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Lumina lui Dumitru Tinu pe Pământ 

 

Sunt un privilegiat. Am avut onoarea de a-l cunoaște bine pe Dumitru Tinu. Ca 

ziariști, ne-am aflat deseori în dispută. Uneori, chiar am polemizat. Dar împreună am 

reușit să facem lucruri importante pentru breasla jurnaliștilor români. Asta s-a întâmplat 

după ce am preluat într-un anumit fel modelul clubului de presă din Germania. Și după ce, 

ajutați fiind de Adrian Sârbu, care la acea dată conducea cel mai puternic trust media din 

România, am decis să inițiem Clubul Român de Presă. Am fost împreună cu Dumitru 

Tinu, membru în Consiliul de Onoare. Am atras alături de noi cei mai importanți ziariști și 

aproape toate trusturile de presă. Din București și din țară. Apoi, în interiorul Clubului 

Român de Presă, am construit două departamente. Unul, al redactorilor, care, într-un fel,  

s-a transformat într-un sindicat. Cel de-al doilea a fost un departament al patronilor de 

presă. Pe care am avut cinstea să-l conduc.  

 

Ședințele destul de frecvente ale Consiliului de Onoare și numeroasele acțiuni pe care 

le-am inițiat împreună cu Dumitru Tinu și cu alți jurnaliști de marcă mi-au dat posibi-

litatea să-l cunosc pe acest om îndeaproape. Iar ceea ce am admirat la el cel mai mult, pe 

lângă fenomenala sa putere de muncă, a fost dimensiunea sa de diplomat. De negociator. 

De ce spun asta? Pentru că Dumitru Tinu și-a adus o contribuție uriașă pe parcursul 

negocierilor pe care am fost siliți să le purtăm rând pe rând cu reprezentanții tuturor 

guvernelor. La capătul acestor negocieri, obțineam de fiecare dată mai multă libertate, 

pentru ca ziariștii să se poată exprima fără teamă, și, gândindu-mă la departamentul pro-

prietarilor, un mediu de afaceri de presă din ce în ce mai prietenos și mai puternic. Redac-

torii din presa română au beneficiat și ei ani de zile de multe avantaje, inclusiv materiale, ca 

rezultat al demersurilor Consiliului de Onoare condus de Dumitru Tinu. 

  

Au rămas în istoria recentă bătăliile pe care Consiliul de Onoare al Clubului Român de 

Presă le-a dus, de fiecare dată când într-un loc sau altul libertatea de expresie era amenin-

țată sau când exista pericolul instituirii unor măsuri de cenzurare a presei. Extrem de 

importantă pentru climatul acelor ani a fost o inițiativă a lui Dumitru Tinu, susținută de 

toate casele de presă, de a le oferi anual premii celor mai valoroși jurnaliști tineri, în urma 

unor concursuri în care aceștia își prezentau anchetele, reportajele sau comentariile 

politice.  

 

Dar pe Dumitru Tinu l-am cunoscut și altfel. Într-o ipostază cu totul și cu totul dife-

rită. În calitatea sa de reprezentant al presei române în Organizația Mondială a Ziarelor. 

Unde l-am însoțit cu ocazia mai multor congrese. Acolo Tinu se lupta și, din nou, își punea 

în valoare însușirile sale diplomatice, pentru a obține o poziție din ce în ce mai bună pentru 
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presa română și pentru a apăra interesele de libertate și interesele financiare ale jurnaliștilor 

din această țară. 

 

Și pentru a-l convinge pe cititor că nu este deloc o întâmplare faptul că insist asupra 

virtuților de diplomat ale lui Tinu, mă văd obligat să rememorez turneele pro-NATO pe 

care le-am organizat împreună, susținuți financiar de Adrian Sârbu. Ne-am aflat practic 

împreună cu ceilalți colegi din Consiliul de Onoare al Clubului Român de presă în aproape 

toate capitalele europene, unde am inițiat diverse manifestații, mese rotunde, întâlniri, 

contacte cu personalități de marcă și cu reprezentanți locali ai presei, prin intermediul 

cărora încercam să convingem opinia publică din Europa de necesitatea afilierii României 

la structura NATO. Turneele pro-NATO au reprezentat un demers extrem de important și 

o contribuție directă pe care Clubul Român de Presă, condus de Dumitru Tinu, le-a avut în 

schimbarea fundamentală a paradigmei politice în care funcționează România. Cred că a 

fost cel mai important succes al lui Dumitru Tinu în calitatea sa de președinte al Clubului 

Român de Presă. 

 

Îi rămân recunoscător lui Andrei Tinu, fiul lui Dumitru Tinu, pentru omagiul pe care 

i-l aduce tatălui său prin publicarea celor două volume, care cuprind cele mai interesante 

articole și interviuri ale marelui jurnalist. Și îi rămân încă o dată recunoscător pentru că 

mi-a oferit onoarea de a scrie câteva rânduri despre un coleg de presă care, din multe 

puncte de vedere, mi-a fost model.  

 

Sorin Roşca Stănescu 
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Notă asupra ediției 

 

 
De la „Început de drum” la „Stația Speranței”, Dumitru Tinu a condus, cu pricepere și 

dăruire, echipa celui mai important cotidian de după Revoluție, punându-l în slujba 

Adevărului și a cetățeanului, ghidându-se după principiul constituțional că „nimeni nu este 

mai presus de lege”. 

Un ziar trăiește o zi, un om trăiește o viață, o carte, pentru eternitate. Odată cu ea, și 

omul care a semnat-o. Cu toate că pe timpul vieții a scris neobosit, moartea fulgerătoare i-a 

furat șansa lui Dumitru Tinu de a-și aduna lucrările într-o carte. De aceea, în această luptă 

a autorului cu umbra uitării, am simțit că îmi revine misiunea de fiu de a strânge cea mai 

însemnată operă editorială a tatălui meu între coperțile a două volume. Această opera 

omnia este, de fapt, moștenirea lui Dumitru Tinu, iar interviurile și analizele care au apărut 

în ziarul Adevărul din 1989 până în 2003 văd lumina tiparului încă o dată, la 80 de ani de 

la nașterea autorului. De această dată nu într-un ziar efemer, ci pe paginile unei cărți, 

pentru a avea certitudinea că nu vor dispărea pentru totdeauna în negura timpului. 

Cele două volume ale cărții însumează totalitatea materialelor de presă purtând 

semnătura tatălui meu. Sunt editoriale și articole care au surprins cele mai importante 

momente ale nașterii Democrației pe malurile Dâmboviței și, mai apoi, parcursul european 

al României, de la desființarea lagărului socialist și până la intrarea Bucureștilor în NATO. 

Sunt, de asemenea, interviuri cu liderii politici din țara noastră și din lume, printre care 

Jacques Chirac, primar al Parisului și președinte al Republicii Franceze, Ion Iliescu, prim-

miniștri, ambasadori români sau ambasadori străini acreditați la București ș.a. Citindu-le, îl 

veți regăsi, în și printre rânduri, pe omul, ziaristul și managerul Tinu așa cum a fost el, cu 

bune și cu rele... Un om al timpului său, care și-a depășit, prin muncă și tenacitate, condiția 

de copil sărac plecat odinioară desculț din comuna natală să învețe carte, mai întâi la 

Slatina și apoi la București. Aceste două volume sunt dovada faptului că Dumitru Tinu nu a 

murit, ci este viu prin urmașii săi și prin operă, datorită căreia Ana Maria, Eva și Mihai își 

vor cunoaște bunicul, cinstindu-i așa cum se cuvine memoria. 

O carte nu se scrie singură, ci este rodul efortului conjugat al mai multor oameni. De 

aceea, îmi revine deosebita onoare să îi amintesc și să le mulțumesc celor care au contribuit 

la publicarea ei: jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, coleg de presă și prieten al tatălui meu, 

profesorul Dumitru M. Tinu de la Coteana, vărul său, care îi păstrează vie amintirea prin 

intermediul publicațiilor din județul Olt; Minodora Anane, cea care s-a ocupat de adunarea 

materialului cuprins în cartea de față; Cătălin Boboc, care m-a sprijinit și mă sprijină în 

toate proiectele editoriale; jurnalistul Octavian Andronic, care și-a dat acordul pentru a 

folosi fotografia de pe copertă; Florin Carata, care a realizat conceptul grafic al cărții; Evelin 

Ceciu, cel care s-a ocupat de culegerea textului și de corectură; reprezentanții Bibliotecii 

Academiei Române, care mi-au acordat sprijinul în identificarea și fotocopierea articolelor 
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purtând semnătura Dumitru Tinu; și, nu în ultimul rând, Nicolae Cîrstea, fondatorul 

Grupului editorial Universul Juridic și cel care a crezut în acest proiect. 

Dar, înaintea tuturor, se cuvine să îi mulțumesc Emiliei Iucinu, mama mea, cea care se 

face „vinovată” de apariția acestei cărți și cea care s-a sacrificat pentru ca eu să pot duce 

mai departe, cu demnitate, numele lui Dumitru Tinu. 

Andrei Tinu 
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Interviu acordat de Dumitru Tinu Eugeniei Vodă, în cadrul emisiunii 
„Profesioniştii”, difuzată pe TVR 

 

Bine v-am găsit, stimați telespectatori! L-am invitat în studio pe Dumitru Tinu, 

directorul ziarului cu cel mai mare tiraj din România, Adevărul. De fapt, ce înseamnă 

acest lucru, concret, pentru telespectatorii care habar n-au de tiraje? Cât înseamnă cel mai 

mare tiraj? 
Cel mai mare tiraj înseamnă la ora actuală 180.000 de exemplare. 

 

Deci în toamna lui 2001 (când dumneavoastră împliniți 61 de ani și 40 de ani de 

presă – este o performanță despre care vreau să mai vorbim). Dar diagrama după 1989, 

vârful tirajului care ar fi? 
Vârful tirajului a fost în 1990, când aveam 2.100.000 de exemplare. 

 

Extraordinar! Ce cădere! 
Nu este nicio cădere, este o intrare cât de cât în normal, pentru că la momentul respectiv 

existau doar trei ziare: Adevărul, România liberă și Tineretul liber, plus un ziar de București. 

 

Deci ați avut 2.100.000 de exemplare cu Adevărul la începutul lui 1990, ziar care 

provenea, la propriu, din Scânteia. Ce tiraj avea ziarul Scânteia în obsedantul deceniu sau 

în epoca lui Ceaușescu? 
Impropriu provenea din Scânteia, dar o să mai vorbim despre asta mai târziu. 

 

Avem pregătit un capitol Adevărul și Scânteia. 
La vremea respectivă, tirajele erau în jur de 400.000 – 500.000 (Scânteia), România liberă 

undeva tot pe acolo. Veți observa că și în prezent tirajele sunt mici, sunt mult mai mici decât 

în alte țări din jur. Sunt țări cu populație de 8-9 milioane (de pildă, Bulgaria, Ungaria) care au 

tiraje în jur de 400.000 de exemplare. 

 

Noi aveam impresia că românii sunt mari consumatori de ziare și acum ne spuneți că 

bulgarii ne întrec și la cititul ziarelor, domnule Tinu? 
Eu cred că ne întrec la cititul ziarelor, dar am să explic de ce se întâmplă acest lucru, 

după părerea mea. Pe de o parte, este vorba de faptul că avem totuși mai multe publicații, 

avem o presă foarte diversificată. 

 

Pe când bulgarii?... 
Au mai puține publicații decât avem noi, chiar și ungurii. La noi sunt foarte multe titluri. 

Pe de altă parte, este vorba de concurența televiziunii, și aici nu mă refer doar la faptul că 
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televiziunea duce în mod fatal la restrângerea numărului de cititori de presă scrisă. La noi, 

televiziunea a luat o dezvoltare cum nu se poate întâlni în niciuna dintre țările din jur și mă 

refer în mod special la televiziunea prin cablu. Suntem, poate, țara din Europa de Est cu cea 

mai mare rețea de televiziune prin cablu. Al treilea factor este situația economică precară, 

starea de mizerie… 

 

Ideea că un om se gândește până cumpără un ziar, domnule Tinu? 
Se gândește. Și eu primesc foarte multe scrisori de la cititori care au de ales între pâine și 

ziar. Unii dintre ei (și nu sunt puțini aceștia) preferă să cumpere ziarul sau și-l împrumută pe 

o scară întreagă de bloc. 

 

Nu se poate! Știți povești din astea? 

Dar nu sunt povești, sunt realități, iar în sate a rămas același obicei pe care mi-l amintesc 

din copilărie, când un ziar merge pe toată ulița. 

 

Ce ziar mergea pe ulița dumneavoastră? 

Era și Scânteia, era și România liberă. Și se citeau. 

 

În ce sat se întâmpla acțiunea? 

Într-un sat de pe cursul Oltului, la vreo 17 km de Slatina, Coteana se cheamă. Oamenii 

se întâlneau după-amiaza pe uliță și de obicei nu prea știau carte, iar cel care știa carte… 
 

Ca în „Moromeții”. Aveați poiana lui Iocan? 

Nu chiar poiana, dar se întâlneau pe uliță și citeau ziarul și îmi amintesc și acum despre 

Roosevelt, Churchill. 

 

Așa citeau? 

Da. Erau foarte interesați despre ce se întâmplă. 

 

Și dumneavoastră ce copil erați acolo: un copil desculț sau un copil înstărit? 

Eram un copil desculț, un copil care s-a născut într-o casă unde nu exista nicio carte, 

părinții mei erau neștiutori de carte. Eram un copil foarte avid să cunoască, foarte dornic de 

lectură. 

 

Deci părinții erau țărani analfabeți cum erau majoritatea țăranilor din sat, nu? 

Da. Nu știu dacă erau marea majoritate, dar erau mulți analfabeți. 

 

Și câți copii erați? 
Noi am fost 3 copii. Mai am un frate și o soră mai mari decât mine. 
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Și care au făcut tot carieră intelectuală? 
Din păcate, nu au putut face niciun fel de carieră intelectuală. Fratele meu cu 10 ani mai 

mare decât mine a rămas în sat, a făcut niște cursuri de contabilitate și a lucrat la primărie 

până la pensie, iar sora mea este în sat, este țărancă, lucrează pământul. 

 

Domnule Tinu, cu toate că sunteți directorul ziarului cu cel mai mare tiraj din 

România, nu aveți impresia că sunteți un om, un personaj care iese destul de rar la rampă 

sau, dacă iese, iese cu multă discreție? 
Eu cred că iese la rampă ziarul pe care l-am gândit, ziarul pe care îl facem și care încearcă 

să schimbe câte ceva în țara asta. 

 

Soarta a vrut ca băiatul unor țărani săraci, un copil desculț, să ajungă directorul 

ziarului cu cel mai mare tiraj din România? 
Sigur că soarta m-a ajutat foarte mult, dar eu nu pot să uit sacrificiul pe care l-au făcut 

membrii familiei mele, cei apropiați mie, părinții mei, care și-au dorit ca eu, cel mai mic 

dintre copii, ca măcar eu, cum spuneau ei, să pot să învăț carte și să vin în sat învățător. 

 

Ce sacrificiu au făcut? 
Sacrificiul era însuși faptul că m-au trimis la școală, la oraș, la Slatina (universul începea 

în sat și se termina în oraș). 

 

Adică Slatina era suma...? 
Era maximul pe care mi-l puteam imagina și era un miraj. Mergeam o dată pe săptă-

mână la târg cu căruța și, când ne apropiam, vedeam de departe becurile și era fascinant. Și 

faptul că au acceptat orice sacrificiu să mă țină la școală, la liceu. Primul an a fost mai greu, 

am stat într-o familie de rromi. 

 

Ați stat într-o familie de țigani, că pe vremea aceea nu le spunea rromi. 
Da, o familie de țigani. 

 

Am observat că, mai înainte, în loc de „analfabeți” ați spus „neștiutori de carte”, 

acum în loc de „țigani” spuneți „rromi”. De ce dorința aceasta de a atenua puțin asperi-

tatea cuvântului? 
Probabil, din ceva înnăscut, din preocuparea mea de a nu deranja pe nimeni. 

 

Se poate un ziarist care nu deranjează pe nimeni? Mai ales că în editorialele 

dumneavoastră pe care le-am recitit cu ocazia emisiunii ați deranjat atâta lume, începând 

cu președinții, nu spun președintele, ci președinții? 
Așa este, dar este un alt fel de deranj. 
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Deci un om care în editoriale poate fi violent poate fi în viața de toate zilele un 

individ prudent, un individ cu hipersensibilitate? Deci nu sunteți tipul de gazetar 

spectaculos, asta e clar. Sunteți mai degrabă tipul interiorizat, calm, excesiv de calm, fără 

risipă de sare și piper, care se plasează uneori sub semnul cenușiului, sub semnul griului, 

iată și haina ați ales-o gri. Aveți totuși ceva de eminență cenușie, domnule Tinu? Într-un 

film, dumneavoastră nu ați putea niciodată juca un Danton, un Robespierre, ați putea 

juca eventual un cardinal Richelieu. V-ați gândit la asta? 

Vă contrazic, cred că este o falsă impresie. În primul rând, eu sunt o fire colerică. 

 

Nu vă cred! 

Nu o să vă vină să credeți. Sunt coleric, temperamental, dar m-am educat și mi-am 

propus multe lucruri de-a lungul timpului să-mi înving de pildă timiditatea. Sunt un om 

foarte timid. Sper că mi-am învins timiditatea; colegii mei nu mă cred dacă le spun că eu sunt 

foarte timid. 

 

Dar coleric vă cred? 

Deloc. Cred că nimeni nu-și închipuie că eu sunt o fire colerică, dar sunt. Probabil, 

reușesc în ceea ce fac să-mi domin eventualele răbufniri, să fiu un om cu multă sensibilitate, 

cum ați spus dumneavoastră. Eu nu pot să vorbesc despre mine în termenii aceștia. Dar, în 

orice caz, mă preocupă foarte mult să instaurez liniște, calm, dar să știți că sunt un om de 

bătaie și noi am avut multe momente foarte grele în evoluția ziarului și în evoluția țării în 

care ziarul a fost foarte sever, în care ziarul a ieșit la bătaie, și în acele momente adesea 

răspunderea luării unei decizii radicale a apăsat numai pe mine. 

 

A trecut timpul, să privim deceniul Adevărului ca un deceniu care ține de istorie. 

Dați-mi un exemplu de decizie radicală pe care v-ați asumat-o, chiar cu riscul de a greși, 

pentru că ați avut și momente în istoria ziarului când ați greșit, nu? 

Sigur că da. Toți avem lucruri să ni le reproșăm, am săvârșit greșeli. Eu zic că este un 

lucru extraordinar să le identifici și să ți le asumi, iar eu sunt întotdeauna gata să mi le asum, 

și în fața colegilor mei fac acest exercițiu adesea. De pildă, a fost momentul însuși al apariției 

ziarului, a fost un moment radical. 

 

În ce an? 

În decembrie 1989. Pe 22 decembrie 1989, a fost o decizie într-un cerc restrâns. În cursul 

dimineții, când nu zburase elicopterul de pe clădirea Comitetului Central s-a hotărât să ieșim 

cu un număr de ziar. Decizia nu a fost a mea, ci a redactorului-șef, ca să-i spunem Scânteia 

Poporului. Am apărut cu o foaie, am pregătit o foaie chiar în momentele cele mai fierbinți și 

această foaie a ieșit după-amiază. A fost o decizie. 
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Momentul acesta de ruptură Scânteia – Adevărul. Aici am o Scânteia din 28 noiembrie 

1989, deci foarte aproape de Revoluție și înainte de emisiune m-am uitat peste această 

ediție: „Pe drumul luminos deschis de marele forum comunist”, „interviul Tovarășului” – 

vorba lui Caragiu – „într-o piesă tot aia și tot aia” de la pagina 1 până la deplina aprobare a 

Tovarășului, desemnarea programului, realegerea Tovarășului, hotărâri de importanță 

istorică, comuniștii mereu la datorie, chipul eroului contemporan, partidul și poporul, 

interviul Tovarășului și pe pagina... ceva îngrozitor, domnule Tinu! Într-un prezent care 

pare uneori inconfortabil, o lectură a acestui ziar de arhivă din 1989 îți face ziua mai 

suportabilă și am un număr identic din 22 decembrie al Scânteii. Deci, până și în 22 

decembrie Scânteia, netulburată, a apărut așa cum a apărut decenii de-a rândul. 
Credeți că putea să apară altfel? 

 

Nu știu, vă întreb. 
Nu putea să apară altfel și să știți că puteți lua și alte ziare, și România liberă, și Scânteia 

tineretului, și vedeați absolut același lucru. 

 

Domnule Tinu, sincer, aveți un complex al Scânteii sau nu? 
Eu nu am. De ce să am un complex al Scânteii? 

 

Este o perioadă a biografiei dumneavoastră pe care ați vrea s-o ștergeți sau nu? 
Nu, ar însemna să șterg o perioadă a tinereții mele, când chiar am avut și bucurii. Eu nu 

pot să neg o perioadă din viața mea. Iar în ceea ce mă privește, în acea perioadă de 20 și ceva 

de ani cât am lucrat la Scânteia, eu am fost exclusiv ziarist de politică externă. 

 

În ce an ați pus piciorul pentru prima oară? 
În 1962. 

 

Și ce studii aveați? Citisem într-un ziar care cultivă zvonurile că sunteți școlit la 

Moscova. Este adevărat? 
Nu este adevărat. De atâția ani au apărut atâtea năzbâtii și deranjează nu persoana mea, 

ci ziarul Adevărul, și atunci primul lucru care se spune este Scânteia sau fosta Scânteie, sau în 

ceea ce mă privește, mereu se invocă ba studii la Moscova, ba că am fost corespondent la 

Moscova. 

 

Deci, care sunt legăturile dumneavoastră cu Moscova? 
Face parte tot din biografia mea și eu îmi asum biografia mea. Eu sunt absolvent al 

„Institutului de Limbi Străine” din București, sunt specialist în filologie rusă și română, limba 

și literatura rusă și limba și literatura română. Legătura cu Moscova este limba pe care o 

cunosc. 
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Dumneavoastră, copilul de țărani săraci din Oltenia care a venit la București și a 

studiat „Institutul Maxim Gorki” în anii 1950, copilul desculț care mergea la școală? 
Da, la sfârșitul anilor 1950. Era și normal, nici nu aveam ce să port, primii pantofi pe care 

i-am avut au fost făcuți de un cizmar în sat. 

 

Când stăteați la familia de țigani? 
Da. 

 

Cum de părinții v-au dat tocmai la o familie de țigani din Slatina? 
Pentru că îi cunoșteau. Era o chestiune foarte pragmatică, pentru că la internat trebuiau 

să plătească vreo 240 de lei pe lună și nu aveau de unde să dea bani, și atunci cunoșteau o 

familie de țigani care veneau prin sat, colectau fungi și în schimb dădeau fel de fel de vase din 

sticlă, metal și așa mai departe, era un barter. 

 

Economia de piață funcționa. 
Era unul dintre domeniile care funcționau. De fiecare dată când veneau în sat, rămâneau 

la noi peste noapte, îi cunoșteau de ani buni și au avut încredere în ei. Lor le puteau da 

produse agricole, grâu, fasole. 

 

Adică, era plată în natură ca să vă țină? 
Erau niște oameni foarte cumsecade și m-am bucurat că am găsit în pod foarte multe 

cărți. Atunci eu citeam orice și îmi amintesc că le citeam pe nerăsuflate. 

 

Știți ce e interesant? Cum se desparte un om de trecutul lui. De exemplu, din familia 

aceasta de țigani, credeți că mai supraviețuiește cineva? 
Nu. I-am mai căutat, prea târziu, și mi-a părut foarte rău că nu i-am mai găsit, s-a 

demolat acolo și au plecat. După aceea, m-am dus la internat, în clasa a IX-a eram la internat, 

acolo situația s-a schimbat mult în bine, dar oricum mergeam în fiecare sâmbătă acasă 19 km. 

 

Pe jos? 
Pe jos, da, în fiecare sâmbătă. Dacă învățam după-amiaza, plecam sâmbătă seara, 

toamnă, primăvară, iarnă. 

 

Din antrenamentul acesta aveți stofă de maratonist, domnule Tinu? Pentru că 

dumneavoastră sunteți, vreți, nu vreți, un alergător de cursă lungă. Puține exemple 

putem da din presa română de asemenea exemple de longevitate profesională, 40 de ani 

de carieră împărțiți în două regimuri contrastante. 
Anii s-au adunat, eu am început la 22 de ani cariera jurnalistică, dar nu cred că este ceva 

extraordinar nici în ce-am făcut, nici în această longevitate jurnalistică. 
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Cinic vorbind, are un oarecare pitoresc această rezistență plecând de la maraton, de 

la kilometrii pe care îi făceați pe jos în adolescență. La internat cred că erați timorat, 

hipertimid, erați complexat? 

Complexat, nu. Dacă aș fi fost complexat, probabil că nu aș fi reușit. Vreau să spun că și 

simbolic era o barieră la intrarea în Slatina, pe acolo trece calea ferată, și eu am privit cu 

foarte mult optimism faptul că am ajuns la barieră. Știam că trebuie să trec bariera și am 

trecut bariera, și am mai avut un sentiment atunci, foarte puternic, pe care l-am păstrat, îl 

trăiesc mereu și mereu, mai ales când îmi aduc aminte din scrisorile pe care le primesc de la 

învățători, profesori, copii din sate. Am primit recent o scrisoare de la un copil din Adâncata 

care îmi spunea: „Cum pot eu considera că sunt egal cu alți copii, dacă nu am măcar un 

computer și văd numai la televizor?”. Eu am fost foarte impresionat citind scrisoarea și mi-

am reamintit de copilăria mea. Chiar cred că nu trebuie să se simtă complexat un copil venit 

de la țară. Este posibil să fie la fel de bun și chiar mai bun decât mulți alții care au avut 

bibliotecă în casă, care au avut un alt mediu. 

 

Mesajul dumneavoastră acum este că handicapurile pot fi depășite, oricare ar fi ele. 

Exact. Am mai fost conștient de un lucru: la vârsta aceea, am înțeles că pentru mine nu 

mai e cale de întoarcere, că eu nu am ce să mai caut înapoi în sat, că, odată plecat de acolo, 

trebuie să merg mai departe. 

 

S-a pus vreodată problema să vă întoarceți în sat? 

În sensul că trebuie să reușesc. 

 

Că nu aveți voie să ratați. 

Nu aveam voie să ratez, eu trebuia să merg înainte. Și am mers înainte. Revin la acest 

puști din Adâncata. 

 

Dar ce l-o fi apucat pe acest copil să vă scrie dumneavoastră? 

Ați remarcat și dumneavoastră că nu prea vorbesc despre mine și nu îmi place să 

vorbesc, dar trebuie să spun că sunt singurul director de ziar care are un dialog permanent cu 

cititorii. Am o rubrică permanentă săptămânală de ani și ani. Cititorii simt că sunt respectați, 

luați în seamă, simt că este cineva care chiar le citește scrisorile. Eu chiar le citesc. Și primesc 

de ordinul sutelor de scrisori pe lună. Adevărul este totuși un ziar apropiat de problemele, de 

frământările, de grijile oamenilor. Pe lângă preocupările noastre de ce trebuie să devină 

această țară, și vrem economie de piață, vrem reformă care presupune concedieri, sacrificii 

sociale, nu ne este indiferent ce se întâmplă cu această mare masă de oameni care este foarte 

lovită și defavorizată de această perioadă, de tranziția aceasta atât de mocirloasă și de lungă. 


