Dîmbovnic”, „Pe Argeș”, „Pe Ilfov”, „Pe 

lacuri”, „Pe Dunăre” depășesc condiția genului publicistic, sunt texte literare 
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favorizînd demersul critic (actul de submersie și dezvăluire), jubilația 

criticului de a trăi în plasa contextelor sale plăcerea textului. 

La nivelul macrostructurii, reportajele lui Neagu Udroiu 

impresionează printr-o complexă tehnică a elaborării, a țesăturii, printr-o 

structurare modernă, surprinzătoare pentru un text de reportaj, o elaborare 

tinzând spre totalitatea romanescă: reportajul interesând acum nu numai prin 

planul expresiei (e știută îndeobște obsesia reportajului clasic de a etala 

seturi de însemne ale literaturității, în special metafore, comparații și 

epitete), dar și printr-o rafinată arhitectură. 

Pentru a vă convinge (anulând astfel calificativul de asertorice 

precizărilor noastre), de asemenea, pentru a înțelege optim noutatea, vă 

propunem să distingem împreună eșafodajul compozițional al textului 

„Tărtășești sau «Rezonanța arinilor»”: 

1. Debut iconoclast, urmat de o prezentare succintă: „Sorin, Sorinel, 

cum îi spune mama, are 8 ani. Când ai un băiat ca Sorin, indiferent cum 

arată, poți fi altfel decât fălos că îl ai? /…/ Mihaela merge la toamnă la 

școală. Georgică învață la informatică”.  

2. Vocea mamei lui Sorin întrerupându-se brusc: „- Avea patru ani. 

M-a văzut că vin spre casă și a fugit în drumul meu…”. 

3. Atitudine interioară a reporterului: „Secunde de tăcere. La 

adăpostul lor refac totul, încercând să pun, ca pe scenă, împreună, personaje, 

gesturi, ambianță, martori, le unesc prin ce s-ar denumi fluid tensional”.  

4. Vocea mamei: „- Când am auzit frâna, am scăpat ce aveam în 

mână și mi-am pus palmele peste ochi”.  

5. Atitudine exterioară a reporterului: „Rămân cu ochii la capul de 

mamă înclinat peste piept…”.  

6. Vocea mamei: „- Atunci am albit…”.  

7. Cumulare de atitudini interioare și exterioare ale reporterului: 

„Înalț privirea, forțând mușchii pleoapelor și am senzația stranie că tot 

timpul aș fi privit în altă parte, ca și cum abia acum intram pe ușă, observ 

părul decolorat de parcă trecuse peste el o spumă de perhidrol”.  

8. Vocea reporterului: „- Ce face acum Sorin?”.  

9. Vocea mamei: „- A scăpat întreg…”.  
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10. Autoanaliza reporterului: „Aș zâmbi, dar nu e loc pentru zâmbet, 

ochii aceia triști mă fixează în continuare…”.  

11. Descriere seacă: „Am intrat în Tărtășești… /…/ Comună mare”.  

12. Un imperativ: „Tărtășești trebuie să-și cultive la timp și cu folos 

miile de hectare, zestrea agricolă…”.  

13. O reflecție și o denominație: „A fi primar - o datorie nu dintre 

cele mai simple. Nici lejeră. Atrăgătoare? Ce mai, Tărtășeștii au încredințat-

o unei femei. O cheamă Zoica”.  

14. Un scurt istoric: „Tărtășești - comună pe apa Ilfovului /…/ Ilfov - 

Elfov. Adică acoperit cu arini. Nume de județ vechi. Era pomenit prima oară 

într-un hrisov al lui Basarab cel Tânăr Voievod, datat 23 martie 1481”.  

15. Descriere de decor: „Se apropie seara. Zi de toamnă nostalgică”. 

16. Descrierea activității mamei-primar: „La Consiliu, primărița își 

pregătește notițele pentru posibila intervenție în cadrul unei apropiate 

întruniri la Centru”.  

17. Reflecție: „Se întâmplă, iată, cât de des uităm asta, ca primarul să 

fie și el ca toți oamenii, ca noi ceilalți”.  

18. Auto-interogația reporterului: „Ce m-o fi găsit să aduc vorba de 

copii?”.  

19. Vocea mamei: „Mi s-a făcut rău când mi-am dat seama cât îl 

apasă infirmitatea lui”. 20. Atitudine interioară a reporterului.  

21. Vocea mamei povestind despre surzenia lui Sorinel.  

22. Atitudine interioară a reporterului.  

23. Precizare a reporterului: „A intrat pe mâna unui medic priceput și 

inimos, Valeriu Dumitrescu”.  

24. Vocea fericită a mamei: „Era complet vindecat”.  

25. O enunțare: „Răcari. Comună vecină Tărtășeștilor”.  

26. Se trece la prezentarea comunei Răcari. 

Parcă am fi urmărit un emoționant ciné-vérité, și aceasta mulțumită 

minunatei tehnici a montajului, cea mai modernă tehnică narativă, care, după 

cum am demonstrat, e folosită cu succes nu numai de Noul Roman 

Românesc, dar și de reportaj. 
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Un viitor studio ce ar ambiționa delimitarea rolului și importanței 

montajului în proza românească contemporană (în special cea de după 

1980), va trebui, necesarmente, să conțină și un capitol dedicate 

scriiturii/structurării textului de reportaj notat de Neagu Udroiu.  1923 

 

Román Gyözö 

„Fără a pomeni de mașină, nici nu mai putem vorbi despre om” - 

scria matematicianul, filosoful și eseistul Mircea Malița, într-unul din 

studiile sale consacrate contemporaneității. Mereu mă obseda această frază, 

pe întregul parcurs al lecturii recentelor note de drum (Neagu Udroiu, 

„Mâine în secolul următor”, Editura Albatros, București, 1985), semnate de 

autor și apărute sub egida prestigioasei edituri bucureştene. Autorul ne 

conduce într-una din cele mai interesante țări ale lumii, Japonia, aruncând o 

privire retrospectivă în trecut, expunând prezentul și schițând proiecția 

viitorului acestui stat. Ceea ce ar fi fost imposibil de realizat, fără a integra în 

miezul evenimentelor și topografiei tehnica modernă, mașinile 

ultraperfecționate și sofisticate, așezând în centrul relatărilor sale pe 

creatorul acestor uluitoare descoperiri ale omului gânditor, pe cel care a 

conceput toate aceste minuni ale tehnicii și științei. Astăzi nu mai putem 

vorbi despre Țara Soarelui Răsare fără a pomeni că ea este patria firmelor cu 

renume mondial Sony&Sharp, fără a menționa că alături de aceste companii 

mai funcționează întreprinderi mai puțin cunoscute, cum sunt firmele 

Nakamichi și Denon care produc videocasetofoane, casetofoane, combine 

musicale, turnuri HI-FI, aparate de radio și televizoare, calculatoare, 

aparatură de automatizare, roboți industriali - toate acestea într-un volum 

comercial imens. De altfel, industria electronică japoneză este reprezentată 

prin 600 de firme. 

Mașina și omul sunt entități inseparabile ale epocii noastre. 

Computerul - ca să menționăm un alt exemplu - constituie o aparatură de 

nădejde, indispensabilă vieții și omului contemporan. Cu sprijinul acestuia 

se realizează diagnostice medicale, în câteva secunde, „memoria” 

calculatorului electronic parcurge milioane de date, selecționând-o pe cea 

căutată și oferă răspunsuri optime pe tema investigată. Prin intermediul 
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computerului se simplifică munca administrativă de birou. Asta mai cu 

seamă în Japonia. 

Reporterul versat Neagu Udroiu își concentrează atenția implicit 

asupra unor schimbări mărunte ale vieții, observând direcțiile majore de 

dezvoltare, sesizează faptul incontestabil că în spatele evenimentelor și 

faptelor legate de progres se află totdeauna omul care gândește, acționează și 

concepe, râvnind mereu spre perfecționare. Autorul cărții nici nu dorește să 

facă abstracție de aceste conexiuni esențiale. Traversând în lung și în lat 

Țara Soarelui Răsare, el își însoțește cititorii pe itinerariile peregrinărilor și 

plimbărilor proprii, neuitând nicio clipă să sugereze că trăim în epoca 

progresului tehnic care se realizează într-un ritm rapid. În scrierile sale 

vedem mașinile cele mai moderne, fie și în preajma anticelor monumente 

istorice -, dacă nu altele, autoturismele Toyota. Autorul relevă că modul de 

viață contemporan aduce schimbări și mutații chiar în privința celor mai 

vechi obiceiuri și tradiții. 

Împreună cu autorul, admirăm străvechea capitală Naniwa, datând de 

26 de secole, îndreptându-ne apoi spre EXPO. În mod inevitabil, pentru a 

face cunoștință cu VIITORUL. Autorul notelor de călătorie este un bun 

povestitor: trecând în revistă cele mai moderne și mai sofisticate mașini, 

utilaje, echipamente expuse aici, el explică ce anume au adus și aduc toate 

acestea pentru Japonia, el relevă cum s-au dezvoltat relațiile economice ale 

Japoniei cu statele lumii, prefigurează actualul stadiu al relațiilor economice 

internaționale ale statului insular, demonstrând în ce măsură această țară, cu 

cei 120 de consumatori, aproximativ, este un bun debușeu. Aflăm, totodată, 

prin ce mijloace moderna industrie japoneză este capabilă să răspundă 

comenzilor. 

Răsfoiesc această carte despre Japonia a nu știu câta oară. Și găsesc 

mereu fapte noi, inedite. Căci acest volum abundă de informații. De 

altminteri, nici nu se poate altfel: lectura cărții este posibilă numai având 

creionul la îndemână. Ce-i drept, ulterior, cartea solicită alte câteva 

frunzăriri, căci aproape fiecare rând al volumului te îndeamnă la reflexii și 

meditații asupra viitorului, asupra perspectivelor veacului următor care în 
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Japonia, poate, a și început, dar este posibil ca noul MILENIU să demareze 

chiar MÂINE.                    1985 

 

Aurel David 

Acest neastâmpărat călător, prin țară și prin lume, care este Neagu 

Udroiu, se prezintă în fața cititorilor cu cea de a zecea sa carte: „Mâine în 

secolul următor”. Ca și în alte volume, dar mai ales în acesta, metaforele, 

comparațiile, figurile de stil aflate la îndemâna oricărui scriitor care se 

respectă sunt mânuite de autor cu măiestrie, cu dezinvoltură, cu rafinament. 

„Toamna privește furiș către Fuji. De obicei așa începe. Soarele scăldat în 

miere se lasă cuprins de năvodul ceții, despică în două straturile nenumărate 

și de nepătruns altfel ale smogului mereu mai persistent, mai insinuant, mai 

apăsător, plonjează cu știința aterizării la punct fix pentru a ajunge deasupra 

orașului, însoțindu-i mersul prin zi, asemenea unei oglinzi în care va trebui 

să se privească”. Așa își începe Neagu Udroiu o interesantă, captivantă 

călătorie prin Japonia zilelor noastre. 

Cartea este împărțită în 7 capitole cuprinzând nu mai puțin de 94 de 

subtitluri, care mai de care mai atrăgător: „Florile lui Edo”, „Taifunul din 

arhipelag”, „Jidoka”, „Ex-II gata de plimbare”, „Ofensiva video”, „Oameni 

cu ricșa”, „Sub adăpost de sticlă”, „Oike”, „Asul de cupă”, „Mecatronica”, 

„Unde s-a ascuns colacul de salvare?”, „Anul obligațiilor zero”, „Catedra și 

ecranul”, „Grădina cu peonii”, „Regina Sambei”, „Strada cu soare…”. Am 

reunit câteva la întâmplare. Poate nu cele mai frumoase și nici cele mai 

interesante. Dar cartea, în întregul ei, este o bogăție de informații. Spuse 

firesc, ca și când autorul ar sta de vorbă cu cineva. Cu cititorul, bunăoară. 

Căruia îi spune că mecatronica „a fost inventată pentru a se întinde o punte 

peste o prăpastie existentă între electronică și mecanică” sau că, pentru un 

japonez „Armonia reprezintă o forță, aveți încredere unul în altul pentru un 

efort comun”, că „Politețea înseamnă virtute, fii recunoscător și respectuos 

cu alții”, că „Curajul dă sens vieții, înfrânge-ți dificultățile printr-o atitudine 

pozitivă” sau că poemele „haiku” constau din 17 silabe, iar „tanka” din 31 de 

silabe. Voi mai reda, din finalul cărții, un fragment relevant, din care rezultă 

o parte a subiectelor de cercetare spre care sunt îndreptate strădaniile 
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oamenilor de știință japonezi: „fabricarea fibrelor sintetice care nu creează 

electricitate statică; producerea de plastic solubil; comercializarea de baterii 

cu capacitate de zece ori mai mare decât a bateriilor convenționale; 

realizarea de aeroporturi plutitoare; dezvoltarea de computere cu funcții de 

învățare; stabilirea unui sistem de reciclare și tratament tehnologic complet 

pentru deșeuri urbane; punerea în funcțiune a unor complexe industriale 

acționate atomic; reducerea la jumătate a ratei de deces din cauza cancerului, 

bolilor de inimă și apoplexiei; realizarea de sânge artificial capabil să 

transmită oxigen; aplicarea în procesul educației a cunoștințelor obținute 

prin clarificarea mecanismelor creierului”. 

Vă recomand cu căldură o carte a unui ziarist-scriitor sau scriitor-

ziarist, o fereastră deschisă cu pricepere, cu talent, prin care veți putea 

pătrunde în mirifica lume a îndepărtatei Japonii.  

1985 

Dorel Filipescu 

Înainte de a ajunge la ideea că „fericirea fiecăruia trece prin felul de 

a-și proiecta existența”, scriitorul-publicist Neagu Udroiu, cu „Sita lui 

Eratostene” în mână, însoțit de „Gutenberg sau Marconi”, s-a făcut, mai 

întâi, „Reporter pe Mississippi”, apoi a plecat „Pieton prin orașele lumii”, a 

străbătut „Zăpezile din miazăzi” și „Hawaiul” cu ochii permanent ațintiți 

prin „Ferestrele spre Carpați”, pentru a-și stabili definitiv profesiunea și 

sensul de viață: „Eu comunic, tu comunici, el comunică”. 

Eseistul Neagu Udroiu nu și-a dezmințit niciodată profesiunea de 

credință: aceea de mare ziarist. 

Și reușește mereu, Neagu Udroiu, fiindcă „se simte mai bine 

privindu-l pe Brâncuși la Târgu-Jiu, fără ca prin asta să refuze ideea de a 

veni desculț în saloanele din Philadelphia sau în sălile de expoziții de pe 

malul Senei pentru a privi, tăcând și gândind, operele maestrului”. 

După cele nouă cărți publicate până în prezent, eseistul Neagu 

Udroiu, sfidând “Sfidarea mondială” se prezintă, azi, cititorului cu un nou 

volum (Neagu Udroiu: „Mâine în seolul următor”, Editura Albatros, 1985). 

S-au scris multe cărți despre Japonia, despre „miracolul japonez”, la noi sau 
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aiurea. Chiar dacă nu l-a întâlnit pe domnul Doka și nici pe domnul Honda, 

Neagu Udroiu, instalându-se comod în Japonia, în papuci și yukata, ca la el 

acasă, reușește să ne prezinte, în noua sa carte, ceea ce nu reușise domnul 

Servan Schreiber: „felul de a fi al japonezului, de a gândi pe dinăuntru”. 

Pentru a ne apropia de „logica secvențială” a japonezului, de „foamea 

sa de nemișcare”, de boom-ul Toyota, de IQ-3100 pentru a ne face să 

înțelegem „bătălia pe frontul computerelor de mărime mică și mijlocie” sau 

al computerelor mari și foarte mari, precum și „luna de miere între roboți și 

muncitori”, Neagu Udroiu ne spune „povestea lunii palide după ploaie”, ne 

aduce acasă florile lui Edo, ne plimbă în misterioasa Nara. „Pentru că a fi în 

Japonia și a nu veni la Nara, ar echivala în mintea mea cu a veni în România 

și a nu merge la Sarmizegetusa. A merge la Nara și a nu te interesa de 

poemele lui Manyo este ca și cum aș merge în Vrancea și aș rămâne departe 

de fiordurile în care se zbat, reverberator, versurile Mioriței”. A merge la 

Nara (unde se află Manyoshu, colecția celor zece mii de file, cea mai veche 

antologie niponă) echivalează în mintea eseistului nostru „cu a merge la 

Curtea de Argeș sau Câmpulung, sau Târgoviște, de când știu că Nara a fost 

capitala țării, cea mai veche capitală a Japoniei”. Azi, efortul japonezului 

pentru mâine (fabricarea de fibre sintetice care nu creează electricitate 

statică, clarificarea limitei superioare admisibile de contaminare a corpului 

uman; dezvoltarea de computere cu funcții de învățare; punerea în funcțiune 

a unor complexe industriale acționate atomic; reducerea la jumătate a ratei 

de deces din cauza cancerului, bolilor de inimă și apoplexiei; realizarea de 

sânge artificial capabil să transmit oxigen; aplicarea în procesul educației a 

cunoștințelor obținute prin clasificarea mecanismelor creierului etc.) 

înseamnă o parte din efortul general al omenirii pentru mâine în secolul 

următor. 

Iar cartea lui Neagu Udroiu, acest Milescu al timpului nostru, ne 

plimbă dezinvolt, plăcut, prin timp, pe „strada cu soare”. 

„Cum cel mai adesea timpul privește cu ochi de arșiță, ne prinde bine 

actul creației invulnerabil la intemperii, incasabil, rostuit să perforeze platoșa 

faptului obișnuit, plutind în spații cu voluptate, cu vocația duratei. Mă 

câștigă definitiv plăcerea celui obișnuit să se avânte către înălțimi neatinse, 
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găsind că modul nimerit de a privi spre a doua zi rămâne pregătirea 

temeinică pentru veacul următor”. 

1985 

Mihai Stoian 

Încep prin a recunoaște că n-am fost deloc uimit de captivanta 

frumusețe a celei de-a zecea cărți scrise de Neagu Udroiu; un nume care s-a 

impus tocmai prin percutanta pătrundere a feluritelor medii existențiale, dar 

și printr-o aleasă expresie literară. „Mâine, în secolul următor” (Editura 

Albatros, 1985) împlinește fericit destinul autorului, trezindu-ne de la 

primele rânduri interesul. Este, dacă vreți, o extraordinară și 

multidirecțională călătorie prin universul contemporan japonez, desigur 

corelat cu trecutul și viitorul implicat în tot ceea ce o privire lucidă și 

deosebit de sensibilă, o minte remarcabil informată și capabilă să extragă 

sensuri majore din fapte aparent curente știu să fixeze pe hârtie. Oricare 

„tablou viu” se încarcă de înțelesuri felurite, însumându-se în ceea ce 

înseamnă orizontul veșnic mișcător: viitorul; căci profilul secolului al XXI-

lea există, inclus în datele actuale și avându-și rădăcinile înfipte în solul 

ancestral. Pentru Neagu Udroiu, fila de calendar nu-i decât dreptunghiul 

magic al ferestrei prin care putem să privim dincolo de cotidian, la doar… un 

deceniu și jumătate distanță, când „secolul următor” și mileniul al III-lea vor 

fi aici cu noi, cu copiii noștri, cu copiii copiilor noștri. Simțământ stenic, 

mobilizator, promovând - în fiecare individ - sentimentul de responsabilitate 

și putere ce-i incumbă. Dealtminteri, ca un vrednic căpitan de navă, autorul 

ne pune, direct, la dispoziție și o „busolă” cu ajutorul căreia să-l însoțim în 

drumurile sale tridimensionale: pe ultima copertă a cărții el mărturisește cu 

expresivitatea-i caracteristică, dublată de o evidentă sinceritate: „Rămân la 

ideea că fericirea fiecăruia trece prin felul de a-și proiecta existența. Mă 

surprinde și mă necăjește perseverența cu care se risipesc energie și 

inteligență pentru a fixa repere pe distanțe insignifiante, pentru scopuri nici 

ele altceva decât scântei de gheață, nu o dată topite chiar înainte de ivirea 

primelor raze de soare (…) Mă câștigă definitv plăcerea celui obișnuit să se 
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avânte către înălțimi neatinse, găsind că modul nimerit de a privi spre a doua 

zi rămâne pregătirea temeinică pentru veacul următor”. 

Profesiune de credință pe care Neagu Udroiu și-o respectă integral. 

1985 

Ion Stoica 

Într-o lume cum este cea prezentă, în care una dintre însușirile 

definitorii este cea a  interdependențelor, nicio țară nu se poate izola, fără 

consecințe asupra evoluției sale, a ritmului și amplorii materializării 

obiectivelor propuse. De aici, necesitatea participării active la schimbul de 

valori materiale sau spirituale, având în vedere faptul că, indiferent de 

sistemul propriu de relații sociale, economice sau politice, fiecare stat are ce 

oferi și ce prelua - în consens cu interesele sale suverane - în și din 

desfășurarea acestui complex și, totodată, necesar proces. A dobândit, în 

mod cu totul îndreptățit, însușiri de axiomă adevărul în virtutea căruia, 

pentru ca idealurile de progres și civilizație ale unei țări să se concretizeze, 

trebuie să se urmărească coroborarea eforturilor proprii cu roadele 

conlucrării internaționale echitabile. În acest cadru, cultivând propriile 

tradiții și luând în considerare cu prioritate specificul național, tezaurul de 

cunoștințe al unui popor se impune să fie raportat permanent la fondul 

universal, să preia creator ceea ce prezintă interes și se dovedește valoros. 

Imperativ a cărui împlinire presupune, a priori, cunoaștere, informare „a zi”. 

Imperativ pus în lumină de o recentă apariție în Editura Albatros: „Mâine, în 

secolul următor”, avându-l ca autor pe publicistul Neagu Udroiu. 

Aparent, o carte „de călătorie” despre Japonia. Pentru că nu lipsesc 

elementele „de profil”: descrierea unor locuri interesante; incursiuni în 

trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat al poporului nipon; date și accente 

privind prezentul; comparații, sub diferite aspecte, cu alte țări; referiri la 

modul de viață al locuitorilor Japoniei. Nu lipsesc abordările pe teme politice 

sau referitoare la direcțiile prioritare ale politicii externe nipone. 

Conchizând, în această ordine de idei, se poate spune că volumul conține o 

„radiografie” a societății japoneze, cu părțile ei bune și mai puțin bune, o 

„radiografie” a devenirii contemporane a poporului japonez. Autorul 

reușește, însă, să depășească aria genului lucrărilor „de călătorie”, dincolo de 
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aparențe volumul dezvăluind intenții și reușite în concretizarea a ceea ce ar 

putea constitui motto-ul cărții, subliniat, de altfel, de autor: „ideea că 

fericirea fiecăruia trece prin felul de a-și proiecta existența”. Privită din acest 

unghi - și, după opinia noastră, tocmai din acest unghi trebuie privită -, 

lucrarea impune o concluzie, dincolo de particularitățile Japoniei: viitorul 

începe întotdeauna azi, dacă nu cumva a început ieri. De aici, cerința 

imperioasă față de perspectivă, față de pregătirea viitorului unui popor, de 

modalitățile prin care capacitățile și resursele unei națiuni trebuie mobilizate 

astfel încât să se faciliteze drumul de la proiecte la certitudini, în consens în 

interesele afirmării pe plan național și internațional. În fapt, este propusă o 

modalitate de receptare a experienței unei țări, de „trecere prin filtru” a 

acestei experiențe, de identificare a acelor direcții care au corespondențe în 

alte țări sau care pot fi studiate, însușite, îmbogățite sau respinse, în funcție 

de specificul, de orientările proprii. Nu lipsesc din lucrare datele statistice 

care oglindesc stadiul la care a ajuns Japonia în diferite domenii ale științei 

și tehnologiei sau în sectoare ale vieții economice și sociale. Scopul 

nedeclarat, dar vizibil urmărit de autor, nu este, însă, numai de a informa. 

Ceea ce constituie, prin modalități publicistice diverse, o pertinentă trimitere 

la cerința înțelegerii originii succeselor Japoniei în microelectronică sau 

tehnică de calcul, în economisirea de energie, în construcția de automobile 

sau de nave, fapt care implică munca asiduă, cercetare, pasiune, tenacitate. 

Sunt, în realitate, componentele „miracolului japonez”, cum sunt, de altfel, și 

cele pe care presa internațională le numește „miracolul românesc”. Un 

miracol care nu exclude, ci, dimpotrivă, evidențiază permanenta „preocupare 

pentru perspectivă”, pentru pregătirea în cunoștință de cauză a zilei de 

mâine. 

Nu în ultimul rând, lucrarea pune în lumină faptul, subliniat de un 

interlocutor al autorului, potrivit căruia „pacea a constituit climatul propice 

al angajării Japoniei pe calea progresului”. Este, fără îndoială, mesajul ce se 

desprinde pregnant din carte: pentru dezvoltare, pentru soluționarea 

multitudinii de probleme existente sau care vor apărea, statele, popoarele, 

întreaga lume au nevoie de pace, de un viitor pașnic. Un viitor care, așa cum 
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inspirat se intitulează un capitol al volumului, este, trebuie să fie o planetă pe 

care suntem datori s-o făurim singuri. Și care, adăugăm noi, depinde de felul 

în care se înțelege a fi conceput și concretizat acest viitor, într-un climat 

exclusiv de pace și colaborare. 

1985 

Romeo Nădășan 

Așteptam de la Neagu Udroiu al treilea volum al trilogiei asupra 

informației în lumea contemporană - după rapid epuizatele „Gutenberg sau 

Marconi?” (1981) și „Eu comunic, tu comunici, ei comunică” (1983) - care 

ar fi întregit prima lucrare de o asemenea amploare dedicată în literatura 

română acestei probleme cu ample semnificații pentru prezentul și viitorul 

omenirii. Și, iată, reporterul care ne-a purtat prin Hawaii și pe Mississippi, 

dar și pe minunatele meleaguri ale României contemporane și printre 

harnicii și inteligenții ei oameni („Sita lui Eratostene”, „Zăpezi din miazăzi” 

etc.) ne propune, prin noua sa carte „Mâine, în secolul următor” (Editura 

Albatros, 1985), un salt la antipod, pentru a afla, la fața locului, ce înseamnă 

societatea informațională niponă. Zugrăvirea unor peisaje stranii și a unei 

lumi exotice devine, la Neagu Udroiu, și ocazia unei analize a „miracolului 

economic” nipon, fără a fi uitate nici limitele, devenite tot mai vizibile, ale 

fenomenului. Și totul la modul superior ziaristic, cu virtuozitate publicistică, 

dar și profunde analize economice și tehnice ce reușesc să scape de ariditatea 

lor specifică. Cititorii vor avea, acasă, la lectură, o surpriză plăcută în plus, 

când își vor da seama că li se oferă șansa unică de a pătrunde într-un univers 

de miracol contemporan - economia și industria de vârf japoneză - având 

drept cicerone un ziarist care, pe lângă că știe cum trebuie să ne transmită 

informația, are - datorită pregătirii sale inginerești - și calitatea de excepție 

de a ști ce trebuie să ne spună, înțelegând adevăratele dimensiuni și 

implicații ale revoluției tehnico-științifice care a împins, cu forța unui taifun, 

o țară aflată cândva într-o situație de profundă înapoiere, în primele rânduri 

ale grupului celor mai dezvoltate state ale lumii. Și Neagu Udroiu cutează să 

cutreiere îndelung în primele linii ale „frontului”, dorind să cunoască și să ne 

spună ce înseamnă, la fața locului, aceste adevărate formule magice ale 

progresului tehnic contemporan - Toyota, Nikon, Sharp, Sony, Honda, 
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Seiko, Mitsubishi etc. Stă de vorbă cu oficialități, cu manageri și specialiști, 

pune întrebări, vrea să afle totul, analizează, sintetizează pentru a oferi, apoi, 

pe tavă, în pilule superconcentrate, material de meditație și dezbatere pentru 

multă vreme după ce ultima filă a cărții a fost întoarsă. Lucrarea cuprinde nu 

numai date, statistici, comparații și materiale ce explică și susțin succesul 

economiei nipone într-o lume confruntată cu crize de cele mai diferite 

genuri, ci și profunde reflecții atât pe marginea fenomenelor prezentate, cât 

și determinate de impactul cu un alt mod de viață, de relații interumane și 

chiar de gândire. Nu lipsesc nici meditațiile cu caracter general, prilejuite de 

această călătorie pe un meridian atât de îndepărtat, care oferă detașarea 

necesară pentru a sintetiza la rece o experiență de viață. Cum ar fi cazul 

reflecțiilor reproduse pe coperta cărții: „Rămân la ideea că fericirea fiecăruia 

trece prin felul de a-și proiecta existența. Mă surprinde și mă necăjește 

perseverența cu care se risipesc energie și inteligență pentru a fixa repere pe 

distanțe insignifiante, pentru scopuri nici ele altceva decât scântei de gheață, 

nu o dată topite chiar înainte de ivirea primelor raze de soare. Cum cel mai 

adesea timpul privește cu ochi de arșiță, ne prinde bine actul creației 

invulnerabil la intemperii, incasabil, rostuit să perforeze platoșa faptului 

obișnuit, plutind în spații de voluptate, cu vocația duratei”. 

Traiectoria cunoașterii lumii nipone, parcursă de autor este punctată 

de nume cu rezonanță familiară - Tokyo, Kyoto, Osaka etc. -, dar și de altele 

mai puțin cunoscute - Nara, Kobo, Tsukuba etc. -, dar la fel de relevante 

pentru a merge până la rădăcinile miracolului japonez. Și deși marile firme 

nipone, fabricile și uzinele sunt locurile predilecte de pelerinaj ale 

scriitorului, nicio clipă nu suntem lăsați sub falsa impresie că Japonia 

înseamnă doar automobile - electronică - computer - roboți, pe scurt tehnică 

de vârf, ci ne sunt oferite și ample perspective asupra vieții sociale și 

culturale ale acestui arhipelag din Extremul Orient, reporterul cutreierând 

teatre, temple, lăcașe de cultură, instituții de presă. 

Paradoxal pentru o carte cu asemenea intenții - dar cu ce efecte 

profitabile pentru cititor! - uneori notațiile se adună în adevărate poeme în 

proză: „Toamna privește furiș către Fuji. De obicei așa începe. Soarele 
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scăldat în miere se lasă cuprins de năvodul ceții, despică în două straturile 

nenumărate și de nepătruns altfel ale smogului mereu mai persistent, mai 

insinuant, mai apăsător…”. Cartea lui Neagu Udroiu se numește „Mâine, în 

secolul următor”. Poate pentru că din ceea ce relatează autorul despre 

Japonia pot fi trase o serie de pertinente concluzii despre ceea ce va însemna 

acest secol XXI pentru civilizația umană. Atât ca speranțe, cât și ca neliniști! 

1985 

Dinu Marin 

Succesul unei cărți, fie de reportaj, de analiză teoretică sau de 

beletristică, este asigurat în cea mai mare măsură de tema propusă. 

Subiectul, înainte de toate, face să dispară imediat cartea din librării sau să 

staționeze în rafturi până la exasperarea vânzătorilor. 

În ultimul timp, atât de dens și alert, s-a creat o modă a abordării unor 

subiecte considerate prin ele însele evenimente - captivante prin inedit și 

semnificații - ce țin treaz apetitul pentru informația de senzație al tot mai 

multor oameni. De aici și o ofensivă a mijloacelor mass-media pentru 

acoperirea, în forme variate și atractive, a cererii crescânde de senzațional, 

de fapte ce contrazic obișnuitul, de exemple-miracol, de ieșiri din capcanele 

civilizației contradictorii a sfârșitului de mileniu, de ruperi spectaculoase de 

ritm în dezvoltare etc., etc. 

Născută în această zodie, cartea publicistului Neagu Udroiu, atât de 

incitant titrată „Mâine, în secolul următor”, recent apărută în Editura 

Albatros, se dovedește prin conținutul ei și prin talentul autorului îndelung 

verificat de cititori (bibliografie semnată de Neagu Udroiu inserând nu mai 

puțin de…10 titluri!) un răspuns original la o problemă tratată din diverse 

unghiuri de vedere în publicistica noastră: miracolul nipon. Reporter de 

talent pe Mississippi, pieton cu folos prin orașele lumii, cronicar sensibil al 

vieții meleagului natal, profund analist al unor fenomene și procese ale 

civilizației contemporane, profesionist dinamic și colaborator disputant, iată-

l acum pe Neagu Udroiu în ipostaza de invidiat a analistului realităților 

complexe din Țara Soarelui Răsare. 

Valorificarea cu ingeniozitate în planul scriiturii a observației directe, 

a unui vast material documentar și, nu în ultimul rând, a unei experiențe de 
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excepție acumulată în calitate de globe-trotter, ce-i permite autorului să facă 

interesante, clarificatoare comparații, conferă cărții lui Neagu Udroiu o 

densitate de idei puțin obișnuită pentru o astfel de întreprindere, prea adesea 

concepută și lansată pe piață ca emanație de impresii și doar atît. Despărțirea 

clișeelor unui anumit tip de carte de călătorie (aceea construită într-un stil 

poetizant, colorat până la stridență, opac la esența fenomenului în care a 

plonjat observatorul pentru o scurtă perioadă de timp, deci uzând de o 

analiză epidermică, fără perspectivă) se relevă a fi un obiectiv pe deplin atins 

în cele 302 pagini ale cărții de care ne ocupăm și aceasta sporește interesul 

cititorului, bonifică străduința sa de a înțelege o lume puțin accesibilă, 

îndepărtată în spațiu, pasionantă prin mitul performanței proprii în istorie. 

Ceea ce merită spus este faptul că autorul, intrând în labirintul 

civilizației actuale nipone, stăruind asupra descifrării sensurilor care să ofere 

calea spre un răspuns clar multiplelor întrebări, de genul ce, cum, cât, de ce 

ș.a., reușește să ne facă să ieșim din obișnuinta constatării comode a 

miracolului, din extazierea în fața conotației sale obscure și să înțelegem 

construcția uriașă - cu sacrificii imense, cu angajarea tenace a japonezului, 

cu consum de inteligență câtă este - a unei civilizații tehnice în competiție cu 

expresia de ultimă oră a noului. Înainte de a se prezenta ca un miracol, 

dezvoltarea societății japoneze rămâne o performanță izbutită a efortului de 

orientare a liniilor sale de forță spre depășirea, prin efort propriu, prin 

valorificarea la maxim a unei inepuizabile resurse la îndemâna oricui - 

inteligența, creația științifico-tehnică - a rarității surselor de energie, materii 

prime etc. Din acest punct de vedere, cartea lui Neagu Udroiu dezvăluie 

tensiunea esențială a colosului nipon de a-și adjudeca dezvoltarea ca pe o 

întreprindere vitală, ca pe o a doua natură, care să suplinească puținătatea 

naturalului, sărăcia de resurse minerale a mediului înconjurător al 

arhipelagului. 

Multe dialoguri purtate de autor cu personalități politice, ale vieții 

economice, dar și cu oameni de rând, incursiunile în universul automatizat al 

producției de automobile, morala ratării unor întâlniri cu lideri ai industriei 

japoneze active la vârste foarte înaintate, regia bine gândită a prezentării 
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însemnelor istoriei în alternanță cu agitația străzilor comerciale, 

decodificarea specificului artei negocierii și a obsedantelor teme ce preocupă 

pe japonezi pentru a plusa în beneficiul calității vieții, a preocupărilor 

privind recuperarea rămânerilor în urmă în privința modului de viață clădesc 

rând pe rând un discurs convingător despre o lume ce învață o nouă 

existență, a echilibrului în schimbare. 

Departe de a fi o radiografie pentru uz personal, „Mâine, în secolul 

următor” este scrisă ca o dezbatere pentru dezbatere, este impregnată 

conștient de autor cu sămânța dialogului, a căutării de răspunsuri, cu 

semnificație mai largă, aderente schimburi de experiență, de opinii pe 

marginea unei teme generale a contemporaneității: dezvoltarea. Lectura 

activă, participativă a cărții, sugerează gânduri, idei, soluții, incită la căutări, 

la cercetare, creează o imagine a unui viitor posibil al tehnicii, dezvăluie 

dimensiunea impactului acesteia asupra condiției umane și naturii umane, 

toate acestea din perspectiva unei analize care nu trebuie să uite și nu poate 

să uite obligația asigurării finalității umaniste a dezvoltării, fără riscul de a 

deveni un proces în sine, stresant pentru societate. Preocuparea japonezilor 

pentru ameliorarea condiției umane în etapa producerii unei tehnici 

atotcuceritoare, oricâte inițiative s-ar lua, care mai de care mai interesante, 

rămâne simptomatică pentru un mod de a concepe dezvoltarea, centrat 

exclusiv pe profitul imediat, indică un impas social, o scurtcircuitare a 

feedback-ului social în sistemul dezvoltării. Înmulțirea, alarmantă și pentru 

factorii politici japonezi, a cazurilor disperate în rândul mai ales al tinerilor – 

narcomania, sinuciderile, criminalitatea -, apatia alimentată de lipsa de ideal 

impresionează în alt mod ecranul panoramic al miracolului. Acuitatea 

observației analitice a autorului, desfășurată deci în varii planuri, în detaliu și 

în ansamblu, cu raportări clarificatoare la alte experiențe asemănătoare sau 

cititorul asupra esenței unei lumi, îl face să înțeleagă adevăratele probleme, 

nu întotdeauna rezolvabile cu soluții incompatibile uneori sau care se 

estompează reciproc prin aplicare în spațiul mai larg al socialului. 

Iată de ce, „mâine, în secolul următor”, ne așteptăm, mai mult decât 

la o lume a tehnicii, la o lume a certitudinilor umane și umanizatoare. Pentru 

mâine, alternativa! 
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1985 

Corneliu Leu 

Miracolul economic japonez este fără îndoială unul dintre fenomenele 

de larg interes nu numai pentru cei ce studiază realităţile şi perspectivele 

tehnologice ale omenirii, nu numai pentru deducţiile cu caracter sociologic 

ci şi pentru curiozitatea ca atare a omului contemporan. Din pricina aceasta, 

când în Editura "Albatros" a apărut o nouă carte despre Japonia, "Mâine 

însecolul următor" de Neagu Udroiu - prin însâşi tematica abordată, ea nu 

avea cum trece neobservată. 

 

Corneliu Brahaş 

Este a zecea lucrare semnată de Neagu Udroiu. Cărţile sale s-au 

bucurat, mai întâi de toate, de un mare succes de librărie. Fiind deci, în 

scrisul lui Neagu Udroiu la mare loc de cinste, cititorul obişnuit, lasă 

acestuia plăcerea, iniţiativa de a descoperi o Japonie reluată altfel, proiectată 

altfel vizavi de receptările noastre. Iar noi vom sta oarecum în spatele 

cititorului, pentru că noi am citit cartea şi este rândul lui s-o facă. Şi să ne 

bucurăm de faptul că Neagu Udroiu pleacă la scrisul acestei cărţi oarecum 

polemic, adică vrând să vadă, pentru el şi pentru toţi interesaţii, dacă Japonia 

este într-adevăr un miracol... 

 

Ioan State 

Redăm cititorului un fragment din Buletinul ştiinţific (nr. 12, 2011) al 

Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Braşov, lucrare apărută sub titlul 

„Temeritatea prognozelor ştiinţifice pe termen lung: o retroprognoză a 

ultimelor patru decenii”: 

În dezvoltarea socială, remarcă Neagu Udroiu în cartea „Mâine în 

secolul următor” (Editura Albatros, Bucureşti, 1985), din care reproducem 

prin amabilitatea acestuia cele câteva fraze ce urmează, este aşteptată o 

ridicare a standardului de viaţă, îmbunătăţirea condiţiilor de transport, 

prevenirea mai accentuată a poluării şi dezastrelor, extinderea nivelului de 
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educaţie. Se prevede utilizarea şi distribuirea informaticii în managementul 

industrial, în servicii şi la domiciliu, amplificarea utilizării electronicii etc. 

„În cadrul unei anchete (v. anii 1983), din 644 subiecte vizând 

dezvoltarea, doar 2,3 la sută rămâneau, la data efectuării studiilor, în raza 

viitorului imediat. În anii 80 ar avea şanse de înfăptuire 67,5 la sută din 

acestea, în deceniul următor 25,8 la sută, rămânând ca neîmpliniţi pentru 

sfârşitul de secol 6,4 la sută. 

Fiind una din ţările cele mai dens populate, Japonia contează între 

naţiunile care experimentează intens mijloace antipoluante. Subiecte 

frecvent căutate au fost recrutate din următoarea listă: fabricarea de fibre 

sintetice care nu creează electricitate statică; realizarea de observaţii 

meteorologice globale prin utilizarea sateliţilor artificiali; producerea de 

plastic solubil; clarificarea limitei superioare admisibile de contaminare a 

corpului uman; comercializarea de baterii cu capacitate de zece ori mai mare 

decât a bateriilor convenţionale; realizarea de aeroporturi marine plutitoare; 

dezvoltarea de computere cu funcţii de învăţare; stabilirea unui sistem de 

reciclare şi tratament tehnologic complet pentru deşeuri urbane; punerea în 

funcţiune a unor complexe industriale acţionate atomic; reducerea la 

jumătate a ratei de deces din cauza cancerului, bolilor de inimă şi apoplexie; 

realizarea de sânge artificial capabil să transmită oxigen; aplicarea în 

procesul educaţiei a cunoştinţelor obţinute prin clarificarea mecanismelor 

creierului.” 

Catastrofa din 11 martie 2011 (cutremurul de 9 grade Richter din 

Japonia, cu numeroase replici şi un tsunami, care a afectat inclusiv Centrala 

nucleară Fukushima, cu 28.000 victime omenesti şi implicaţii economico-

sociale enorme) repune în actualitate problemele de viitor ale omenirii, în 

special cele de mediu. Au apărut şi s-au extins surse alternative de energie. 

Sunt scumpe, au randamente relativ mici şi sunt puţin probabil vor satisface 

nevoile de viitor ale omenirii. Energia atomică de fisiune va trebui mult mai 

controlată, eforturile pentru stăpânirea şi valorificarea energiei de fuziune 

nucleară urmând a căpăta prioritate. 

Puţin probabil omenirea va renunţa la cuceririle sale. Au fost voci 

împotriva automobilului căruia i-au căzut numeroase victime; automobilul 
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nu a dispărut ci a căpătat siguranţă prin îmbunătăţiri structurale şi mediului 

asociat, şoselele. Exemplele sunt numeroase. 

Pentru omul de ştiinţă de azi există suficiente probleme actuale de 

primă importanţă: necesitatea soluţionării lor, (cancerul, reacţia 

termonucleară dirijată) înseamnă în orice caz un puternic stimulent pentru 

progresul ştiinţei. 

Marile ştiinţe clasice, (fizica, biologia, chimia) proliferează accelerat 

discipline de graniţă. Acestea devin rapid independente, dând din nou 

naştere unor discipline limitrofe, care în mod surprinzător dobândesc 

amploarea unor „ştiinţe fundamentale“. Dacă ne gândim la disciplinele 

generate de ingineria electrică, la produsele izvorâte din acestea, avem alt 

exemplu. 

Se dezvăluie un alt caracter al evoluţiei ştiinţifice contemporane. 

Rezultanta nu mai constituie o ştiinţă simplă ci un spectru de ştiinţe. Acest 

caracter interdisciplinar trebuie să se reflecteze în orice încercare 

futurologică, interesată în special de problemele - cheie ale umanităţii. 

 

Niculae Stoian 

„Prin urmare deci - se spune, într-o notiță finală a cărții pe care o 

comentăm, respectiv «Terra - casa în care locuim», Editura Sport-Turism, 

1988, având ca autor pe cunoscutul și vrednicul publicist Neagu Udroiu, la 

capătul unui șir de subiecte puse pe masa celui ce-și asumă efortul de a 

reflecta asupră-le - ne întoarcem unul spre celălalt, autor și cititor, căutându-

ne din priviri și formulând întrebări, despre cum ne-a mers împreună. Dacă 

de dragul unui mai pregătit răspuns interlocutorul meu se va întoarce printre 

filele deja trecute - conchide autorul - prin vama lecturii, voi lua aceasta ca 

un semn bun”. 

Asigurându-l pe Neagu Udroiu de acest semn bun, voi încerca să trec 

prin vama cercetării reportajele sale din amintita carte, intitulându-mi 

considerațiile, după cum se vede, cu convingrea că dintre toți globe-trotterii 

(și eu sunt unul dintre ei!) nimeni n-a călătorit mai cu folos pentru 

umanitatea de la noi și de aiurea ca el. Dar ca să nu creadă alți cititori că îl 
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flatez, să încerc să mă explic. Zic umanitatea de la noi pentru că el nu 

privește și nu primește nimic cu semnul complexării. Astfel aflăm că vestita 

„Casă a cerului sublim” de la Beijing e de-o vârstă cu pictura Voronețului. 

Nu altfel procedează și în cazul asociațiilor cu monumentele de civilizație 

ale altor popoare. Și pentru a rămâne tot la perimetrul Chinei milenare, să 

amintim comparația dintre Valea Regilor din Egipt și una similară din 

apropierea Marelui Zid Chinezesc unde împăratul Yougle a ales locul de 

odihnă veșnică pentru el și alți împărați. Și pentru a conchide în aceste 

încrustări în jad care sunt însemnările de la Beijing, să exemplificăm: “Este 

dimineață la Beijing. Bicicletele au luat în stăpânire orașul, developând prin 

respirația lor insistentă, prin agitația revărsată peste străzi și trotuare un 

timbru specific. În acoperișul pavilioanelor, în broderia traseelor de 

marmură, în zborul Pagodei albe, soarele își caută încă incidențe cromatice, 

care fac parte din biografia începutului de zi. În Parcul Muncitoresc, zeci de 

cioplitori în piatră își desfășoară cu răbdarea ce măsoară milenii meseria lor. 

Pârâiașele își duc pe sub arcul podețelor trupurile de cristal în care zumzăie 

pești de culoarea macului. Pini seculari, risipiți în pătrate delimitate de dale 

de marmură, se proiectează sub cer „ candelabre stufoase amăgite de soare. 

Iată-l pe acesta, cu opt ramuri desfășurate din caier, înșurubându-se vertical, 

fandând din loc în loc, multiplicându-se iar și iar și încheind prin a accepta 

pămătuful verde, drept punct terminal. Tufe de liliac înflorit, interminabile 

pavilioane și ronduri de flori”. 

Să mă ierte cititorul pentru acest citat poate prea lung. El putea tot 

atât de bine să fie înlocuit de o simplă frază din capitolul referitor la Hong 

Kong, la bărcile pe care oamenii locuiesc o viață într-un veșnic tangaj: 

„coviltirele plutitoare răsfirate la adăpostul nopții pe oglinda apei îngână o 

romanță pe care nimeni nu poate pretinde că o înțelege până la capăt”. 

Fără îndoială, unul din primele merite ale cărții lui Neagu Udroiu e 

diversitatea de subiecte, de evenimente la care totdeauna e prezent, de parcă 

el le-a pus la cale.  

Cu toate că din memorialiștii români sunt invocați personalități ca 

Mihai Ralea, mai ales în cazul personalității picturii englezești, Neagu 

Udroiu, prin viziunea scrisului său, e mai curând aproape de eseul 
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memorialistic. Din acest punct de vedere, Neagu Udroiu - pe lângă un 

reporter de primă mână - e un comentator de artă avizat, plin de 

discernământ. 

De la istoricul unor muzee celebre, la aventura impunerii unor mari 

artiști (între alții, Constantin Brâncuși!) la incursiunile adesea savante în 

opera și în gândirea lor, nimic din ceea ce e artă plastică de o anumită 

celebritate nu-i rămâne străin lui Neagu Udroiu, fie că e vorba de Luvru, de 

Ermitaj, de National Gallery, de Tate Gallery, de Metropolitan sau Prado. 

Parafrazând-o pe Sarah Newmeyer - într-o considerație despre 

Toulouse-Lautrec - am putea spune și noi: Neagu Udroiu nu este moralist, 

nici scormonitor în gunoi și ceea ce a văzut a pictat (adică a pictat cu 

cuvinte). 

Cât privește moralismul, Neagu Udroiu nu e străin de el căci iată ce 

spune o reflecție din British Museum: „Lucrul scump - un tablou este așa 

ceva - ajunge în mâna obișnuită cu foșnetul banului. Eu am ajuns aici, sunt 

un răsfățat al soartei, putând călca din priviri într-o răsucire a timpului, 

printre atâtea frumuseți ale pământului. Este ceva care mă împiedică să mă 

binedispun până la capăt”. 

Este acel ceva sesizat și de un poet într-o situație similară care nota în 

Cartea de aur a unui muzeu celebru: „Cripte, stele, sarcofage,/ Măști 

străvechi de zei și zee/ Prăzile anticofage/ Sunt donații în muzee/ Suveniruri 

din campanii/ Și din misii sacrosante/ Plus-profituri din campanii/ De petrol 

sau diamante.// Domnul conte cu-o mumie/ Dintr-un geam mai vechi ca 

Hufru/ Printre donatori se-nscrie/ În colecția lui Luvru.// Domnul lord cu-o 

diademă/ Ce-a purtat-o Nefertiti-și/ Face numele emblemă/ În colecția lui 

British.// Și întreg acest tezaur/ Îl cinstește-o lume dară/ Marii prădători de 

aur/ Și istoria prădară”. 

Spuneam că una din virtuțile cărții lui Neagu Udroiu e densitatea de 

informații pe quadratul de materie tipărită. Iată numai două exemple: 

„Met” (adică Metropolitan Museum din New York) are azi 350.000 

de opere de artă. Dacă ai rezerva un minut, unul singur, pentru fiecare 

lucrare, ai nevoie de 350.000 de minute. Înseamnă 5.833 ore. Înseamnă 243 
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zile pline, zi și noapte. Două treimi dintr-un an, fără zile lucrătoare. Numai 

pentru a privi. 

Și o statistică similară, de data aceasta de la „Ermitaj”: „O lucrare de 

mari ambiții într-un oraș încă zbătându-se cu ghețurile Nevei și cețurile 

începutului. Nouă hectare ocupă ansamblul în întregul său. Pe o suprafață de 

46.000 metri pătrați și-au găsit adăpost 1.057 de camere, 1.886 uși, 1.945 

ferestre, 117 scări. Acolo stau în așteptare 2.700.000 exponate”, conchide 

reporterul cu strictețe. 

Important pentru cititor este că autorul n-a făcut slalom printre 

peisaje, monumente, lucrări de artă, căutând să identifice totul, cum singur 

mărturisește, cu harta în mână și cu răbdare în suflet (sublinierea noastră). 

Și pentru a încheia caracterizarea acestui autor a nu mai puțin de 11 

cărți, una mai bună decât cealaltă, de la „Reporter pe Mississippi” încoace, 

să-l cităm tot pe dânsul în ceea ce privește specificul scrisului său: “Un 

globe-trotter având în suflet idei de mare înălțime”. 

Aceasta și face din Neagu Udroiu un autor care poate fi citit cu mare 

folos pentru inimă și literatură.  

1989 

Tudorel Urian 

Ca orice turist disciplinat, Neagu Udroiu începe prin a-și construi 

scenariul viitorului voiaj (Neagu Udroiu, „Terra - casa în care locuim”, 

Editura Sport-Turism, 1989). Citește cu toată silința istoria respectivei țări 

(respectivului oraș), își notează pe o hartă punctele de interes, își împarte cu 

maximă precizie programul pe zile și ore, își face valiza și apoi pleacă. 

Ajuns la fața locului nu se abate cu nimic de la programul dinainte stabilit. 

Își umple brațele cu prospecte, vederi și alte suveniruri, își consemnează 

impresiile în agendă și se întoarce la hotel cu sentimentul datoriei împlinite. 

Turism în stil american. Călătorul caută (sau, cel puțin, reține) doar ceea ce 

este convins că merită să fie reținut. Muzeele dețin peste tot capul de afiș. În 

primul rând este tentat de marile pinacoteci și de casele memoriale. Mai mult 

decât arta în sine. Neagu Udroiu caută urmele trecerii unor mari personalități 

artistice care prin forța talentului lor astăzi universal recunoscut, au înnobilat 

locul. Abia ajuns într-un nou oraș, neobositul voiajor se îndreaptă imediat 
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spre muzeele de renume și, odată intrat în ele, se duce glonț la exponatele 

cele mai faimoase. La „National Gallery” sau la “Metropolitan Museum”, la 

„Tate Gallery” sau la „Prado”, la „Ermitaj” sau la „Louvre” este atras de 

marile blazoane ale artei: Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, Turner, 

Dali, Brâncuși, Goya, Velasquez, Picasso, Bonnard, Klee. Unde arta nu-i 

poate oferi tentații pe măsură, călătorul caută spre compensație locuri legate 

de mari evenimente sau mari personalități, indiferent din ce domeniu. La 

Montreal parcurge fostul Parc Olimpic, la Washington vizitează, evident, 

Casa Albă, la Atlanta casa lui Martin Luther King, în Uniunea Sovietică 

fostele reședințe ale marilor scriitori Dostoievski, Tolstoi, Pușkin. Peste tot, 

ochiul aleargă avid la detalii, în vreme ce mâna notează, conștiincios, 

impresiile. Există o discretă vanitate a turistocratului în acest marș triumfal 

pe culmile artei. Niciodată disciplina vizitatorului nu este încălcată. Am fi 

dorit poate o mai mare libertate de mișcare, mai multe păreri subiective . N-

ar fi fost rău, cred, dacă Neagu Udroiu ar fi uitat pentru o clipă de 

capodoperele înconjurate de câte un ciorchine de indivizi veniți din toate 

colțurile planetei spre a privi și la alte lucrări fără pedigree ilustru sau să ne 

fi spus măcar dacă în marile muzee există și opere kitsch. Fără îndoială 

pentru vizitatorul propriu-zis, întâlnirea cu marile capodopere ale spiritului 

uman este un moment unic, de trăiri emoționale copleșitoare. 

De cele mai multe ori, impresiile personale sunt consolidate cu citate 

de referință din critici de mare autoritate (Giulio Carlo Argan, Ortega y 

Gasset, Theophil Gautier Eugenio d’Ors, Mihai Ralea, G. Călinescu), 

dovedind că scriitorul este o persoană avizată, cu o temeinică pregătire 

teoretică. O singură dată, la Louvre, Neagu Udroiu uită pentru moment, de 

obsesia capodoperelor și privește, jumătate amuzat, jumătate intrigat 

chipurile din personalul marelui muzeu, obligați, prin munca lor, să-și 

petreacă o bună parte din viață în imediata apropiere a căutatelor exponate. 

Puțin schimbat, dar nu total diferit, se prezintă programul unor 

călătorii prin tinerele state africane. Și aici totul începe cu o atentă 

documentare. Sunt studiate istoria țării respective, oamenii și evenimentele 

care i-au marcat trecutul, eventualele personalități care au trecut prin acele 
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locuri, mai mult sau mai puțin întâmplător. Marile atracții nu mai sunt 

muzeele (este și greu de găsit vreun Rembrandt prin Etiopia sau Zambia), ci 

strada, cu vânzoleala ei, arhitectura, folclorul. Atunci când este cazul 

scriitorul vizitează obiective economice (fabrici, ferme agricole), 

consemnând cu simț de răspundere indici de producție și tot felul de alte date 

legate de activitatea lor. Dacă în marile metropole europene sau nord-

americane Neagu Udroiu se dovedește mai degrabă eseist, în Africa partea 

leului aparține publicistului. În multe situații stilul artistic încărcat de 

metafore, drag autorului este abandonat în favoarea preciziei și lipsei de 

echivoc: „Nu întâlnești cine știe ce industrie în Somalia. Dar poate să apară. 

Resurse minerale importante – sare, zinc, mangan, uraniu, cupru – sunt 

aproape neexploatate. Fabricile asigură întreg cimentul de care este nevoie 

acasă. S-a deschis de curând prima unitate producătoare de medicamente. O 

rafinărie, cu petrol arab, absoarbe o treime din cheltuielile de import. Sunt 

zbaterile la zi ale acestei țări lipsită de cale ferată și rămasă la discreția 

șoselelor pentru tot ce înseamnă mișcare de mărfuri și persoane” (p. 33). 

Pe lângă aceste “fișe tehnice”, scriitorul găsește loc și pentru puțină 

poezie, în descrierea unui colț de natură. Competența în istoria și geografia 

acestor țări despre care, îndeobște, se știu destul de puține date, este dublată, 

la Neagu Udroiu, de un real talent de evocator. Uneori puțin melancolic, 

alteori șăgalnic, autorul reușește să-și atragă cititorii, făcându-i părtași la 

numeroasele sale călătorii. 

„Terra - casa în care locuim” este o carte a iubirii și a speranței. Un 

omagiu adus oamenilor de pretutindeni aflați în luptă continuă cu 

vicisitudinile de tot felul pentru a cădea pe treptele tot mai înalte ale 

civilizației. Toți acești oameni care dau identitate planetei îi oferă fața de zi 

cu zi pe care o vrem cât mai luminoasă. 

O carte a încrederii în rațiunea umană și în valorile perene zămislite 

de ea.  

1989 

Gabriel Rusu 

Îndemnul peripatetic este firesc fiecăruia, bănuiesc. Dacă nu îl putem 

împlini în faptă, încercăm a-l împlini, în momentele de răgaz, în reverie. Și 
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la această tentativă de un real ajutor ne sunt, uneori, cărțile de călătorie . 

Cartea de călătorie a fost mai mereu (și este și astăzi, în general) receptată cu 

avidă curiozitate. Dar cred că punctul ei central, care marchează focalizarea 

interesului, și calea pe care se manifestă forța ei de impact au suferit, în 

timp, o deplasare sensibilă. În perioadele de intensă efervescență a 

descoperirilor geografice, cartea de călătorie aduna în paginile sale 

inventarierea variată a unor variate curiozități, se referea în mod accentuat la 

aspectul fizic (incluzând acest termen date de natură cartografică, botanică, 

zoologică, demografică, cvasi-istorică, date despre moravuri pe atunci 

extrem de ciudate), era făcută – ea, cartea de călătorie – parcă spre a însoți o 

hartă ce configura terra incognito. Astăzi Terra este cunoscută (există, însă, 

și opinii care aruncă un văl de mister asupra acestei prea obișnuite 

constatări!), iar o carte de călătorie tinde nu atât să înregistreze curiozități, 

cât, îndeosebi, să scoată la iveală din noianul informațional semnificații cu 

largă valabilitate în ordinea umanului. Este aceasta chiar condiția pe care și-

o asumă cartea recentă a lui Neagu Udroiu, condiție declarată programatic în 

titlu. Și pentru că am ajuns la titlu, simt nevoia să precizez că nuanța vag-

ecologistă ce se poate eventual sesiza în sintagma „Terra - casa în care 

locuim” este înșelătoare. Neagu Udroiu nu optează pentru punerea în 

evidență a unei dezbateri privitoare la principiile și obligațiile de prezervare 

a naturii (deși un astfel de „partizanat benefic” intuiesc că nu îi este străin!), 

ci țintește să lumineze o cât mai mare diversitate de posturi ale naturii 

umane. Un itinerar ce zigzaghează mapamondul - având drept puncte de 

escală locuri mai mult sau mai puțin cunoscute în urma lecturilor din 

manualul de geografie, locuri aflate în Africa, pe continentul nord-american, 

în Europa sau Asia - determină topirea în pagină a unui caleidoscop de 

instantanee ce au ca subiect(e) oameni, oameni, oameni și întâmplări, 

întâmplări, întâmplări. Luminarea naturii umane de care aminteam se 

aseamănă într-o mică măsură cu cea exercitată de un reflector asupra unei 

scene de teatru, și într-o mult mai mare măsură cu acțiunea aparatului de 

proiecție cinematografică. Explicația similitudinii rezidă în faptul că pentru 

Neagu Udroiu lumea nu este teatru, ci mai degrabă derularea vertiginoasă a 
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unui film - deci lumea nu are apetență pentru static, ea favorizează 

învolburata (dar numai aparent haotica) mișcare. Dacă ar fi posibil ca din 

cartea de față să se „facă” un film, acesta ar avea deosebită priză la public. 

Pentru că ar fi un film cu ritm trepidant, cromatică explozivă, tușeuri de 

senzațional bine dozate, dar și o anume simbolistică de respirație 

cuprinzătoare, ce trimite finalitatea în zona mediației etice implicite sau 

explicite. Însăși strategia compozițională aleasă de Neagu Udroiu este de 

sorginte cinematografică. Alăturarea secvențelor din cadrul câte unui 

episode urmează normele montajului nervos, fraza vibrează continuu parcă 

stand să se desfacă din conexiuni sub presiunea aplicată din interior de 

impetuozitatea comunicațională, aflăm însă, în ideea consolidării 

“echilibrului arhitectonic” al întregului, și respiro-uri propice analizei 

fenomenelor socio-politice sau a insinuării unei stări de percepție poetică a 

realității. De altfel, Neagu Udroiu are o vizibilă aplecare dacă nu spre 

exprimarea metaforică sau metaforizantă, oricum în direcția scriiturii care 

unifică senzația și raționamentul sub semnul alchimic al plasticizării. Câteva 

exemple, din multele posibile, ni se oferă cu ușurință întru argumentarea 

afirmației. Cele patru cicluri în care este structurată cartea sunt „Zăpezi pe 

Kilimandjaro”, „Podoabe pentru piețele universului”, „Stampe”, 

„Zâmbetele Giocondei”. Și iată cum se intitulează unele capitole: 

„Nesomnul fructelor coapte”, „Camionul tras de cămilă”, „Dansul 

făcliilor”, „Vacanțe pentru toreadori”. Sau un fragment care conține rapida 

trecere de la descripție la inscripția în materialul durabil al sensurilor ce au 

capacitatea de a caracteriza o matrice spirituală: „O țară de două ori mai 

întinsă decât România, de aproape cinci ori mai puțin populată. O țară a 

cărei agricultură se dovedește favorizată de cultivarea trestiei de zahăr și a 

sorgului. O țară cu 17 milioane capre și 6 milioane de cămile. Voi duce cu 

mine icoanele miniaturale ale existenței somaliene. Parcă mai potoli ca orice 

alt cetățean al planetei, somalezul își reprezintă existența din convingerea că 

zilele anului se cer parcurse cu piciorul gol, în respirația nudă a locului de 

naștere, bucuros să știe că apusul de soare nu este decât o repetiție 

binefăcătoare a răsăritului ce va să vină”. O bună carte de călătorie este 

necesar să mizeze nu numai pe relatarea „spectacolului lumii”, ci și pe 
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comentarea acestuia prin prisma unei atitudini proprii. Neagu Udroiu 

dovedește că are știință de această cerință, mai mult chiar, că o consideră o 

substanțială obligație morală/profesională a reporterului. Jocul condeiului cu 

delicatele delicii pe care le oferă literaturizarea experienței directe lasă locul 

de protagonist „stilistic”, la intervale bine cumpănite, informării sobre cu 

trimitere istorică și socială, exprimării unor opinii care conturează fațete 

politologice sau culturale ale fenomenelor contemporane. Și aici îmi permit, 

eu, să folosesc metaforic un citat: „un avion arhiplin, cu lume obosită, dar 

neașteptat de veselă. Se vorbește, se spun glume, adică se gustă din orice te-

ar putea duce departe de părerea că zbori peste un ocean, oceanul care… Pe 

nimeni nu interesează unde suntem, nici cer, nici ocean, nimic altceva nu 

intră în vederile noastre, ne preocupă doar locul unde stăm, locul care se 

mișcă odată cu noi, locul care ne raportează la Univers, locul prin care 

aparținem Universului, locul prin intermediul căruia vom ajunge odată să 

redevenim noi cei din totdeauna, tereștri și stăpâni pe noi”. Deci zborul 

generat de imboldul scriitoricesc, fie că acest zbor chiar liric și liricizant, își 

află necesara contrapondere în ferma terestrialitate, înțeleasă de mine acum, 

în raport direct cu factura stilistică a lui Neagu Udroiu, ca o voită revenire la 

o viziune capabilă să integreze sugestiile într-un sistem coerent de date 

semnificative, care sistem ar putea facilita accesul spre o posibilă înțelegere 

a lumii în care locuim. Astfel își găsesc un loc anume comentariile, scurte 

dar pertinente îmi pare, despre unele țări africane, sau opiniile pe alocuri 

grave, pe alocuri ironice privitoare la viața și obișnuințele politice 

occidentale, sau extinsele incursiuni în universul artelor plastice și în cel al 

monumentelor de arhitectură. În ceea ce privește ultima chestiune semnalată, 

Neagu Udroiu își mărturisește, prin preocuparea constantă, o pasiune ce pare 

a-l defini cu pregnanță în plan intelectual. Muzeele lumii (din Paris, Londra, 

Madrid, Moscova, New York…) îi incită aptitudinile de eseist. Dacă ar fi să 

încerc o formulare concisă, aș spune că Neagu Udroiu savurează emoția 

genuină, pentru ca apoi să o cerebralizeze cu grijă în a nu-i știrbi sclipirea 

vitală. Notează el: „ceva care mă facă să uit de mine: «Toulouse-Lautrec n-a 

fost nici moralist, nici scormonitor în gunoi. El a simțit pur și simplu nevoia 
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imperioasă să vadă, și ceea ce a văzut a pictat» (Sarah Newmeyer) (Neagu 

Udroiu, Terra - casa în care locuim, Ed. Sport-Turism, 1988)”. Pentru 

colecționarul de emoții care este Neagu Udroiu, fascinația de care s-a simțit 

cuprins când a aflat acest text indică întâlnirea cu, posibil, propria condiție 

de reporter stăpânit de magia călătoriei exterioare și interioare. Cartea sa, pe 

care singur și-o aseamănă cu o încăpere a cărei ușă deschisă îmbie vizita 

cititorilor, prilejuiește o incitantă călătorie pe meridianele și paralele Terrei, 

călătorie ce reușește să se ferească de atracțiozitățile ieftine ale turismului 

opac la fluxul vieții din jur și se ambiționează să antreneze într-un dialog 

consistent pe cel care acceptă invitația. 

1989 

Șerban Cionoff 

Undeva, în cartea sa atât de incitantă și de tonifiantă, Neagu Udroiu - 

ziarist de împătimită vocație umanistă și de frenetică angajare pentru ceea ce 

el însuși numește „o șansă a păcii” - face o referire, pe care mi-aș îngădui s-o 

consider programatică, prin excelență. Așadar, scrie Neagu Udroiu: „Eram 

acolo, în sala Națiunilor Unite, locul unde în fiecare an își dau întâlnire 

reprezentanții lumii, mereu mai numeroși și mereu mai deciși să caute 

împreună căile prin care lumea de azi să devină mai bună și mai dreaptă”. El 

continuă cu perfectă îndreptățire: „Rațiunea popoarelor de a-și trimite 

reprezentanții să se întâlnească acolo, în palatul de sticlă de pe East River, 

aproape de Atlantic, pentru a se asculta reciproc, pentru a afla ce gândește 

fiecare despre marile și frământatele probleme ale timpului prin care trecem, 

rațiunea de a cheltui timp, mult timp – vocația răbdării rămâne, orice s-ar 

spune, o virtute, o importantă virtute a firii umane, - trebuie cântată în 

nedisimulate speranțe frumusețea zilei de mâine”.  

Dar, un reporter cu talentul și - de ce să nu o spun? - cu vocația 

expresă a adevărului cum este Neagu Udroiu nu se poate în niciun caz posta 

pe fotoliul confortabil al unui „spectator angajat”. [E de reținut faptul că 

autorul a debutat cu un volum de reportaje intitulat programatic „Profesiune 

și sens de viață” (Editura Politică, 1973)].  

Cărțile ce au urmat nu au făcut decât să îi confirme statornicia 

pasiunii întru scris și cuvânt; mai mult, ele au adus un benefic spor de 
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cunoaștere și simțire în spiritul exact și nedezmințit al unui principiu pe care, 

el însuși, l-a formulat: „Eu comunic, tu comunici, ei comunică” (vezi și 

volumul cu același titlu, apărut în Editura Politică, 1983).  

Sensul acestei comunicări - la nivelul unei autentice și 

imprescriptibile „voci umane” - și autorul nu va uita deseori să îl citeze pe 

ilustrul Nicolae Titulescu - rezidă în însuși faptul că Neagu Udroiu pledează 

prin scrisul său pentru deplina încredere în capacitatea și forța popoarelor de 

a-și apăra viața și libertatea, de a făuri o lume mai bună și mai dreaptă pe 

planeta noastră. La un moment dat, el citează aceste aprecieri ale unui 

participant la dezbaterile ce se desfășoară de la tribuna O.N.U.: „Vocea mea 

este cea a unui om care nu are nici interese, nici putere politică, cu atât mai 

puțin putere militară”. 

Este - îmi îngădui să cred - o idee pe care autorul a reluat-o într-un cu 

totul alt context, desigur, dar i-a conferit o demnitate și o consistență pe 

măsura idealurilor și aspirațiilor noastre unanime. 

Pentru că noi toți răspundem de soarta noastră de azi și de mâine (de 

altminteri primul capitol al cărții se intitulează „Încredere în ziua de mâine”) 

așa încât trebuie, încă o dată să o spun, să vedem în spusele și scrisele lui 

Neagu Udroiu o pledoarie pentru om și umanism: „Ce ne poate împiedica să 

credem că mișcarea antirăzboinică, antimilitaristă, antinucleară a început 

atunci, în ziua când s-a aflat de Hiroshima, de bomba ei cu uraniu, de 

puterea ei explozivă”, și – continuă puțin mai departe - „de moartea 

instantanee a 75.000 de persoane prinse în miasmele-i otrăvite?”.  

Este - aici - nu doar un document de memorie și conștiință, ci - mai 

cu seamă - unul de angajare și răspundere pe care Neagu Udroiu și-l afirmă 

direct.  

Iar cartea, prin întregul său conținut, o vădește și o dovedește prin 

excelență. 

1989 
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Tudor Caranfil 

Descriind drumurile lumii pe care le-a bătut, Neagu Udroiu se 

descrie, ca orice scriitor, adevărat, pe sine. 

Autorul este un prăpăstios, drumurile sale încep catastrofal cu 

depeizarea unei legături aviatice blocate, cu liste de bord care-l omit, cu 

amfitrioni care-l abandonează. Dar pelerinul își convertește, prin optimism, 

ghinionul în șansă și, până la urmă, socotelile și se aranjează, paradoxal, 

chiar mai bine decât s-ar fi așteptat. 

Jurnalul său american, scos recent de Editura „Scripta”, nu duce lipsă 

de asemenea angoase de călător care dau dramatism descrierii călătoriei. 

Sosit la destinație însă, neastâmpărul reporterului se așază începând să 

cotrobăie sistematic prin ungherele orașului vizitat. După câteva notații 

fugare de istorie și culoare, Udroiu aleargă la muzee. Un mare muzeu este, 

pentru el, “o capcană întinsă cu bună știință…, o moară, un șir fără capăt de 

puncte de încercare…” În fața unui muzeu ca Metropolitanul newyorkez, cu 

350.000 de obiecte de artă adică (350 de mii de minute, 5.833 de ore, 243 de 

zile necesare pentru vizită!) se simte supus unui “examen neîntrerupt la 

disciplina de a renunța”. Exagerează! Doldora de informații aduse de-acasă, 

Udroiu nu renunță, ci alege în cunoștință de cauză. Părăsind muzeele, el 

găsește timp și pentru a investiga istoria și prezentul marilor universități, ne 

descrie atmosfera de stup a redacțiilor americane, calcă pios, pe urmele 

marilor scriitori ai continentului, deși nu evită nici proza bursei sau a 

industriei. Spre satisfacția mea, filmul e una dintre prioritățile autorului, 

numai că pentru Udroiu, spre deosebire de alții, producția filmului nu se 

rezumă la Hollywood, ci e căutată și în New York! Vocația reporterului este 

dezvăluirea unghiului inedit al lumii pe care o investighează. 

„Lumea nouă” este cea de a 14-a carte a freneticului reporter Udroiu. 

Acum poate respire ușurat: l-a săltat pe al 13-lea, a depășit ghinionul. Ca 

“simpli cetățeni cititori” nu ne putem dori decât ca autorul să ne mai 

adreseze încă vreo douăzeci de asemenea „jurnale de bord”… 

1994 
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Andrei Grigor 

Niciodată prea bine definit ca specie, reportajul nu mai e totuși de 

mult un simplu intrus în teritoriul literaturii. La noi, meritul de a-l fi impus 

atenției și “gustului” public revine, în bună măsură, avangardiștilor, a căror 

miză inițială, predominant protestatară, a dobândit treptat virtuți artistice 

îndeosebi prin pana lui Geo Bogza. Istoria postbelică (până la zi) nu s-a 

arătat tocmai favorabilă reportajului care, și înainte și după 1989, a cunoscut 

serioase perturbații cu origine în mecanismul politico-ideologic. Până la anul 

invocat - o infuzie de ficțiune rozacee, idilizantă. După el - o înnegrire a 

realității până la deplorabil. Și într-un caz și în celălalt - o falsificare cu un 

serios fundament partizan. 

Excepțiile n-au lipsit, din fericire, și prin ele reportajul s-a păstrat în 

perimetrul profesionalismului, al onestității și al literaturii. Încă de prin anii 

șaptezeci, Neagu Udroiu a dat numele său uneia dintre aceste puține 

excepții, iar cum de atunci încoace ele s-au tot împuținat, reporterul „riscă” 

singularizarea. 

Sigur că prima condiție practică a autorului de reportaje este aceea de 

a călători, iar Neagu Udroiu a avut această șansă și privilegiu, trecând peste 

multe meridiane ce marchează imaginar continentele și oceanele planetei. 

Doar că din aceste peregrinări n-au rezultat niște simple însemnări de 

călătorie cum s-au văzut și se mai văd adesea la voiajorii veleitari. Simpla 

promenadă nu lasă urme semnificative în spiritul celui care nu are alt scop 

decât acela de a o înregistra orgolios într-un palmares al snobismului. Cu 

atât mai puțin în spiritual celor cărora ar încerca să le împărtășească prin 

scris ceva din impresiile lui de suprafață. La Neagu Udroiu privilegiul de a 

călători e mai degrabă prilejul de a-și valorifica și a-și pune în stare de 

exprimare calitățile absolut necesare în genul pe care-l profesează. E vorba 

mai întâi de o mereu vie și niciodată plictisită curiozitate de dedesubtul 

elementelor de aparență ale lucrurilor. Se însoțește imediat cu această 

trăsătură, aceea de a ști că în curiozitatea sa se sintetizează aceea a tuturor 

celor la care rezultatele ei vor ajunge în forma observației scrise. Apoi, lipsa 

oricărei prejudecăți depersonalizante că tot ce se află dincolo de contururile 
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țării, indiferent în ce direcție și la ce distanță, la ce altitudini sau parametri de 

civilizație, trebuie să stârnească în mod obligatoriu extazieri necondiționate. 

Nu în ultimul rând, e neapărat de pus în evidență talentul literar al autorului, 

fără de care cartea „Lumea nouă. Cinci veacuri de nesingurătate” (Editura 

„Scripta”, 1994) n-ar ispiti alcătuirea unei cronici literare. 

Ce poate căuta criticul literar într-o astfel de carte? Către care din 

structurile ei alcătuitoare, complet diferite de ale genurilor literare consacrate 

trebuie să-și îndrepte atenția? Și, mai ales, care sunt factorii de coerență și în 

ce fel aceștia se constituie în semnificație? Sunt întrebări la care răspunsurile 

nu apar la un nivel de facilitate. Cel care nu a cunoscut cu proprii ochi și cu 

mintea sa personală se află în fața unui univers cu totul nou pe care nu nu și-l 

poate asuma, prin lectură, decât fie în maniera receptării atinse de fascinația 

legendei, fie acordând credit total celui ce i-l prezintă. În mod sigur, 

dificultatea e bănuită de Neagu Udroiu care-și scrie cartea cu conștiința că 

amestecul de fabulos și real pe care-l supune observației nu are șanse de a fi 

credibil decât dacă se conservă în aceste două componente ale asle 

Rezultatul nu poate fi o fotografie fidelă, dar nici un poem încărcat de 

efuziuni affective. Atitudinea lui în fața lumii noi este deopotrivă a 

subiectului lucid cunoscător și a scriitorului preocupat de exprimarea 

concretă și plastică în același timp. Reporterul însuși o mărturisește: 

„Condeierul plecat la drum poartă cu sine complexul exprimării. Nu este 

caznă mai mare decât aceea născută din teroarea că privind nu poate vedea 

îndeajuns. Se adaugă, strivitor, obsesia compromiterii subiectului prin 

incapacitatea de a găsi firul și tehnica turnării în verb și imagine pe măsură”. 

Dificultățile invocate sunt, desigur, reale și deloc greu de priceput în 

dramatismul lor. Lectura cărții le atribuie însă degrabă statutul de răsfăț 

nedeliberat al modestiei autorului. Fiecare pagină a volumului conturează 

izbânda asupra acestor dificultăți. „Condeierul” privește și având știința 

privirii, vede pătrunzător atât în peisaj, cât și în istorie, atât în habitudini ale 

locului, cât și în mentalitățile celor care-l însuflețesc. Relieful continentului 

american are, desigur, unicitate, dar în el natura își încearcă energiile și 

fantezia ca oriunde în altă parte. Similitudinile și sensurile fenomenelor nu 

sunt de identificat în formele exterioare, ci la un nivel de adâncime și, în 
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același timp, de permanență. La fel se întâmplă cu istoria acestor lumi care, 

deși se constituie din fapte inedite, reeditează cu diferente nedecisive istoria 

unor locuri de aiurea. Otawa, Montreal, New York sau Dallas au străzi mult 

mai liniare și edificii mult mai înalte decât în altă parte. Legendarul 

continent american adăpostește însă în alcătuirile lui citadine oameni nici 

mai „mari”, nici mai „mici” decât în alte părți. În oricâte generații s-ar fi 

succedat, ei vin dinspre bătrâna Europă și reporterul exersat în relaționarea 

prezentului cu trecutul nu poate să nu observe că sinteza rezultată mai poartă 

în sine semnele elementelor alcătuitoare. Pentru asta nu trebuie să 

bombardeze pagina cu date informative (pe care le distribuie strict, riguros 

și, mai ales, funcțional) și nici să plonjeze în adâncimi psihologice. Simțul 

observației lucide și independente îi este de ajuns, și Neagu Udroiu o 

exploatează cu chibzuință. Aici își află punctul principal de sprijin și 

înfrângerea „incapacității de a găsi firul și tehnica turnării în verb și imagine 

pe măsură”. Ele nu pot fi, în niciun caz, matrițate. Informația exactă și 

excesivă ar da impresia unei expuneri aride. Metaforizarea nestrunită ar duce 

la o licirizare diluată și prea puțin convingătoare. Autorul nu respinge și nu 

adoptă în exclusivitate vreuna din cele două variante expozitive. Materialul 

informativ e „turnat” în „poveste” în care atracția pentru precizie nu 

interzice verbului să se desfășoare într-un plan emoțional bine strunit și, prin 

asta, credibil. Alianța termenilor e benefică fiecăruia dintre ei. Și, mai ales, 

acestui gen reportericesc, pe care Neagu Udroiu știe să-l propulseze spre 

nivelurile de sus ale informației moderne și ale literaturii de calitate. La 

capătul acestei cărți, criticul nu poate altceva decât să-și mărturisească 

satisfacerea simultană a exigențelor specializate și a plăcerilor unei lecture 

întru totul agreabile. 

Prin reportajele lui, lumea se povestește în cuvânt românesc. 

1994 

Mircea Sântimbreanu 

Nu pretinde nimeni că succesul contemporanilor noștri, colegi și 

confrați, nu ne-ar bucura și pe noi, contemporanii lor. Doar că - adaug eu - 

nițel cam postum. De regulă, post-mortem. Ei bine, căutând explicația 
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faptului că mă aflu la acest microfon și negăsind-o, mă gândesc - în 

disperare de cauză - dacă nu cumva Neagu Udroiu și-a amintit cum că am 

făcut parte din rândul celor handicapați care se puteau bucura de succesul 

oricui și mai ales al tinerilor, la palierul unde se decide atât de ușor ratarea. 

Bănuiesc, așadar, că mă aflu aici ca un omagiu adus amintirii. Amintirea 

unui român aflat la nord de ecuatorul meschinăriei. Și care român în 

continuarea meseriei sale de dascăl, devenit editor, cedând 10% din teren 

pentru Milă, Pilă, Silă și… Ion Lilă, dar a apărat cu ghearele și cu dinții 

fotoliul de orchestră cuvenit talentului întemeiat pe talent. 

…Printre aceștia Neagu Udroiu cel de acum 15-20 de ani, cel pe care, 

în chip de Charles Bronson întinerit, îl putem admira și pe coperta a IV-a a 

cărții a cărei apariție ne-a adunat astăzi aici. 

Departe de mine prezumția că m-aș număra printre semnele zodiacale 

ale domnului Neagu Udroiu. Nu i-am fost nici fort, nici contrafort. Cel mult, 

așa cum scrie domnia sa într-o dedicație „cu drag despre felul său de a fi”, 

am încheiat citatul, confort. Odată, cel mult de două ori, confort. De fapt, 

talentul nu este altceva decît norocul rarisim al cuiva de a îmbina o sumă 

uriașă de calități cu câteva - foarte puține - împrejurări faste. Aceasta 

deoarece împrejurările, una singură chiar, pot aprinde sau pot (mult mai 

rapid) stinge vocația cuiva, încă din cea mai fragedă pruncie. Știu aceasta 

dintr-o viață de profesor unde am executat nu o dată adevărate săpături 

arheologice pentru a dezgropa individualități deja zidite la 10-12 ani în 

cavourile inhibiției și rezistenței interioare. Copii normali dar umiliți și 

speriați, în consecință surzi și muți la cea mai elementară tentativă de 

comunicare „didactică”. Urechea lor, zdrobită de zbierete și recriminări, ea 

trebuia reconstituită pentru a o face - în convalescență – să te audă din nou, 

și mult, mult mai târziu să te și înțeleagă. Să întoarcem însă medalia dinspre 

snopul celor decapitați, spre stemă, spre pajură, spre subiecții dotați. Și care, 

la rândul lor, au nevoie de noroc, de acea clipă în care fulgurația Fortunei 

coagulează ani de așteptare și de trudă, clipa desprinderii, a înscrierii lor pe 

orbita consacrării. 

Fiecare dintre noi păstrează amintirea acestor oameni - șansă și într-

un altar interior, o flacără le luminează din când în când chipul. Cu 
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gratitudine uneori, mai rar, cu remușcare cel mai adesea. Și cu aceasta am 

încheiat emoționantul exercițiu de auto-admirație. Căci marele noroc al lui 

Neagu Udroiu – care a fost până acum un mare gagnant, marele său noroc 

este el însuși. Și partea lui de moștenire, atât de rotundă, din averea genetică 

a Udroilor din Cartojanii de Vlașca: robustețea, tenacitatea de maratonist - 

căci fără voință omul e un simplu obiect -, orgoliul peceții proprii, acea 

„gheară de leu” inconfundabilă a oricărei personalități. Curiozitatea 

scormonitoare de a ști oricând și pretutindeni totul despre totul (și ceva pe 

deasupra)… Și aș putea continua fără niciun motiv subaltern de a-l linguși.  

Ne întâlnim în această carte cu mersul inteligent pe mai multe 

continente al cetățeanului planetar Neagu Udroiu, fapt ce contribuie în plus 

la des-contingentarea textului, la strania senzație de zbor continuu, silențios, 

de promenadă „pohta ce a pohtit”. În deplină eleganță a imponderabilității, 

ca un Speedman din desenele animate science fiction. Sudoarea reporterului, 

neodihna, gâfâiala, erodarea, enervarea, „punctul mort” lipsesc la apel. Și 

aceasta când știm perfect că nu era plătit ca să scrie „impresii de călătorie” 

sau cărți, că toată această muncă de geologie-poetică o exersa în afara 

„orelor de servici”, ele însele nenormate, așadar în ne-odihna timpului său 

liber, oră de oră, an după an, ca un nou sisif osândit la a-și continua non stop 

maratonul într-un blestem al suveicii… 

Am pornit de la grila enciclopedică a cărții. Voi pune punct acestui 

paragraf căci dacă distincția cărții decurge într-adevăr din această croială, 

frumusețea ei își are izvoare proprii. Planiglobul devine un fagure ce își 

deschide alveolele numite convențional orașe, iar acolo, ca într-o picătură 

magică, realmente o picătură (nu o dată mai puțin de o pagină de text) se 

reflectă lumi, tensiuni, înălțări și căderi, aspirații… istorie, devenirea. 

Această „lecție de anatomie” a istoriei, în clar-obscurul ce îi este propriu, mi 

se pare performantă pe toată întinderea literaturii românești de gen. Aceasta 

cu atât mai mult cu cât autorul se dovedește nu doar un voluptuos, ci un estet 

al explorării. Căci pe de o parte, ca într-un pariu cu sine însuși, autorul arată 

fiecare temă dintr-un unghi mereu inedit, niciodată repetat. Pe de altă parte, 

grefierul neutral și laconic Neagu Udroiu știe perfect ca din câteva așchii de 
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realitate să creeze episoade de neuitat. Câteva trăsături, câteva detalii aduc 

sub ochii noștri orașe niciodată văzute (și despre care poate nici n-am auzit), 

ele își dobândesc relieful, amprenta, timbrul. Tocmai de aceea, pe lângă 

asemenea grațioase vignette care reprezintă regula compozițională a cărții, 

articolele despre Paris sau New York, 46 de pagini fiecare, ne apar ca 

veritabile romane-fluviu. 

Încă două remarci. Absența veninului, a caricaturii, a defulării 

sarcastice din paginile cărții. S-ar zice, la prima vedere, că lipsește dintele 

politic. În realitate, ceea ce lipsește este incisivitatea lătrată. Neagu Udroiu 

pășește prin orașele lumii, dintre care pe unele în mod cert nu le iubește, cu 

eleganța unei feline de rasă, sugerând printr-o simplă scuturare de coamă sau 

încruntare de gheară, mai mult decât orice mârâitură, dezagrementul. 

În fine, trebuie neapărat relevată - și o fac cu sinceritatea uimirii - 

expresivitatea condeiului său. Neagu Udroiu oficiază, ce-i drept, ca un 

reporter al secolului XX-XXI, documentat și riguros, dar nu „cu explicații 

docte pentru studenții harnici”. Ci cu o vibrație a simțirii, cu irizări lirice și 

emoționante ce fac ca, în intars, textul să fie zmălțuit cu adevărate scurte 

poeme. Ca să nu mai vorbesc despre plăcerea irepresibilă de a evoca și de a 

folosi culoarea, de a portretiza memorabil, de a mânui metafora ca pe o 

unealtă uzuală, precum mistria zidarul. Explicația există și îmi îngădui să o 

avansez: Neagu Udroiu se pregătește să devină prozator. Sau, și mai rău, 

poet. 

Presupun că din acest motiv domnia sa și-a și reactivat editorul, 

deocamdată ca prezentator. Îl rog să ia act că îi stau la dispoziție ca lector și 

- dacă-mi permite - ca sfătuitor. Cu aceeași editură, Porto-Franco, dar cu alt 

corector. Ar fi, mă gândesc, un fel de a face ca norocul de care vorbeam, 

norocul acestui mare gagnat, Neagu Udroiu, să continue. Iar după anul 2000, 

deci mâine-poimâine, îi dau dezlegare la ospățul total, după care nu știu de 

ce, sunt sigur că tânjește mult: MEMORIILE. Observați? Felina zâmbește. 

Caveant Consules! Consulii să ia aminte!     1995 
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Mircea N. Stoian 

O apariție de ultimă oră este cartea lui Neagu Udroiu „Coreea de Sud 

și veacul Pacificului”, apărută la Editura Niculescu. Este o carte incitantă, 

despre un miracol Asiatic, care cuprinde note de călătorie despre țări exotice 

ca Indonezia, Hong Kong, Thailanda, Singapore și, evident, Coreea de Sud. 

Plină de date, folosind tehnica jurnalului, autorul încearcă în cartea sa să 

explice miracolul care a propulsat această zonă a lumii în fruntea țărilor cu o 

dezvoltare vertiginoasă. 

Accesibilă dar și incitantă, „Coreea de Sud și veacul Pacificului” 

poate constitui un punct de reper pentru cei care doresc să se familiarizeze 

cu un fenomen aparent inexplicabil. 

1997 

Ştefan Zaides 

Neagu Udroiu - publicist atestat de opera sa ca un veritabil baron al 

„dinastiei Gutenberg”, ca să ne referim oarecum la titlul uneia dintre primele 

sale cărţi - şi-a lansat, la librăria bucureşteană „M. Sadoveanu”, volumul 

„Sub roţile Carului Mare”. A câta carte? Dacă pe primele le primeam, cu 

autograf, de la autor, vrăjmăşia vremurilor vitrege pe care le traversăm, cu 

urme adânci şi în viaţa scriitoricească, face ca autorii să nu mai fie defel 

darnici între ei, mai ales dacă la lansare alte treburi, imposibil de amânat, te 

fac să fii absent. Acest fapt nu mă poate împiedica, totuşi, să consemnez 

apariţia unei cărţi ca aceasta, cea mai recentă „Sub roţile Carului Mare”: ea 

are ca erou agenţia de presă şi, mai ales, Agenţia Română de Presă 

AGERPRES, actualmente - tot de autor, nu ştiu de ce, cu numele nou, post-

revoluţionar - numită ROMPRES. 

Cine a slujit într-o astfel de întreprindere modernă de presă nu poate 

să nu tresară la fiorul de a se fi lăsat, decenii în şir, atras de caierul 

evenimentelor, din care a tors sute de mii de ştiri, informaţii, comentarii şi 

analize ale istoriei ţării noastre şi ale lumii. Din acelaşi fuior am tors, 

împreună, un fragment bunişor din viaţa-ne. Împreună şi dimpreună şi cu alţi 

slujitori condeieri ai agenţiei române de presă. Multe evenimente, la rându-

le, legate de aceşti condeieri şi truda lor cotidiană au fost puse, iată, pe 
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hârtie, istorii semnificative pentru presa română, de unul dintre slujitorii ei, 

Neagu Udroiu, „publicist de reală vocaţie”- cum l-a numit un confrate - şi 

care, descălecător pe mai toate meridianele lumii, a dat la iveală cele văzute, 

trăite şi - uneori - aventurier cunoscute, întâmplări în mai multe volume. 

Cartea cea nouă a publicistului Udroiu, lansată către publicul care îi 

cunoaşte opera şi i-o iubeşte, şi de către alţi doi oameni, extrem de 

cunoscuţi, ai scrisului, i-am numit pe domnii Răzvan Theodorescu, fost 

director general al Televiziunii Române, şi Paul Grigoriu, director general 

adjunct al Radiodifuziunii române, cartea cea nouă „Sub roţile Carului 

Mare” va dezvălui ceva, ceva vrednic de admiraţie şi exemplificator pentru 

zămislirea informaţiei de presă şi de către sutele....poate miile de nou-veniţi 

în presa de după decembrie ’89. O presă care s-a născut şi creşte greu tocmai 

pentru că multora dintre patronii, managerii şi slujitorii ei le lipseşte acea 

picătură de suflet: chemarea şi trăirea evenimentului de presă, sensibilitatea 

şi prea multa strădanie de a-l nemuri în ştirea de zece rânduri, în relatarea de 

o mie-două de cuvinte. Lansarea s-a bucurat de o audienţă bogată 

şi...colorată: de la cititorul „de rând”, la căpetenii de cavaleri ai scrisului. 

De ce? 

Pentru că, sub zodia acestui Car Mare al ziaristului de agenţie, aş 

putea spune o castă aparte, şi-a adăugat Neagu Udroiu multe, multe fire 

argintate la tâmple şi un noian de amintiri pe care, iată-le, aşternute în 

înlănţuiri nebănuibile, în paginile noului volum.  

1998 

Vasile Răvescu 

Gazetar prin vocaţie, Neagu Udroiu face din biografia sa profesională 

pretext pentru a mai arunca o privire asupra evenimentelor petrecute în ţară, 

începând cu 21 decembrie 1989. 

Pe acest traseu sentimental sunt marcate momentele prin care Agenţia 

Rompres s-a definit ca una dintre primele instituţii democratice de presă, 

„scuturată de influenţe de orice fel, într-un deplin respect pentru dreptul de a 

fi informat şi dreptul la libera expresie”. 

Autorul trăieşte, din plin, în miezul faptelor, ca reporter, ca director 

general al agenţiei, raportându-se la evenimente şi personalităţi politice, la 
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reacţii dinăuntrul şi din afara ţării, oferind cu această carte o suită de 

mărturii, fără prea multe comentarii, aşa cum ne învaţă principiile 

jurnalismului modern. „Sărbătoarea Zilei Rompres”, la 8 ianuarie 1997, 

ocupă spaţiu cu generozitate, autorul reprimându-şi nostalgia şi dând 

prioritate tot documentului, ca o sugestie pentru ce va fi să devină această 

instituţie de presă. 

Pentru istoria frământată a acestor ani, pentru istoria presei, această 

nouă apariţie editorială reprezintă o sursă de informaţii ce merită cercetată 

cu atenţie.  

1998 

Autorul  

Reputatul publicist Neagu Udroiu adaugă duminică încă un an în 

buchetul vieţii. Cel de-al 71-lea. Îi urăm „La mulți ani!”. 

„Mă urmăreşte acea recomandare făcută de un om de ştiinţă: într-o 

împrejurare anume de te presează timpul, opreşte-te la 4-5 subiecte de 

abordat! Cu alte cuvinte, mulţumeşte-te cu atât cât poţi duce! Mă conformez. 

1. Când aflam de cutremurul ce zguduia Japonia în 1924, am crezut că 

factura de nedreptate ce trebuie plătită de un popor şi-a atins cota de 

toleranţă în cazul arhipelagului nipon. Războiul m-a contrazis: Japonia se 

vede trântită la pământ, iar catedrala din Hiroshima, ţinută cu ziduri în bătaia 

vânturilor, văzută şi de mine la ceas de pace, are doar rostul să confirme cum 

că toate câte am aflat sunt adevărate. Puţini ani mai târziu mi-a fost dat să 

ajung la Kobe, după un cutremur de proporţii, ca şi cum ţara nu putea păşi în 

veacul următor fără un asemenea tribut dureros. Lovitura de trăsnet din 

ultimele săptămâni face dovadă că niciun rău, oricât de mare, nu poate fi 

catalogat drept cel mai sângeros. (…) Mi-e clar: saltul peste prăpastii vine 

din genă, îl ai sau nu. 2. Mă înspăimântă câte se întâmplă în ţări arabe, 

cumva apropiate nouă şi (cândva) prietene. Disting trăsături de unire: se iese 

în stradă, formulând simplist, pentru a cere pâine şi democraţie. Automat, 

democraţie înseamnă aversiune faţă de dictatură. De înţeles: dictatorii de pe 

tot Pământul au legat de numele lor tot ce ţine de existenţă. (…) Şi ei, 

dictatorii, sunt legaţi prin ceva care-i trădează: neputinţa de a înţelege pentru 



80 

106 

 

cine bat clopotele. Refuzul de a părăsi puterea trebuie căutat în miopia cu 

care şederea la putere îi gratulează aproape fără discernământ. (…) 3. O 

fantomă străbate Europa şi globul întreg. Se cheamă WikiLeaks. N-am mai 

trăit de mult frenezia unui astfel de eveniment la zi şi avem dovada în pofta 

devoratoare asupra altor evenimente cruciale existente pe tapet: divorţuri 

strălucite, logodne nobiliare, dosare de efect. Două mi se par a fi efectele 

imediate de proporţii. Un strălucit câştigător: transparenţa. Nu se putea găsi 

un catalizator de acest calibru, capabil să netezească drumul nostru, al 

tuturor, în a şti toate câte se întâmplă dincolo de ochii şi urechile noastre. Un 

perdant pe măsură: confidenţialitatea. (…) Vor ieşi la vedere imense 

avantaje născute în maternitatea WikiLeaks. (…) 4. Înregistrez cu tristeţe 

entuziasmul stârnit în unele cercuri de pe la noi legat de sancţionarea 

bosniacilor. Explozia de bucurie vine dinspre şansa noastră de a călca falnic, 

fără pas, mai departe, în locul lor. Părerea mea: şi de-ar fi să ne vedem rugaţi 

cu duioşie, răspunsul nostru nu poate fi decât cel găsit într-un vers: Noi 

niciodată, noi nu! 5. Cred că ştiu de unde vine plăcerea de a-mi privi ziua de 

naştere sub chip de lebădă strălucind aproape, la început de aprilie. Mergeam 

spre liceu – Sf.Sava - şi traversam, ca de fiecare dată, Cişmigiul în viteză, 

întru recuperarea timpului consumat de tramvai. Era prima dată când 

zăream, în zona dinspre Conservator, lenevind pe oglinda lacului desenul 

angelic al făpturii visătoare, pufoase şi albe. Şi era ziua mea. Realizam, cred, 

pentru prima oară evenimentul. Şi l-am asociat ca pe un semn ţinând de 

mister. De atunci, în fiecare an, aştept să prindă contur în imaginaţia mea (tot 

mai obosită de izbituri de asteroizi ce poartă diverse nume), aştept să se 

ivească ea, lebăda. Lebăda albă. Un pachebot transatlantic nu mi-ar umple 

sufletul cu astfel de plinătate şi rotunjime. E drept, de câtăva vreme, ivirea în 

capul drumului a lebedei plecate la drum, printre trestii să se culce, se lasă 

precedată şi anunţată, cu doar câteva zile mai devreme, de profilul înnegurat, 

viforos al unei alte fiinţe plutitoare: o lebădă neagră. Îmi intră şi ea în casă şi 

rămâne cât e ziua de mare, ca apoi să se prelingă, dureros, a lacrimă. Îmi 

aduce aminte de ziua care m-a despărţit pentru totdeauna de mama”.  

2011 
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C. Stănescu 

Ați auzit de Spendos ori Bad Ragaz? Eu nu. Știți ceva despre Chau-

de-Fond și Einsiedelen? Cei mai mulți, ca mine, habar n-au. Denumiri ce mi 

se pare că vin dintr-o țară imaginară sau dintr-o Atlantidă scufundată: Perge 

și Gauder, Petralona și Pusa, Samokov și Tzora, Tzukuba și Vaduz ori 

Zhuhai ne pot sugera, în egală măsură, constelații pe o hartă poetică a cerului 

ori a fundului de ocean, specii necunoscute de pești ori arbori pietrificați în 

straturile geologice. Nici n-am greși prea mult socotind aceste înșiruiri 

bizare de litere niște nume pur și simplu inventate: pentru cei mai mulți 

dintre noi, ele rămân pe veci necunoscute, ca și cum n-ar fi, așa cum, în 

copilărie, un cuvânt cu sunete miraculoase ca Famagusta bunăoară, nu era un 

oraș din Cipru, ci numele unei zeități exotice cu excitante însușiri caline. 

Orașele înșirate mai sus - căci orașe sunt - constituie doar câteva dintre 

sutele de așezări omenești ale globului - din Europa, Africa, Asia, America - 

pe care Neagu Udroiu, călător impenitent, le-a străbătut în câteva bune 

decenii la rând. Din punctul de vedere al numărului de kilometri pe care 

acest înfometat de spațiu i-a străbătut, Neagu Udroiu poate fi comparat, la 

noi, doar cu alt reporter frenetic, actualul ambasador al nostru în Polonia, 

Ioan Grigorescu, și, dintre străini, cu celebrul Egon Erwin Kisch, clasicul 

reportajului mondial. Recentul său volum „Pieton prin orașele lumii” 

(Editura „Niculescu”) prezintă în cele aproape 650 de pagini o lume 

fabuloasă, „stoarsă” din carnetele de reporter pe care le-a umplut în mulții 

ani ai lungilor lui călătorii pe mapamond. Multe dintre aceste călătorii au 

fost făcute „pe vremea lui Ceaușescu”, ceea ce confirmă, o dată în plus, că și 

în acea „epocă întunecată” mulți reporteri, oameni de condei, scriitori și 

artiști s-au bucurat de numeroase „evadări” în lumea liberă, în pofida 

pușcăriei în care trăiau. E un paradox ce nu trebuie uitat. Călătoriile acestea 

au reprezentat, pentru mulți privilegiați din categoriile amintite, un soi de 

„respirație artificială”, în compensație la aerul închis dinăuntru. Neagu 

Udroiu a fost și el, în acest sens, unul din numeroșii privilegiați, cu singura - 

însemnata! - deosebire că a înțeles să-și „plătească” acest privilegiu cu vârf 

și îndesat: chinuindu-se să descrie fiecare colț din locurile pe unde a trecut. 
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A rezultat acest volum masiv (adăugat altor două apărute anterior, în 1976 și 

1994), un volum în care te cufunzi ca într-un imperiu fabulos (cu 135 de 

orașe!), pentru majoritatea dintre noi inaccesibil. Când e week-end și afară 

plouă și timpul ne ține în casă, putem lua cu încredere în mână această carte 

de călătorii, devenind și noi, pentru câteva ore, „pietoni prin orașele lumii”. 

Călătoria merită făcută.  

1999 

George Arion 

Recomandarea mea pentru Neagu Udroiu este susținută de 

cunoașterea scrisului său, caracterizat prin robustețe, profunzime, forță de 

seducție. Cărțile sale și-au câștigat o audiență incontestabilă, impunându-se 

prin calități scriitoricești cu o notabilă cotă de originalitate. Scrierile lui 

Neagu Udroiu beneficiază de un verb bine stăpânit, imaginativ, cu un 

superior simț al metaforei. 

1999 

Petre Ghelmez 

Subsemnatul Petre Ghelmez, membru titular al Uniunii Scriitorilor 

din România, îl recomand pe domnul Neagu Udroiu să fie primit, cu drepturi 

depline, în rândurile Uniunii noastre, având în vedere întreaga activitate de 

creație a domniei sale, concretizată în cele 22 de cărți de eseuri și reportaje 

literare, publicate până în prezent. 

Faptul că un autor are tăria să ceară intrarea în Uniunea Scriitorilor 

din România abia după ce ani de zile (23!) de la volumul de debut „Reporter 

pe Mississippi”, 1971, și-a încercat talentul în fața publicului și a criticii de 

specialitate, care i-au primit cărțile cu mult interes și cu cele mai favorabile 

aprecieri, este, prin el însuși, o dovadă de mare conștiință și moralitate 

profesională, de respect, totodată, față de actul scrisului și față de slujitorii 

săi. 

Volumele de eseuri și reportaje ale domnului Neagu Udroiu, „Pieton 

prin orașele lumii” I, II, III (1976, 1994, 1998); „America un loc sub soare” 

(1991); „Japonia se scufundă” (1996); „Gutenberg sau Marconi?” (1981); 

„Sub roțile Carului Mare” (1998) sunt numai câteva dintre titlurile domniei 
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sale, pe care cititorii, chiar în această explozie a tipăriturilor, din ultimii ani, 

le-au epuizat rapid din librării. 

Primirea domnului Neagu Udroiu în rândurile Uniunii Scriitorilor din 

România devine, astfel, un act firesc, de breaslă literară, în care putem avea 

doar regretul că, datorită exigenței și bunei cuviințe ale autorului, nu s-a 

întâmplat mult mai devreme. 

1999 

Ion Andreiță 

Subsemnatul, membru al Uniunii Scriitorilor din România - Asociația 

București - îl recomand pe domnul Neagu Udroiu de a fi primit în această 

breaslă a pălmașilor cu condeiul. De fapt, el face parte din breaslă, dar îi 

lipsește țidula care să-i ateste participarea organizată la această trudnică 

înhămare de conștiință. 

Neagu Udroiu este, mai ales, ceea ce se numește un scriitor voyageur 

(drumeț) – adică acea conștiință planetară care, pornind de la compatriotul 

Nicolae Milescu Spătarul și până la ardentul André Malraux, se pune 

necondiționat, cu dăruire și vocație, în slujba condiției umane. O dovedesc 

toate cărțile sale de călătorie - atât din țară, cât (îndeosebi) din străinătate - în 

care dragostea față de semeni înseamnă nu doar un sentiment de profundă 

iubire, ci și o neobosită atitudine luptătoare, o veghe neslăbită la respectarea 

adevărului cuprins în acel prim articol din Declarația Universală a 

Drepturilor Omului, care afirmă: “Toate ființele umane se nasc libere și 

egale în demnitate și în drepturi”. 

Nu voi numi aici titlurile cărților semnate de Neagu Udroiu - multe și 

valoroase – fiecare în parte, un argument al celor spuse mai sus. Voi adăuga 

însă că, pe cât de importante tematic sunt aceste cărți, pe atât de bine scrise 

sunt. Cărți care și prin scriitură sunt capabile să înfrunte timpul. 

Subliniind, așadar, ideea că în mâna “pălmașului” Neagu Udroiu se 

află un condei de talent, susțin din toată inima primirea lui în Uniunea 

Scriitorilor din România. 

1999 
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Autorul 

O nouă carte de Neagu Udroiu a văzut lumina tiparului la Editura 

Fundaţiei Culturale Române. Este o carte plină de întrebări la care răspund 

nu mai puţin de 70 de români din diaspora pe care autorul i-a întâlnit în 

cursul peregrinărilor sale pe meridiane. Mulţi dintre ei, celebri, alţii, 

anonimi, dar animaţi cu toţii de acel etern şi sfânt dor de casă. Vă oferim - ca 

un argument pentru lectura acestei cărţi - chiar cuvântul pregătitor al 

autorului. 

„Românii sunt mulţi şi peste tot, România - una singură. Încep aşa, 

adaptând o sintagmă în circulaţie de multă vreme, găsind-o nimerită pentru a 

sugera demersul condensat în paginile de faţă. Români de azi şi de 

pretutindeni se descoperă alături graţie unor îndemnuri de reporter risipite în 

acolada anilor mei de gazetărie. M-am simţit, când am avut ocazia îndemnat 

să bat la uşa sufletească a acestor oameni, ca un dar ce mi-l pregăteam 

pentru norocul de a-i întâlni, la ei sau la noi acasă. Fac şi azi la fel, când îmi 

surâde şansa. N-am intenţionat, Doamne fereşte, un altfel de capital decât 

scânteia ţâşnită din amarul vieţii, surprinsă asemeni flăcării de magneziu, pe 

obrazul hârtiei de calc. M-am închipuit, nimic mai mult, un fotograf purtând 

cu sine camera în stare să capteze trăiri, gânduri, sentimente. Elementul 

unificator se cheamă limba română şi m-aş putea considera drept unul care 

propune în fond interlocutorilor un exerciţiu. Un extemporal de limba 

română. În fotoliul din faţa mea sau la telefonul ţinut cu evlavie s-au aflat, 

după cum se va vedea, români sau iubitori ai României, oameni de toată 

isprava, fără rezonanţă aparte sau existenţe intrate în legendă. Reporterul 

este o fiinţă ciudată. El n-are condiţia obişnuită a omului care trecând pe 

stradă îşi rezumă trăirea la cele văzute şi auzite în tot pasul. Timpul său, 

cenzurat de nevoia comunicării suportă metamorfoze cel mai adesea 

neprielnice, decurgînd din starea proprie lui, care este una de veghe. 

Reporterul vede, aude, simte, discută, face asocieri, formulează 

concluzii, decodifică şi codifică, preocupat de examenul la care îl convoacă 

cititorul de mai târziu. 

Interviurile propuse spre lectură în acest volum reprezintă produsul 

unei asemenea stări de reporter în mişcare. Mi s-a întâmplat să ajung în 
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locuri străine unde trăiesc români. Când mi s-a ivit ocazia, le-am solicitat 

gânduri, sentimente, idei. Topite în date biografice minimale, ele au devenit, 

fiecare în parte, piese de lectură considerate de mine de interes. 

Cu timpul am perseverat în obiceiul de a căuta interlocutori din 

cosmosul particular al românilor trăitori dincolo de graniţele ţării. I-am 

urmărit cu egal entuziasm pe câţiva străini legaţi prin cultură de România. 

 Conversaţiile aduse sub ochii cititorului au un ecartament geografic 

şi unul nu mai puţin larg în timp. Condiţiile în care s-au desfăşurat sunt 

deosebite şi ele merg de la confortul clasic la inconfortul acut. Una este să fii 

aşteptat cu masa pusă, şi alta să stai de vorbă la telefon, în staţia de tramvai, 

sub tensiunea lipsei de timp şi a improvizaţiei. Îmi vor fi iertate, sper, o dată 

înţelese aceste detalii, inconvenientele coborând din improvizaţia întrebărilor 

şi, uneori, a răspunsurilor, diferenţele de durată şi de angajament în defileele 

confesiunii. Separate în timp şi spaţiu, textele descusute din tivul benzii de 

casetofon şi carnetul de buzunar prezintă inevitabil repetiţii, simplificări, 

frazări îndoite cu o anume greutate pe traseul ideilor. Am preferat o doză 

suplimentară de naturalism câştigului prin stilizare, care ar fi însemnat cu 

siguranţă o operaţie nedelicată şi cu urmări în planul originalităţii în 

exprimare. 

 Întâlnirile mele au fost provocate de reporter fără a fi avut atunci 

cristalizată perspectiva cuprinderii într-un acelaşi volum. 

 Când mi s-a ivit prilejul, am prezentat cititorului câteva din 

convorbirile de faţă. Ele se regăsesc însă pentru prima dată în volum, graţie 

iniţiativei Editurii Fundaţiei Culturale Române. Mulţumirile ce i le datorez 

circumscriu în mod firesc pe toţi cei care au participat la efortul de editare şi 

tipărire.” 

1994 

Dan Constantin 

Prietenul Neagu Udroiu a plecat din lumea lui Moromete, dintr-un sat 

al Teleormanului şi, după ani, la ceas de bilanţ, poate spune că a ajuns foarte 

departe. Şi la propriu, şi la figurat. Într-o epocă a muncii tenace şi cântecelor 

de brigadier, tânărul ucenic de la Vulcan a străpuns cu trudă spre mediile 
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universitare şi a devenit un intelectual în sensul pur al cuvântului. Vocaţia l-

a împins spre jurnalism, lăsând deoparte poate o carieră de succes în marea 

industrie. A păstrat însă în meseria grea a scrisului la gazetă candoarea 

copilului care se plimba în Roata natală cu picioarele goale prin roua 

dimineţilor, dar şi fermitatea morală a muncitorului călit în trei schimburi. 

Jurnalismul i-a deschis uşa celor mai importante instituţii de presă, dar şi o 

poartă spre lume. Reporter prezidenţial a văzut pe viu mari momente din 

istoria glorioasă a diplomaţiei, în vremea când vocea României conta. La 

vârsta maturităţii a reprezentat ţara ca ambasador. În fiecare moment nu şi-a 

uitat harul scrisului şi l-a respectat prin munca de zi de zi deprinsă la gazetă 

şi adunarea impresiilor, mereu proaspete, mereu surprinzătoare, în cărţile 

oferite publicului. Acum, un nou volum este trimis spre cititori: „La Nord şi 

la Sud de Ecuator”. Exact acolo unde ne dorim să fim şi să nu uităm să ne 

întoarcem. De ziua lui, astăzi, şi pentru noua carte care întregeşte raful de 

bibliotecă rezervat, îl împovărăm de a fi „Omul Zilei”. La mulţi ani şi multe 

cărţi!  

2013 

Ioan State 

Gazeta de Transilvania publică urmatoarea informaţie: "Braşovul se 

află de azi în legatură aproape cu toată Europa. În 18 august, telegraful se 

afla finit până aici, a înaintat prima depeşă până la Viena". Aceasta, în nr. 

64, din luna august 1854. Cele de mai sus sunt preluate din cea mai 

documentată istorie şi analiză sistemică a domeniului, pe care o 

recomandăm. 

Lucrarea se constituie o ofertă generoasă pentru beneficiarul - 

receptorul mass-media, practic, în ultimii ani, pentru majoritatea cetăţenilor 

ţării. Cine se află în spatele diverselor informaţii, cum se culeg, prelucrează 

şi transmit acestea? Un răspuns din interiorul sistemului, îl dă cunoscutul 

publicist Neagu Udroiu. Ne amintim cu plăcere de lucrările „Gutenberg sau 

Marconi?”, „Eu comunic, tu comunici, el comunică”, şi mai recentele „Sub 

roţile Carului Mare” şi „Tehnologia în tranşeele informaţiei”. Numai 

enumerarea acestor titluri face ca lucrarea la care ne referim să suscite 
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interesul (captivat de numeroasele scrieri de călătorie ale autorului - 

adevărate radiografii culturale a diverselor popoare). 

Charles Havas (1832) este considerat inventatorul agenţiilor de ştiri. 

Rothschild-ii au facut avere datorită unei corespondenţe particulare care a 

anunţat victoria engleza de la Waterloo cu opt ore înainte ca acestea să 

ajungă la miniştrii Maiestăţii sale. Asistăm la o incursiune în intimitatea 

teoriei şi practicii specifice acestui sector mass-media, care se ocupa de 

colectarea şi disiminarea de stiri din cele mai diverse. Marile agenţii au azi o 

producţie de milioane de cuvinte pe zi, ele dezvoltându-se pe suportul unor 

noi tehnologii de transmisie. Ne sunt prezentate modalităţi şi proceduri de 

transmitere a ştirilor, aspecte tehnice, cu exemple din practica autorului şi nu 

numai, surse de erori şi întârzieri, constrângeri de natură financiară. Atât 

pentru agenţii cât şi comunicare. Starea de până în 1989, în toate 

organismele ei centrale, ne este descrisă cu pitorescul, dedesubturile 

condiţiilor trecute şi a poziţiei reporterului. Autorul relevă elemente de 

formare a jurnalistului. Pornind de la calităţile Ştirii (exactă, transmisă rapid, 

completă, interesantă, concisă). Ni se oferă un ghid practic cuprinzând: 

tehnologia alcătuirii ştirilor, de la emiţător la receptor, precizări şi rigori ale 

scrisului privind omogenizarea stilului informaţiei, exemple de redactare a 

scrierii, algoritmi în acord cu tehnica transmiterii buletinului de ştiri, chiar şi 

un îndrumar editat de Reuters. Sunt expuse geneza, starea la zi, analiza 

comparativă, eficienţa agenţiilor din întreaga lume, relaţiile acestora. Autorul 

se lasă sedus de management. Într-o altă structurare, sub o definire standard 

a capitolelor şi subcapitolelor, de altfel realizată inspirat şi cu semnificaţii 

alese, lucrarea s-ar putea constitui, dacă nu în tratat, cel puţin într-un 

manual de management în domeniu deosebit de valoros. Mixul de marketing 

este relevant sub cele patru dimensiuni ale sale. Sunt explicite trimiterile la 

atribuţii şi programe, la analiza impactului tehnologic în domeniu. Se 

tratează la picior de egalitate ambele forme ale inteligenţei omului - inovaţii 

tehnologice şi creaţia artistică. 

Se impune să privim "media" în context naţional, politic şi 

economic dar să şi participăm la o dinamizare şi diversificare a colaborării, 
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la reformare şi restructurare, la o abordare globală în domeniul comunicării. 

Se tratează lanţul şi dezechilibrul fluxului informaţional, etica şi deontologia 

jurnalistului, cenzura şi auto-cenzura, proprietatea intelectuală, democraţia în 

aceste instituţii atipice. 

Fascinaţia lucrării, dincolo de bogaţia informaţiei, de 

pragmatismul motivat teoretic, constă şi în ritmul alert, palpitant, presărat 

cu metafore decorative specifice reportajului şi eseului, trimiţându-ne 

deseori către literatură şi poezie. 

O vârstă nouă are media actuală: tineri inegali de talent şi depozitari 

de experienţă. Nu mai puţin tânar, prin sârguinţa de a transmite acumularile 

de o viaţă celor aflaţi în formare sau perfecţionare, este Neagu Udroiu, 

astăzi nominalizat pentru Premiul dc excelenţă al reţelei "MIX FM". 

2001 

 

Mugur Isărescu 

De ziua Dumneavoastră, îmi face plăcere să vă transmit călduroase 

felicitări, însoţite de urarea de viaţă îndelungată, în sănătate şi fericire. 

Aceleaşi bune gânduri le transmit familiei Dumneavoastră. 

Am citit, într-o admirabilă prezentare, că Dumneavoastră aţi plecat 

din lumea lui Moromete, dintr-un sat al Teleormanului, şi aţi plonjat în 

tumultul lumii globalizate. 

Cu siguranţă însă că atât Jurnalistul, Scriitorul şi Formatorul de 

Opinie, cât şi Diplomatul Neagu Udroiu îşi datorează în bună măsură 

performanţa şi filonului ale cărui rădăcini se regăsesc în fascinantul climat al 

satului teleormănean. 

Vă rog să primiţi, ca amintire, un album dedicat Palatului Vechi al 

BNR, primul din seria în pregătire „Palatele Băncii Naţionale a României”. 

La mulţi ani! 

2014 

Autorul 

Cu ani în urmă, după prima mea vizită în Japonia, am scris o carte, 

„Mâine, în secolul următor”. Am intitulat-o astfel, sedus de frecvenţa cu 

care îmi parveneau referinţele la viitor, plasat cu insistenţă departe, în veacul 
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ce vine. Revenit la Tokio, caut cu insistenţă să descifrez tematica viitorului. 

Pentru cartea născută din carnetele ce m-au însoţit pe drumeagurile nipone 

mă opresc, stimulat de convingerea că viitorul naţiunii este legat de 

nedumeririle şi grijile zilei de azi, la acest titlu: „Japonia se scufundă?” 

        1996 

Ion Predoșanu 

Experimentatul ziarist Neagu Udroiu s-a aflat, după Revoluţie, vreme 

de şapte ani, într-unul dintre cele mai invidiate posturi publice din România - 

făuritor al Agenţiei Naţionale de Presă „Rompres”. Ca „Pieton prin oraşele 

lumii”, în mai multe rânduri şi volume, comentator avizat al unor fenomene 

prinse între coperţile altor tomuri precum „America - un loc sub soare”, 

„Japonia se scufundă?” sau „China - dragonul pe roţi”, ca să amintim doar 

câteva dintre apreciatele sale apariţii editoriale din ultimii ani, el a recidivat 

cu „Sub roţile Carului mare”, de fapt o revenire la „cei şapte ani de-acasă”, 

adică de la Rompres. 

Un volum tipic de jurnal de bord al unui martor ocular voit imparţial, 

dar, firesc, subiectiv, prins în bombardamentul informaţional din jurul său. 

Se simte cum autorul presupus a fi, metaforic vorbind, la cârma Carului 

Mare, îşi refuză încă desconspirarea pastei curgătoare a gândurilor. 

Motiv pentru care paginile se citesc cu nesaţ, inclusiv printre rânduri. 

Punctul de plecare este vremea tulbure din decembrie ’89. Din acel moment 

şi până la debarcarea din 2 mai 1997, sunt urmărite, pas cu pas, chinurile 

facerii şi desfacerii guvernelor postrevoluţionare, campaniile electorale şi 

alegerile din România. 

Din informaţiile inedite şi gândurile domniei sale răzbat împlinirile şi 

neîmplinirile, opintelile şi asperităţile întâmpinate în truda de recroire a 

drumului Rompres. 

Detaşat de întrebările, mirările şi răspunsurile de bună credinţă din 

„Sub roţile Carului mare”, ca fost „purtător al tricoului Agenţiei naţionale 

de presă”, îl gratulăm pe Neagu Udroiu cu titlul de OM AL ZILEI. 

1998 
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Constantin Vlad 

Recent, la Fundația Europeană Titulescu, în prezența unei numeroase 

și distinse audiențe, a fost lansată cartea „Zăpezi din Miazănoapte. 

Ambasador în Finlanda”, datorată lui Neagu Udroiu. O carte mai puțin 

obișnuită, dacă se au în vedere dimensiunile ei: peste 800 de pagini. Într-

adevăr, înainte de a-i deschide coperțile, cititorul poate fi tentat să se întrebe: 

ce se poate scrie într-un volum atât de gros despre o țară cu puțin peste cinci 

milioane locuitori, de undeva din nordul îndepărtat al Europei? Dacă are însă 

curiozitatea de a răsfoi câteva zeci de pagini, acel cititor al începe să-și 

schimbe părerea. Și dacă va continua lectura, va vedea că are în față o 

excelentă lucrare despre o țară de succes, de mare succes, care și-a găsit în 

Neagu Udroiu un condei cult, cu talent literar, cu un verb de gazetar 

experimentat și harul unui scris frumos, plin de culoare și metafore – într-un 

cuvânt, un autor care știe să facă și să aștearnă pe hârtie ceea ce vede. 

„Zăpezi din Miazănoapte” este o carte-monument, dedicată 

Finlandei, destinată cititorului român. Când spun “destinată cititorului 

român”, rămân totuși la o formulare generală și abstractă, constatând doar 

faptul că acestuia cartea îi stă la dispoziție în limba maternă. Ceea ce vreau 

să spun, însă, e mult mai mult: Neagu Udroiu și-a scris cartea cu gândul la și 

pentru români. Parcurgându-i paginile ai impresia că el, autorul, îți face cu 

ochiul pe deasupra lor și-ți spune: “Prietene, aici e vorba de noi, ne privește 

pe noi”. În acest sens, volumul lui Neagu Udroiu e o carte de învățătură, 

pentru că despre Finlanda este mult, foarte mult de învățat. Și nu poate fi 

apreciat îndestul efortul autorului de a fi interpretul în limba română a unei 

experiențe cu totul deosebite. După cum, nu poate fi considerată decât drept 

lăudabilă găzduirea ei sub prestigioasa egidă a Editurii Niculescu, în cea mai 

bună tradiție a acestui veritabil focar de autentice valori culturale. 

Cartea se constituie, de fapt, într-o cuprinzătoare enciclopedie de 

personalități și de performanțe care, la un loc, poartă un nume: Finlanda. În 

domeniul cultural, ea înscrie un roman precum cel al lui Alvar Aalto, pentru 

arhitectură și design, Wäino Altonen, pentru sculptură, Gallen-Kallela pentru 

pictură, Alexis Kivi pentru literatură, cel al ilustrului muzician Jean Sibelius 

șimulți alții. Aplecându-se asupra vieții și creației lor, Neagu Udroiu este un 
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biograf atent și scrupulos, cu suflet de artist. Le calcă pe urme, le caută și le 

găsește fructele talentului lor răspândite prin toate colțurile Finlandei, 

înnobilând clădiri emblematice și interioare care modelează feluri de viață, 

gestează stiluri, nasc gusturi și rafinamente, în așezăminte de cultură, în 

spații publice sau de recreere, în locuri de odihnă a celor trecuți în lumea 

umbrelor. Autorul e obsedat de geniul lui Aalto, se reculege în casa unde a 

creat Sibelius, purtând nume din file de poveste: Ainola, după cel al doamnei 

mult iubite a compozitorului: Aino ia drumul Kareliei pe unde peregrinările 

lui Lönnrot scoteau la iveală, cu răbdare și trudă de decenii, pietrele 

prețioase din care se împletea cununa epopeii naționale - Kalevala. Peste tot, 

își verifică, își completează informația și, mai ales, se îmbogățește sufletește, 

se încarcă cu trăiri, pe care ni le pune acum la dispoziție cu dărnicie în 

paginile cărții, făcându-ne să vibrăm la frumuseți autohtone de mare 

originalitate, înscrise cu deplină îndreptățire în marea cultură a lumii. În 

plus, ne plimbă prin scurte și instructive istorii ale arhitecturii și design-ului, 

ne introduce cu dezinvoltură în subtilități de sociologie a culturii, schițează 

puncte de reper ale unor istorii literare. 

Urmează personalitățile și performanțele din domeniul economic. În 

Finlanda, poate mai mult decât în alte părți, comunitatea de afaceri - căreia i 

se datorează într-o măsură considerabilă extraordinara reușită economică a 

țării - rămâne discretă, cei care o populează nu sunt ahtiați de lumina 

reflectoarelor și nici în căutare de voturi și consacrare. Neagu Udroiu 

descoperă numele de excelență ale domeniului, pas cu pas, în firmele pe care 

le conduc, încercând, cu răbdare, cu sârguință, cu încăpățânare, să dezvolte 

legături de afaceri cu România, să revigoreze reușite din trecut, să reînnoade 

tradiții. În strădaniile sale cunoaște mulți, dar e cucerit de un nume cu 

sonorități muzicale: Jorma Ollila. Oare câți dintre milioanele de români care 

folosesc telefoanele mobile Nokia l-au auzit? Cred că un număr minim, în 

cel mai bun caz; mărturisesc că, până la citirea cărții lui Udroiu, eu nu mă 

aflam printre ei. Într-adevăr, Ollila e cel care, pe umerii predecesorilor și 

alături de echipa în care este primul între egali, a creat imperiul numit Nokia, 

la dimensiunile și cu profitul actual. Aflăm cu acest prilej că Ollila a depășit 



80 

118 

 

puțin peste 50 de ani, e modest și discret, n-are deloc alură de „boss”. Ca și 

alți businessmen finlandezi, el nu se închide în cabinet să scrie studii și 

tratate de management și marketing, nu dă explicații docte despre resorturile 

extraordinarei reușite care se cheamă Nokia. Lasă ca performanțele „brand”-

ului faimos pe toate meridianele globului să-și facă singure reclamă. De fapt, 

un astfel de comportament e o cutumă națională. Pentru că rezultatele 

vorbesc ele însele: în 2005, Finlanda a avut un Produs Intern Brut pe locuitor 

de 30.818 dolari, situându-se înaintea unor țări precum Franța, Italia, Suedia, 

Germania, Marea Britanie, Olanda. Cauzele? Multiple. Între ele, un deosebit 

simț strategic al leadership-ului național: într-o țară săracă în resurse 

naturale, privilegierea câtorva ramuri de frunte - unele de prelucrarea 

mecanică și chimică a lemnului - pe primul loc în lume; hârtie și celuloză de 

cea mai înaltă calitate, dar și spărgătoare de gheață și platforme de foraj 

marin. Prioritate zero: Tehnologia informațiilor (IT), biotehnologiile. E citat 

un exemplu elocvent: în orașul Turku funcționează un parc științific întins pe 

26 de ha, punând laolaltă capacitățile universitare locale, cele ale a 60 de 

firme din zonă și a sute de companii răspândite prin țară: 400 profesori, 

25.000 studenți, 13.500 cercetători și alți salariați. Alte elemente la „cauze”: 

6,0% din PIB pentru învățământ și 3,5% pentru cercetare-dezvoltare (RD); 

un cult al muncii generalizat, precum și un cult al lucrului bine făcut; o 

capacitate remarcabilă de a atrage capitalul străin (90% din resursele care 

pun în mișcare Nokia sunt investiții străine), dovadă certă a încrederii de 

care se bucură mediul de afaceri și societateaa finlandeză în ansamblu 

(Finlanda ocupă ultimul loc în clasamentul mondial privind nivelul 

corupției). Atât despre economie. 

Cartea lui Neagu Udroiu e o gazdă primitoare pentru domeniul 

politic. Lista oamenilor politici e cuprinzătoare: Carl Gustav Mannerheim, 

Juho Paasikivi, Urho Kekkonen - între președinții-veterani. Dintre cei recenți 

- Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari, Tarja Halonen, ultima în funcțiune 

pentru un al doilea mandat. La nivel de prim-miniștri - Kalevi Sorsa, Paavo 

Lipponen. Nume de politicieni - unii, remarcabili oameni de stat - uniți 

printr-o cultură politică având ca pilon principal consensul în jurul și în 

slujba interesului național, inspirată de un remarcabil simț geostrategic, care 
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ia în considerare cu o înaltă responsabilitate condiția internațională a țării. 

Asemenea lideri provin din marile curente politice ale țării - agrarieni, 

social-democrați, etc. Când acced însă la funcția supremă în stat, orice 

afiliere și chiar afinitate politică e pusă deoparte. Ei își asumă prerogativele, 

dar și constrângerile rolului, stau cu cinste pe punctul cel mai înalt, alături de 

emblemele națiunii, sunt „purtătorii Sigiliului”. Iată de ce, finlandezii 

cinstesc memoria marilor lor oameni politici, îi respectă pe cei în viață, chiar 

atunci când nu mai sunt în vârful puterii, le protejează numele și renumele 

față de detractorii autohtoni sau străini. Astfel, Carl Mannerheim s-a aflat în 

fruntea forțelor naționale care au zdrobit „detașamentele roșii” ce încercau să 

anuleze independența tânărului stat finlandez, devenea eroul Războiului de 

Iarnă și al „Războiului de continuitate” - cum este numită participarea 

Finlandei la război între 1941-1944. După încetarea acestui război, el nu 

numai că n-a fost împușcat, ca alții pe aiurea, ci și-a păstrat gradul de 

mareșal și a devenit președintele țării. Regretatul Octavian Paler spunea 

cândva că magistratura supremă în stat implică o anumită maiestate, ca 

ținută și comportament; reușită și penetrantă metaforă. Finlanda nu are 

tradiții dinastice, dar liderii săi cei mai proeminenți poartă o astfel de alură 

de maiestate. De aceea, îți poți imagina că finlandezul obișnuit li se poate 

adresa, tot metaforic vorbind: Sire, sau Majestatea Voastră, sau, și mai bine, 

în spiritul limbii lor și a limbii noastre: Măria Ta; da, liderii de care vorbesc 

aici ar putea fi văzuți în postură de Vodă întrucât se poartă ei înșiși ca atare. 

Scrutând viața politică finlandeză, Neagu Udroiu descifrează noi valențe ale 

culturii politice dominante în această țară. Finlanda rămâne nealiniată 

niciunei structturi de bloc și se integrează în comunitatea internațională de-a 

lungul unor comandamente în care crede cu tărie. Ea nu are aliați, dar nici 

adversari, ci se consideră parteneră cu toate statele lumii. E credincioasă 

Națiunilor Unite, se vede în Carta O.N.U. singura bază a unei ordini 

mondiale sigure și echitabile. Se alătură luptei împotriva terorismului, dar se 

postează pe poziția că unicul for internațional îndreptățit să decidă acțiuni 

implicând folosirea forței este O.N.U., prin Consiliul de Securitate. Sunt 

postulate de pe care, ca membră a Uniunii Europene, Finlanda se afirmă cu 
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un glas distinct, întotdeauna cumpănit, măsurat și constructive, în treburile 

lumii. 

Iată tot atâtea temeiuri, cred, pentru afirmația pe care o făceam 

anterior în sensul că lucrarea lui Neagu Udroiu despre Finlanda este o carte 

de învățătură. Lor li se pot adăuga pagini interesante și instructive acoperind 

relațiile diplomatice dintre România și Finlanda, precum și un jurnal zilnic 

ținut de autor, în calitatea sa de ambasador al României la Helsinki. 

Stimulente suplimentare pentru cititor pentru a se apleca asupra unei cărți de 

reală valoare și autentic interes. 

2008 

Gigi Trif 

Pare o adevărată impietate să încerci a cuprinde în câteva rânduri de 

ziar dimensiunile intrinseci ale unei cărți de peste opt sute de pagini, așa cum 

este lucrarea „Zăpezi din miazănoapte”, semnată de Neagu Udroiu, fostul 

ambasador extraordinar și plenipontețiar al României în Finlanda și Estonia. 

Neîndoielnic, această lansare este și un act de curaj din partea 

autorului, creator al unei veritabile biblioteci prin suma cărților publicate în 

peste patru decenii de activitate literară și publicistică. Cartea este 

monumentală prin densitatea conținutului informativ și, mai ales, prin 

elaborarea literară de înaltă ținută stilistică a întregului cuprins. În peisajul 

adesea trucat și confuz al ofertei editoriale actuale, cartea lui Neagu Udroiu 

se distinge prin valoare, atitudine și eleganță. 

Este, desigur, necesară o îndelungată lectură pentru a parcurge și 

recepta semnificațiile diverse ale cărții. 

Talentul literar al autorului compensează, în permanență, cu 

subtilitate și originalitate, temele și aspectele abordate, conferind o 

permanentă atracție față de majoritatea paginilor cărții.  

Prin această calitate pregnantă, dar și prin multe altele specifice 

scriitorului Neagu Udroiu, cartea acestuia dobândește o foarte largă 

adresabilitate, adăugând cititorilor interesați de diplomație numeroase alte 

categorii dintre cele mai diverse. 

Trebuie să consemnăm în acest context și meritele de excepție ale 

Editurii „Niculescu” în realizarea impecabilă a editării și tipăririi lucrării. 
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„Zăpezi din miazănoapte” apropie cititorului împătimit un tărâm 

îndepărtat și divers, dezvăluind complexitatea universului uman și 

nesfârșitele sale întruchipări. Lectura cărții echivalează cu o posibilă 

călătorie inițiatică, din care ne întoarcem cu inestimabile bogății ale 

spiritului.  

2008 

George Apostoiu 

O țară despre care românii - și nu numai ei - știu destul de puțin: 

Estonia. Autorul s-a aflat aproape cinci ani în dregătoria de reprezentant al 

șefului statului român la Cancelaria acestei îndepărtate și, totuși, apropiate 

țări de la Marea Baltică. O țară al cărei destin seamănă într-un fel cu cel pe 

care Germania lui Hitler și Uniunea Sovietică a lui Stalin l-au croit și 

Basarabiei. Acea vânzare din 1939 a dus la rapt teritoriul nevindecat pe de-a-

ntregul nici azi. Paginile consacrate de ambasadorul Neagu Udroiu Pactului 

Ribbentropp - Molotov, scrise cu acribie de istoric, prilejuiesc autorului o 

extindere a documentației și la statele care au împărtășit soarta Estoniei: 

suratele ei baltice, Polonia și România. Cred că astfel de proiecții asupra 

trecutului motivează nu publicarea, ci nevoia scrierii unor astfel de lucrări. 

Literatura politico-istorică este mai nou completată de o serie de lucrări 

semnate de diplomați care s-au hotărât să aducă la lumină mărturii despre 

lumea prin care au trecut. Este o trudă încă neprețuită de oficialități care, 

după cum am constatat, își face loc în conștiința publică românească. Cele 

două volume, „Ambasador în Finlanda” și „Ambasador în Estonia” ale lui 

Neagu Udroiu fac parte din această categorie de publicistică diplomatică tot 

mai frecvent reclamată - și lăudată - de istorici de prestigiu. Este greu de 

fixat genul literar în care ar putea fi încadrate cele două cărți ale talentatului 

publicist intrat în diplomație în 2001. Aș boteza noua carte ca aparținând 

reportajului literar memorialistic. Dacă ar fi acceptată sugestia mea, lui 

Neagu Udroiu ar trebui să i se recunoască patentul. În realitate, el continuă și 

ca diplomat stilul care l-a consacrat. Și în această nouă carte îl descoperim 

pe șlefuitorul de cuvinte de altădată. Noua calitate de ambasador nu a adus 

schimbări în particularitatea stilului, rigoare informațională a existat la autor 
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încă de la debut. Experiența profesională prin care a trecut înainte de a intra 

în diplomație odată cu numirea ca ambasador în Finlanda și Estonia, în 2001, 

i-a permis lui Neagu Udroiu o integrare firească în mediul diplomatic și, în 

plus, i-a oferit șansa de a revedea lumea politică a Europei în standarde 

diferite de cele aleatorii ale publicistului. Când la spectacol ești invitat în 

loja de onoare obiceiurile se schimbă. Ochiul observatorului diplomatic stă 

sub semnul imperativului, nu al plăcerii. Cu această convingere a pornit 

Neagu Udroiu în confesiunile din noua lui carte. 

 

Corneliu Vlad 

Ambasadorul României la Helsinki între 2001-2006 a publicat o carte 

despre misiunea sa în Finlanda, intitulată „Zăpezi din Miazănoapte”. O 

carte-enciclopedie, pe care o putem numi și „Totul despre Finlanda”. După 

ce o citești, parcă ai fi fost tu însuți în „Finlanda cea de toate zilele”. Adică, 

și în somptuoase saloane diplomatice, și în micile așezări lapone de dincolo 

de Cercul Polar, și în cabinetul de lucru al șefului statului, dar și în bizarul 

arhipelag Åland. Cartea acestui popas şi a acestor peregrinări septentrionale 

este şi excurs monografic, şi cronică a relaţiilor româno-finlandeze, şi 

însemnări de călătorie, şi agendă zilnică (diplomatică şi personală), şi album 

de fotografii (oficiale, de presă şi de familie). Demersul exhaustiv aplicat 

realităţii finlandeze decurge dezinvolt, dar nu superficial, aparent fără efort, 

dar cu cu rigoare (de diplomat), cu măsură (de inginer) şi pitoresc (de 

reporter). 

 

George Arion  

Scrierile lui Neagu Udroiu beneficiază de un verb bine stăpânit, 

imaginativ, cu un superior simţ al metaforei. Afirmaţia mea este susţinută de 

cunoaşterea scrisului său, caracterizat prin robusteţe, profunzime, forţă de 

seducţie. Cărţile sale şi-au câştigat o audienţă incontestabilă, impunându-se 

prin calităţi scriitoriceşti cu o notabilă cotă de originalitate. 

Totul este povestit într-un stil elegant, potrivit pentru o ambianţă 

selectă, investigată cu bunăvoinţă şi respect. Cartea, saturată de informaţii, 
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este un fabulos îndreptar pentru orice ambasador al nostru în „Ţara lui Moş 

Crăciun”. 

 

Romulus Căplescu 

Se poate spune că nu există cută a „sufletului finlandez” care să fi 

scăpat privirii pătrunzătoare şi condeiului alert al lui Neagu Udroiu. Ceea ce 

frapează la el este tendinţa spre exhaustiv, spiritul enciclopedic. „Zăpezi din 

Miazănoapte” se prezintă ca un volum masiv, de peste 800 de pagini, în care 

fineţea analistului politic face casă bună cu plasticitatea ziaristului care şi-a 

câştigat de-a lungul anilor galoanele de globe-trotter. Şi care a bătut la pas, 

în lung şi în lat, ţara unde a reprezentat România, i-a cunoscut oamenii, 

locurile, legendele, poveştile de succes. Schimbând ceea ce e de schimbat 

dintr-un vechi aforism al antichităţii, Neagu Udroiu ar putea fi îndreptăţit să 

afirme: „Nimic din ce-i finlandez nu-mi e străin". Este impresia cu care 

rămâi după ce închei lectura cărţii sale. 

 

George Apostoiu 

O țară despre care românii - şi nu numai ei - ştiu destul de puţin: 

Estonia. Autorul s-a aflat aproape cinci ani în dregătoria de reprezentant al 

şefului statului român la Cancelaria acestei îndepărtate şi, totuşi, apropiate 

ţări de la Marea Baltică. O ţară al cărui destin seamănă într-un fel cu cel pe 

care Germania lui Hitler şi Uniunea Sovietică a lui Stalin l-au croit şi 

Basarabiei. Acea vânzare din 1939 a dus la rapt teritorial nevindecate pe de 

a-ntregul nici azi. Paginile consacrate de ambasadorul Neagu Udroiu 

Pactului Ribbentrop-Molotov, scrise cu acribie de istoric, prilejuiesc 

autorului o extindere a documentaţiei şi la statele care au înpărtăşit soarta 

Estoniei: suratele ei baltice, Polonia şi România. Cred că astfel de proiecţii 

asupra trecutului motivează nu publicarea ci nevoia scrierii unor astfel de 

lucrări. Literatura politico-istorică este mai nou completată de o serie de 

lucrări semnate de diplomaţi care s-au hotărât să aducă la lumină mărturii 

despre lumea prin care au trecut. Este o trudă încă nepreţuită de oficialităţi 

care, după cum am constatat, îşi face loc în conştiinţa publică românească. 
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Cele două volume, ,,Ambasador în Finlanda” şi ,,Ambasador în Estonia” 

ale lui Neagu Udroiu fac parte din această categorie de publicistică 

diplomatică tot mai frecvent reclamată - şi lăudată - de istorici de prestigiu. 

Este greu de fixat genul literar în care ar putea fi încadrate cele două 

cărţi ale talentatului publicist intrat în diplomaţie în 2001. Aş boteza noua 

carte ca aparţinând reportajului literar memorialistic. Dacă ar fi acceptată 

sugestia mea, lui Neagu Udroiu ar trebui să i se recunoască patentul. În 

realitate, el continuă şi ca diplomat stilul care l-a consacrat. Şi în această 

nouă carte îl redescoperim pe şlefuitorul de cuvinte de altădată. Noua calitate 

de ambasador nu a adus schimbări în particularitatea stilului, rigoare 

informaţională a existat la autor încă de la debut. Experienţa profesională 

prin care a trecut înainte de a intra în diplomaţie odată cu numirea ca 

ambasador în Finlanda şi Estonia, în 2001, i-a permis lui Neagu Udroiu o 

integrare firească în mediul diplomatic şi, în plus, i-a oferit şansa de a 

revedea lumea politică a Europei în standarde diferite de cele aleatorii ale 

publicistului. Când la spectacol eşti invitat în loja de onoare obiceiurile se 

schimbă. Ochiul observatorului diplomatic stă sub semnul imperativului, nu 

al plăcerii efemere. Misiunea diplomatică implică o grijă majoră, niciodată 

uşoară. Cu această convingere a pornit Neagu Udroiu în confesiunile din 

noua lui carte. 

 

Ion Madoșa 

Sub forma unui „panoramic”, dacă înțeleg bine, adică a unei descrieri 

fără pretenția situărilor sau judecăților de valoare definitive, mai ales în ceea 

ce privește feluritele noastre dictaturi sau perioada contemporană, 

cunoscutul ziarist (și ambasador) Neagu Udroiu își pune în operă, la 

dimensiuni enciclopedice, un proiect de istorie a presei românești - gazetari, 

scriitori, memorialiști, filosofi, oameni politici și chiar savanți-gazetari - de a 

cărui necesitate absolută era convins de multă vreme. Modelul îndepărtat și 

stimulator fiind monumentala Istorie a lui G. Călinescu, amintită la tot pasul, 

rezultatul nu putea fi decât unul pe măsură: trei volume masive, de circa 600 

de pagini fiecare, grupate, doar aparent banal, în spiritul evoluției presei 

însăși de la tipar la audiovizual, de la Gutenberg la Marconi și De Forest, sub 
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titlul „Condeie, voci, chipuri. Pagini din istoria presei românești” (Ed. 

TipoMoldova, Iași, 2014). 

„Sincer, notează autorul, am pornit la drum cu gândul de a-mi spori și 

sistematiza cunoștințele, atât cât să mă pot considera un om al breslei în 

cunoștință de cauză”. Mai rar atâta deschidere, atâta franchețe și - de ce nu? - 

atâta modestie, într-o lume ca a noastră, populată de “maeștri” vizionari și de 

numerologi la toate răspântiile micului ecran. Sigur, Neagu Udroiu se referă 

la trecut, la punctul de pornire, la anii destul de îndepărtați ai formației sale 

intelectuale și gazetărești, când istoria însăși, prin frustrările și interdicțiile 

sale din domeniul informației veridice, încuraja și chiar impunea impunea 

asemenea preocupări. „Mi-am dorit - spunea cândva Marin Preda - să scriu o 

carte pe care, la vremea când îmi plăcea să o citesc, n-am găsit-o în librării și 

bibliotecă”. Ei bine, ca admirator necondiționat al „sciților”, al marilor 

prozatori munteni, Neagu Udroiu preia și extrapolează această profesiune de 

credință, conferindu-i, în ceea ce privește preocupările sale specifice, rolul 

unui catalizator și argument decisiv pentru această nouă și impresionantă 

întreprindere publicistică semnată de el. „La ora primilor pași în gazetărie - 

mai spune autorul, absolvent oarecum atipic al unei facultăți tehnice, nu 

umaniste - am răscolit prin rafturile existente. Lipsea o lucrare făcută să-mi 

furnizeze referințele dorite privitor la presa românească. Cu timpul, aveam 

să descopăr de unul singur ceva din vacanțele existente. Răscolind biografia 

clasicilor, am identificat răspunsuri consistente. Cercetări mongrafice 

încredințate tiparului mi-au deschis bune căi de acces. Ne-au fost restituite 

Istoria lui Călinescu și preocupările de gen ale lui Iorga. N-au venit prea 

repede, dar au intrat în bibliotecile noastre și își au pe mai departe rostul lor 

fundamental”. 

Nu e, firește, numai atât. Informat la zi asupra subiectului său, autorul 

însuși menționează evidenta „complementaritate” a celei dintâi „Istorii a 

presei românești”, scrise de Iorga, în 1922, la solicitarea Sindicatului 

ziariștilor, cu o addenda de C. Bacalbașa, președintele de atunci al breslei, cu 

o altă Istorie a presei din România, elaborată de Pamfil Șeicaru, la Madrid, 

în 1954, rămasă în manuscris și editată abia în 2007 de Paralela 45 - „cu 
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minim ecou la specialiști”, după cum nota recent cunoscutul istoric literar 

Mircea Anghelescu („România literară”, nr. 44/23 octombrie 2015, p. 10). 

Iată că Neagu Udroiu, prin lucrarea sa, dezminte anticipat o atare apreciere, 

consacrând pagini calde, profund înțelegătoare, ilustrului și controversatului 

înaintaș, portretelor sale unice „din interiorul” presei interbelice (absente, 

inevitabil, din Istoria inaugurală a lui N. Iorga). Vin, apoi, cataloagele 

alfabetice, dicționarele și alte eforturi de sistematizare dedicate presei 

literare sau „profane”, amintite, toate, de autor, într-un capitol sugestiv 

intitulat „Letopiseți”, din volumul al treilea. Vine, în sfârșit, valul de 

memorialistică liberă din ultimele două decenii și jumătate, inclusiv cu 

privire la gazetărie, la protagoniștii sau doctrinarii ei din diferite epoci 

istorice. Din toate, ca cititor pasionat și publicist îndrăgostit de literatură, 

autorul s-a priceput să rețină, să decupeze și să reasambleze, conform unui 

proiect propriu, original, fragmente, informații, chipuri, sugestii de 

atmosferă, formule sau amănunte memorabile, reușind să dea impresia unei 

vivacități și autenticități deosebite - nu doar în legătură cu prezentul sau cu 

trecutul imediat, trăite nemijlocit, ci și cu perioade mai îndepărtate, cu 

împrejurări, situații sau momente care, aparent, nu mai pot dezvălui mare 

lucru. 

Subscriu însă la aprecierea poetului Ion Brad, din regretata revistă 

„Cultura” a lui A. Buzura, după care marea calitate a Paginilor lui N. 

Udroiu, cea care le distinge și le personalizează, este clasificarea. Cu alte 

cuvinte, tentativa de a întocmi un veritabil „tablou al lui Mendeleev” al 

presei românești de totdeauna - de la „Courrier de Moldavie”, din 1790, 

Ziarul trupelor Ecaterina a II-a dislocate la Iași, și „până în prezent”, cum ar 

spune G. Călinescu. Capitolul inițial se cheamă „Prerafaeliții”, pentru că, 

ușor de bănuit, se referă cu precădere la preocupările și la proiectele 

publicistice eșuate ale unor intelectuali de la sfârșitul sec. al XVIII-lea și 

începutul sec. al XIX-lea, convinși de importanța gazetăriei, a rolului ei în 

„luminarea” poporului și întărirea unității naționale. Unul dintre aceștia, 

Zaharia Carcalechi, spunea, pe deplin convingător: „Toate neamurile 

Europei cele deșteptate au aflat cum că a scrie gazete sau novele și acele a le 

împărtăți neamului său e cea mai încuviințată mijlocire de a lumina 
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noroadele… cu întâmplatele ale altora fapte, a le abate de la rău și a le aduce 

spre cele mai bune… Prin novele… nu numai se desfătează inima și mintea 

omului, carea din fire așa e întocmită, cât pururi se luptă spre știință și spre 

agonisire de științe noi, ci și sufletul se îmbunătățează”. 

Capitolul următor, referitor la I.H. Rădulescu, Asachi, Barițiu și 

Florian Aaron se cheamă, firesc, „Descălecătorii”, altul, mai pretențios, 

„Scafandrii”, altul „Căuzașii”, iar altul „Senatorii”, cuprinzându-i, printr-un 

veritabil tur de forță, pe cei mai mari gazetari români de totdeanua, după 

opinia autorului: Eminescu, Slavici, C.A. Rosetti, Hașdeu, Delavrancea, Gh. 

Panu, C. Ibrăileanu, C. Mille, Titu Maiorescu, C. Stere, N. Iorga, Tudor 

Arghezi. Rezerve, cred, ar putea genera doar includerea lui Maiorescu, 

personalitate de cu totul altă formație și cultură, pe această listă. 

Volumul al doilea, la fel de elaborat, cuprinde capitole precum 

„Suavii” (Creangă, Vlahuță, D. Anghel, Mihail Sadoveanu etc.) sau 

„Uniriștii” (printre alții: Octavian Goga, Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, 

AL. Vaida-Voevod, Pantelimon Halipa, Sextil Pușcariu), dar, în cea mai 

mare parte, poate fi considerat un „panoramic” informat și extrem de 

cuprinzător al presei interbelice, aflate într-un proces de susținută 

modernizare și necesară diversificare, de redimensionare a rolului ei social, 

cultural sau politic. Câteva dintre figurile publicistice reprezentative ale 

epocii - Stelian Popescu, Pamfil Șeicaru, Nichifor Crainic, Nae Ionescu, 

N.D. Cocea, Zaharia Stancu, Nicolae Carandino - sunt grupate și discutate 

sub denumirea comună: „Toreadorii”. Trăsătura de unire? „Mi-a surâs -

spune autorul - ideea de a-i alătura pe câțiva dintre protagoniștii interbelici 

care s-au impus în coloanele unor publicații de prim-plan. Nu seamănă între 

ei decât prin publicistica nervoasă, prin autoritatea dobândită în scrisul 

românesc, prin vizibilitatea la scara societății, prin felul în care au marcat 

destinele celei de-a patra puteri pe Dâmbovița”. Aș spune chiar mai multe: 

că unii dintre cei pomeniți sunt personalități de căpătâi ale contextului istoric 

și politic, care nici nu poate fi înțeles fără ei. Alte capitole, alte denumiri 

sugestive: „Comandori”, „Doctrinari”, „Timonieri”, „Diurniștii”, „Clerici”, 

„Contimporanii”, „Năiștii”, (M. Eliade, Emil Cioran, M. Sebastian, M. 



80 

128 

 

Vulcănescu, C. Noica, A. Acterian, H. Acterian, O. Țuțea, P.P. Panaitescu, 

Dem. Theodorescu, Octav Onicescu). 

În sfârșit, volumul al treilea poate fi considerat ca având două centre 

de greutate. Sub denumiri precum „Sărindarul” (presa de stânga interbelică 

și din anii războiului), „Diplomați”, „Gardiști”, „Sentinele”, el continuă și 

desăvârșește opera de sistematizare a celui precedent; sub altele, 

acoperitoare de vaste suprafețe, încearcă să creioneze un tablou cât mai 

veridic și consistent al evoluțiilor și răsturnărilor postbelice, dar și al celor 

prilejuite de evenimentele/revoluției din decembrie 1989. Toate își au locul 

lor, bine definit, și prezintă un interes incontestabil: „Exilul”, „Leftiști” 

(adică „stângiștii” și dogmaticii noștri de neuitat), „Hertzieni”, „Teleaști”, 

„Știriști”, „Postdecembriști”. Devenind el însuși memorialist, pe alocuri, 

deci mai pronunțat subiectiv, firește că Neagu Udroiu rezervă spații ample 

instituțiilor de presă legate de propria devenire profesională și diferitelor ei 

etape, cu precădere perioadei 1989-1997, când s-a aflat, ca prim-director 

general postdecembrist, la conducerea Agenției de presă „Rompres”. Ar fi 

multe de spus despre acea perioadă tulbure și tot mai îndepărtată. Mai întâi, 

că decizia de a schimba o denumire veche, consacrată (Agerpres), cu una 

nouă, creatoare de infinite confuzii, nu pare să fi fost prea inspirată. Cine i-o 

fi stat la origine? În al doilea rând, ceea ce concordă cu viziunea autorului și 

contează cu adevărat, că prezența lui Neagu Udroiu în fruntea „noii” 

instituții (revenită, între timp, la denumirea tradițională) a fost cât se poate 

de potrivită și binefăcătoare: prin profesionalism, prin cunoașterea 

amănunțită a tuturor departamentelor, prin echilibrul dovedit în diferite 

împreujurări și, desigur, prin efortul de modernizare inițiat în acel timp. În al 

treilea rând, nu poate fi omisă pledoaria constantă a autorului, inclusiv prin 

cartea de față, în favoarea muncii de agenție și a slujitorilor ei competenți, 

rămași, cel mai adesea, anonimi. Nu cred să mă înșel prea mult, de altfel, 

afirmând că o bună parte din publicul-țintă al actualei lucrări o reprezintă 

angajații Agenției Naționale de Presă „Agerpres”. 

Puse cap la cap, cele trei volume de istorie a presei românești 

alcătuite de N. Udroiu întregesc, fără prea multă filozofie, o imagine 

diacronică extrem de vie și diversă a unei „forme” sociale prin excelență 
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modern și “sincronice”, pentru care conectarea la pulsul actualității, la 

dedesubturile fiecărui eveniment și la posibilele tendințe de viitor reprezintă 

însăși condiția primă de existență. Incontestabil, ea rămâne ca atare 

subordonată prezentului, chiar și atunci când, în mod programatic, se apleacă 

îndeosebi asupra trecutului sau când, uneori, încearcă să descifreze viitorul. 

În 1922, la ora primului „bilanț” propriu-zis, prin instructiva și mereu 

actuala sa Istorie, N. Iorga evidenția, printre altele, “serviciile” de neprețuit 

ale presei românești pentru „dezvoltarea conștiinței cetățenești”, 

„răspândirea cunoștințelor curente în popor”, „îndreptarea și înnobilarea 

graiului curent”, cu toate „excesele” săvârșite de unele ziare. Dar, mai presus 

de toate, marele istoric și „practician” al gazetăriei ținea să releve ceea ce e 

bine de știut și de amintit totdeauna (inclusiv într-un moment precum cel 

actual, caracterizat prin penurie informativă, prin dispariția vertiginoasă a 

unor ziare și reviste de semnificație națională): faptul că presa noastră a 

reprezentat „factorul de căpetenie”, printr-un fel de armonie spontană, 

nepremeditată, pentru „determinarea” acelei nebiruite porniri de opinie 

public căreia i se datorește, în ciuda greutăților care se știau și nenorocirilor 

care se prevedeau, a sacrificiilor la care cei mai mulți erau gata, știindu-le 

neapărate, „spre împlinirea României Mari”. Nu alta era, în esență, viziunea 

istorică a lui Pamfil Șeicaru, deși, din exilul său madrilen, împovărat de 

distanță, de an și de absența unor instrumente de lucru vitale, marele 

“toreador” interbelic preferă să pună accentul – nu fără o notă de 

mizantropie, de metafizică amară, târzie – asupra măreției și caducității 

inevitabile a presei, a ceea ce a constituit, cândva, „resortul” ei pasional 

absolut necesar. „O unică consolare - spunea el - are un gazetar la sfârșitul 

existenței: aceea de a fi trăit cu o intensitate unică toate evenimentele, de a fi 

dat oricărei clipe o valoare infinită prin praticiparea lui la evenimente în 

ritmul și cu vigoarea unui luptător”. Sau, în altă parte: „Gazetarului nu-i este 

permis să asiste spectator indiferent la zbuciumul de fiecare zi al vieții 

sociale, să înregistreze pasiv variatele aspecte; el trebuie să trăiască cu 

intensitate, să participe impetuos la toate întâmplările din care se țese pânza 

misterioasă a istoriei (…) Un scriitor se poate consola de insuccesul 
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momentan, gândindu-se la sentința postumă a generațiilor viitoare, care 

revizuiesc toate judecățile contemporanilor. Unui gazetar nu îi este îngăduită 

această iluzie”. 

Deși refuză să se recunoască astfel preferând denumirea mai modestă 

de „panoramic” (în prelungirea unor reflecții mai de demult ale lui C. Mille, 

probabil), noua carte a lui Neagu Udroiu este o veritabilă „istorie” a presei 

românești, scrisă de un gazetar cunoscut, experimentat și echilibrat, care își 

respectă și își iubește foarte mult meseria. Nu i-aș reproșa, la o primă lectură 

(făcută de mine în condiții ceva mai speciale), decât slăbiciunea supărătoare 

a corecturii (entitate ca și inexistentă, din păcate, pentru cazul de față), graba 

inexplicabilă în alcătuirea bibliografiei finale, unele repetiții sau lipsa de 

relief a unor medalioane (destul de puține, de altfel). Dar, așa cum arată, 

noua apariție editorială a lui Neagu Udroiu reprezintă o mare și autentică 

surpriză. Autorul merită laude neprecupețite pentru travaliul imens, discret, 

la care s-a înhămat, ani de zile și al cărui rezultat final sunt Paginile de față, 

consacrate unor învingători sau mari „anonimi” ai istoriei.  

2014 

Aristotel Bunescu 

„Condeie, voci, chipuri” este titlul noului volum de istorie a presei 

românești, semnat de Neagu Udroiu, care a apărut la Editura TipoMoldova 

din Iași. Este vorba despre o impresionantă lucrare de 1930 de pagini, în trei 

volume, despre personalitățile care au marcat toată presa din țara noastră. 

Autor a peste 30 de cărți, Neagu Udroiu reușește, de această dată, să ofere în 

lucrarea cu subtitlul „protagoniști, partituri, performanțe” o imagine clară 

despre cei care au făcut sau dau viață presei din România, un rol aparte 

revenind scriitorilor din țara noastră dedicați meseriei de gazetar. Alături de 

personalități sunt prezentate publicații, posturi de radio și televiziune din 

România, modul în care a evoluat gazetăria la noi, de la finalul secolului 

XVIII și până în prezent. Un capitol aparte este consacrat Agenției Naționale 

de Presă „AGERPRES” și oamenilor care au lucrat la cea mai importantă 

agenție de știri din țara noastră.  

După mai multe volume dedicate istoriei presei și călătoriilor peste 

hotare, Neagu Udroiu pregătește, pentru 2015, o culegere de texte despre 
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drumuri efectuate prin România. Având avantajul că a lucrat în ziare, reviste, 

posturi de radio și televiziune, în AGERPRES, Neagu Udroiu a reușit să 

scrie despre toate acestea din interior, surprinzând felul în care prezintă, cu 

real talent, o cantitate foarte mare de informație. Așteptăm cu nerăbdare 

următoarele sale scrieri. 

2014 

Lucian Avramescu 

Ziaristul Neagu Udroiu m-a sunat la Sângeru, cerându-mi să-i 

reamintesc adresa mea de mail. Ce faci cu ea, îl întreb, fiindcă Neagu, în 

calitatea lui de mare iubitor al sporovăielii, întrecută doar de calitatea de a 

scrie neîntrerupt, n-are obiceiuri epistolare, cu atât mai abitir electronice? Îşi 

trimit ceva! Cevaul ăla a căpătat consistenţa a trei volume însumând aproape 

două mii de pagini, în care cercetătorul, că altfel n-am cum să-l numesc, a 

adunat viaţa seculară a gazetăriei româneşti. Pe la ultimele capitole (33, plus 

unul despre sine!), după ce i-a epuizat pe Budai-Deleanu, Vlahuţă, 

Alecsandri şi Emille Golli, după ce i-a făcut bucheţele, reunindu-i pe 

principii stranii, pe mai toţi scriitorii români, oprindu-se fireşte, într-un 

capitol care se cheamă „Senatori”, la Eminescu, C. A. Rosetti, Hasdeu, 

buchet care se termină cu Stere, Iorga şi Arghezi, m-am găsit pomenit şi pe 

mine, la cei în viaţă, contemporan pe Dâmboviţa cu atâtea ambiţii 

din televizor şi gazetă. Nu ştiu dacă, în afară de Nicolae Iorga, a mai încercat 

cineva o istorie a gazetăriei la noi. A mai fost, pare-se, şi o încercare, mai 

puţin dezvoltată şi avântată decât cea încercată de Udroiu, a lui Pamfil 

Şeicaru. A lui Udroiu e exhaustivă, cel puţin în travaliul uluitor de a nu 

pierde pe cineva. Ciudat e că aceste trei volume, scrise de un condeier cu o 

memorie fabuloasă şi o putere de muncă pe care n-o descurajează nimic, 

apar în clipa în care presa scrisă începe să nu mai fie. Istoria presei 

româneşti văzută de Udroiu, un om care-a muncit în ea neîntrerupt şi a mai 

muncit o dată la ea, să-i scrie viaţa, şi mă refer inclusiv la perioada în care a 

fost „exilat” ambasador într-o ţară nordică, apare ca o cuvântare la un 

parastas. E un epitaf lung cât istoria ei care începe cu Grigori? E un prohod? 

Sau o chemare la salvarea unei specii pe cale de dispariţie, aşa cum 
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ornitologii au somat omenirea să-şi salveze pelicanii care, cu fiecare an, se 

desprind, cum scria Paul Anghel, şi el pomenit în această Istorie, de parcă s-

ar desprinde pentru ultima oară de pământ, dizolvându-se în neant şi uitare? 

În tomurile la care a asudat Neagu Udroiu, o muncă titanică, la care 

puţini împătimiţi s-ar fi încumetat, intră viaţa deloc de invidiat a ziaristului 

român, sau trăitor în România (e şi un capitol al veneticilor, chiar aşa se 

cheamă „Veneticii”, unde-l găsim şi pe un anume Ulysse de Marsellac), intră 

zbuciumul condeiului care vânează întâmplarea cu tâlc. Muncitorii scrisului 

zilnic sunt mai toţi scriitori de cărţi de poezie, de romane sau critică, iar cei 

care se proclamă, mai în contemporaneitate, ziarişti doar, şi mă refer la cei 

care contează, au sfârşit prin a încerca şi literatură şi a-şi aşterne numele nu 

doar în coada unui articol, ci şi pe peretele de carton al unei cărţi. 

Cu totul deosebită şi îndrăzneaţă e încartiruirea gazetarilor în 

garnizoane care sunt strigate cu un singur nume. Citez la întâmplare: 

„Descălecători” - îl aflu aici şi pe Ion Heliade Rădulescu, „Uvrieri” - 

Beldiman, Dobrogeanu-Gherea, „Hazoşi” - Caragiale, Păstorel Teodoreanu, 

„Unirişti” - Goga, Goldiş şi alte nume. Pe Călinescu şi Lovinescu, gazetari şi 

ei, îi găsesc la „Comandori”. Este şi un batalion ziaristic din clerici unde-şi 

află locul, în Istoria lui Neagu Udroiu, sutanele lui Agârbiceanu, Galaction, 

Steinhardt. Ziaristul Titulescu e fireşte, la capitolul „Diplomaţi”, unde mai 

şed şi alţii, ca Gafencu sau Eugen Filotti. Capitolul 29 e de „Teleaşti”, 30 - 

de „Ştirişti„ şi 31 - de „Postdecembrişti”. N-am puterea, poate doar după ce 

voi ţine în mână cele trei tomuri să le ochelăresc pe îndelete, să emit judecăţi 

critice. Ce pot spune acum e doar că Neagu Udroiu încearcă şi reuşeşte să 

adune, pentru prima oară într-o lucrare de asemenea anvergură, oile 

dezlânate de pe - iată, aşa pare - uriaşa păşune a scrisului românesc, 

înnegrită cu pana la început şi cu pixul şi calculatorul azi. Ce mă bucur e că 

scriitorii noştri, fără excepţie, n-au pregetat să fie ziarişti, adică scriitori ai 

romanelor de o zi, iar ziariştii, cei notabili, nu s-au sfiit să se avânte în suişul 

literar. Felicitări, Neagule! Ştiind ca-i fost şi ambasador, sunt tentat să-ţi zic 

Excelenţă! 
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Șerban Cionoff 

I-a trebuit, să o recunoaștem, lui Neagu Udroiu o mare doză de curaj 

pentru a-și asuma și a duce la capăt un proiect de anvergura trilogiei 

„Condeie, voci, chipuri. Presa românească - pagini de istorie. *Protagoniști 

*Partituri *Performanțe”. Mă gândesc nu doar la imensa materie pe care a 

trebuit să o parcurgă, să o trieze și să o concentreze în 32 de secțiuni și în 

peste 1900 de pagini, cât, mai ales, la cele două prejudecăți despre presă și 

despre jurnaliști. Prima, în ordine cronologică, îi aparține lui Andre Gide: 

„Numesc jurnalism tot ceea ce m-ar putea interesa mâine mai puțin decât 

azi”, dar, până la urmă, ea este amuzantă și ușor desuetă. Cea de a doua, mai 

mult decât o simplă prejudecată, îi aparține lui Traian Băsescu, președintele 

expirat al României, cel care vroia să includă presa între amenințările la 

adresa securității naționale. Nu am cum să știu dacă Neagu Udroiu s-a gândit 

neapărat la aceste două ziceri, dar cu certitudine, monumentala trilogie 

răspunde pe deplin nevoii noastre de a cunoaște mai bine „istoria unei 

identități culturale”, după cum inspirat a denumit-o prof. univ. dr. Adrian 

Năstase cu prilejul lansării lucrării la Fundația Europeană Titulescu. 

Încercând, la rândul meu, să găsesc o sintagmă definitorie pentru aceste 

substanțiale „pagini de istorie”, mă aflu în situația de a alege între două 

variante: fie să o numesc „o istorie vie” (Pierre de Boisdeffre), fie o 

„panoramă” (Gaetan Picon). Deși, dacă mă gândesc mai bine, cred că și una 

și alta este la fel de nimerită. Astfel, deși autorul mărturisește într-un 

„Cuvânt prevenitor” că nu și-a propus să scrie “o istorie a presei românești 

în cuprinderea tradițională a termenului”, construcția lui Neagu Udroiu, în 

primul rând, „o istorie vie”. O istorie în care jurnaliști și gazete devin 

personaje vii care trăiesc intens, care se bat pentru ideilor lor, care 

înregistrează momente de triumf, dar și răsunătoare căderi. Este remarcabilă, 

la Neagu Udroiu, capacitatea de a merge dincolo de aparențe și de 

anecdotica picantă, pentru a surprinde faptul semnificativ, ceea ce dă 

substanță și temeinicie trudei gazetarului, demersului jurnalistic însuși. 

Împătimit al meseriei, Neagu Udroiu pune suflet și pricepere întru respectare 

și, atunci când este nevoie, întru apărarea demnității profesiunii și a breslei. 
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Departe de a fi, după cum ar putea crede scepticii de profesie, o încercare de 

idilizare a epocii definitiv apuse și, cu atât mai puțin, de inocentare a unor 

personaje sau instituții, această secțiune a trilogiei lui Neagu Udroiu este una 

pe cât de echilibrată, pe atât de viabilă, arătând, deopotrivă, „ce e viu și ce e 

mort” în presa românească în această atât de complexă perioadă de istorie. 

Înainte de a pune punct „Cuvântului prevenitor” al trilogiei „Condeie, voci, 

chipuri”, Neagu Udroiu notează: „Cunoașterea trăirilor presei românești de 

la pornirea sa în lume și până azi, merită, cred, efortul”. Îl merită cu 

prisosință, pot spune fără nicio ezitare! Iar antologia „Condeie, voci, chipuri. 

Presa românească – pagini de istorie”, lucrare unică în cultura noastră, pe 

care a realizat-o cu dăruire și cu pricepere Neagu Udroiu, este dovada pe 

deplin convingătoare. 

 

Nicolae Melinescu 

Omul de cultură, diplomatul și publicistul Neagu Udroiu și-a încheiat 

recent un prelung stadiu pe baricadele documentării persistente, sistematice 

și bogate, necesară unui proiect extrem de curajos, dar și foarte util: o 

acumulare de date, mărturii și repere de-a lungul cărora a apărut, s-a 

dezvoltat și și-a ocupat locul în societate jurnalismul inițial scris și tipărit, 

ulterior hertzian și finalmente audio-vizual. Lucrarea domniei sale „Condeie, 

voci, chipuri. Presa românească - pagini de istorie. Protagoniști, Partituri, 

Performanțe” (Ed. TipoMoldova, Iași, 2014, Colecția Opera Omnia) este un 

monument copleșitor prin valoarea și abordarea extrem de atentă și 

echilibrată a unuia dintre fenomenele sociale care au urmat și au însoțit 

perioadele recente ale trecerii prin timp a națiunii române. „Am avut în 

vedere semnificativul și reprezentativitatea celor colectate, dar după criterii 

care îmi aparțin și nu prin aspirația de a pune laolaltă toate câte există. 

Așadar, mi-am dorit un panoramic al presei noastre, secvențe care să 

portretizeze protagoniști, să reliefeze partituri și să sublinieze performanțe. 

A rezultat, cum sper să se observe, portretul colectiv al comunității de 

proiectanți, arhitecți, constructori – nu doar ingineri, șefi de șantier, ci și 

calfe și zidari destoinici – tehnicieni, designeri, finanțatori.” (p.12) Un 

asemenea demers impresionant, care a presupus o muncă tenace, un efort 
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intelectual nestăvilit și o dorință de cunoaștere demnă de tot respectul, nu 

putea fi dus  la capăt decât de un om dăruit scrisului cum este Neagu Udroiu. 

Într-o posibilă competiție pentru o asemenea lucrare cred că este printre 

foarte puținii care s-ar califica la linia de stat datorită scriiturii ample, 

viziunii generoase și stilului flexibil mulat pe toate registrele comunicării, de 

la edictul sobru, dar fundamentat, până la remarca ușor ironică, dovadă a 

unui simț bine strunit al umorului, absolut necesar în parcurgerea a mii de 

mărturii documentare, referințe și amintiri. „Prezenta lucrare încearcă și o 

definiție cuprinzătoare a teritoriilor înstăpânite de presă în devenirea ei. Au 

fost de la început condeiele și descendenții lui Gutenberg, tipografii. Au 

pătruns în arenă vocile, convocate de Marconi. Cu timpul  și-au făcut loc 

chipurile. De Forest și ai săi au creat condiții. Cum se poate constata, și la 

noi, ca și în alte părți, cândva condeiele deveneau voci, după care acestea 

au devenit chipuri. În unele cazuri se întâmplă și azi la fel”. (p. 14). 

Neagu Udroiu dispune de un ascendent profesional fără pereche între 

cei care au făcut gazetărie în ultimele patru decenii. Inginer de profesie, și-a 

croit cu răbdare, înțelegere și talent drumul spre jurnalism, repartizat în timp 

pe cele patru paliere majore ale profesiunii: presă scrisă, radio, televiziune și 

Agenția Națională de Presă Agerpres/Rompres. Ceea ce a dat amploare și 

valoare acestui demers variat și nu fără greutăți exterioare călătorului au fost 

acuitatea observației, capacitatea de receptare a noului, a specificului și 

dorința enormă de a comunica. Așa a devenit această cercetare 

fundamentală, „Condeie, voci, chipuri…” o realizare de excepție, o acoladă 

absolut necesară pentru evoluția spiritualității românești de la tipărirea 

primului număr din Courrier de Moldavie în 1790 până la apariție 

cotidianului Gândul, cel mai recent înregistrat de lucrare la capitolul presei 

postdecembriste.  Cele 1.829 de pagini, împărțite în trei volume, stabilesc un 

traiect istoric, în care meritul și contribuția majorității mânuitorilor 

condeiului sunt susținute prin date de maximă acuratețe, anturate de 

fenomenele fiecărei epoci, de personalitățile care s-au manifestat în 

interiorul ei ca lideri de școală sau de curent. Capitolele organizate atât pe 

perioade, dar și pe afinități publicistice ale contemporanilor, au titluri extrem 
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de evocatoare: „Prerafaeliții” (primii inițiatori), „Descălecătorii” (arhitecții 

primelor gazete), „Scafandrii” (generația 1848). Alecsandri, Bolintineanu, 

Bolliac, Cipariu, Bărnuțiu, Șaguna sau prințul de Samos, Ion Ghica, sunt 

„Căuzașii” aruncați în febra gazetăriei înaintea „Senatorilor” Eminescu, 

Slavici, Titu Maiorescu, Hașdeu, Delavrancea, Ibrăileanu, Iorga sau Arghezi. 

„Există o categorie aparte de colaboratori de presă, consacrați fiecare în 

domenii de exprimare intelectuală care i-au impus în viața publică – 

savanți, lideri de opinie, personalități doctrinare. Prezența lor în mass-

media poate fi sistematică ori episodică. Dar ei dau consistență și autoritate 

spațiului comunicațional. Este argumentul sub care, fie și demonstrativ, unii 

dintre ei au fost circumscriși și paginilor de față. Sunt vizibili, prin rolul lor 

important, oamenii politici. Ei și-au revendicat în pagina de gazetă o 

prezență vizibilă, nu de puține ori durabilă. Exsită preocuparea mea de a 

privi comunicarea prin presă drept exercițiu sistematic funcțional pe varii 

paliere, generaliste ori specializate.” (p. 17). 

Parcurgerea traiectoriilor marcate de personalități de cultură, nu 

neapărat gazetari profesioniști legați de statutul de slujbaș la 

ziar/radio/televiziune, i- a permis autorului o radiografie extrem de 

cuprinzătoare și exactă a vieții culturale, a tendințelor și curentelor din 

România, pentru că mulți dintre publiciști, până la începutul secolului al 

XX-lea, au fost oameni de cultură, excelențe atât în domeniul umanist, dar și 

mari inventatori în literatura științelor exacte, cum au fost Coandă sau 

Moisil. „Întoarcerea în istorie constituie trăsătura dominantă a celor ce stau 

alături sub această acoladă. Răscolirea trecutului, publicarea de acte de 

însemnătate deosebită, redactarea de opere parafate de harul românismului, 

originii și devenirilor sale au conferit presei o strălucire aparte. Este 

prelungirea în timp, necesară și benefică, a trudei cronicarilor din veacuri 

trecute.”  (p. 152). 

Neagu Udroiu a pus la muncă toate calitățile sale de cronicar al 

cronicarilor și pentru că dispune de un stil diversificat, extrem de expansiv, 

caew a lăsat loc analizei riguroase, dar și unei abordări mai relaxate, cel 

puțin în capitolul dedicat „Hazoșilor” Caragiale, Păstorel, Teodoreanu, 

Anton Bacalbașa și George Topîrceanu, observând că „a existat dintodeauna 
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interes și respect pentru gazetăria umoristică de calitate, inventivă, 

prepondent ironică, agresivă pișcătoare măcar. Nu e de mirare doza de 

intoleranță care i-a supravegheat pe protagoniști.”  (p.546) 

Fiecare dintre cele trei părți majore ale lucrării beneficiază de o 

punere în context a comunicării jurnalistice cu ambianța intelectuală, 

culturală și politică, uneori eficientă, alteori descurajatoare pentru iuțeala 

condeiului și parfumul amețitor al jurnalului proaspăt ieșit de sub tipar. Este 

o contribuție foarte importantă pentru înțelegerea fenomenului media în 

ansamblu, ea aducând elemente de fundal menite să completeze 

circumstanțele mediului și atitudinea unor publicații în funcție de stadiul 

mediului social. Această preocupare este completată de descrierea 

mecanismului intim de redactare și de producție publicistică prin prezentarea 

efortului intelectual uman și chiar și financiar, pentru a ieși pe piața media cu 

mesaje convingătoare. Neagu Udroiu, om cu o experiență rar întâlnită la noi 

în lumea jurnalisticii, menține un echilibru impresionant între entuziasm și 

documentare pentru înțelegerea unor manifestări publicistice ale 

„Veneticilor”  Cazavillan, Ulysse de Marsillac și Emille Galli sau ale 

„Uvrierilor” Dobrogeanu-Gherea, Ioan Nădejde sau Ioan Păun-Pincio. Când 

ajunge la contemporani, mulți dintre ei cunoscuți direct de autor, acesta își 

păstrează detașarea de cronicar și nu lasă impresia personală să umbrească 

adevărul datelor documentare. Cu aceeași preocupare pentru exactitate și 

relevanță se oprește Neagu Udroiu asupra personalității celor care au 

descoperit și au apus în operă noile modalități de comunicare mediatică, 

radioul românesc apărut în 1928 și televiziunea română, care a emis pentru 

prima dată pe 31 decembrie 1956. După aceste momente, paleta 

documentară se deschide cu noi voci și cu noi chipuri care dublează 

semnăturile vechilor gazete. „Nevoia de modernitare s-a exprimat în fel și 

chip, răscolind profesii variate în căutare de noutate. Publicațiile așezate 

sub semnul său au strălucit prin inedit, marcate de personalități dispuse să 

rămână în memorie. I-am convocat cu intenția de a ilustra convingător 

vârful acestui iceberg care a străbătut cultura română preluând ecouri de 

pe Continent.”  (p.1186). 
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Întâmplările jurnalistice contemporane sunt analizate cu aceeași 

detașare și preocupare pentru detaliu în descrierea “Hertzienilor”, a 

“Teleaștilor”, dar și a celor care au populat cu talentul și dedicarea lor lumea 

atât de bine cunoscută autorului a Agenției Naționale de Presă Agerpres. 

Este o incursiune inedită, pentru că despre ziare, posturi de radio și de 

televiziune mei vechi sau mai noi au mai scris cercetătorii, dar despre 

agenția noastră de presă foarte puțin s-a studiat, ceea ce este o mare 

nedreptate, pentru că prin munca redactorilor de acolo trăiesc multe instituții 

de presă naționale, regionale și locale românești. Această restituire i-a plasat 

pe cei menționați în lucrare în rândul comunicatorilor esențiali din media 

românească. Cuvintele autorului au în prezentarea fenomenului mediatic 

actual au cea mai mare putere de sinteză și penetrare. „E nevoie de timp 

pentru măsurători cuprinzătoare, decantări semnificative, evaluări în 

parametri convingători. Eu, cel puțin, nu mă grăbesc. Dar ca ins în 

tranșeele informației la ora când se schimbau caii de poștă și erau 

caligrafiate, cu respirația tăiată, traseele devenirilor de ultimă oră, mă simt 

dator să vorbesc. Nu mult, pentru a deranja cât mai puțin, și, pe cât posibil, 

cu argumentul celui care nu doar a privit, ci a și văzut câte ceva.” (p. 1607) 

 

AGERPRES 

Lucrarea „Condeie, voci, chipuri. Presa românească - pagini de 

istorie” a fost lansată, marți, 3 februarie 2015, de jurnalistul și ambasadorul 

Neagu Udroiu, la Fundația Europeană Nicolae Titulescu, în prezența 

ministrului Culturii, Ionuț Vulpescu, a președintelui ICR, Lilian Zamfiroiu, 

și a unui public numeros. 

Acad. Răzvan Theodorescu a subliniat, în prezentarea sa, că cele trei 

volume ale lui Neagu Udroiu reprezintă cea mai bună trecere în revistă a 

ceea ce reprezintă istoria presei de 200 de ani. 

Lucrarea a fost caracterizată de fostul președinte Ion Iliescu ca fiind 

"una de referință" pentru istoria presei românești, dar și pentru cultura 

română. 

„Neagu Udroiu este un jurnalist cu mult talent. Lucrarea sa este una 

de referință, un veritabil moment de analiză a istoriei culturii noastre, care se 
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referă la istoria culturii noastre, a evoluției societății românești. Presa 

parcurge acum moment grele, presa scrisă o duce greu, televiziunile domină, 

dar existența ei este un fapt care nu poate fi ignorat. Mi-a plăcut această 

grupare a epocilor, curentelor, a celor care apar în presă, este o sistematizare 

foarte interesantă”, a declarat Ion Iliescu. 

Președintele Fundației Titulescu, Adrian Năstase, a subliniat că o 

astfel de lucrare enciclopedică reprezintă un ghid pentru fiecare cititor. 

„Și nu e vorba doar despre o istorie a presei, ci de felul în care 

oameni din Academie, cercetare, oameni de știință, într-un fel sau altul, au 

fost prezenți în presă. Sunt elemente pasionante, unele de istorie, legat, de 

exemplu, de Pamfil Șeicaru, un personaj controversat. Toate sunt, într-un fel, 

parte din istoria noastră. Pentru mine acest volum a fost o mare surpriză, am 

descoperit rezultatul unei munci extraordinare, portrete absolut 

extraordinare, foarte multă pasiune și dragoste în aceste pagini. Și mi-a făcut 

plăcere să-l descopăr în paginile acestei cărți, la capitolul «diplomați», pe 

Nicolae Titulescu”, a subliniat fostul premier. 

Autorul a mărturisit, în finalul evenimentului, că efortul a fost unul 

deosebit, dar nu istovitor. „Facerea unei gazete este un proces de mai largă 

cuprindere. Mă simt dator să-i numesc pe cei care au pus umărul la nașterea, 

existența și înflorirea gazetelor românești”, a subliniat Neagu Udroiu. 

Autor a peste 30 de cărți, Neagu Udroiu, fost director general al 

Agenției Naționale de Presă, oferă și o imagine despre oamenii presei din 

România, un rol aparte revenind scriitorilor din țara noastră dedicați meseriei 

de gazetar. 

 

Răzvan Theodorescu 

Cele trei volume semnate de Neagu Udroiu sunt o capodoperă. 

Reprezintă cea mai bună trecere în revistă a existenței presei noastre timp de 

aproape două secole.O contribuție majoră nu doar la cunoașterea presei de la 

înființare până azi, ci și a culturii noastre. Lucrarea de față te duce cu gândul 

la impresionanta ISTORIE… a lui George Călinescu. 
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O carte care pe mine m-a delectat. Ea constituie o contribuție majoră 

a unui intelectual, care este domnul Neagu Udroiu, la descifrarea prezenței 

personalităților din varii domenii în diferite epoci, prin presă, în viața 

societății, în evoluția ei. 

Am fost uluit când mi s-a pus pe masă această lucrare și am afirmat 

din capul locului că ea candidează la un premiu al Academiei. Îmi mențin 

această opinie. Are atâta informație, este scrisă cu atâta vervă, provoacă atâta 

plăcere și bucurie la lectură încât nu mă abțin să invit pe tinerii de azi, 

jurnaliști ori nu, să-și facă din a o citi o preocupare, o datorie. 

 

Ștefan Mitroi 

Dacă aș fi întrebat care dintre ziariștii români a călătorit cel mai mult 

prin lume, aș spune, fără nicio ezitare: Neagu Udroiu. A fost din Alaska până 

în Japonia, din Africa de Sud până în Hawai, din Mongolia până în 

Argentina, din Australia până în Finlanda. Pentru că tot veni vorba, în 

Finlanda a stat cel mai mult, dar nu în calitate de călător, ci de ambasador al 

țării noastre aici. Din drumurile sale prin lume s-au născut zeci de cărți, 

niciuna însă atât de voluminoasă precum cea pe care o am în față. Este tot 

rodul unei călătorii și ea, dar o călătorie în timp, nu în spațiu. În timpul care 

înseamnă istoria presei românești de la origini până în prezent. Vreo două 

sute și ceva de ani și vreo nu știu câte mii, poate chiar zeci de mii de 

publicații de tot felul, acestora adăugându-li-se, prin secolul trecut, radioul și 

televiziunea. 

Neagu Udroiu își intitulează cartea, apărută în trei volume, la 

prestigioasa editură ieșeană Tipo MOLDOVA, „Condeie, Voci, Chipuri” 

condeiele însemnând presa scrisă, vocile, radioul, iar chipurile, televiziunea. 

Nimic din tot ce însemnă istoria acestora nu scapă atenției lui Udroiu. Demn 

de subliniat și de lăudat, în același timp, este faptul că el insistă în această 

amplă trecere în revistă a jurnalismului românesc de la începuturi până în 

prezent asupra oamenilor, istoria presei însemnând de fapt istoria făcătorilor 

acesteia. 

El îi împarte pe toții aceștia în câteva zeci de categorii, primii fiind 

prerafaeliții, următorii, descălecătorii, regăsindu-i aici pe Ion Heliade 
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Rădulescu, Gheorghe Asachi, George Barițiu și Florian Aaron. Urmează 

văuzașii, senatorii, literatorii, veneticii, doctrinarii, seniorii, toreadorii, iar 

mai încoace, herțienii, teleaștii, știriștii, postdecembriștii. Din rândul 

senatorilor fac parte Eminescu, Slavici, Delavrancea, din cel al literatorilor, 

Iosf Vulcan, Iacob Negruți, Vasile Pogor, Nicolae Filimon și alții. La 

postdecembriști întâlnim toate numele semnificative ale presei din zilele 

noastre. 

Ce repede trece timpul! Mulțumim Neagu Udroiu pentru efortul 

extraordinar de a-l ține pe loc. 

Ioan Aurel Pop 

Este o carte monumentală prin conținut, prin cuprindere, prin 

dimensiunea travaliului ce-l cuprinde. „Condeie, voci, chipuri”- iată o carte 

excepțională. 

Încerc o mare bucurie sufletească să aflu de acest efort - reușit cum 

putem înțelege, a ani și ani de cercetare efectuați de domnul Ambasador 

Neagu Udroiu. Ce frumos sună detalierea implicării unor mari personalități 

în evoluția presei românești. Ma bucur că prin această lucrare a reușit să 

așeze, în scurgerea vremii, în termeni absolut firești, pe antecesorii noștri, 

cărturari de renume, servind în mod strălucit idealurile naționale pe care le-

au considerat sfinte îndatoriri. 

Sunt impresionat de jocul titlurilor cu care operează autorul. 

Cartea trebuie să ajungă în mâna gazetarilor de orice vârstă ca o 

necesară treaptă în devenirea lor, obligați să știe mai mult, să fie cu un pas 

înaintea cititorilor lor. Exprim speranța că jurnaliștii de azi, citind carte de 

față, se vor simți îndemnați să aspire la condiția de intelectual. 

 

Ion Brad 

Prestigiosul scriitor, ziarist şi diplomat, Neagu Udroiu, se întoarce, cu 

gândul şi condeiul inspirat, în satul Cartojani din judeţul dunărean Giurgiu, 

unde s-a născut în urmă cu peste şapte decenii, şi ne dă două volume de 

„Istorii vechi şi noi”, în „Seria inedit”, a colecţiei „Biblioteca 

giurgiuveană”. 
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În „Cuvântul pregătitor” din primul volum ne întâlnim mai întâi cu 

această mărturisire: 

„Veneam pe lume într-o familie cu alţi trei copii. Despre sora cea 

mare, prima născută în familia părinţilor mei, nu ştiu decât din spusele lor. O 

chema Ioana şi se prăpădise la puţin timp după naştere. Fratele Gheorghe, în 

admiraţia căruia voi creşte eu, avea zece ani. Maria, sora de după, opt, 

Vasilica, cu care voi împărţi raiul copilăriei, doar trei. 

Ce se întâmpla prin lume? În Polonia bubuiau tunurile, la Bucureşti 

se vedeau tot mai insistent pretenţiile lui Hitler de a-i fi aproape. Avea 

gânduri mari, de care ştia doar el. Îi trebuiau grânele şi petrolul nostru. Îi mai 

trebuiau, la nevoie, şoselele şi drumurile noastre de fier. 

Ne găseam sub influenţa franco-britanică. Londra şi Parisul ne 

asiguraseră de protecţia lor. Între Berlin şi Moscova funcţiona Pactul 

Ribbentrop-Molotov, încheiat la Munchen în anul de dinainte. 

Carol al II-lea, potrivnic lui Hitler, înţelege mai bine ca altădată ce 

are de făcut. Enunţă suportul său pentru politica germano-italiană. Franţa şi 

Anglia retrag sprijinul promis. Singura cale pe care se (mai) poate merge: 

Axa. Avantaje: puteam fi apăraţi (credeam noi) de Rusia, în cazul că încerca 

o mişcare în front. Dezavantaje: dacă Rusia credea necesară o zonă sanitară 

sprijinită pe Carpaţi (ocupând Basarabia şi Moldova), nemţii s-ar fi simţit 

dezlegaţi să-şi fixeze tunurile pe versantul de est al aceloraşi munţi 

româneşti. 

De dragul nemţilor este schimbat Guvernul Tătărescu. Ministrul său 

de Externe, Gafencu, pleacă ambasador la Moscova. Un semn de curtoazie 

faţă de Kremlin. Dar în loc să-l cheme la guvernare pe cel aşteptat de nemţi 

– generalul Antonescu, Carol îl instalează în front pe Gigurtu, un industriaş, 

şi i-l aşează alături pe vechiul său susţinător din tinereţe, uitat de mult de 

rege – Manoilescu. Lui Antonescu îi găseşte un loc mai puţin stresant: 

detenţia de la mănăstirea vâlceană Bistriţa”. 

Tabloul dramei istorice a României şi al Europei din acei ani, schiţat 

cu măiestrie de autor, este continuat cu evocarea situaţiei familiei sale, 

făcută cu farmecul sincerităţii unei spovedanii: 
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„Existam de patru-cinci luni când se întâmplau toate astea. Aveam 

noi, cei născuţi, legătură cu ele? 

Răspunsul nu poate fi decât unul singur şi apăsat: Da! Aşa s-au legat 

evenimentele, că n-a mai rămas nimeni nebăgat în seamă de tăvălugul 

acestora. 

Tata a fost concentrat. A rămas mama cu patru copii de gât să lucreze 

pământul, să ne dea de mâncare şi să ţină întreaga gospodărie pe picioare 

până la - eventuala - întoarcere a tatei de pe front. 

Ordinul generalului l-a găsit cu unitatea la Isaccea. «Ostaşi, vă ordon, 

treceţi Prutul!» Îşi amintea că, în puterea nopţii, au început să tragă tunurile. 

O femeie de lângă cazarmă – instinctul feminin se înşală arareori - a început 

să strige: «Aoleu! A început războiul!». 

Am avut noroc şi l-am revăzut acasă pe tătica. Împlinisem trei ani şi 

pornisem la fugă cu ceilalţi copii de pe uliţă pe Drumul Fânăriei. Era după 

masă. Era cald. Satul luase foc. La câteva sute de metri aveam şoseaua 

dinspre Bucureşti. Căruţe pline cu militari, dintre cei cu şepci înalte, cu 

cozoroc şi cu moletiere, treceau în mers agale. Nu ştiu unde mergeau, dar din 

ele coborau potoliţi, când şi când, unul sau altul, cei de la noi din sat. 

Femeile, cu copiii mici trăgându-le de fustă, le ţineau calea cu sfială, ca şi 

cum le-ar fi fost teamă să nu li-i cheme cineva înapoi. Ţin minte de parcă ar 

fi fost ieri. Erau şi dintre cele ce ştiau că nu mai au pe cine să aştepte. Dar 

aşteptarea lor continua şi va rămâne aşa până la moarte. Le era sufletul 

bântuit de minuni ce nu se vor produce niciodată. 

Rănit în Crimeea, la Cherci, taică-meu n-a mai apucat nici Cotul 

Donului, nici Stalingradul. De aici a venit, cât a fost, norocul nostru. 

În ăst timp, mama avea de alergat. Băiatul cel mare, la 11-12 ani, 

ducea alături de ea greul la treburi – sapă, secere, cules. Sora mai mare ţinea 

vaca de lanţ. Sora mai mică îţi ţinea de urât prin curte ori umbla după ei la 

câmp. Pe mine mă lăsau încuiat în casă şi mai da câte o raită mama, când 

putea, să-mi ofere de mâncare. Nu învăţase carte, dar s-a dovedit de stâncă în 

faţa a tot felul de belele însemnând grija noastră. De la alimentaţie şi bolile 
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ce nu ne ocoleau, până la lucratul pământului şi plata datoriilor. Puterea ei de 

muncă a trecut la noi, (şi) la mine. 

Am în cap înfăţişarea satului din acei ani. Notabilităţile o duceau 

bine. Copiii lor, la fel. Zecile de case spoite cu var, cu pământ pe jos şi 

acoperite cu paie spuneau destul despre cum o duc alţii. 

Lipsa pământului trăgea o linie între blagosloviţii de soartă şi 

blestemaţii ei. Pe fata fără pământ n-o băga nimeni în seamă. Iar a rămâne 

nemăritată era ca şi cum cineva te-ar fi schilodit din naştere. 

M-am dus la şcoală la şase ani, pentru că treburile se aşezau. N-

aveam ce face. Prea mic pentru lucrul la câmp, de niciun ajutor la îngrijirea 

animalelor. Rău n-a fost. Dar nici grozav. Am cărat cu mine o naivitate 

surprinsă in nuce, cu un anumit rol în dezvoltarea lentă a gândirii şi 

organizarea comportamentului. Carte am învăţat. Dar ceva mă separa de 

ceilalţi: eram mai slab, mai neputincios. Chiar şi notele mele purtau, parcă, 

ceva din amputarea de vârstă. 

Două evenimente importante mi-au marcat această treaptă din 

copilărie: foametea din 1946 - 1947 şi schimbarea de regim. Pe prima o 

resimţeam acut, zi de zi şi sub forme apăsătoare nu doar pentru mine. 

Vedeam în jur oameni lihniţi de foame. Copiii de seama mea ieşeau la cerşit, 

în aşteptarea unui dumicat de mămăligă. 

S-au produs dereglări în existenţa noastră. Politica de la Bucureşti ne 

era necunoscută în datele ei de adâncime. Ne era clar că ruşii se aşezau în 

capul coloanei şi comandau orchestra. Măriseră cotele care usturau. Dar 

fiecare se uita mai degrabă la el în ogradă. Cu o casă de doar câţiva ani, cu o 

gospodărie trasă la rindea după un model cu puteri mijlocii, încă tineri, 

părinţii mei se agăţau de treabă şi de tortele unui pod ce-ţi oferea astfel 

ocazia să treci apa. Să fi intuit ei şi să nu fi spus la nimeni ce urmează? Abia 

întorşi din armată, tinerii preluau în gospodărie grijile ce reveneau, prin 

tradiţie, flăcăilor. Eram prea departe de oraş ca mersul acolo să fi reprezentat 

o tentaţie şi, cu atât mai puţin, un fenomen”. 

Şi călătorim apoi, întorcându-ne, prin istoriile vechi ale satului şi 

oamenilor săi, cu amănunte şi documente, adunate cu grijă de vrednicul fiu 

al satului şi al familiei sale de ţărani chinuiţi, după ce şi-a biruit toate 
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dificultăţile ca să ajungă de la condiţia de simplu tehnician la aceea de 

ambasador. 

În multe privinţe, viaţa şi istoria satului Cartojani se aseamănă cu 

Pănadea mea natală, pe care colegul şi prietenul Neagu Udroiu a ţinut s-o 

cunoască nemijlocit. Deci nu mă mai miră că, întorcându-se la atâtea istorii 

şi amănunte îşi alcătuiesşte o veritabilă autobiografie, grefată pe canavaua 

mişcătoare a evenimentelor trăite şi în care se implică împreună cu ai săi, 

părinţi, neamuri, personaje marcante, nu doar de intelectuali ai satului, 

învăţătorii săi, ci şi de simpli plugari, încăpăţânaţi să-şi biruie vicisitudinile 

destinului. 

La sfârşitul primului volum, am admirat cele vreo 40 de fotografii ale 

unui Album de familie, care începe cu chipul bunicilor şi se încheie cu ale 

nepoţilor şi strănepoţilor. 

Volumul al doilea, deschis de capitolul „La gura sobei”, extins pe 

aproape 200 de pagini, este oglinda retrovizoare a satului Cartojani, 

împrumutată parcă, din când în când, de la marele autor al „Moromeţilor”. 

Recomand cititorilor volumului să o parcurgă, fiindcă aceia care nu cunosc 

viaţa satului românesc o pot vedea în toată bogăţia trăirilor şi evenimentelor 

evocate, iar cei plecaţi din sat vor fi, în mod cert, supuşi unor emoţii adânci. 

Capitolul „Azimuturi posibile, fotograme probabile” este scris de 

autorul celor trei volume enciclopeice dedicate istoriei presei româneşti, cu 

apeluri documentare la „Istoria literaturii române de la origini până în 

prezent”, a lui G. Călinescu, pentru a prezenta date semnificative despre 

Nicolae Crevedia, legat de satul Bolintin, unde N. Udroiu îşi făcuse studiile 

liceale, nume împrumutat şi de clasicul Dimitrie Bolintineanu, a cărui mamă 

se născuse acolo. De asemenea, de scriitorul Emanoil Bucuţa, de Pamfil 

Şeicaru, de Nichifor Crainic, a cărui viaţă zbuciumată e prezentată amănunţit 

şi emoţionant. 

Volumul se încheie cu un “Extras biografic”, cu lista celor 33 de 

lucrări publicate până în prezent de Neagu Udroiu, elogiate de mulţi colegi 

de presă. În volumul meu recent „Alte cărţi ale prietenilor mei” am 

prezentat cum se cuvine mai întâi volumul său „O grădină cu statui”, o 
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galerie de portrete a 44 de scriitori, pagini multe şi fireşti rezervându-le lui 

Marin Preda şi lui Dan Hăulică. În articolul „Cine ne-au fost visătorii?” am 

comentat şi elogiat munca lui Neagu Udroiu la cele 3 volume de istorie a 

presei româneşti, domeniu care l-a consacrat pe colegul şi prietenul nostru, 

mereu prezent, neobosit şi activ în presa culturală. Încheiam articolul cu 

aceste cuvinte: 

„Cred, în final, că această lucrare, cu caracter enciclopedic, dar şi 

autobiografic, ar trebui să fie examinată şi apreciată de oamenii de presă, dar 

şi de criticii şi istoricii noştri literari. Ea poate deveni foarte utilă publicului 

larg, în special tineretului, studenţilor şi elevilor”. 

2016 

Ion Andreiță 

Presa românească avea nevoie de un astfel de om. Se simţea tot mai 

mult o necesitate acută de ordonare şi ierarhizare în acest vast domeniu 

spiritual, cu şi fără reguli de joc; o analiză serioasă, profundă, edificatoare şi 

de folos pentru cel ce intră în ameţitorul labirint. În literatură, actul acesta de 

limpezire l-a făcut George Călinescu. Pentru presă cel chemat a fost Neagu 

Udroiu. Sigur, şi înaintea lor au mai avut loc tentative şi reuşite. Dar sentinţa 

definitivă îi aparţine divinului critic. Aşa cum judecăţile de valoare în 

câmpul presei îi aparţin omului complet Neagu Udroiu. Şi unul şi celălalt - 

titani cu o forţă de neegalat, decât de propria lor trudă asiduă şi inteligentă. 

Şi unul şi celălalt - în paralel cu actul critic - fiind ei înşişi creatori de 

valori în domeniul abordat: să ne gândim la romanele lui Călinescu; să ne 

gândim la cărţile de reportaj ale lui Udroiu. 

Neagu Udroiu - pentru că despre el se face această vorbire - a ieşit în 

arena publicisticii ca un gladiator cu toate însuşirile învingătorului. Care 

acum, iată, la 43 de ani de la prima carte de reportaj („Profesiune şi sens de 

viaţă”, 1973) au rodit în 33 de alte cărţi (unele în câte două şi trei volume) 

inspirate din cele două arii de existenţă: ţara natală şi lumea înconjurătoare – 

o balanţă în care inima înclină cu bătăi puternice spre locul de baştină; deşi, 

în ceea ce priveşte „saltul la antipozi” (ca să-l amintesc pe aşa-zisul creator 

al reportajului modern, Egon Erwin Kisch) puţini sunt cei care deţin un 
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paşaport cu atâtea vize pe el, şi mult mai puţini cei care au însemnat pe 

răbojul unei cărţi ceea ce au văzut şi simţit pe unde au hălăduit. 

Cu o astfel de zestre - ajutat şi de bogata activitate desfăşurată în 

presa scrisă (cotidian, revistă şi agenţie) audio şi vizuală -, Neagu Udroiu a 

trecut (şi-a îngăduit să treacă) la cercetarea şi ordonarea profesiei căreia i se 

dăruise. Şi-a făcut mână (cum se zice în munca noastră, a pălmaşilor cu 

condeiul) abordând, mai întâi, părţi din marele regat: „Gutenberg sau 

Marconi?”, 1981; „Eu comunic, tu comunici, el comunică”,1983; 

„Tehnologia în tranşeele informaţiei”, 1999; „Angrosişti în Piaţa 

Informaţiei”, 1999; „Regatul meu pe-o ştire!”, 2000; „Cavalerii Ordinului 

Gutenberg”, 2000; „Piloţi de formula unu”, 2009. 

A urmat o perioadă mai lungă, de gestaţie. De muncă. De maximă 

încordare. Şi a lansat apoi marea, fundamentala provocare: „Condeie, voci, 

chipuri - o istorie a presei româneşti prin personalităţi”,2015 - carte format 

evanghelic, trei volume însumând 2.000 de pagini. Şi iar se cuvine să ne 

întoarcem la Călinescu, la comparaţia cu Istoria sa literară. Tot cam aşa îşi 

împarte şi Udroiu Istoria presei sale – fiind vorba, aici, de linii directoare şi 

nicidecum de vreo pastişă. 

Categoriile în care Neagu Udroiu îi clasifică pe creatorii de presă sunt 

foarte bine alese şi semnificativ numite - şi deloc puţine: Prerafaeliţii, 

Descălecătorii; Scafandrii; Căuzaşii; Senatorii; Literatorii, Veneticii; 

Uvrierii; Hazoşii; Suavii; Uniriştii; Comandorii; Doctrinarii; Timonierii; 

Diurniştii; Feminităţi; Seniorii; Toreadorii; Clericii; Contemporanii; 

Năiştii; Sărindarul; Diplomaţii; Gardiştii; Sentinele; Exilul; Leftiştii; 

Hertzienii; Teleaştii; Ştiriştii; Postdecembriştii; Letopiseţii - cu un indice de 

sute şi sute de nume. Cineva avizat (poetul, prozatorul şi gazetarul Nicolae 

Dan Frntelată) a comparat acest travaliu individual cu munca unei întregi 

instituţii pe mai mulţi ani. Aşa este. Ceea ce a făcut Neagu Udroiu atinge 

zona imposibilului, dacă nu cumva aripa harului demiurgic a planat deasupra 

creştetului său. Nu se va mai putea vorbi (şi scrie!) de azi înainte despre 

gazetărie, fără consultarea Istoriei lui Neagu Udroiu. 
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Zilele acestea (aprilie 2016) Neagu Udroiu ne vine în întâmpinare cu 

o nouă carte… evanghelică (834 de pagini!) intitulată „Grădina cu statui; 

reportaje, interviuri, consemnări”, apărută în aceeaşi renumită editură Tipo-

MOLDOVA, în îngrijirea aceluiaşi distins editor, scriitorul Aurel Ştefanachi 

(un Al. Rosetti de pe vremea Călinescului) - prin care parcă vrea să probeze 

principiile şi exigenţele formulate în „Istoria presei”. Dintre numeroşii 

interlocutori chestionaţi, mă opresc la genialul scriitor Gabriel Garcia 

Marquez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, care, cu francheţea şi 

gajul unei vieţi dăruite cuvântului, declară: „Sunt prin formaţie jurnalist şi 

doresc să se ştie cât preţ pun pe jurnalismul adevărat. Da, sfătuiesc pe orice 

începător să se creadă în stare să scrie cele mai bune articole care au 

apărut vreodată. Doar aşa această branşă din care fac parte şi pe care o 

preţuiesc foarte mult va avea de câştigat. Sunt între cei care consideră 

gazetăria un gen literar ce trebuie apreciat ca atare. Doar aşa, spun, munca 

la ziar va avea trăiri de certă altitudine”.  

Opinie şi crez şi ideal al tuturor pălmaşilor cu condeiul. 

 

Ion Brad 

Parcă doritor să-şi ilustreze cât mai cuprinzător viaţa de gazetar de 

cotidian şi în audiovizual, obligată să producă la zi şi fără pauze de masă 

prea lungi, Neagu Udroiu, scriitorul, întreţine un metabolism editorial 

frenetic. O colaborare cu TipoMoldova, Casa de editură de pe Bahlui care se 

potriveşte ca o mănuşă proeictelor sale, i-a permis să antologheze capitole 

însemnate ale exerciţiului său scriitoricesc desfăşurat pe câteva decenii. A 

apărut în librării, pe post de deschizător de drumuri, acel „La nord şi la sud 

de Ecuador”, voluminos la propriu, o sumă de însemnări la faţa locului pe 

cinci continente. În fapt, observaţii de călător, oriunde s-ar afla, al realităţilor 

din peisajul ce însumează coordonate istorice, geografice, culturale, sociale. 

O frescă ambiţioasă, ilustrând ideea că, ajuns undeva de parte de casă, merită 

să înţelegi cât mai mult din ce te împresoară. A venit la rând trilogia „Mass 

Media şi societatea”, o debordantă aplecare asupra sistemului 

comunicaţional şi informaţional din lumea de ieri şi de azi, cu numeroase şi 

necesare conexiuni spre mâine. Autorul a conspectat ca un şcolar, peste tot 
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pe unde a avut ocazia, biblioteci române şi străine, redacţăiile unor mari 

publicaţii din capitale de pe tot globul, societăţi de radio şi televiziune, 

agenţii naţionale şi mondiale de presă. 

Avem în faţă un conglomerat de informaţii, unic la noi, privind 

momente de istorie, teorie şi practica presei din lumea largă. Ne-a surprins 

pe toţi tripticul intitulat „Condeie, voci, chipuri”, lucrare născută din dorinţa 

de a umple un gol în literatura de specialitate de la noi referitoare la istoria 

presei româneşti. A rezultat o zestre de bibliotecă de vastă cuprindere, 

ilustrând o cultură generală de apreciat şi vădind un travaliu individual greu 

de ignorat. De aceea, am scris despre ea şi am recomandat-o călduros 

lecturii. 

Prin „Grădina cu statui”, Neagu Udroiu trimite spre cititorul său un 

volum ce se doreşte să ilustreze o altă faţetă a biografiei sale profesionale, 

şansa de a fi întâlnit oameni de toată isprava din cele mai diferite câmpuri de 

activitate: oameni de ştiinţă, scriitori, artişti, medici de valoare, sportivi de 

clasă, diplomaţi, feţe bisericeşti, dascăli, pesonalităţi de catedră, artizani 

recunoscuţi ai realităţilor pe lângă care trecem de ani şi decenii. Poate fi 

considerată această carte şi o nedeclarată demonstraţie a postulatului că 

formatorul de opinie are obligaţia să opereze cu valori adevărate, 

transformate în incontestabile simboluri, în STATUI. Nu lipsesc din această 

convocare la „careul de seară” nici personalităţi trăitoare peste mări şi ţări, 

unii români, pe care autorul n-a ezitat să-i abordeze din dorinţa de a le 

cunoaşte gândul întors către noi. 

Există în propria-i biografie segmente de timp în care a trăit sub 

presiunea predării articolului la zi, respectând rigori şi aşteptări. 

Autorul ne face cunoscut din capul locului că mai toţi cei întâlniţi în 

carte sunt interlocutori ai săi, contactaţi pentru diverse evenimente de presă, 

pentru interviuri publicate în ziarele şi revistele noastre, difuzate la radio ori 

la televiziune. „Grădina cu statui” - chiar aşa s-a numit o rubrică de 

televiziune de acum câţiva ani. Privită în grabă, lucrarea ar putea fi 

considerată şi „o carte cu prieteni”. Ceea ce nu îţi propune, lăsând selecţia în 

seama celuilalt criteriu (glumeţ cum e de fel, autorul te poate lăsa să înţelegi 
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şi asta: Te-am intervievat, exişti!). Convenţia la care apelează mi se pare de 

reţinut şi de apreciat. Interlocutorii sunt priviţi ca nişte „statui”, reale ori în 

devenire sau măcar „statuete” (constatând - nu-i aşa? - că despre statuetele 

de Tanagra se scrie în aceleaşi tratate ca şi despre Colosul din Rhodos…). 

Ce face Neagu Udroiu? Conferă fiecăruia din noi o caracterizare identitară 

ca, paoi, atent la numerele de pe tricou să ne aşeze în întinderea unui parc 

imens, organizat în alei, bulevarde, grupuri de familie, rotonde, coline. 

Fiecare se regăseşte în familia din care se revendică (sau din care îi cheamă 

aproape autorul). Aşa stau comunicând între ei, după ce au conversat cu 

autorul cărţii - academicieni, literaţi, artişti, sportivi, medici, profesori, 

preoţi, diplomaţi, gazetari, ingineri de toată isprava. Cum menţionam deja, 

sunt evocate şi personalităţi din lumea largă, acroşate de autor prin diverse 

colţuri de planetă. Cele 12 capitole ale cărţii poartă titluri inspirate: Via 

academica; Rotonda scriitorilor; Amfiteatrul Hyperion; Colina artelor; 

Pridvorul bisericii; Arena celor cinci cercuri; Magistrala diplomatică; 

Constelaţia Ing; Agora pentru globe-trotteri şi Transcontinentalul. 

Toate, deosebit de interesante, importante şi atractive, adevărate 

pagini de dicţionar universal, elaborate parcă de un întreg institute de 

cercetători specialişti. 

Cum e firesc, ROTONDA SCRIITORILOR m-a ispitit înaintea 

celorlalte. Iată şi numele care s-au bucurat de atenţia şi aprecierea lui Neagu 

Udroiu: Marin Preda; Nicolae Labiş; Augustin Buzura; Radu Cârneci; Ion 

Brad; Eugen Barbu; Nichita Stănescu; Grigore Vieru; Fănuş Neagu; Marin 

Sorescu; Dumitru Radu Popescu; Alexandru Balaci; Petru Dumitriu; Fany 

Rebreanu; Aurel Rău; Paul Everac; Mircea Tomuş; Ilie Costantin; Mircea 

Micu; Romulus Vulpescu; Nicolae Dabija; Mircea Bradu; Valeriu Matei; 

George Bălăiţă; Leonida Lari; Mihai Cimpoi; Adrian Păunescu; Dinu 

Săraru; Niculae Stoian; Petre Ghelmez; Mihai Negulescu; Vasile Tărâţeanu; 

Ştefan Cazimir; Mircea Radu Iacoban; Justin Moraru; Traian Diaconescu; 

Grigore Ilisei; Nicolae Dan Fruntelată; Lucian Avramescu; Ion Andreiţă; 

Ştefan Mitroi; George Arion; Adrian Dohotaru; Florentin Popescu. Cred că 

doar pe 41 dintre cei 44 enumeraţi i-am cunoscut personal. Poate mai puţin, 
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încă, pe mine cel onorat să figurez pe acest admirabil tablou retrospectiv, 

evocator. 

Dintre toate numele de prozatori, cel mai important, admirat şi 

cunoscut încă din anul 1953, când la „Pelişorul” din Sinaia, Marin Preda 

lucra intens la capodopera sa „Moromeţii”. L-am cunoscut, parcă şi mai 

bine, în vizita sa la Atena, în 1976. Dar, să citim împreună schiţa de portret 

pe care i-o face tânărul student la Politehnică, pentru a-l invita la o întâlnire 

cu cititorii, obicei şi tradiţie demnă pe vremea aceea. 

„Îmi revenise mie această misiune de a-l vizita acasă pe prozator, 

avertizat de altfel de cineva. Însoţit de doi colegi de an, batem la uşa 

apartamentului din strada Dionisie Lupu, într-un bloc în care şedeau o 

mulţime de somităţi culturale. Deşi locuiam de zece ani în Bucureşti şi mai 

intrasem în diverse locuinţe, nu bănuiam că pot să existe şi astfel de spaţii, să 

zicem, atipice. O cameră de dimensiunea unei aerogări, ocupată de puţin 

mobilier şi, prin aceasta, părând şi mai întinsă. Prin uşa întredeschisă puteai 

vedea terasa, şi ea la dimeniuni neaşteptate. Ce puteau să însemne uşile 

celelalte, nu aveai prea mult de încercat. Una sta dată de perete şi te lăsa să 

vezi biblioteca, deci biroul, camera de lucru. În rest, bucătăria, dormitoarele. 

Îl consideram pe Marin Preda de-al meu. De la noi din sat, peste 

câmp, până în satul lui, Siliştea-Gumeşti, puteai merge pe jos. În 

„Moromeţii” Îi recunoaştem pe toţi după vorbă, după ticurile de comportare, 

după haine. Îl citiseră cu sufletul la gură mai toţi cei interesaţi de roman şi 

arareori am auzit atâtea exclamaţii la lectură ca în faţa paginilor lui Marin 

Preda. Trăisem mai toţi la fel, înghesuită în nevoi şi frământări, viaţa la ţară, 

viaţa omului de câmpie cunoaşte mulţime de tipare, constrângeri şi feluri de 

a da cu căciula în pământ de necaz. Îl ştiam din fotografiile publicate de 

gazete, de unde te priveau doi ochi ficşi, înşurubaţi sub fruntea înaltă, peste 

care părul scurt forma o streaşină de reţinut. Printr-un jurnal cinematografic 

îl zărisem plimbându-se în Herăstrău. 

Acum eram prima dată faţă în faţă. Bărbatul matur de azi nu mai are 

prea multe cu tânărul surprins de ziare. Ochelarii groşi introduc o undă de 

suferinţă, fruntea s-a supraînălţat, iar freza, ce a mai rămas din ea, caută să se 
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aşeze decent pe creştetul capului. Euforic nu e, dar vădeşte bună dispoziţie, 

ascultă politicos şi rămâne suprins câte năzbâtii îl pot întreba nişte studenţi 

care la această oră ar fi trebuit să stea cu capul în furnal pentru a vedea de 

rosturile oţelului, şi nu de drumurile Moromeţilor. 

Îi apăruse, de fapt, „Risipitorii”, roman citadin, despre el urma să ne 

vorbească a doua zi. Îi scotoceam însă prin existenţă, cu sete, nu totdeauna 

motivată, de a şti mai mult despre autorul de carte, privit în epocă ca un fel 

de Iocan, de făurar blagoslovit cu haruri ascunse, nu degeaba în Poiana lui se 

strânge tot satul. Trebuie să recunosc că pe măsură ce mă montam, avansând 

în a-i propune chestiuni de ordin personal, în aceeaşi măsură ceva se 

prăbuşea, parcă, în mine. Îl găseam prea departe de proiecţiile, de 

acumulările mele în materie de presupuneri. În mintea mea, scriitorul trebuia 

să arate ca un cavaler medieval, în armură, pentru a se putea feri de orice 

atingere în stare să-i cauzeze. 

La masa de lucru, ca o statuie, veghea plutirea ingenuă a verbelor, pe 

care le chema aproape în funcţie de poftele magmei ideatice frământate cu 

insistenţă şi prelucrate după reguli doar lui la îndemână. Lecturile marelui 

scriitor mi le închipuiam drept cupe de nectar servite de zei pentru a le aşeza 

şi astfel în protocoalele cereşti. Nimic nu se lăsa în voie, nimic nu se 

sustrăgea în capul meu acestor ordonări celeste. 

În contrast cu aceste plutiri departe de noi, plăsmuite între lecturi şi 

vise, aflu tot felul de amănunte pentru care nu eram pregătit. Cum ar fi, de 

pildă, faptul că prozatorul scrie pe apucate, de regulă noaptea, când liniştea îi 

creează condiţii să se concentreze. De citit, acum citeşte puţin, mai ales carte 

poliţistă, pentru deconectare. Când a încheiat de scris, ia în mână un astfel de 

volum, «Citesc până mi se face somn. A doua zi, nu mă mai interesează». 

Este interesat de ce se citeşte prin facultăţi. Greu de dat un răspuns 

precis, dar trebuie ştiut că se citeşte mult de la Balzac la… Marin Preda. 

Poezie, mai puţină, proză însă, da. Eram mai toată ziua pe la bibliotecă şi 

vedeam ce se cere. Aveau căutare clasicii francezi, englezi, ruşi, se interferau 

timid autorii americani, despre care ştiam puţin, colecţiile de popularizare 

făceau furori. În liceu nu avusesem timp de multe, atunci ne persecutau 

lecturile obligatorii. Autorii de reportaje, monografiile dedicate 
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personalităţilor din lumea largă te seduceau până la subjugare. Priveam cu 

alţi ochi şi spre literatura română. Ratasem, e drept, «Elevul Dima dintr-a 

şaptea» şi «Invitaţie la vals», dar nu citisem nici «La Medeleni», nici 

poeziile lui Goga sau Minulescu, cu atât mai puţin pe Nichifor Crainic sau 

Radu Gyr. În schimb, erau căutaţi autorii zilei, unii ajunşi deja în manualele 

şcolare. Zaharia Stancu, V. Em. Galan, Eusebiu Camilar înregistrau o cădere 

de înălţime. După furia din anii de dinainte, Titus Popovici, Francisc 

Munteanu, Petre Sălcudeanu circulau în mâinile cititorilor amatori de carte 

proaspătă. Petru Dumitriu plecase şi nu se mai puteau cere cărţile lui. Nu 

sesizam încă nume dintre tinerii prozatori. Îi citeam prin presă, dar nu 

depăşeam faza de a şti de ei. Caragiale se citeşte? a vrut să ştie Marin Preda. 

Mi-a fost greu să răspund. Pot spune fără reţineri că el era cunoscut, dar 

meritul revenea tot profesorilor de liceu… i-am vorbit de Topârceanu. A 

schiţat un gest de detaşare. Mai degrabă un versificator, avea să adauge. 

Îl credeam ambalat în fel de fel de activităţi scriitoriceşti, numele lui 

figurând prin diverse caste redacţionale, Nu, nu lucra nicăieri. La ce i-ar 

trebui să-l alerge un Demostene Botez? răspundea de alături soţia sa atentă 

să ne administreze un vermut cu lămâie, aşa cum noi nu eram obişnuiţi şi 

nici nu ne trecuse prin cap că am putea fi abordaţi. Acum, la masa pregătită 

pentru el, pentru Marin Preda, îl vedeam altfel. Purta un sacou pepit, care ni-

l înfăţişa în atitudine de ins înstărit câtă vreme şi-l îngăduia. Prin ochelarii 

groşi, privea în sală, scormonitor, fix, insistent. Se arăta crispat, poate chiar 

neînţelegător cu nişte inşi ce-l scoseseră din ale lui, din ciclul de fiecare zi, 

cu preferinţe distribuite pe rubrici, păzite cu străşnicie de teama de a nu se 

amesteca. A vorbit despre cartea lui cea nouă, «Risipitorii», mărturisind că l-

a chinuit scrierea ei, răspunzând la întrebări, arătându-se receptiv, dar nu 

entuziast. Este cunoscut ca scriitor, constată asta, îi displac întrebările 

«ăcute» - şi sunt -, dar nici la altele mai aproape de sufletul său nu se arată 

neapărat entuziasmat. Ceea ce îmi întăreşte convingerea că pe scriitor ar fi 

de dorit să-l căutaţi doar acolo unde nu-l stânjeneşti cu siguranţă - în cărţi. 

Îmi rămâne pe creier întrebarea pe care mi-o pune în momentul 

despărţirii: «Ascultă, dumneata nu cumva şi…?», în acest timp mâna 
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dreaptă, ca şi cum ar fi strâns între degete un creion, mişcându-se în aer şi 

înnodând cuvinte. Am răspuns ceva ce putea să însemne clar: «Nici vorbă!»” 

Cam în acelaşi stil sunt creionate toate celelalte portrete şi fragmente 

biografice. 

Dacă aş fi avut spaţiu, aş mai fi poposit la atâtea nume, care au 

devenit şi pentru mine noi capitole de amintiri dragi, pe lângă toate cele 

evocate în volumele mele de evocări, dialoguri, corespondenţe. 

Din primul capitol, îl reproduc doar pe cel care se referă la un nume 

important, prezent până nu demult printre noi, parcă uitat şi el prea devreme: 

„Vorbesc despre Dan Hăulică la trecut. Dispăruse brusc din chenarul 

unor evenimente pe care, cu sau fără ştirea lui, le patrona. Deoarece acolo 

unde venea el locul din capul mesei era ocupat. Arareori am văzut persoane 

atât de pricepute în a-şi alege subiectele pe care, tratându-le, să nu poată fi 

mişcat de pe soclu. De s-ar fi întâmplat, mă gândesc, să fie comentator 

sportiv, chiar şi atunci puteam avea în el omul de conspectat în arta 

reperelor. De se decidea pentru fotbal, pot afirma că nici n-ar fi băgat în 

seamă pedepsirea de la 11 metri. Loviturile libere din afara careului, da. Şi 

ştiţi de ce? De dragul aşteptării unei «foglia secca». Ori şuturile din foarfecă, 

direct în poartă. Ori cornerele. În speranţa unui gol direct din colţ. Între 

Oblemenco şi Ronaldinho, l-ar fi preferat, vă asigur, pe cel din urmă. 

Am început să colaborăm ceva mai târziu, când atribuţiile mele mă 

aduceau în preajmă-i. Dar îl conspectam demult. Fiţi siguri, cu dicţionarul în 

mână. Altfel, mai bine încercam altceva. 

Îmi amintesc episodul «Monumentul Eminescu». Mulajul exista, 

formal urma a fi decis amplasamentul în Cişmigiu. Variantele, cele două, au 

fost aduse la cunoştinţă public. Opţiunea urma să intervină: aici, spre 

Bulevard, cam pe unde se află astăzi ceasul-catarg, ori mai încolo, sub 

zidurile cu aer de cetate. În lumina de fiecare vară a castanilor, în imediata 

vecinătate a păunilor, lebedelor albe şi negre, a raţelor chinezeşti. A 

intervenit Hăulică în «Contemporanul» acelor ani. Fiecare rând, un şrapnel. 

Trăgea din toate direcţiile. A fost băgat în seamă şi aprobat. Clar, nu avea 

nimic cu sculptorul, apreciat în epocă. Un artist al timpului său, reuşise un 

comportament notabil într-un anotimp cînd greşelile altora te promovau în 
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rang. Comanda primită îi oferea o şansă să evadeze spre altceva. S-a dus 

spre trecut. Statuile paşoptiştilor, de succes cândva, ieşeau din perimetru. A 

început un transplant, privind peste umăr. Atitudinea seniorală a lui Lorenzo 

de Medici arăta falnic la el în casă, nu în ogrăzi de împrumut. Transplant 

nereuşit. 

L-am urmărit pe Hăulică, profesorul, în toga lămuritoare a artelor 

pornite din mâinile lui Giotto, cu ambiţia de a prinde ora de somn sub 

«Păsările» lui Brâncuşi. Ascultasem, în deceniul de dinainte, un an întreg 

expuneri din acelaşi gen proxim, avându-i ca protagonişti pe Ion Frunzetti, 

Petru Comarnescu, Eugen Schileru. Mă pregătise, fără s-o ştiu, pentru ce 

avea să urmeze la Televiziune sub aripa de înger numită Hăulică. 

Revista «Secolul XX» pe care a condus-o s-a dovedit un examen de 

capacitate trecut cu brio. O ceată de voinici cu pistol la cingătoare şi merinde 

de drum lung reuşeau, preţ de decenii, să planteze pe Calea Victoriei și prin 

rafturi de bibliotecă la unii dintre noi, tot felul de minuni - castani 

comestibili, rodii, arbori de cocos, migdali şi, din când în când, în alternanţă 

- parcele de bambus, platani chiar. Uşor n-a fost. Dar cine ne-a spus nouă, 

cine ne-a dat asigurări că vegetaţia tropicală creşte uşor în ghivece de 

Bucureşti? 

Domnul Hăulică avea să ne rămână baci până la adânci bătrâneţi. S-a 

dovedit creanga de aur în relaţia noastră cu lumea. Dar, mai ales, paznicul de 

valori al locului, fructe dulci şi sfinte la care cine a încercat să se uite cruciş 

a trebuit să bată în retragere la incidenţa cu privirile lui declanşatoare de 

scântei. L-am ascultat în atâtea rânduri în diversele-i calităţi: critic de artă, 

academician, ambasador la UNESCO şi la Uniunea Latină. De fiecare dată, 

sclipitor. Căpăta ceva agresiv şi dizolvant când credea că subiecţi nevăzuţi îi 

luau aerul, zvârlind cu nedreptate în bronzul statuilor din Pantheonul 

Naţional. Mai ales la Academie, ritualul acestor bătălii în care se angaja, 

victorioase înainte de a ieşi din casă, căpăta fast şi demnitate prin calmul 

argumentaţiei, prin inimitabile conexiuni în cultura noastră şi a altor naţii, pe 

care un spirit enciclopedic unanim recunoscut le avea la îndemână. 
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Făcea bine ţinuta lui voievodală la marile reuniuni ori în saloanele de 

artă din care, aveai certitudini, făcea parte ca om al casei, chemat să calce pe 

covor roşu şi să binecuvânteze microfoanele de aur în aşteptare”. 

Închei, socotind încă o dată că această GRĂDINĂ CU STATUI pare 

un pretext bine găsit de Neagu Udroiu pentru a introduce în circuitul public 

ideea de valoare, subliniată de purtători de ioni autentici. Prin oameni pe 

care i-a întâlnit, şi se făleşte cu asta, cu care a dat mâna sau, în cel mai rău 

caz, i-a privit din imediata apropiere. Nici asta nu e puţin lucru. Ba e unul 

foarte mare! 

2017 

Nicolae Dan Fruntelată 

Neagu Udroiu, „Grădina cu statui”, Editura TipoMoldova, 2016, pe 

genericul unui film despre istoria contemporană și viața contemporană, un 

film pe o pânză uriașă. Neagu Udroiu îl comentează cu patos și cu talent de 

gazetar care observă totul, dar și de un scriitor care dă fiecărui nume aura pe 

care o poartă în sufletul lui. 

El trăiește vârsta artistică a mărturisirii totale. Prin viața lui au trecut 

mii de oameni. Mulți dintre ei, mari personalități ale culturii, ale științei, ale 

învățământului, ale credinței, ale politicii mondiale, ale sportului. 

Neagu Udroiu le dă dreptul la bronzul statuilor. Dar le adaugă alte 

nume, importante pentru el și viața lui, dar importante și pentru ritmul 

istoriei unor ani ciudați, aflați pe crucea a două veacuri, cu care el își 

populează această carte. 

În țară, umblând peste tot ca ziarist, în lume, arând mapamondul cu 

un carnet în mână, în cariera lui de diplomat, de scriitor împătimit de cărți și 

fascinat de oamenii care le fac, în amintirile lui de student, de elev, de 

ucenic, de copil născut în Cartojanii din Vlașca, Neagru Udroiu pune în 

literă această saga a vieții noastre. Viciu nobil al nordicului de adopție, 

ambasadorul în Finlanda cea cutreierată de poveștile lui Moș Crăciun, el a 

învățat că dintr-o saga nu trebuie să omiți nimic, niciun om, nicio viață, 

niciun cântec și să încerci să împarți cu ai tăi numai vorbele bune. 

Iată capitole din această carte de povești despre oameni: Via 

Academica, Rotonda scriitorilor, Amfiteatrul Hyperion, Colina artelor, 
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Pridvorul bisericii, Arena celor cinci cercuri, Ulița școlii, Calea Gutenberg-

Marconi, Magistrala diplomatică, Constelația Ing, Agora pentru globe-

trotteri. 

Ca director al Agenției Naționale de știri Agerpres, Udroiu a întâlnit 

șefi de stat în funcție, viitori șefi de stat, miniștri, savanți, directori de ziare 

mondiale, mari artiști, mari sportivi. El face din fiecare întâlnire o poveste-

portret prin care vrea să ne amintească un om. 

Despre George Bush, președintele american, fost partener de tenis al 

lui Corneliu Mănescu, evocă, dintr-o replică, un fel de a-ți aminti despre o 

țară. Această carte e o aventură a spiritului.  

Să pleci din Cartojani, să întâlnești în Aula Academiei pe Octav 

Onicescu, pe Șerban Cioculescu, pe Răzvan Theodorescu, să fii de față când 

mari scriitori români, un Eugen Barbu, un Nichita, un Sorescu, un D.R. 

Popescu s-au întâlnit cu cititorii, să ajungi în State, la redacțiile unor 

mastodonți de presă, să asculți oceanul în Honolulu, lângă umbra unui 

pierdut mare poet român, Ștefan Baciu, să vezi lacurile fulgerate de aurora 

boreală ale Finlandei, apoi să ai puterea să povestești totul, iată de ce cartea 

lui Udroiu acoperă definiția de aventură a spiritului. 

Spune Neagu Udroiu în Cuvântul pregătitor al cărții: Carte cu 

prieteni, îi puteți zice, până la un punct asta și este. Lumea prin care am 

trecut, poate fi și asta o sugestie. Sau Oameni pe care i-am cunoscut. Am 

dat mâna cu ei, mai zicea un coleg într-un demers similar. Realitatea este 

că, deși fiecare în parte mă ademenește, nu se potrivește pe de-a-ntregul 

niciuna din aceste ziceri. 

La TVRM, o televiziune culturală - nomina odiosa! - o „televiziune 

de nișă”, cum spun marii specialiști, într-o vreme tulbure a politicii deșănțate 

până la scandalurile de mahala, înecate în ignoranța crasă și triumfătoare a 

unor semianalfabeți care au făcut și mai fac legea în țara asta, deci, în 

vremea în care am trăit câțiva ani alături de Neagu Udroiu, într-o astfel de 

oază, el făcea și emisiunea Grădina cu statui. Vorbea cu mari medici ai 

lumii românești, cu artiști care au făcut istorie, cu mari sportive având 

sufletul înfășurat în tricolorul românesc, cu mari profesori, cu pictori, cu 
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scriitori. Să fiu orgolios și să declar că, din prietenia mea veche pentru 

Neagu Udroiu, dar și din admirația pentru pasiunea lui de gazetar, am 

asigurat acest spațiu de fugă din realitatea imediată, aculturală și indiferentă? 

De ce nu? 

Iată, am în față o carte, repet, pentru a vă fixa în memorie acest 

termen magic, o saga a iubirii de oameni. Ca orice saga, ea este o mărturie 

în procesul pe care viitorul îl va face prezentului nostrum, glorios și chinuit, 

înlăcrimat și fericit, Doamne, am ajuns în vremea când, pentru a ne aminti de 

noi, pentru a ne recunoaște, pentru a ne recuceri identitatea, avem nevoie de 

martori credibili, cinstiți și, dacă se poate, inteligenți. 

Neagu Udroiu este un asemenea martor. 

 

Nicolae Dan Fruntelată 

Cartea în două volume pe care a tipărit-o Neagu Udroiu la Editura 

„Semne”, a prietenului nostru Ștefan Dulu, în 2016 (cu sprijinul Bibliotecii 

județene Giurgiu, condusă de un confrate mai tânăr de gazetărie, Dan 

Mucenic), este o carte cu totul deosebită.  

Ea se numește „Cartojani - istorii vechi și noi”. 

Se vrea un omagiu complet și profund adus satului natal din Vlașca al 

acestui autor de cărți fundamentale despre istoria presei, despre lumea în 

care trăim și în care el a călătorit cu pasul și cu mintea deschisă. Neagu 

Udroiu, gazetarul, scriitorul, diplomatul, dar mai ales copilul de țărani din 

Cartojani, pune în această carte un poem despre satele Sudului românesc, o 

saga cu lacrimă despre întâmplările unei vieți care a fost mai ales dură și 

neiertătoare cu toți cei care au trăit-o. Istoria a fost mereu un perceptor 

lacom. Spune Udroiu, într-o secvență memorabilă, zisa perceptorului din 

Cartojani din anii tulburi de după marele război: „Lăm tăt! Lăm vițică, lăm 

purcică! Lăm tăt!” 

 Multor țărani români, războiul le-a luat chiar și viața pe fronturile 

Europei. Celor care s-au întors betegi, marcați pentru totdeauna de tragedie 

prin care au trecut, le-a luat mereu, până la piele, până la vise, până la 

dramul de speranță care i-a ținut în viață. 
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Cartea aceasta, de fapt, nu e numai despre un sat anume. Despre 

Cartojanii vechi căruia Udroiu îi face o adevărată monografie. Este despre 

satul românesc și despre blestemul care l-a însoțit aici, în crucea vânturilor 

unei geografii tragice. 

Fiecare eveniment descris e așezat în contextul cel mare al țării, al 

continentului, al lumii întregi. 

Neagu Udroiu s-a născut în anul semnării odiosului pact Ribbentropp 

- Molotov, al cedării unei părți din Ardealul nostru Ungariei vecine și 

prietene cât încape. El își explică biografia sa de scriitor american: copil de 

țărani, încearcă să învețe carte, dar, din lipsă de mijloace, abandonează, face 

o școală de meserii, intră ucenic la o mare fabrică din București, continuă 

studiile la seral, apoi face o facultate „la zi” - Metalurgia, din cadrul 

Politehnicii - revine în fabrica de unde plecase ca inginer, apoi e ales și, 

fascinat de mirajul presei, devine un ziarist de primă linie, primește o bursă 

în America, scrie cărți de călătorie, cunoaște oameni aflați în atenția lumii, 

oameni de cultură, politicieni, se întoarce acasă, trece prin experiența 

televiziunii, a agenției naționale de presă, intră în diplomație, are ani de 

ambasador la Helsinki și Tallinn, dar tot timpul trăiește frenetic, scrie 

frenetic, memoria lui este ca o lavă care acoperă evenimente și epoci și 

destine. 

În spatele fiecărei cărți pe care a semnat-o se află o muncă grea, o 

documentare minuțioasă, răbdurie, un fel de “a da samă” de fiecare cuvânt. 

Pentru Cartojani, Neagu Udroiu a umblat săptămâni întregi în arhive, 

a găsit izvoare autentice, a folosit cărțile unor învățători ai satului, pe care-i 

amintește cu un respect adânc. Citatele sunt savuroase, limba română curge 

ca o lacrimă de miere în pagina cronicii: Avram Pană ot Zgaia și Trandafir 

ot Cârtojani acuzați de omorul lui Radu Moraru devin personajele unui 

scurt roman polițist. Udroiu ne explică de unde vin Cârtojanii, legătura lor cu 

mănăstirea Stavropoleos, dar și cu Ostanița Pogoniană din zarea lui Petru cel 

Mare al Rusiei. 

Înțelegem și legătura oamenilor, a „moșilor” acestei așezări cu 

pandurii (chiar numele lui Udroiu pare a se trage din Gorj), cu jienii, într-o 
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mișcare uriașă, într-o circulație de neamuri, de balade, de cuvinte, care este 

atât de caracteristică Sudului valah. 

Și iar se întoarce la biografia lui, la dinastiile țărănești ale satului din 

Vlașca, prin „istorii vechi și noi”. Proiectează niște personaje așa cum este, 

de exemplu, Constantin Popian, în jurul căruia se poate construi un roman. 

Poet, actor, falsificator de bani, un traseu fabulous alături de alte portrete de 

oameni care au intersectat istoria acestei așezări. 

În ferestrele cărții, Neagru Udroiu așază niște secvențe de proză, de 

fapt, niște poeme în proză, care măsoară dragostea lui pentru satul natal și 

credința într-un ritual al întoarcerii perpetue spre părinți, spre locurile din 

amintire.  

„Fac și refac, cu același drag al începutului, drumuri și cerul 

Sudului, mă întorc în nemărginirea Câmpiei Române și la fiecare întoarcere 

mă trezesc îngrădind în suflet crâmpeie din viața ei de azi și dintotdeauna… 

Cai albi, fulgerând în întinderea câmpiei, trec îmbătați de liniștea fără 

oprire a pământurilor născute întru fericirea seminței, dansează peste 

foarfeca râurilor, ascultători la șoaptele depozitate în neștiute și complicate 

firide.” 

Udroiu se apropie, distanță de câțiva kilometri în geografia reală, cu 

sfiala cuvenită, de Siliștea-Gumești a lui Marin Preda. Și el a cunoscut o 

„poiană a lui Iocan”, în curtea lui Giulu din Cârtojani. Și el redescoperă 

simbolul salcâmului din câmpie: De bucurie, salcâmul – în satul de câmpie, 

el este palmier și chiparos și tot ce vrei – a explodat peste noapte ningând 

totul. Sat alb, alb, colan de kașmir îmbrăcând umerii dealurilor desprinse în 

amfiteatru, cât să lase loc trecerii izvorului nostru de suflet – 

Dâmbovnicului… 

Cartea lui Neagu Udroiu nu ocolește nici istoriile dure ale unor ani 

când teroarea umbla îmbrăcată în haină de piele, în mașinile negre marca 

Volga ale anilor 1950. Povestea informatorului Securității, un intelectual al 

satului, șantajat să-și toarne consătenii, e o filă neagră a cronicii locului. Nu 

e vorba de vinovați târzii, de judecăți triumfătoare din perspectiva unui 

prezent tâmp și dispus el însuși să-și asume repetarea unor astfel de 
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întâmplări, așa cum citim și auzim azi. E un avertisment, o lecție a istoriei 

care nu ne iartă niciodată. 

Cărțile acestea, semnate de scriitorul Neagu Udroiu, de „fiul satului”, 

își depășesc vizibil condiția de polițe sentimentale, pe care un om le plătește 

vetrei nașterii sale.  

El așază un loc pe harta mare a literaturii Sudului. Eroul cărții este 

Neagu Udroiu însuși, un haiduc al amintirilor lui. El umblă prin Vlașca, prin 

arhivele ei, prin istoria românească din ultimele vreo două veacuri, prin 

istoria lumii, prin biblioteci. 

I-aș putea, poate, reproșa numai faptul că s-a lăsat dominat de 

memoria sa torențială, că n-a cernut îndeajuns acest nisip aurifer. Dar îi 

înțeleg disperarea de a spune totul, de a rotunji o istorie pe care altcineva n-o 

va mai continua. 

Într-o toamnă spre iarnă, am fost la Cartojani, invitat de Neagu 

Udroiu la o manifestare culturală de la școala din sat. Am văzut Cartojanii, 

ulițele lui în pantă, am ascultat cum niște fete subțiri și blonde ca niște spice 

de grâu, îmbrăcate în ii românești, recitau din Eminescu. Am văzut lumina 

din ochii dascălilor, am văzut lacrima din colțul ochilor lui Neagu. 

Prin cartea aceasta mă întorc în Cartojani. 

De aceea spun: Et in Cartojani ego! 

Pentru că înțeleg profund și confratern că acesta este Raiul lui. 

Primește, Neagu Udroiu ot Cartojani, salutul unui sudist ot Bălăcița! 

2016 

Claudia-Marinela Trăncuță 

Cartea domnului Neagu Udroiu, „Cartojani - istorii vechi și noi”, a 

fost scrisă cu gândul la cei de ieri, dar pentru noi, cei de azi. 

Citind-o, în sâmbăta Paștelui și în zilele ce au urmat Învierii, am trăit 

bucuria întâlnirii cu oameni și locuri pe care le credeam uitate. De fapt, 

moartea se așează peste lume pentru că uităm. Amintindu-ne, tot și toate câte 

au fost și sunt din nou aici: „timpuri și anotimpuri se plimbă iar și iar pe ulița 

copilăriei noastre”. Domnul Neagu Udroiu nu a avut în mine un cititor 

obiectiv, ci unul foarte subiectiv: ulița copilăriei dumnealui e și ulița 
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copilăriei mele. Coasta mică și coasta mare m-au văzut și pe mine crescând. 

Le știu huma lipicioasă, colbul și „zăpezile” de altădată. Le-am urcat și 

coborât pe jos, în căruțe cu fân, pe sanie.  

La fiecare rând citit priveam salcâmii de pe deal și lăsam să cadă flori 

pe toți cei pomeniți spre neuitare: Giulu și Bufa, Marghioala și Troculeasa, 

Didina lui Lei, țața Voica și țața Lina. I-am lăsat acolo, în coastă, în gura 

unei seri. Stau pe troscot și povestesc despre copiii plecați în lumea largă. 

Cartea domnului Neagu Udroiu nu are răceala compendiilor de 

istorie. E vie. Te poartă prin Fânărie, pe la Chirican și pe la Locul cu Arțar. 

Prin grădinile de zarzavat, prin vii… Ajungi la București cu căruța, ajungi în 

Viena anului 1940. Te duci pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial să 

fii alături de Marin Geatără, de nea Mișu sau de învățătorul Petrescu. Să nu-i 

lași să moară atât de tineri, de singuri, atât de departe de casă. Oameni care 

au fost te poftesc la masa lor cu trei picioare, te iau de mână și te așează la 

un pahar de vorbă cu istoria. 

Îi afli în durerea și bucuria lor, în firescul trăirii cu bune și cu rele, îi 

simți ai tăi, te simți de-al lor. Meritul autorului este acela că a reușit să 

privească dincolo de document: un titlu de proprietate, un act de naștere sau 

de botez, chiar unul de darie de la Radu Paisie sunt simple petice de hârtie. 

Ca să trezești din morți o lume ai nevoie de mai mult. Nu este de ajuns 

răbdarea unui arhivar. Domnul Neagu Udroiu a avut dorul și dragostea, 

memoria și talentul de a evoca.  

Cartojani, un sat fără cale ferată, a ieșit astfel în lume. L-a dus până 

departe în timp și spațiu și l-a întors la noi, cu toți ai săi. 

Întorcându-se spre locul stăpânit de salcâmi și arțari cu plăcerea pe 

care n-ar cheltui-o nici pe drumul Londrei și al Piramidelor, domnul Neagu 

Udroiu i-a întors la noi pe toți cei care au viețuit pe-aici. 

Credeați că au plecat? 

Urcați coasta mică și coasta mare sau doar coasta aducerii-aminte, 

ascultați “grâul apucat de frământările coacerii” și veți afla cine sunteți, de 

unde veniți, cât datorați mirosului de tei sau verdelui din iarbă! 

Îi mulțumesc domnului Neagu Udroiu pentru că m-a întâlnit cu satul 

meu. Alergând încolo și-ncoace uitasem ce dor mi-era de el. Îi mulțumesc 
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pentru bucuria de a o auzi pe țața Voica povestind acolo, lângă tuciul cu 

leșia din care ieșea un săpun mare, mare de tot. Am stat la taifas cu oamenii 

din cartea asta și la sfârșit nu m-am putut abține să nu le spun: 

- Nu ați pornit voi războaiele, nu ați semnat tratate de pace, dar vă 

voi ține minte eu și alții ca mine pentru că ați pus în pământul pe care călcăm 

viață, suferință, trudă. Și ați mai pus ceva: dorul pentru neuitare. 

Vă mulțumesc, domnule Neagu Udroiu, pentru Dorul și Neuitarea din 

„Cartojani - istorii vechi și noi”. 

2016 

Ion Andreiță 

De fapt, cartea lui Neagu Udroiu se numeşte „Cartojani - istorii vechi 

şi noi”, două volume (apărută în 2016, sub egida Bibliotecii Judeţene 

Giurgiu, ediţie îngrijită de scriitorul Dan Mucenic, directorul 

aşezământului). Eu am citit, însă, fără să vreau, Cartojanii - articulat - 

venindu-mi în minte un alt nume: Cordovanii lui Ion Lăncrănjan, romanul 

acelui neam de oameni ai pământului, ai iubirii, luptei şi dreptăţii. S-au 

alăturat şi „Moromeţii”, romanul lui Marin Preda. Şi intuiţia, aveam să 

constat, nu m-a înşelat. Pentru că, deşi cartea lui Udroiu se vrea o 

monografie a acestei comune de Vlaşca (satul său natal!) ceva între istorie şi 

reportaj, ea se dovedeşte a fi un roman în toată regula: romanul unor oameni 

şi al unor pământuri – scris într-o viziune modernă, în care locul ficţiunii 

este luat de insolitul şi profunzimea întâmplărilor reale, stilul pendulând 

între eseu şi decupajul cinematografic.  

* 

Sigur, nu-i lipseşte nimic din coordonatele prezentării unei aşezări, 

dar are mult mai mult decât atât. Respectând rigoarea documentară, trebuie 

spus că numele locului apare pentru prima oară într-un hrisov domnesc dat 

de Radu Paisie, la data de 7 iulie 7044 (1536) în cetatea de scaun a 

Târgoviştei: „Din mila lui Dumnezeu, Io Radu Voivod şi domn a toată ţara 

Ungrovlahiei… dă domnia mea această poruncă… jupânului Radomil 

Vornicul şi fiului său Drăghici scriitor şi cu fiii lor… ca să le fie ocină în 

Pietrosul şi Mereni şi în Cârtojani şi în Bârzeşti”… Cam pe când se petrecea 
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evenimentul acesta? Ne spune Udroiu: „Existăm din perioada luptelor lui 

Petru Rareş cu Soliman Magnificul. Din vremea războaielor dintre Carol al 

V-lea şi Francisc I. Din zilele când spaniolul Diego Amagro descoperea 

Anzii Centrali. Din timpul când conchistadorii spanioli conduşi de Francesco 

Pizarro cucereau imperiul incaş. Adică din 1536. Cu 28 de ani înainte de 

naşterea lui Paracelsus. Cu 31 de ani înainte de naşterea lui Monteverdi”. Şi 

iată cum mărunta aşezare de pe Dâmbovnic urcă în panteonul planetar. Este 

o formulă pe care scriitorul Neagu Udroiu (cunoscut şi ca un virtuos 

globetrotter al evenimentelor social-politice de pe mapamond) o va folosi cu 

succes ori de câte ori are prilejul. Însăşi data naşterii sale o circumscrie în 

universal: „Ce se întâmpla în lume? (pe atunci). În Polonia bubuiau tunurile, 

la Bucureşti se vădeau tot mai insistente pretenţiile lui Hitler de a-i fi 

aproape. (…) Între Berlin şi Moscova funcţiona Pactul Ribbentrop-Molotov” 

- ş. a. m. d. Bun cunoscător al istoriei şi politicii lumii, autorul foloseşte cu 

măiestrie această canava pe care înscrie cu succes datele esenţiale din istoria 

şi politica satului său, din viaţa curentă a comunităţii.  

* 

Un firesc obiect de cercetare îl constituie obârşia familiei sale, a 

numelui (pe care autorul îl bănuieşte a veni din Gorj). Sunt, astfel, 

descoperiţi o droaie de Udroi prin arhive: de la împroprietăriţii lui Cuza 

Vodă, la cei din Războiul de Independenţă şi din primul război mondial; un 

Tudor Udroiu este primarul Cartojanilor la 1883; ceva mai devreme, la 1868, 

moare Voicu Udroi, „notar ortodox şi agricultor”. Cel mai proaspăt Udroiu 

în memoria autorului este însuşi tatăl său: „Tata a fost concentrat. A rămas 

mama cu patru copii de gât să lucreze pământul, să ne dea de mâncare şi să 

ţină întreaga gospodărie pe picioare… Ordinul Generalului l-a prins cu 

unitatea la Isaccea: „Ostaşi, vă ordon, treceţi Prutul!”. Îşi amintea că, în 

puterea nopţii, au început să tragă tunurile. (…) Rănit în Crimeea, la Cherci, 

taică-meu n-a mai apucat nici Cotul Domnului, nici Stalingrad. De aici a 

venit, cât a fost, norocul nostru”.  

* 

Anii de şcoală, autorul-erou epic şi-i aminteşte cu duioşie… lirică. 

Dascălii şi locul lor important în formarea învăţăceilor: „Din anii mei de 
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şcoală primară detaşez două nume, pe mâna lor am încăput prin voia sorţii şi 

mă întorc la ei ca în faţa uşilor împărăteşti ce traforează catapeteasma 

înflorată a oricărei biserici. (…) Unul este domnul Vasile Olteanu, abia ieşit 

atunci dintre pupitrele şcolii de învăţători. De la el ştiu scrisul şi cititul. Ne-a 

luat din clasa a doua doamna Ciobănescu. Au plecat dintre noi şi unul, şi 

altul”… Şi ce dascăli! Apostoli! Care „îşi încărcau elevii în căruţe şi îi 

duceau la Călugăreni, în zilele de comemorare a luptelor!”. 

* 

„Pe uliţa copilăriei” constituie un capitol în care oamenii, obiceiurile 

şi îndeletnicirile lor se înfrăţesc cu peisajul, cu anotimpurile: „Pământul 

înseamnă hrană. O hrană ce trebuie dobândită, pregătită, legumită, ordonată 

în cămări, astfel încât consumul se dovedeşte o neînsemnată parte a ciclului. 

Masa noastră se încadra în această logică simplificatoare. (…) Copil fiind, 

am ţinut toate posturile, şi mari, şi mici… Venea din felul de a fi al 

părinţilor, din educaţia lor, din conştiinţa că noi nu putem fi altfel decât sunt 

ei înşişi şi, prin urmare, va trebui să deprindem tot ceea ce ei au preluat de la 

alţii”.  

* 

La Cartojani, câmpia are o demnitate aparte, presimţirea ei desfăşoară 

o fastuoasă orchestraţie de miresme şi culori: „Când dealurile coborâte din 

munţi ostenesc a merge mai departe, este semn că am intrat în câmpie. Când 

pământul începe a privi cu ochi egal cumpănirea stelelor pe bolta cerească, 

este semn că am intrat în câmpie. Când pădurile încep a mirosi a stejar şi a 

ghindă, este semn că am intrat în câmpie. Când apele devin atente la fuga 

iepurilor prin trifoiul proaspăt, este semn că am intrat în câmpie. Când 

oamenii se lasă descoperiţi în bătaia soarelui, călcând aspru şi vertical, este 

şi asta semn că am intrat în câmpie”. În această câmpie, autorul-erou trăieşte 

frenetic cel mai miraculos anotimp: „Primăvara mi s-a arătat mereu ca un 

ghem de simţuri puse pe harţă. Scăpam de teroarea frigului şi de apăsarea 

statului în casă, ieşeam la soare, ieşeam la iarbă, mergeam la pădure, sălciile 

şi pomii se aprindeau. (…) Aprilie şi mai, iată lunile adevăratei primăveri în 

satul meu de câmpie, unde, după mugurul sălciei şi pomul înflorit, venea 
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salcâmul să albească pentru o vreme, ca un sigiliu, obrazul curţilor, peste 

care pluteau pe gratis parfum şi polen de neuitat”.  

* 

Ca şi în „Moromeţii”, şi la Cartojani există o fierărie a lui Iocan, 

unde se învârteşte politică nouă, a colectivizării. Uneori, discuţiile au loc 

după obiceiul ieşitului la poartă, în răspântii: „La Troiţă, la Badea lui Ion 

Dragne, pe Vergea, în poartă la Moş Paraschiv, la Giulu de devale… în 

poarta lui Ion de Pământ, gard în gard cu el stă Vacă”… Alteori, oamenii îşi 

dezleagă limbile la MAT, lângă un ţoi de secărică. Şi, adesea, „lângă toarta 

cazanului” de făcut ţuică, unde domn Gogu şi domn Nicu, învăţători cu 

trecere la oameni, povestesc despre nenorocirile petrecute de ei în timpul 

războiului, la Ţiganca, la Odessa, la Stalingrad. Din acelaşi perimetru al 

războiului se detaşează povestea adevărată a unei femei: Oica, aşteptându-l 

pe Sică, bărbatul ei, mort pe front. Oica nu crede în vestea morţii; are 

semnele ei că omul ei trăieşte – şi toată această zguduitoare dramă se încheie 

cu moartea femeii, la capătul unei vieţi trăite între închipuire şi realitate.  

* 

Un capitol special - roman în roman - intitulat „Oaie şi ai săi”, este 

consacrat arestărilor din „obsedantul deceniu”, care prin suferinţele aduse 

ţăranilor (şi nu numai lor) egalează veacul. Motivul: o brazdă de pământ în 

plus, o simpatie pentru foştii ţărănişti ori liberali, o vorbă întoarsă pe dos, 

răstălmăcită de un turnător mai mult sau mai puţin benevol. Lumea devine o 

lume pe dos, în care oamenii înoată derutaţi, fără repere, într-o nesiguranţă 

generală. Micul roman cuprinde două faţete, sugestiv ilustrate de autor. 

Prima priveşte rapoartele pe care le aduc din teren (spaţiul comunei) 

securiştii-grade inferioare - culese de la delatori de teapa lui Oaie, Mireasa, 

Bătrânul - în punctul nodal, în care sunt centralizate de către securistul-grad 

superior, care apoi dă semnalul cine, când şi cum să fie arestaţi. Cealaltă 

faţetă conţine mărturisirea târzie şi izbăvitoare a unuia dintre eroii ce-au 

suferit cumplita dramei.  

* 

Într-un anume fel, cartea aceasta, „Cartojani”, este o continuă 

întoarcere acasă. Uneori, autorul trăieşte şi el sentimentul moromeţian al 
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imposibilei întoarceri – dar încăpăţânarea învinge simţirea, pentru a se 

împlini porunca. Pasul este făcut cu sfială, cu teamă, cu nostalgie: „Poarta se 

dă în lături greu, scârţâind din balamalele vechi şi muşcate de rugină, şi iată 

trifoiul semănat pentru a mai stinge din tristeţea curţii părăsite. (…) Afară, 

lângă gărduleţul ce desparte şi azi grădiniţa din faţa casei de restul curţii, s-

au găsit, amar de ani, vatra, pirostriile şi ţestul. Pe vreme frumoasă, acolo, de 

pe scăunel, mama urmărea focul şi pregătirea mâncărurilor. Mă caută un 

cuţit în inimă şi abia acum simt plânsul podidindu-mă. (…) Mi-era teamă de 

această clipă, a revenirii acasă, într-o curte din care te privesc, printre ulucile 

gardului tot mai rărit de intemperii şi de răutăţile oamenilor, doar buruienile 

înalte, pomii trişti de singurătatea lor, obiecte de utilitate imediată 

spânzurând pe vreun stâlp ori rătăcite prin iarbă, geamurile de la casă 

dublate de perdele uitate acolo, în căutarea indiferentă a luminii de afară şi a 

pânzei de păianjen căzută din grindă, uşa de la pătul nemişcată cine ştie de 

când, streaşina coşcovită a coşarului fără altă destinaţie decât aceea de a face 

umbră pământului. De acest moment mi-era spaimă, de ziua în care, 

revenind acasă, de dincolo de gard şi de poarta încuiată mă vor primi cu 

neînţelegere ierburile, otava, nucul înalt din mijlocul curţii, săltat peste 

acoperişul casei, liniştea crengilor umbroase legănate doar de adierea palelor 

de vânt, zidurile de cărămidă triste şi reci, ferestre care n-au mai fost 

deschise de mult”…  

…În acest crochiu, ca într-un creuzet, se află tristeţea şi destinul 

satului Cartojani, nemeritatul destin al însuşi satului românesc contemporan. 

Pentru salvarea lui din suferinţă şi uitare, în care l-au abandonat semeni fără 

niciun Dumnezeu, trebuie făcut ceva. De fiecare în parte, de noi toţi laolaltă. 

Pentru că, aşa cum spune autorul, „nu văd pedeapsă cerească mai mare ca 

aceea de a putea întoarce capul de la ceea ce se cheamă atât de simplu şi de 

sfânt casa părintească”.  

 

Lucian Avramescu 

Cu ceva vreme în urmă, Neagu Udroiu, pe care-l știu de-o jumătate și 

ceva de viață, adică de o veșnicie și nițel, m-a anunțat că-mi lasă la București 
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o carte. Mă aflam, ca în mare parte din acești ani, la Sângeru. Părea 

complicat să mi-o trimită prin poștă și n-am priceput de ce. M-am lămurit 

când, ajuns la București, am luat în mâini cartea globe-trotterului din 

Cartojani. Dumnezeule! E o carte cât un bloc. N-ar fi încăput pe geamul 

niciunui ghișeu poștal. O ții în brațe ca pe un geamantan, gata să cazi în nas 

dacă ești mai pirpiriu. Nu sunt. M-am așezat gospodărește lângă oferta de 

lectură a amicului meu Neagu. Ce a pitit aici? Titlul tomului demn de 

Guiness Book e „La Nord și la Sud de Ecuator”, iar sub poza-medalion a 

autorului, înnegrită capilar, în timp ce el, ca și mine, s-a decolorat și se 

prezintă azi ca Moș Crăciun, scrie “Opera omnia, publicistică și eseu 

contemporan”. Călătoria pe cinci continente a lui Neagu Udroiu, un condeier 

cu capacitatea formidabilă de a reține tot ce întâlnește pe gogoloiul planetei 

pe care l-a frământat cu pasul în lung și-n curmeziș, începe cu orașele lumii, 

rânduite - nici n-avea cum să organizeze altcum această amețitoare și 

neîntreruptă călătorie - în ordine alfabetică. Începe cu Abu Dhabi, Addis 

Abeba, Alupca, Amsterdam, Ankara, Antalya, Anvers, Aspendos, Asuan, 

Atena, Athos, la B sunt 25 de orașe și tot așa până la Zagorsk, Zagreb și 

Zurich, exilate în coadă de un alfabet nemilos. Citesc, pe sărite, file din acest 

dicționar sufletesc, scris cu talent literar și harul de a te vârî, aproape cu sila, 

într-o lume pe care de multe ori n-o știi, dar autorul te face s-o vrei, ca pe o 

femeie frumoasă, ori stranie sau exotică, pe care n-ai întâlnit-o și regreți că 

n-ai avut șansa cuceritorului de pe copertă. Încerc să-l verific, despicând 

bijuteria care a sacrificat un buștean secular pentru a se întrupa, căutând 

locuri pe care le-am văzut și eu, le-am pipăit cu pasul străzile și le-am jufuit 

cu ochii muzeele. E acolo și a văzut mai mult decât mine. Scriitorul din el îl 

pune la muncă pe documentarist, iar cultura, nu doar geografică, îi stă 

alături, servitoare cuminte și devotată. Caut locuri în care am fost amândoi, 

în aceeași călătorie, în aceleași zile și pe aceleași străzi. Un concert cu Bob 

Dylan, între două pante cu eucalipți, în sudul Mediteranei, la Ierusalim, 

eveniment așteptat de localnici. Știe desfășurarea concertului, inclusiv o 

pană de curent, bănuită a fi aranjată, care a pus capăt spectacolului. Uitasem, 

dar acum mi-e totul limpede, de parcă s-a petrecut ieri. Știe ce se afla în cele 

42 de farfurioare așezate pe masă de un primar palestinian din “teritorii” la 
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care ne-a dus ziaristul Avinoam Bar Josef, prieten comun, născut în 

România, azi președinte al Institutului Mondial Evreiesc. Am găsit în 

pozarul care selectează câte ceva din tumultuoasa viață a ziaristului și 

diplomatului Neagu Udroiu, așezat în finalul cărții, și câteva poze în care 

încap și eu – una flancându-l pe Itzak Shamir, premier al Israelului, cu care 

am realizat amândoi un interviu. Pozele îl înfățișează pe ambasadorul Neagu 

Udroiu cu personalități de vârf și tot cu personalități de vârf politice, 

artistice, jurnalistice, din lumea sportului, mai des decât pe ambasador, pe 

jurnalist. Neagu Udroiu n-a ieșit degeaba din glodul satului său de câmpie și 

lăsat liber pe globul pământesc. Umblând prin lume, ciubotele lui au adunat 

praful de aur al semnificațiilor, iar unde noi n-am ajuns, ne plătește el biletul 

de călătorie și ne duce acolo. 

 

Șerban Cionoff 

G. Călinescu povesteşte undeva (citez din memorie) despre o 

cuconiţă mondenă, care auzind numele unei citadele culturale italiene, 

Milano mi se pare, evocă astfel intensa-i trăire spirituală: „am mâncat acolo 

o îngheţată grozavă!” Acum, lumea a evoluat şi, cu siguranţă, cuconiţa lui 

Călinescu ar fi practicat „turismul de shopping”, fiindcă e super- trandy... 

 Mai există, din fericire!, şi turişti… atipici şi, cu siguranţă, Neagu 

Udroiu face parte dintre aceştia. Gazetar şi diplomat redutabil, el şi –a 

decantat cele mai semnificative experienţe spirituale într-o impresionantă 

bibliografie. Impresionantă nu numai prin numărul cărţilor tipărite, cât, mai 

ales, prin sagacitatea observaţiilor şi prin ineditul demonstraţiilor. Aşa încât 

nici nu este de mirare dacă Neagu Udroiu a recidivat, recent, cu un tom 

masiv - „La Nord şi la Sud de Ecuator. Călător pe 5 continente”-, apărut în 

colecţia „OPERA OMNIA publicistică şi eseu contemporan” a Editurii 

TIPOMOLDOVA (2013). 

„Am dorit - mărturiseşte el în „Cuvântul de început”al cărţii - 

aşezarea în pagină a secvenţelor selectate de autor de-a lungul anilor- trăiri 

profesionale, activitate publicistică şi diplomatică. Stau, aşadar, alături în 

pagini de jurnal alcătuit în drumurile mele prin spaţiul european, în ţări din 
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Africa şi din America, din Levant, din Asia centrală şi de sud-est, din 

Siberia, din Extremul Orient.” 

Au ieşit, dacă am numărat eu bine, peste 270 de fişe, aproape 1.500 

de pagini de text, cărora li se adaugă un bogat material iconografic în care 

memoria clipei a reţinut imagini ale unor edificii emblematice pentru viaţa 

culturală sau politică a ţărilor cutreierate, dimpreună cu portrete ale unor 

personalităţi marcante ale lumii contemporane, cu care gazetarul şi 

diplomatul Neagu Udroiu s-a întâlnit. 

Meticulos, asemenea unui colecţionar pur sânge, Neagu Udroiu 

rânduieşte sumarul cărţii după numele localităţii, în ordine alfabetică, 

începând cu Abu Dhabi, campionul bogăţiei între toate ţările arabe şi 

sfârşind cu Zürich, unde, fireşte, vizitează şi colecţia Dada găzduită în 

Muzeul de artă, prilej cu care îi evocă şi pe conaţionalii noştri: Marcel Iancu 

şi Tristan Tzara, doi dintre fondatorii renumitului cabaret „Voltaire”. Fapt 

semnificativ, între cei doi poli - avuţia statelor şi bogăţia lor spirituală - 

Neagu Udroiu glisează cu iscusinţă căutând să fixeze într-o imagine-simbol 

identitatea fiecărui oraş vizitat. 

De aceea, atunci când ajunge într-un loc anume, Neagu Udroiu „ştie 

ce anume să caute”. De pildă, la Casablanca merge, fără greş, la barul rămas 

în legendă prin memorabila scenă a revederii celor două personaje ale 

filmului în intepretarea de neuitat pe care le-au dat-o Humphrey Bogart şi 

Ingrid Bergmann. Numai că vizitatorul simte „pericolul ce se poate naşte din 

prea multă dragoste”- dragoste de Casablanca cea din memorabila peliculă - 

şi merge mai departe de intuiţia clipei. Neagu Udroiu cercetează, aplicat şi 

atent, resorturile modernizării acestor locuri încărcate de pitoresc şi de 

istorie, de fapt a Marocului însuşi, aşa cum a fost ea gândită şi pusă în act de 

către regele Mohamaad al Vl-lea şi de către urmaşul său, Hassan. 

Pasionat de istoria, scrisă sau nescrisă, a tărâmurilor prin care se 

preumblă, Neagu Udroiu nu se lasă, însă, prea uşor sedus de pitoresc sau de 

senzaţional. Dimpotrivă, ceea ce îl atrage şi îl incită este vocaţia 

umanizatoare a creaţiei materiale sau spirituale. Ajuns la Ţarskoie Selo, 

admiră Salonul de chilimbar, dar nu uită să evoce împrejurarea că la temelia 

sa a stat gestul lui Frederik I al Prusiei, cel care i-a oferit ţarului Petru I 
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panourile de chihlimbar. Mai mult, deşi gazetar împătimit, Neagu Udroiu nu 

dă curs legendelor din viaţa tumultuoasă a aristocraţiei pe care memoria 

Palatului imperial le poartă din generaţie în generaţie, ci se preocupă de 

armonia formelor arhitecturale în care descifrează nevoia de echilibru şi de 

constanţă, de siguranţă a vieţii sufleteşti, tot mai străină, din păcate, 

spiritului vremilor noastre. 

Lecţiile istoriei sunt, fără doar şi poate, o nesecată sursă de reflecţie 

pentru gazetar şi pentru diplomat, finalitatea demersurilor sale ţinând tot de 

nevoia intimă de linişte a fiinţei noastre fragile. La Versailles îl va interesa 

sensul creaţiei arhitecturale, înfăptuită de Ludovic al XIV-lea cu concursul 

„locotenenţii săi pentru frumos”: La Vean şi Jules Hardonin-Mansart, 

secondaţi de „marele maestru al grădinilor”, Le Notre, sub acelaşi semn al 

armoniei, al echilibrului, al liniştii sufleteşti, dar mai cu seamă al perenităţii: 

„Te simţi - cum ai putea altfel - bine la Versailles. Ar fi păcat, umblând de 

acolo până acolo printre statui şi fântâni, pe alei umbroase şi tăcute, pe sub 

arbori de vârsta Ludovicilor, de la al XIII-lea încoace, ar fi păcat, zic, 

plăcându-ţi toate astea să nu găseşti răgazul de a te gândi la talentul şi mintea 

acelui Le Notre, care acum trei veacuri şi mai bine ştia ce ne va încânta pe 

noi azi”. 

Ar fi, însă, nedrept dacă am reduce meritele acestui demers livresc (în 

înţelesul cel mai bun al cuvântului) la caligrafia sentimentelor. Dimpotrivă, 

în mai fiecare dintre popasurile sale, Neagu Udroiu caută şi găseşte un sens 

moral superior, un mesaj care transcende clipei, efemerului. Din această 

perspectivă, capitolul consacrat popasului (au popasurilor) sale la Helsinki 

reprezintă unul dintre punctele de maxim interes ale cărţii. Pentru Neagu 

Udroiu, Helsinki reprezintă o experienţă de maximă intensitate, care 

cuprinde domenii de o largă varietate: de la diplomaţie la ştiinţa organizării 

statale, de la educaţia civică a membrilor comunităţii la arta negocierii 

tratatelor. Semnificativă pentru iscusinţa gazetarului (şi a diplomatului) de a 

suprinde anumite tâlcuri în spatele faptului comun îmi pare relatarea de la o 

sesiune a Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa: „Bush este în 

primul rând, în dreapta, alături de Baker; la masa vecină Helmuth Kohl cu ai 
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lui. Preşedintele Mitterand, undeva în mijlocul sălii. România - în rândul din 

spate. Vecini de bancă - Rusia cu domnul Elţân la comandă.”    

 Gazetar nedezminţit, Neagu Udroiu nu va lăsa să îi scape nicio 

ocazie fastă, iar privilegiul de a întâlni personalităţi marcante se traduce în 

câteva portrete sugestive. „Domnul Kissinger (Henry Kissinger n.n.) este 

unul pentru care orice gazetar al lumii şi-ar spânzura alte proiecte dacă şansa 

de a-l chestiona ar trece prin apele sale teritoriale”. Nu a ratat ocazia nici 

Neagu Udroiu, iar dialogul fugitiv este remarcabil în primul rând pentru 

capacitatea de a suprinde arta echivocului, atât de meşteşugit practicată de 

către eminentul diplomat şi universitar. De pildă, la întrebarea:” – Cum 

apreciaţi unificarea Germaniei, ţara în care v-aţi născut?” răspunsul este: „–

Un eveniment, un eveniment important aşteptat de mult”, aşa după cum 

atunci când este întrebat: „– Ce vă aşteptaţi să se întâmple cu Europa, 

continentul de unde aţi venit pentru a vă stabili definitiv în America?” 

răspunsul nu este decât: „– S-au întâmplat atâtea lucruri care avantajează 

viitorul Europei. Democraţia a câştigat. Un câştig important…”   

După cum era de aşteptat, o temă predilectă a cărţii este imaginea 

României „în afară” şi în mod deosebit întîlnirea, peste timp, cu mari 

purtători ai mesajului românesc în Europa şi în lume. Periplurile pariziene îi 

vor prilejui lui Neagu Udroiu emoţionante evocări ale lui George Enescu, 

Nicolae Titulescu, Elena Văcărescu, Emil Cioran, Eugen Ionescu sau 

Constantin Brâncuşi, cu o menţiune specială pentru modul emoţionant în 

care este tratată tema „readucerii acasă” a osemintelor unor asemenea 

personalităţi emblematice ale neamului. Subiect dureros dată fiind, după 

cum bine se ştie, rezerva tăioasă dacă nu chiar ostilitatea unor urmaşi ai 

acestora. Tocmai de aceea, reţin sugestia lui Neagu Udroiu, nu lipsită de o 

inevitabilă doză de tristeţe: „I-ar putea reuni, pentru moment, sub formă de 

statui - un Pantheon Naţional al pribegiei. Aici, nici n-ar mai conta litera 

testamentului ori idiosincrazii de moment. A fost posibilă Rotonda din 

Cişmigiu la vreme de război. Să ne rămână inaccesibilă o la fel de 

ambiţioasă realizare cu faţa la glorii rămase în pământ străin?” 

Este, aceasta, doar una dintre provocările pe care le lansează Neagu 

Udroiu în cartea „La Nord şi la Sud de Ecuator. Călător pe 5 continente”. 



Neagu Udroiu 

 

173 

 

Carte substanţială şi densă, un incitant dialog cu lumea şi cu un Sinele, al său 

- al autorului dar şi al nostru - al cititorilor, mereu însetat de mereu alte noi, 

nebănuite, orizonturi… 

 

Ion Andreiță 

Scriitorul Neagu Udroiu - cel care atât de bine cunoaşte adevărul că 

„haina de reporter este făcută să te ţină pe drumuri” - publică la Editura Tipo 

Moldova din Iaşi, 2013 (sub direcţia de scenă a scriitorilor Aurel Ştefanachi 

şi Cassian Maria Spiridon şi sub bagheta grafică a lui Cristian Almăşanu) un 

impresionant volum intitulat „La Nord şi la Sud de Ecuator”. Subintitulat 

„Călător pe 5 continente”, Neagu Udroiu poposeşte în 273 de locuri, 

ordonate sever după alfabet, de la A la Z, dintre care nu lipsesc însă nici W 

şi Y: de la Lasha, unde soarele îi întâlneşte pe cei mai înalţi pământeni, la 

Panmunjon, unde fiii aceluiaşi popor stau cu arma îndreptată către ei înşişi; 

dar şi Williamsburg (ghici unde?) oraşul încremenit muzeu ca la 1700 şi 

Yoknapatawpha (?) locul născător de laureaţi Nobel. Nu lipsesc, desigur, 

capitalele, alături de mari oraşe şi mici aşezări ale lumii. Parcurgând lista cu 

toate aceste „capete de lume”, mă întreb: Dincolo de straie şi încălţări, de 

câte paşapoarte va fi avut nevoie Udroiu, ca să încapă atâta puhoi de vize? 

La timp nu mă mai gândesc; sunt convins că a avut nevoie de o viaţă 

întreagă. Autorul chiar precizează, într-un „Cuvânt de început”: „Am dorit 

aşezarea în pagină a secvenţelor relatate de-a lungul anilor  - trăiri 

profesionale, activitate publicistică şi diplomatică”. De acord, dar dincolo de 

aceste servituţi, răzbat elementele ce dau valoare şi farmec relatării, conform 

unei axiome asumate tot de autor, în aceeaşi predoslovie: „Călătoria 

reprezintă o formă aparte de a vorbi, de a discuta cu tine însuţi”. 

Volumul este impresionant atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi 

ţinuta, prezentarea grafică. De format mare - 18/24 cm - el este mai lat decât 

un lat de palmă zdravănă şi, deşi nu l-am pus pe cântar, bag mâna în foc că 

atârnă cel puţin trei kilograme. Cuprinde 1470 de pagini scrise cu literă 

elegantă şi încă 200 de pagini cu fotografii (sute, mii!) alb/negru şi color, 

imagini avându-l în centru pe autor în diferite ipostaze:„trăiri” mai mult sau 
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mai puţin personale (familiale) în diferite decoruri, dar şi în locurile lumii 

străbătute ori în compania unor mari demnitari ai planetei. 

Nu, opul domnului Neagu Udroiu nu este ceea ce ne-am obişnuit să 

numim o carte; este un monument. Felicitări autorului. Felicitări editorului. 

 

Dumitru Matală 

Fiecare dintre cele 30 de cărţi ale sale (dacă le-am numărat bine!) 

constituie un subiect de meditaţie-profundă, complexă şi gravă. Toate 

laolaltă izvorăsc din acelaşi sentiment al vocaţiei de a depune mărturie, 

preschimbată cu timpul într-o profesie de credinţă. O profesiune căreia 

trebuie să te supui fără crâcnire dacă vrei s-o poţi stăpâni, mai târziu; dacă 

vrei să te ridici de la bază la vârf. Neagu Udroiu a ajuns el însuşi pe unul din 

vârfuri... 

 

Nicolae Melinescu 

Puțini dintre truditorii contemporani înrobiți și împătimiți ai scrisului 

au purtat cu demnitate și pasiune povara interioară a nevoii de a comunica în 

spațiul public prin creații distincte de lumea operelor de ficțiune. Între ei, 

Neagu Udroiu (3 aprilie 1930), în comuna Cartojani, Vlașca) se distinge prin 

numeroase calități dominate de doi piloni care depășesc în înălțime și 

semnificații însinguratul turn de fildeș: acuratețea percepției înmagazinate 

într-o memorie de puterea și capacitatea unui megacomputer și cultura 

profesională și generală de mare cuprindere și înțelegere. 

Sunt calități care l-au smuls din brațele ingineriei, abordate direct, 

mai întâi ca muncitor la Uzinele Vulcan (după absolvirea, în paralel, a 

liceului, început la Bolintin și terminat la Sava, și a Școlii de meserii) și 

ulterior ca absolvent de Politehnică (1959-1964) ca să-l aducă definitiv în 

sfera publică, în calitate de jurnalist, dascăl și, în final, firesc și pe deplin 

meritat, ca diplomat (ambasador extraordinar și plenipotențiar în Finlanda și 

Estonia, 2001- 006). 

O bună parte a vieții sale profesionale și-a dedicat-o scrisului, 

scrisului publicistic, memorialistic și de analiză a fenomenelor din procesul 

comunicării și provocate de acesta. Propria experiență gazetărească a fost în 
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pas cu extinderea mijloacelor de comunicare și cu introducerea în circuitul 

informațional a noilor tehnologii, generatoare ale unor paradigme și forme 

de exprimare novatoare. Ucenicia și-a făcut-o în presa scrisă (1966-1974), 

acolo unde a învățat rolul  și valoarea informației, ceea ce l-a îndrumat spre 

eveniment. Așa a bătut țara în lung și în lat, a cunoscut oameni valoroși, 

despre care poată să producă și acum instantaneu adevărate fișe biografice 

complete, stocate în memoria prodigioasă de care am amintit. 

Pe măsură ce curiozitatea și investigația reportericească au devenit a 

doua natură, condeiul său a făcut loc vocii, o voce echilibrată, credibilă, care 

a continuat să lanseze în oceanul undelor hertziene atât noutate absolută și de 

larg interes, dar și retrospecția și opinia echilibrată și argumentată. Un 

exercițiu generos a fost oferit de anii petrecuți în Radio (1974-1978), care au 

servit și ca o anticameră a definitivării talentului său de jurnalist în 

Televiziunea Română, la redacția copii și tineret. 

În grupurile de presă românești constituite ad-hoc la reuniuni, 

conferințe și evenimente internaționale a fost considerat un membru de 

onoare al breslei, nu numai prin calibrul profesional incontestabil, ci și 

printr-un fel de camaraderie constructivă. Când un prim-ministru român se 

afla la bordul unui avion care-l purta spre un continent îndepărtat, Neagu 

Udroiu a conceput un anunț care imita comunicările comandantului către 

pasageri, ca să ne anunțe prin vocea caldă a însoțitoarei de bord că unul 

dintre miniștrii aflați în delegație își sărbătorea ziua de naștere la peste 

unsprezece mii de metri altitudine deasupra oceanului planetar și la aproape 

zece mii de kilometri depărtare de casă și de cei apropiați. Un gest simplu a 

definit nu numai originalitatea și umorul lui Neagu Udroiu, dar și o înclinație 

spre latura umană, sensibilă, care poate fi descoperită de multe ori în 

circumstanțele cele mai serioase. Iar asemenea gesturi veneau din partea 

omului care a fost mandatat într-un moment important în dezvoltarea și 

reașezarea agenției naționale de presă, împreună cu întreaga industrie media 

din țara noastră, ieșită de sub presiunea ideologică a partidului unic, să o 

aducă la nivelul și standardele presei moderne. Ca director general al 

Agerpres/Rompres a adăugat sarcinilor administrative, care nu-l pot 
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entuziasma pe un creator media, operațiuni de actualizare a muncii de 

agenție prin computerizarea acesteia, dar și de restituire a unor lucrări 

fundamentale, cum a fost reeditarea istoriei presei românești scrisă și 

publicată de Nicolae Iorga în 1922, inițiativă concepută ca să reînnoade 

tradițiile presei precomuniste cu dezvoltările care au decurs după 1989. În 

timpul directoratului său, relațiile agenției cu foști parteneri din Europa și 

din lume și-au recăpătat vigoarea și utilitatea, ceea ce a avut un reflex în 

diversificarea serviciilor și a  surselor pe care aceasta le oferea tot mai 

numeroaselor ziare, reviste, posturi de radio sau televiziune care s-au grăbit 

să umple locul lăsat de căderea comunismului. 

Rar vorbesc oameni care l-au cunoscut de-a lungul anilor despre 

activitatea didactică universitară, destul de scurtă, e adevărat, pe care un 

jurnalist de calibrul și experiența sa a desfășurat-o cu dăruire și cu rezultate 

evidente în zorii învățământului privat din România. Ca și cum ar fi avut o 

voință proprie, pe durata acestor preocupări solicitante, unele rutiniere, altele 

obositoare, cărțile lui Neagu Udroiu păreau că se scriu de la sine, 

independent de atribuții, obligații și preferințele autorului lor. Când a mai 

avut timp și de ele rămâne un mister. 

Stilul său a căpătat caracteristici unice, care au Naţionale de Presă 

Agerpres a încheiat, oarecum, cercul traiectoriilor jurnalistice, dar nu l-a 

constrâns și nici nu l-a limitat la procesul strict al culegerii, prelucrării și 

distribuirii informațiilor care au hrănit masa știrilor din presa scrisă, vorbită 

și audio-vizuală, pentru că o seamă dintre cărțile sale, acum peste treizeci la 

număr, și-au deschis coperțile ca să-i primească și să adune „Profesiune și 

sens de viață” (1973), „Sita lui Erastotene” (1981) sau „Zăpezi din 

Miazăzi” (1982). 

Precum foarte puțini alți confrați, Neagu Udroiu a păstrat obiceiurile 

de cronicar, de istoric al clipei, și a adus în fața publicului pagini de jurnal 

care au oferit un tur de orizont amplu al  unor stări și situații declanșate de 

detaliu, de noutate sau de un personaj fascinant. Sunt multe lucrările sale 

care dovedesc abilitatea de a transforma o gemă aspră în bijuteria 

strălucitoare și asemenea piese de rezistență se regăsesc în cărți ca „Sub 

roțile Carului Mare” (1988) sau „Emisferele de Magdeburg” (2001). 
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Asemenea scrieri au fost ridul acelui interes deschis tot-azimut spre lumea 

înconjurătoare și oamenii care o populează, cu intenția de a aduce în prim-

plan și de a consemna pe răbojul timpului evenimente, personaje și 

întâmplări excepționale, exemplare sau senzaționale. 

Grija pentru detaliu și dorința de a înțelege în context și în 

profunzime împrejurările în care viața și profesiunea l-au adus s-au regăsit în 

memoriile de călătorie, cum au fost „Pieton prin orașele lumii” (3 volume), 

„Terra, casa în care locuim”. „Lumea Nouă: cinci veacuri de 

nesingurătate” (vol. I: La nord de Rio Grande, vol. II: La sud de Rio 

Grande), „Români la nord și sud de Ecuator”, ca să menționăm doar câteva 

dintre cele douăsprezece cărți ale genului. Ceea ce transformă aceste lucrări 

în cărți de referință este conexiunea dintre prezentarea pitorescului, a 

ineditului, în conjugare cu actualitatea fiecărui loc, cu frământările politice, 

sociale, la nivelul comunităților și individului. 

Din fericire, toate scrierile lui Neagu Udroiu au scăpat, datorită 

harului și viziunii sale, de nuanțele didactistice, pentru că sunt turnate într-un 

stil fluent, documentat, presărat cu fapte de viață atractive și cu un umor 

subtil și elegant. Se adaugă în termenii stilisticii sale grija pentru limba 

română expresivă, plastică, pentru muzicalitatea și bogăția capacității sale de 

exprimare a unor stări, sentimente, reacții și emoții fin nuanțate. 

Bogatele sale cunoștințe despre și din jurnalism i-au permis lui Neagu 

Udroiu să privească spre publicistica noastră cu un ochi analitic, înțelegător 

și foarte riguros, prin lucrări cum au fost: „Gutenberg sau Marconi?” 

(1981), „Eu comunica, tu comunici, el comunică” (1983), „Tehnologia în 

tranșeele informației” (1999), „Angrosiști în Piața Informației” (1999), 

„Regatul meu pentru o știre” (2000). 

Maestru, între altele, în identificarea scrierilor sale prin titluri 

pertinente și atractive, Neagu Udroiu a lansat în 2009 o nouă provocare 

iubitorilor de carte prin publicarea volumului „Piloții de Formula I”. 

Evident, titlul trimite spre „marele circ”, competiția bolizilor dezlănțuiți pe 

circuitele de viteză ale automobilismului sportiv. Cu admirație și cu 

compasiune chiar, autorul intră, de fapt, printre cei care relatează despre 
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lumea în fierbere, vorbind despre reporteri, redactori și corespondenți aflați 

în locurile fierbinți ale unor evenimente capitale, despremunca celor caer 

sunt desemnați printr-un termen consacrat în interiorul industriei media drept 

știriști. Neagu Udroiu îl introduce pe cititorul curios în lumea trepidantă a 

jurnalismului de informație, fără de care jurnalismul de opinie, comentatorii, 

analiștii și experții ar muri de foame. Este o restituire a adevărului despre un 

mecanism foarte pretențios, solicitant și riscant, pe care îl reprezintă 

culegerea și verificarea informațiilor de interes public înaintea punerii lor în 

circulație. 

Deloc zgârcit cu introspecțiile și explicațiile care să jaloneze drumul 

comunicării mediatice din țara noastră, Neagu Udroiu a dat recent literaturii 

consacrate jurnalismului românesc o lucrare tezaur, recenzată și în paginile 

revistei „Curtea de Argeș”, anume „Condeie. Voci. Chipuri. Presa 

românească – Pagini de istorie”. Despre cele aproape două mii de pagini 

care radiografiază presa românească de la 1790 până în 2010 nu se poate 

scrie în treacăt. Cele trei volume cer să fie studiate și conspectate pentru 

parcurgerea culturii și a vieții noastre publice timp de peste două secole din 

perspectiva oamenilor de cultură care s-au manifestat în spațiul public prin 

articole și editoriale, prin emisiuni de radio și TV. 

Aceste rânduri nu sunt un laudatio, nu se transpun într-un inventar, 

pentru că Neagu Udroiu are o contribuție publicistică extrem de 

cuprinzătoare din punct de vedere stilistic și tematic, în permanentă 

dinamică, potențial surprinzătoare, oricând gata să dovedească faptul că în 

lumea noastră există elemente mai profunde și mai semnificative decât 

cotidianul aglomerat și asaltat de știrile de ultimă oră. 

 

Nicolae Melinescu 

În cea mai recentă carte a sa Neagu Udroiu a scris despre televiziune, 

radio, cinematografie, presă tipărită (medii de comunicare pe care le-a 

cunoscut în profunzime ca practician la fel de bine la noi ca şi în pe alte 

continente) şi a preferat, cu un tainic meşteşug doar de el ştiut, să aleagă un 

titlu cum nu se putea mai potrivit: „Piloţii de Formula 1”. 
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Cu un umor profund, uşor nostalgic, ne invită la câteva tururi de pistă 

într-un bolid de mare putere (televiziunea) pe un circuit larg şi generos care 

parcurge lumea de pe cele două maluri ale Atlanticului, Orientul Îndepărtat, 

Africa, şi, de ce nu, şi România. Trece cu dezinvoltură prin faţa tribunelor 

nesfârşite, populate cu mari creatori de inginerie electronică şi jurnalistică de 

audio-vizual de la începuturi şi până dincolo de orizontul lui „azi”. Cititorul 

este invitat într-o imaginară maşină de curse dotată, în mod special, cu două 

locuri. 

După ce ţi-ai pus pe cap casca de protecţie şi te-ai încins în centura de 

siguranţă cu prindere în patru puncte iată-te, dragă cititorule, în faţa marii 

aventuri. Pilotul, Neagu Udroiu, te pregăteşte de start spunându-ţi calm şi 

liniştitor: „Dragul meu, îţi voi oferi o mică parte din farmecul concursurilor 

auto de viteză pe circuit. Nu te voi brusca, nu voi conduce în regim de 

concurs. Vei simţi, însă, trepidaţia, tensiunea şi extazul unei probe 

adevărate”. Îl crezi! Ţi-a vorbit unul dintre aşii incontestabili ai scrisului 

românesc. Plin de o anticipată încântare asişti la primele manevre, capeţi 

curaj şi constaţi că nu-i chiar aşa de rău şi începe să-ţi placă. Furat de 

primele senzaţii arunci o privire pasageră spre bordul maşinii şi, cuprins de 

spaimă, constaţi că deja peisajul fuge pe lângă tine într-o vâltoare ameţitoare 

de forme şi culori cu peste 320 de kilometri pe oră. Mai mult, îngrozitor de 

aproape, te aşteaptă hulpav un viraj din care, dacă scapi cu viaţă, ajungi 

client sigur al secţiei de chirurgie repratorie, ortopedie roşie şi terapie 

intensivă a Spitalului de Urgenţă. Ai uitat pe cine ai alaturi la comenzi. 

Pilotul tău oficiază imperturbabil ca vrăjitoarele din Macbeth şi stăpâneşte 

combustia dinamică a motorului. 

Înainte de curba diavolului reduce viteza temperat cam până la 180 de 

kilometri pe oră, suficient ca să-ţi tragi sufletul. Atacă virajul (subiectul) 

strâns, „pe coardă”, accelerează uşor (Vitezometrul e defect! Când a ajuns 

iarăşi la 250 de kilometri pe oră?) degajază la ieşirea din turnantă şi porneşte 

în trombă spre un şir nesfârşit de şicane, viraje largi, ace de păr şi paliere 

parcă prea scurte pentru viteza incredibilă cu care înaintezi. 
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Când, în sfârşit, un oficial ceremonios agită steagul alb-negru de şah, 

constaţi că ai parcurs 327 de pagini, vrăjit, exaltat, cu regretul că s-a 

încheiat, parcă, prea repede o trăire unică. Abia te mai ţii pe picioare şi te 

întrebi de unde atâta forţă în omul care ţi-a oferit calm, firesc, cursa vieţii 

tale? Aha! Stilul, (scriitura), asta e! Revezi în minte filmul aventurii, 

rapiditatea modificărilor de ritm egalată, poate, doar de James Hunt sau 

Nicky Lauda pe vremea în care într-o singură etapă schimbau de peste trei 

mii de ori vitezele, neajutaţi de actualele cutii de viteză secvenţiale, de 

comenzile montate pe volan şi de computerul de bord. 

Dar stilul nu e totul. Neagu Uudroiu şi-a alimentat propulsorul său 

copleşitor de puternic cu un combustibil distilat din experinţa proprie de 

jurnalist: talent, o documentare enormă, o generoasă experienţă personală şi 

o dragoste neţărmurită pentru aventuroasa cunoaştere prin comunicare. 

La capătul cursei oficiată cu supleţea şi fascinaţia unui mare maestru 

absolut, câştigător eşti tu, dragă cititorule: pentu că ai primit cheia eliberării 

de produsele mediocre, de maculatura vizuală oferită lăbărţat de televiziunile 

noastre. Ai căpătat motivaţia de a schimba canalele nu din plictiseală, ci din 

dorinţa de a şti, de a cunoaşte şi de a judeca după modele consacrate, după 

experienţe ale giganţilor mondiali care-ţi luminează propriul suflet şi le 

aduce bucurie celor apropiaţi.     2009 

 

Sofia Șincan 

Într-o veritabilă cursă de „Formula 1”, acest pilot al scrisului, 

imaginii, cuvântului rostit, al cursei cu dificilele ostacole ale diplomaţiei, a 

reuşit să câştige simpatia şi aprecierea cititorilor de ziare, de cărţi, a 

curioşilor care doresc să ştie ce este până la microfon şi ecran, până la ştirea 

finită care pleacă din agenţie, înainte şi după ce ai fost ambasador într-o ţară 

a minunilor naturale şi umane. 

Cu un talent, o putere de muncă şi un curaj pe care le admir şi le 

invidiez, domnul Neagu Udroiu a făcut din timp un trening al maratonului 

său creator şi a reuşit să pună la dispoziţia cititorului în 26 de ani 31 de 

volume! Cu puţini ani în urmă, când lansa trei cărţi la Muzeul Literaturii 

Române, cineva îi spunea excedat: „Da' ce te-a apucat, domnule?" 
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Este absolut cuceritoare dorinţa de comunicare a domnului Udroiu, 

patima cu care a adunat din viaţă tot ce i s-a părut important şi demn de a fi 

împărtăşit semenilor săi. L-a ajutat şi soarta. A aterizat în America tocmai 

când se punea de „Wategate”, la marile reuniuni la ONU, la întâlniri capitale 

ale şefilor de state 

Când a păşit în templul plin de capcane ale jurnalismului în toate 

modurile sale de manifestare şi-a pus platoşa culturii profunde, a luat scutul 

documentării cuprinzătoare şi spada întrebărilor inteligente. N-a avut nevoie 

de Rosinanta fiindcă nu pornea să se bată cu morile de vânt, ci cu marile 

probleme reale ale unui secol zguduit de conflicte devastatoare şi descoperiri 

sublime. 

Sinteza cercetărilor sale de o viaţă privind presa, radioul şi 

televiziunea adusă la zi în volumul „Piloţii de Formula 1” editată de 

Societatea Română de Radiodifuziune şi Studioul Regional Reşiţa 

reprezentat de directorul său, domnul Doru Dinu Glăvan, are o forţă de 

concentrare, o claritate şi o coloratură cuceritoare. Dacă nu mi-aş fi petrecut 

toată viaţa la Radiodifuziunea şi Televiziunea Română aş fi citit-o ca pe un 

roman de acţiune. După toată experienţa mea citind această carte am o poftă 

nebună să o iau de la capăt. Ca să mă verific şi ca să-l verific. 

Preocupările de teoria şi practica presei, domnul Udroiu le are de 

mult. Ne întâlneam uneori în paginile revistei „Presa noastră” el scriind de 

exemplu că... „ziaristica nu este o profesiune pentru timizi”, iar eu despre 

spiritul de observaţie şi capacitatea de a relata clar şi concis ce ai văzut, ce ai 

trăit. 

Ce vremuri am străbătut! Citind cartea acesta am fost uluită cât de 

multe lucruri nu ştiu, peste câte am trecut cu uşurinţă şi din câte am avut 

norocul să scap. 

Neagu Udroiu scrie cu emoţie şi blajin sentimentalism despre 

oamenii de presă, cu admiraţie şi putenică dorinţă de a-i nemuri în aceste 

pagini. Şi reuşeste. Îi mulţumesc. Sper ca şi dumneavoastră să-mi fiţi alături 

şi să ne vorbiţi despre acest om ciudat prin preocupările sale, prin lupta cu 
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inerţia şi victoria aducerii la lumină a atâtor probleme şi meditaţii în cărţile 

sale. 

 

Ilie Ciurescu 

A câştigat ultima etapă a Formulei 1 şi este pe cale să devină 

component naţional de media în România oferindu-ne o carte care înseamnă 

foarte, forte mult. 

Este mai întâi un tratat care trebuie neapărat studiat de toţi cei care se 

încumetă să meargă în această meserie, în această profesie. Este, apoi, o 

lungă înşiruire de poveşti. Dar nu de poveşti de adormit copii, ci de poveşti 

pentru oameni mari care trebuie să înţeleagă că trăiesc într-o lume foarte 

complexă şi foarte alambicată. Este, apoi, o carte de istorie care arată de 

unde a plecat comunicarea modernă între oameni şi până unde a ajuns. El ne 

sugerează că televiziunea ar fi ultima performanţă. Probabil că nu. Dar una 

dintre ele, da! 

Cum a reuşit această performanţă? Cum a reuşit să ajungă la acest 

record, dacă se poate spune astfel, pentru că suntem în lumea sportului, 

sugerată de titlul pe care l-a ales. În primul rând, a fost atent, a văzut tot ce 

trebuia să merite să fie văzut. A ascultat şi a reţinut, de asemenea tot ce 

merita să fie reţinut pentru sufletul lui şi dar şi pentru a fi transmis altora. În 

altă ordine de idei, a ştiut să scrie, să scrie bine, să scrie cu suflet, cu inimă, 

cu pasiune, cu pricepere. Dacă lipseşte priceperea, e dezastru. Toate celelalte 

nu fac decât să completeze şi să îngreuneze tot ceea ce crează un om. 

M-am întrebat de multe ori de unde atâta forţă? Cum a reuşit să 

învingă tăcerea, care poate să învingă la rândul ei, pe toţi cei dezamăgiţi. Eu 

cred că în unele momente ale vieţii lui, Neagu a fost dezamăgit. Dar această 

ambiţie şi această încăpăţânare de a nu lăsa să se piardă tot ceea ce a 

acumulat el şi de a transmite şi altora l-a făcut să realizeze această carte. 

Care trebuie înainte de toate citită, studiată. Şi care se cuvine privită drept un 

tratat sau manual pentru cei care vor să comunice. 

Îl felicit din toată inima şi aştept o nouă performanţă în domeniu. 
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Gala Premiilor U.Z.P.R. 

NEAGU UDROIU - câştigătorul MARELUI PREMIUL AL U.Z.P.R, 

pentru anul 2014. Sala de festivităţi a Institutului Cultural Român din 

Bucureşti a fost arhiplină, la Gala Premiilor U.Z.P.R. 2014. Au fost 

jurnaliştii nominalizaţi pentru distincţiile anului 2014, sosiţi din Chişinău, 

Iaşi, Suceava, Reşiţa, Graz-Austria şi Bucureşti, precum şi numeroase 

personalităţi din viaţa culturală, din mass media. 

În fiecare an, Uniunea oferă Marele premiu al U.Z.P.R., care şi-a 

căpătat în timp o autoritate prin numele şi personalităţile care l-au primit. 

Pentru anul 2014 a existat unanimitate în privinţa laureatului: NEAGU 

UDROIU, autorul volumelor „Condeie, voci, chipuri – Presa românească 

pagini de istorie“. 

Autor a peste 30 de cărţi, Neagu Udroiu, ambasador, fost director 

general al AGERPRES, oferă o imagine despre oamenii presei din România. 

Alături de personalităţi, sunt prezentate agenţii de presă, publicaţii, posturi 

de radio şi televiziune din România, modul în care a evoluat gazetăria la noi, 

de la finalul secolului al XVIII-lea şi până în prezent. „Este o lucrare de 

referinţă” pentru istoria presei româneşti, dar şi pentru cultura română Pe 

lângă premiul şi Diploma oferite câştigătorului, Excelenţa sa Neagu Udroiu 

a primit şi o distincţie gravată cu laser care consemnează Marele Premiu la 

U.Z.P.R., pentru anul 2014. De asemenea, doamna Cristina Popi de la Graz, 

Austria a înmânat remarcabilului jurnalist, un cadou din partea Asociaţiei 

românilor din Steiermark / Graz, Austria - „Dor călător”, cu însemnele 

landului Stiria, lansând şi invitaţia de a vizita acele locuri şi Radio Helsinki 

din Graz. Pentru laureaţii Galei, colectivul redacţional „Cronica Timpului” 

al U.Z.P.R. a organizat manifestarea de cultură Serata „Eminescu, 

jurnalistul”, care a cuprins subiecte interesante din sfera preocupărilor 

uniunii.  

 

Nicolae Dan Fruntelată 

Un haiduc din Cartojani: Îmi vine iar să-l parafrazez pe idolul meu 

din Sudamerica, Gabo Márquez: „Prietenia în vreme de holeră”. Aşa s-ar 
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putea chema steaua sub care scriu astăzi despre un vechi prieten al meu, 

gazetar, scriitor, om al Sudului în care mă recunosc cu toată fiinţa mea. 

Neagu Udroiu, cel născut în Cartojanii de Vlaşca la început de aprilie, 

împlineşte curând nişte ani rotunzi. Drumul lui în viaţă este un drum de 

scriitor american. Am fost o dată cu el în Cartojani. În casa de pe un deal, cu 

o curte mică umbrită de câţiva pomi de câmpie, un covor de iarbă subţire, 

casa de unde a plecat în lume copilul care a trecut prin şcoala din sat, apoi 

prin cea din Bolintin, a urmat după aceea o şcoală profesională, a ucenicit la 

„Vulcan” în Bucureşti şi a terminat la Politehnica din capitală o facultate 

grea, de Metalurgie. 

S-a întors ca inginer la „Vulcan”, între meşterii lui şi apoi a trecut 

spre o meserie care i-a captat toată pasiunea, toată voinţa, tot talentul de 

scriitor şi de făcător de presă. I-am zis „haiduc” în titlul acestor însemnări, 

pentru că el a avut şi are spiritul unui luptător permanent, atent la tot ce se 

întâmplă în jur, la orice se poate vindeca, îndrepta ori zidi prin taina 

cuvântului scris. Da, poate că are şi spirit de aventură, dar de aventură a 

spiritului pe care a pus-o în slujba operei sale scrise. 

Despre o carte a sa, Grădina cu statui, care este, de fapt, transcrierea 

emisiunilor pe care le-a realizat la o televiziune culturală în ultimii ani ai 

veacului trecut şi la începutul acestuia nou, scriam: „Să pleci din Cartojani, 

să-i întâlneşti în Aula Academiei Române pe Octav Onicescu, pe Şerban 

Cioculescu, pe Răzvan Theodorescu, să fii de faţă când mari scriitori români, 

un Eugen Barbu, un Nichita Stănescu, un Marin Sorescu, un D.R. Popescu s-

au întâlnit cu cititorii, să ajungi în Statele Unite ale Americii, la redacţiile 

unor mastodonţi de presă, să asculţi oceanul în Honolulu, lângă umbra unui 

pierdut mare poet român, Ştefan Baciu, să vezi lacurile fulgerate de aurora 

boreală ale Finlandei, apoi să ai puterea să povesteşti totul, iată de ce cărţile 

lui Neagu Udroiu acoperă definiţia unei reale aventuri a spiritului”. 

Ascultaţi cum sună numai câteva dintre titlurile cărţilor lui: Zăpezile 

din miazănoapte, Reporter pe Mississippi, Pieton prin oraşele lumii, 

America, un loc sub soare, China, dragonul pe roţi, Galaxia Gutenberg. 

Acela care a scris o istorie a presei româneşti, de la începuturi până 

azi, în trei volume şi le-a numit, cu modestie ţărănească, Condeie, voci, 

chipuri – Presa românească – Pagini de istorie, poate fi contestat de mulţi 



Neagu Udroiu 

 

185 

 

piţifelnici cu care a lucrat la Agerpres, în presa scrisă ori la Televiziune. E 

româneşte să fie aşa. Lor, tuturor, le dau o veste foarte proastă: opera lui 

Neagu Udroiu nu mai poate fi contestată. Ea există, adună mii de pagini 

scrise ce au ajuns la oameni. 

În acest început de primăvară chircită, când România traversează un 

spaţiu al fricii de moarte, în zilele pandemiei de coronavirus, eu cred că nu 

avem dreptul să uităm de noi, de prietenii noştri, de sufletul nostru. 

Iată de ce am legat această poveste despre un om, un gazetar 

împătimit şi un prieten adevărat, o poveste pe care v-o încredinţez tuturor în 

paginile unei reviste cum este „Flacăra lui Adrian Păunescu”. Tocmai pentru 

că şi A.P. a fost colegul nostru, prietenul nostru, al tuturor celor ce au rămas 

aproape.  

 

 Iustin Moraru 

Ceasornicar sub acoperire: Neagu Udroiu este un scriitor neobişnuit. 

Caută şi găseşte semnificaţii în lucruri mărunte la fel cum descoperă  

înţelesuri cuprinzătoare în întâmplări şi evenimente de anvergură. Pentru el, 

toate sunt importante, de neînlocuit, în funcţionarea lumii. 

Are deprinderi oculte de ceasornicar hăruit! În viziunea lui, realitatea, 

cu multiplele, caleidoscopicele ei faţete, este o incitantă derulare de înfăţişări 

şi manifestări ale aceleaşi fiinţe atotcuprinzătoare. Este fascinat de fiecare 

piesă, oricât de mică, de neînsemnată ar părea. Şi îi caută locul în 

funcţionarea ansamblului. Mi-l imaginez foarte intrigat când întâlneşte o 

componentă rebelă căreia nu-i găseşte locul, rostul în viaţa întregului.  

Da, are o minte de adevărat ceasornicar, structurată pentru aşa ceva. 

Tot ce atinge capătă o vibraţie specifică marelui cântec al lumii în 

desfăşurare. Vocea discretă, dar puternică, a lui Neagu Udroiu transmite o 

undă spre revelaţie, intră în rezonanţă cu bătaia de aripă a clipei în care, 

fiecare dintre noi îşi respiră, în felul lui, propria realitate. 

Sub lupa lui clarificatoare, cele mai mărunte fapte, lucruri sau 

întâmplări  capătă semnificaţie, cele mai neaşteptate sau insolite momente 

trăite sau observate ca martor atent, lucid  şi exigent capătă culoare şi înţeles. 
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A publicat peste patruzeci de volume. Reportaje din ţară, pagini de 

jurnal, reportaje din larga lume, pe unde a călătorit, eseuri şi o monumentală 

istorie, în trei volume, a presei româneşti prin personalităţi. 

A cutreierat ţara, ca reporter, a străbătut, ca nimeni altul, lumea 

adunând experienţe de tot felul, impresii şi învăţăminte, înţelesuri şi imagini 

pe care ni le oferă cu talent şi generozitate prin cărţile lui. 

Peste tot pe unde a ajuns să sfinţească locurile cu propria privire 

scrutătoare, să sporească armonia şi lumina locurilor prin simpla sa  prezenţă 

discretă de înţelept sub acoperire ca ziarist, simplu turist sau diplomat, a 

verificat funcţionarea monotona şi implacabilă a ceasornicului lumii. Peste 

tot pe unde a fost a găsit piesele vii, regenerate şi şlefuite de fiecare 

generaţie pentru revărsarea omenirii în eternitate. Prin cărţile lui, Neagu 

Udroiu depune mărturie că ordinea lumii este în ordine! 

Pentru a putea pătrunde cum se cuvine în acest univers al revelaţiilor 

mereu surprinzătoare trebuie să-ţi acorzi şansa unei lecturi de cursă lungă. 

Cărţile lui Neagu Udroiu pot fi un însoţitor profitabil în călătoria prin lume 

şi spre filonul de aur din noi înşine, pentru fiecare dintre noi. 

     Tânărul ziarist de odinioară, de la Scânteia tineretului, întâlnit de 

mine în urnă cu peste 50 de ani, când îmi găsisem pentru prima oară locul 

intr-o redacţie, şi-a construit, cu talent şi perseverenţă, o operă! Tânăr în 

continuare, la cei 80 de ani ai lui, este nepotolit şi de neoprit! Pentru că are  

tolba plină, mai are multe de spus, de scris, de mărturisit!     2020 

                                                           

Ion Cristoiu:  

Marele ziarist Neagu Udroiu: Pe vremea cînd ajunși la putere, 

Tinerii, cum erau alintați Legionarii, se băteau cu pumnul în piept că le sînt 

lor înșile suficienți, Stelian Popescu, pînă nu demult susținător al Tinerilor, 

acum, desigur, nerecunoscători, avertiza în comentariul Tineri. Bătrîni. 

Elite din Universul, 20 octombrie 1940, că „nu de la lupta contra bătrînilor 

se poate aștepta progrese, ci de la descoperirea elitelor”. Care elite nu depind 

de vîrstă. Pot fi găsite și printre tineri și printre bătrîni. La acest adevăr m-am 

gîndit ori de cîte ori am avut în față biografia lui Neagu Udroiu. Destinul de 

ziarist al lui Neagu Udroiu întrece, prin amploare și diversitate, zeci de 

destine ale celor care azi, sub acoperirea de Tineri, îl atacă. Semnificativ 
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pentru acest destin rămîne faptul că Neagu Udroiu a fost un reporter de 

teren. Numai cine n-a făcut teren în viața lui nu știe cu cîte probleme se 

confruntă cel plecat din redacție, în lume, să scrie un reportaj, să ia un 

interviu, să acopere un eveniment. După retragerea din presa activă, Neagu 

Udroiu a cunoscut o a doua tinerețe de om al condeiului. S-a apucat să-și 

scrie memoriile. Punînd la lucru experiența de gazetar profesionist, a scris o 

Istorie a presei românești. O istorie semnată nu de un teoretician de 

cotidiene, ci de un jurnalist care, prin destinul său, poate înțelege, alți 

jurnaliști dinaintea sa. Așa cum ne îndeamnă Stelian Popescu trebuie să 

descoperim elitele acolo unde se află. În privința scrisului despre presă, 

Neagu Udroiu face parte dintre Elite. De aceea, l-am rugat să scrie 

săptămînal, ca invitat al cristoiublog.ro, un text despre marile întîlniri din 

viața sa de reporter de teren. Mi-a răspuns prin rubrica Incursiuni prin 

Memorie, care debutează în acest număr și va fi publicată în fiecare ediție 

de luni.                                                                          

          2019 
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1- 9 Tătica; 
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2 Soră-mea Maria; 

3 Nașul Neagu; 

4 Poză de familie, în fața casei, de trimis celui plecat pe front; 

5-8 Hrisoave Domnești, cu referire la satul nostru de pe 

Dâmbovnic; 

6 Mama; 

7 Pe prispa prăvăliei „La Neagu”: mama mare, nașul meu, 

Vasile, Marioara, nașa; 

10 Bia și Stelică Niță; 

11 Marin Nuți Udroiu; 

12 Unchiul Fănel Giurgea, aviatorul; 

13 De-ai casei: mama, Vasilica, Marin, neica Stelică, Ionuș cu 

părinții; 

14 Unchiul Nicu Giurgea, profesorul (și pictor); 

15 A plecat Gheorghiță militar; 

16 Ea este Silvia (Marin și Nuți) Udroiu; 

17 Cristi (Dinel și Coca) Udroiu, doctorul cardiolog; 

18 Tot de-ai casei: Gheorghiță și Maria Udroiu, neica și Bia, 

Oica, Sila și bunica lor, Marieta; 
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19 Cătălin Udroiu (Dinel și Coca) Udroiu, doctor ORL; 

20 La aceeași adresă, trei doctori - Dinel, Cristi, Cătă și o 

ingineră de cale ferată - Coca; 

21 Ea este Ema - Ioana (Ionuț și Roxana) Udroiu; 

22 Ei sunt Matei și Mihnea (Silviu și Petruța) Udroiu; 

23 Maia - Ioana Giurgea; 

24-27 Tot ea, când împreună cu Marieta și sora mai mică, 

Steluța, când cu cei doi nepoți - Denisa și Silviu; 

28-29 Licuță - ba singur, ba împreună cu aceiași nepoți; 

30-39, 41 Mami, Deni, Silviu, Ionuț; 

45 O școlăriță - Marieta; 

40 Reporter de teren, surprins în fața casei de lângă Mânăstirea 

Bistrița - Vâlcea. Reproduce întocmai prin configurație 

și dimensiuni locuința învățătorului Constantin Popian 

din Cartojani,ridicată în anii ”8o ai sec.19; 

42-43 Denisa; 

44 Cei trei brazi ai familiei noastre; 

46 Doar Silviu; 

47 Doi frați, pe la început de drum: Marieta și Licuță; 
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48 O semnătură adresată cititorilor săi, de către autor, 

drept mulțumire... 




