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6 Eveline Păuna

O carte care se bate cu uitarea

„Mă înțeapă un spin. Tresar. Am mâinile amorțite 
de frig. Trandafirii... i-am luat așa, sălbatici, de la raionul 
de nefericire al unei florării”, scrie Eveline Păuna, fostă 
studentă a lui Ion Marin, șefă de promoție la Hyperion, 
în debutul cărții pe care o dedică dascălului ei întru 
jurnalism.

Mie mi-a fost prieten Ion Marin. „Doar”, era să zic, 
încercând o gradație față de ce i-a fost sensibilei autoare. 

Da, a murit fulgerător. O moarte fulgerătoare, care 
a acoperit deja câteva luni de suferință pentru fiicele lui 
și soția Teodora.

Am vorbit, un timp, telefonic. Vorbele la telefon 
sunt tunse de emoția de a vedea mimica, surâsul, tristețea 
celuilalt. Din astă pricină vorbesc rar și puțin la telefon. 
Discuțiile mele cu Ion s-au stins încet, pe măsură ce 
el se stingea și am înțeles că ne fac rău amândurora. 
Prietenul meu murea fără șansă de întoarcere, așa cum 
mi-a mărturisit, cu amărăciunea lui de doctor, profesorul 
Beuran care mi-a spus că nu mai e nimic de salvat.

Teodora, soția lui Ion Marin - cel mai bun și temut 
jurnalist de anchete pe care l-am cunoscut în consistenta 
mea experiență de întâlniri cu oameni din presă, face un 
gest necesar, costisitor pentru ea, rămasă singură între 
prietenii comuni: tipărește o carte. Găsește forța de a o face. 
Găsește energia spre a continua proiectul „România 2000” 
și de a continua, online, ziarul Ultima oră. Eveline Păuna, 
cu talentul rar, din ce în ce mai rar în presa de azi – de a 
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presăra și un pic de lacrimă și nițel suflet și ceva înaripare 
în relatări, fie ele cu flori pereche, simbol al morții, culese 
din tristețea florăriei, sau flori impare, simbol al bucuriei, 
cum scrie la începutul cărții dedicate lui Ion Marin –, e omul 
potrivit. Uneori, o pereche de oameni face, acea pereche, 
lucruri minunate, indiferent că-s două femei, doi bărbați sau 
o femeie și un bărbat. Când resorturile sufletești rimează, 
e în regulă.

Soția amicului meu, dispărut dintre noi, prietena 
mea de familie, Teodora, m-a sunat, de curând, și m-a 
întrebat dacă-s de acord să scriu prefața acestei cărți. Apoi 
mi-a trimis cartea. Nu știu să scriu sau mai degrabă nu-mi 
place să scriu prefețe. Prefațez, eventual, exprimându-mi 
acordul și chiar admirația, scrieri talentate și animate 
de trăiri. Viața trăirii cărții scrise de Eveline Păuna m-a 
determinat, dincolo de prietenia mea cu Ion Marin, 
dincolo de invitația Teodorei, să-mi exprim, în scris, 
bucuria de a citi o carte scrisă cu simțire și talent, despre 
o viață cutremurător de tristă care a luat sfârșit, sub 
privirile noastre neputincioase. 

Ion Marin părea un om făcut să biruiască orice. 
Recomand, nu doar pentru cei care l-au cunoscut și 

prețuit, lectura acestei cărți care omagiază o personalitate 
a presei din România și aprinde o lumânare de cuvinte 
lângă o viață care a devenit prea devreme, mult prea 
devreme, neant. Cartea se bate cu uitarea. Uitarea 
e moartea care vine mai mereu după moarte. Floreta 
cuvintelor, mânuite sensibil de fosta-i studentă, sper s-o 
țină la distanță.

@ Lucian Avramescu
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TRANDAFIRII ALBI

Trandafiri albi. Zece. Prinși, între ei, cu o 
legătură simplă din fire de in. Așa m-am despărțit prea 
devreme de un om pe care o să-l cunosc prea târziu – 
poate, și eu ca și voi, odată ce vom fi ajuns împreună la 
finalul acestei cărți. 

22 octombrie 2016. Frigul a coborât peste București 
și l-a împietrit, cu totul. Plouă nehotărât. Strâng în 
mâini, din ce în ce mai tare, mănunchiul de trandafiri. 
Mă înțeapă un spin. Tresar. Am mâinile amorțite de 
frig. Trandafirii... i-am luat așa, sălbatici, de la raionul 
de nefericire al unei florării. Ați observat că florăriile 
numără motivele care despart bucuriile de tristeți?! 
Număr impar – bucurie, număr care, în sfârșit, și-a găsit 
perechea – tristețe. O fi vreo logică naturală a firii în 
această matematică?! Ei, aceiași trandafiri – călăuzind 
și viața și moartea, neștiind, săracii, când sunt puși în 
buchet, ce poveste urmează să spună. Eu intru, mereu, 
în aceeași florărie unde trandafirii se vând în buchete de 
câte zece. Cumpăr, de fiecare dată, unsprezece fire, pe 
care florarul le împachetează, cu răbdare, în hârtie de 
ziar. Fac aceasta anume parcă a strica, pe cât pot, ordinea 
buchetelor – având eu unsprezece, buchetul pe care-l las 
în urmă, rămâne cu nouă fire. E un joc absurd al fugii 
pentru viață, într-o tradiție de pe la noi, care, doar aici, 
spune că florile-n pereche sunt pentru un ultim drum. 
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În alte tradiții ale lumii, tocmai aflarea perechii într-un 
buchet e rost de bucurie.

- Ca de obicei, domnișoară? mă întrebase florarul.
- Nu, astăzi cumpăr zece.
- ...?!... Îi mai împachetez? Tot cu hârtie de ziar?, 

încearcă el să fie amabil, strecurând gândul că, dacă-s 
zece (!), ambalajul nu mai contează.

- Nu, nu mai are rost, răspund eu abătută, în 
timp ce-i iau omului trandafirii din mână – unii rămași 
necurățați de spini – și las hârtia de ziar în urmă...

Ploaia măruntă cade peste Cimitirul Bellu. Acolo 
toamna-i și mai împietrită. Intru neobservată în capela în 
care parcă e și mai frig decât afară. Las trandafirii să-și afle 
și să-și plângă rostul, pe sicriul pentru care erau doar zece. 
Peste ei cad alte flori. Puține, pentru câte îmi imaginam că 
vor însoți durerea acelei zile! Trandafirii... îi scot mereu 
dintre alte petale triste și îi așez aproape de cel pentru care 
toate florile din ziua aceea erau în perechi. 

E din ce în ce mai liniște, se face din ce în ce mai 
frig. Zăresc o coroană de trandafiri roșii, printre care 
sunt și câțiva albi... E cea mai impresionantă coroană. Nu 
deslușesc mesajul de pe panglica pe care o contorsionează 
greutatea florilor. Văd doar semnătura - „…soția, Teodora”.

Oamenii încep să vină. Martori ai tristeții unei 
familii, se alătură, grupuri-grupuri, fiecare încercând 
să-și găsească cuvintele. În astfel de momente se spun 
ori prea multe, ori prea puține, căci nu-i pe lume balanță 
care să știe să cântărească durerea unui astfel de moment 
și să-i potrivească anume alinarea. 

Rămân într-un colț, cu teama că vreo imprudență 
intruzivă din partea mea ar aduce o greutate în plus. De 
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unde stau, văd cum se conturează povestea neștiută a 
celui de care noi, majoritatea celor străini, ne despărțeam 
mereu cu promisiunea grăbită, neasumată, că „…Vorbim 
curând! Da, da, bine!... Vedem… Vorbim! Toate cele 
bune!”, neștiind că timp nu mai era și nici că, dintre toate 
cele urate, pentru el nimic nu mai avea să fie bun!

Singurul gest pe care-l fac, discret, e să scot mereu 
cei zece trandafiri albi dintre greutatea celorlalte flori. Și, 
astfel, ei ajung lângă somptuoasa coroană de trandafiri 
mai mult roșii decât albi, care încearcă să nu se veștejească 
de atâta dor.

Și astfel, înainte de a ne vorbi noi, și-au vorbit florile… 
Pentru că abia mai târziu se apropie de mine o doamnă pe 
chipul căreia durerea se citea altfel decât în ochii noștri, 
ai celorlalți. Imaginându-mi-o fericită, îmi pare și mai 
frumoasă și-mi dau seama de ce acela pentru care florile 
erau acum în perechi o alesese să-i fie la braț. Mă-ntristează 
gândul că povestea lor împreună era asemenea trandafirilor 
roșii, plini de pasiune și vervă, care, odată tăiați pentru a 
fi oferiți, își trăiesc viața înfrumusețând-o cât de mult se 
poate, tocmai pentru că simt că rostul lor în buchet are să 
fie scurt. Frumos, dar scurt. Pentru că, atunci când în sfârșit 
își găsesc perechea, se ofilesc dureros de discret.

- Eveline… mulțumesc pentru că ai venit, îmi spune 
doamna…

- Nu știu ce să spun, îngâim eu, n-am știut nimic, 
speram să nu fie adevărat… Îmi pare că, orice aș spune, 
ar fi prea mult și, totuși, prea puțin.

- Nu e nimic de spus… Ce să mai fie?!...
- Nu v-am salutat mai devreme pentru că n-am știut 

cum… În plus, cu domnul decan n-am mai vorbit de ceva 
vreme…
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- Eu te-am recunoscut. Mie mi-a vorbit despre tine 
ca de altfel despre toți studenții. Se bucura pentru fiecare 
dintre voi și era temător, totodată, văzând ce se întâmplă 
cu presa. Știi cât a iubit el presa, era viața lui! I-am spus, 
în ultima perioadă, că ai scos o carte. Cred că m-a auzit, 
a încuviințat din pleoape… S-a bucurat, să știi!

Simt că emoția devine de nestăpânit. De ce n-am 
știut?! De ce n-am știut nimic, cât încă ar mai fi fost măcar 
puțin timp?!

- N-a vrut să se știe… I-a lăsat doar pe foarte puțini să 
fie lângă el, în perioada aceasta, îmi spune Teodora Marin, 
despre vremea aproape a unui an întreg despre care n-a 
știut mai nimeni.

În jurul nostru se strâng cei care, nici ei, n-au știut. 
Prea puțini pentru cât a contat el în viețile multora! Dar, 
ca de obicei, în ultimele momente rămân doar cei puțini… 
Printre chipuri tinere de studenți buimăciți, zăresc două 
pe care durerea stătea așezată, consolidată, resemnată 
– Mihaela și Luiza sunt bucuria și mândria cea mai 
mare a celui care, mai presus de a fi jurnalist și profesor 
universitar, a fost tată, înainte de toate! Familia acum 
greu încercată se sprijină, discret. Mai târziu aveam să 
aflu că, printre lacrimi, au fost și Iulia și Mioara, cele 
două surori. Această familie și-a purtat tragedia cu atâta 
discreție încât noi, ceilalți, n-am zărit ușor povestea de 
dincolo de suspine. Deodată, în decorul unei dureri fără 
margini, deslușesc crâmpeiele de fericire din viața acestui 
om pe care l-am cunoscut nu pentru nume, ci pentru 
renume. Momente despre care n-a vorbit niciodată 
răspicat, din eleganța de a nu părea autosuficiență. 

Stau și priveghează, pe rând, colegii de facultate, 
apoi colegii din presă. Sunt anunțați și studenții. Rămân 
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neclintită, pentru că timpul mă face să nu mai încap în 
acest termen. Ce ciudat… rămân suspendată în timp! 
Domnul decan îmi spunea că „suntem colegi” – dar ar fi 
fost nepotrivit să le stau alături celor care au ani de presă 
mai mulți decât vârsta mea… Însă nu mă potrivesc ușor nici 
printre privirile cu plâns de copii ale acestor tineri. Deodată, 
o mână mă împinge cu fermitate, iar eu ajung prima în 
linia studenților de azi, așa cum, cu ani în urmă, terminam 
facultatea, apoi master-ul… Iar dumnealui era la capătul 
fiecărui drum, să-mi strângă mâna. Acum ne privește pe 
toți dintr-un tablou peste care e pus semn de doliu. 

Și, de acolo, din mijlocul adunării – când am fost 
mai aproape de acest om decât în toate întâlnirile vieților 
noastre – am înțeles. Am înțeles! Am înțeles că oamenii și 
întâlnirile te construiesc, chiar dacă, în timp, ele au părut 
efemere și scurte. Câteva dintre principiile acestui om erau 
în privirile fiecăruia dintre noi. Soția – sfâșiată de o iubire 
fără margini, cele două fete, prin trăsăturile cărora el va 
continua să existe… Familia… Până la studenții care, cei 
buni, vor duce mai departe meseria aceasta! De acolo, din 
ultimul act al vieții acestui om – ION MARIN, am văzut clar 
nevăzutul, am văzut tot ce era în spatele carierei de jurnalist, 
câtă bogăție de iubire trecea neștiută de noi, ceilalți! 

Am reprodus în minte, ca pe o rugăciune, cuvintele 
pe care le-am potrivit când am aflat că nu mai e… 

„Domnule Decan,
Am aflat astăzi«pe surse» – care, din păcate, au 

confirmat vestea – că de-acum n-o să vă mai găsesc la 
Facultate și niciunde altundeva în afara amintirilor mele. 
Îmi pare atât de rău! Am crezut că avem timp!

După ce am terminat master-ul, am trecut rar pe la 
facultate. Întotdeauna în grabă… De fapt, cred că n-am avut 
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tihnă niciodată, nici în anii de studenție. Am fost și-acum, 
în octombrie, când am primit o Diplomă de Excelență. De 
excelență, Dom’ Profesor! A fost emoționant! M-am mirat 
că nu sunteți acolo, să ne strângeți mâna, și-am vrut să-
ntreb de ce lipsiți. Recunosc, am crezut că sunteți la vreun 
alt eveniment și ne-am bucurat fără dumneavoastră. N-a 
știut nimeni prin ce treceți. Sau au știut puțini… Eu n-am 
aflat nimic, până astăzi.

V-ați retras cu eleganță, Domnule Decan. Dar prea 
devreme!

Ne-am întâlnit, Domnule Profesor, eram o mână 
de oameni – cei premiați de facultate. Și, încă de la 
intrarea în sala de la etajul trei – știți Dumneavoastră, 
cea mare și frumoasă – ne-am întrebat, de cum apărea 
fiecare:«Tu mai ești în presă?». În anii buni ai presei 
curajoase întrebarea era«Tu la ce subiect lucrezi acum?».

Am rămas puțini, Dom’ Profesor. Noi suntem 
supraviețuitorii. Și știți care a fost următoarea 
întrebare?«La voi se iau salariile?» E trist că am ajuns 
să facem presă, majoritatea, doar din pasiune. Creditele 
le plătim din joburi pe care-am învățat să le iubim pentru 
că ne ajută să ne păstrăm crezul dintâi. Dar să știți că 
sunt câțiva care fac treabă bună în media!

Mi-am amintit că, la Absolvire, mi-ați strâns mâna 
cu putere și mi-ați spus că, oficial suntem colegi. Așa 
îmi spuneați din facultate, când vă explicam de ce nu 
ajung chiar la toate cursurile. Nu cred că v-am mulțumit 
vreodată îndeajuns pentru sprijin și n-am să uit că, în 
toții anii de studiu, am avut bursă de merit!

V-am întâlnit prima dată pe un frig năpraznic de 
ianuarie, la înmormântarea Domnului Decan Dumitru 
Titus Popa. Este atât de trist că o facultate de jurnalism 
a pierdut, atât de repede, doi decani! Și-așa mai suntem 
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atât de puțini în meseria asta!Dacă vă întâlniți Acolo, 
la masa ziariștilor cu adevărat liberi, să-i transmiteți și 
dumnealui că ne străduim să nu vă dezamăgim!

Rămânem în presă, Domnilor Profesori. Rămânem, 
chiar dacă ea nu mai e ce-a fost. Ne-ați spus să prețuim 
profesia aceasta, să o respectăm și să o iubim. S-au 
închis ziare, s-au lichidat televiziuni… dovada supremă 
a devotamentului a fost când oamenii au stat și ani fără 
salarii. Tot din respect pentru condei, unii am ales să nu 
mai semnăm gratis. Sperăm că vor înțelege asta și colegii 
noștri care, încă, n-au avut curaj să-și ceară drepturile. Și, 
probabil, atunci presa se va schimba și va redeveni ce-a 
fost. Unii dintre noi s-au transformat în cititori avizați. 
Fac altceva, au definitiv altă profesie. N-au trădat ei 
jurnalismul, să știți, ci jurnalismul i-a trădat, cerându-le 
ba experiență fără posibilitatea de a o căpăta, ba altele – 
câte și mai câte! Sunt și alții care s-au căsătorit și au deja 
copii. A trecut timpul…

Ne-ați învățat că există subiecte de presă. Acum 
domină afacerile din presă. Dar mai sunt studenți de-ai 
dumneavoastră care verifică informația, vorbesc corect 
și frumos românește și au simțul știrii. Ați fi bucuros să 
ne vedeți.

Rămas bun, Domnule Decan! Veți fi întotdeauna 
ancora noastră către anii cei mai plini de vise cu și despre 
presă! Noi mergem mai departe, acum triști, dar cu 
speranță!

Aproape că m-aș încumeta să promit că studenții 
Dumneavoastră vor duce numele Facultății de Jurnalism 
Hyperion mai departe, cu demnitate. Cred că ați sădit în 
noi curajul opiniei și dragul de meserie. Ne-ați întrebat 
întotdeauna ce mai facem, dar noi n-am știut ce mai face 
un Decan de la Jurnalism. Erați întotdeauna optimist, 
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vesel și energic! Credeam că sunteți bine și că o să vă 
găsim mereu la Facultate.Îmi amintesc când v-am invitat 
la emisiune. Deja au trecut câțiva ani de atunci. Când?! Am 
vorbit atunci despre învățământul universitar și despre 
presă. Știați aproape pe de rost parcursul profesional al 
fiecăruia dintre noi. Mi-ați spus că sunteți mândru și-am 
fost uimită că știați și despre mine, indiferent de ce a 
scris, de-a lungul timpului, pe legitimația mea de presă.

În anii de facultate eram prea entuziasmați, energici 
și neexperimentați ca să ascultăm până la capăt sfaturile 
Dumneavoastră. Dar am descoperit că experiența nu 
tocește, ci ascute condeie. Așa că, ori de câte ori vom fi 
în impas, vom găsi răspunsuri și imbold printre amintirile 
anilor în care v-am cunoscut. Cei în prag de 30 de ani ne 
păreau deja aproape seniori editori. Acum avem și noi 
experiență.

Să știți că sunt invitată să le vorbesc studenților de 
la Jurnalism, de la Stat, despre profesia aceasta. Am fost 
invitată să împărtășesc din experiența mea de jurnalist. 
Cred că acesta este modul meu de a vă aprinde, în gând, 
o Lumină!

Domnule Decan, vă mulțumesc!
Vă las acum… Ziariștii sunt neobosiți pe pământ. 

Dumnezeu să vă odihnească!
P.S.: Să aveți grijă de noi! Presa are nevoie de îngeri 

păzitori!”

A început slujba… și s-a terminat. Totul! 

Câteva zile mai târziu, îmi telefonează Teodora Marin. 
Îmi spune că își dorește să scoată o carte despre Ion Marin. 
Mă întreabă dacă aș vrea să o scriu eu. Eu?! Nu apuc să mă 
dezmeticesc! L-au citit zeci de mii de oameni, a avut mii de 
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cunoscuți. Zeci i-au fost aproape și îi leagă ani de amintiri. 
Câțiva l-au cunoscut, cu adevărat. Dintre toți, Domnul 
Decan, prin marea sa dragoste, Teodora, m-a ales pe mine. 
Voi putea oare să scriu eu povestea unui om pe care-l voi 
cunoaște doar prin amintirile pe care le au ceilalți despre el?!

Cei zece trandafiri albi au însemnat începutul unei 
călătorii în care, pas cu pas, sub ochii voștri, voi cunoaște și 
eu Povestea unui jurnalist – Ion Marin. Iertată-mi fie 
necunoașterea vreunei amintiri, precum și felul în care am 
ales să mă las condusă de – totuși – atât de puțini oameni 
care-mi vor fi călăuze de nădejde în această călătorie. Și 
ei au fost aleși pentru că „așa a fost să fie”, întocmai cum 
„a fost să fie” să scriu eu această carte.
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BUCU – DRUMUL SPRE ACASĂ

Bucu, Ialomița. Un loc unde nu am mai fost 
vreodată! Comuna e formată doar din satul cu același 
nume. Locul – în plină Câmpie a Bărăganului, pe malul 
stâng al râului Ialomița – e „acasă” pentru puțin peste 
două mii de oameni, care, acum, se pregătesc de Crăciun. 

Aveam să aflu, în scurt timp, că Ion Marin a alcătuit 
cea mai apreciată monografie a comunei Bucu, volum care 
se află la loc de cinste în bibliotecile oamenilor de aici și 
care a fost… sfințit prin aprecierea pe care a pus-o preotul 
comunei în predica de la biserică, despre această carte – 
„Bucu – Contribuții monografice, istorice și arheologice”. 
Vestea despre această carte a ajuns până la Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 
De acum înainte, prin străduința plină de devotament a 
Teodorei Marin, în semn de respect pentru personalitatea 
jurnalistului, Biblioteca din comuna Bucu va purta 
numele celui care, pretutindeni, a dus cu sine povești 
despre acest colț de Rai personal – Ion Marin. 

Biserica de la 1820, având hramul Sfântului Ierarh 
Nicolae, veghează, impunătoare și de neclintit – ca și 
credința oamenilor – freamătul pregătirilor. E primul 
Crăciun fără Ion Marin. Poate că lumea întreagă nu va 
ști asta, dar Ion Marin era al lor, al oamenilor din Bucu. 
Dincolo de strada Bisericii, chiar lângă șosea, e vechiul 
cimitir. Cel nou e mai la nord. În niciunul nu-l vor afla 
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pe cel care a asfaltat drumul, a reparat aleile și porțile 
cimitirului, a adus calculatoare copiilor de la grădiniță 
și a organizat spectacole pentru ialomițeni. Ca să nu mai 
vorbim de faima pe care a adus-o acestor locuri prin cariera 
pentru care a fost recunoscut, dar și prin cărțile pe care 
le-a semnat. Oamenii de acolo știu – și sunt împăcați cu 
ideea – că Ion Marin, ziaristul neobosit pe care ei l-au dat 
lumii, se odihnește în cimitirul-muzeu al Capitalei, alături 
de mari nume de scriitori, actori, oameni de știință… Este 
o altă promisiune a nemuririi acestui nume, Ion Marin, și, 
prin el, a Comunei Bucu, pe de-a-ntregul. 

Teodora Marin mă conduce pe drumurile dragostei lor.

- O să oprim acum pe la fiecare, așa cum făceam 
de fiecare dată.

Parchez mașina în fața unei gospodării ordonate, 
unde intuiești ușor că locuiesc oameni cu rost. Coborâm. 
Teodora are în mâini o mână de cărți.

- Am adus câteva cărți. Când veneam aici, mereu 
aduceam cărți; oamenilor le place să citească! Acasă o 
să păstrez câteva. Pe restul o să le impart celor dragi și 
Bibliotecii din Bucu. O să îți povestească Nela că soțul 
meu, când era copil, a citit toate cărțile de la biblioteca 
din comună. 

Nela este soția unui văr de-al lui Ion Marin. A 
rămas văduvă, de câțiva ani. Casa ei, zugrăvită în culori 
calde, era întotdeauna prima oprire a soților Marin, la 
Bucu. Ne conduce înăuntru. Un puști simpatic, cu ochi 
ireal de albaștri, ne întâmplină, ușor stingher, așa cum 
se întâmplă cu toți copiii puși să se poarte cuviincios cu 
musafirii. Înăuntru – părinții și sora copilului: mama – 
Hermina, tatăl Gabi, fiul Nelei, și sora lui Dan, Magda. 
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Cu toții se strâng în jurul nostru și fiecare încearcă să 
găsească aleanul potrivit. Eu, martora tăcută – și acum 
– a poveștii unei familii care nu va mai fi niciodată la fel. 

- Teodora, de obicei veneai aici cu soțul!... De ce s-o 
fi întâmplat așa, Teodora, să-l pierzi?!, întreabă Nela mai 
mult pentru sine, înțelegând durerea soției care, acum, 
a venit singură. 

Teodora Marin tace, căutându-și puterea să asculte 
amintirile ce vor șirui despre soțul ei în timpul în care eu 
voi încerca să le cuprind în reportofon.

Apare Dan, puștiul cu tot albastrul cerului în priviri, 
și strecoară o coală de desen pe masa din bucătăria unde 
ne încălzeam, cu toții, la sobă. Pe coală sunt două desene 
– unul pe față, altul pe verso. Din primul răzbate, dintre 
liniile trasate cu creioane colorate, chipul lui Ion Marin. 
Este cel mai sincer și curat portret care l-a surprins 
pe jurnalistul apreciat și respectat de ceilalți, până la 
sentimentul de… temere. Dan l-a desenat cu ziarul în 
mână, în timp ce mânca supa care-i plăcea atât de mult, 
la masa din bucătărie. Pe verso a desenat-o, cu creioanele 
colorate pe care le-a primit de la Ion Marin, pe Teodora. E 
un desen emoționant nu numai pentru că a fost așternut 
de mirarea cu care privește viața un copil, ci și pentru că, 
și pe această coală de hârtie, soții Marin sunt desenați 
fiecare pe partea sa de hârtie, fără a mai putea ajunge 
vreodată împreună. Încerc să-l întreb pe Dan mai multe 
despre desen, însă copilul începe să plângă și fuge în 
brațele mamei sale, unde tot răul dispare.

Sub greutatea emoției și a amintirilor rămânem 
cu doamna Nela, care ne invită întâi la masă, parcă 
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în încercarea de a amâna, cât se poate, rememorarea 
emoționantă. Nu-i e foame nimănui. Cedăm însă la 
mirosul îmbietor din tava aburindă, așa că doamna Nela 
pune pe masă turtă și o tavă cu plăcinte – jumătate cu 
brânză, jumătate cu dovleac.

- Soțul meu și cu Ionel erau veri primari, își începe 
doamna Nela povestirea. Am copilărit împreună, chiar 
din anii de grădiniță, până în clasa a VIII-a. Locuiam 
pe străzi apropiate. Toată copilăria noastră, până când 
a plecat fiecare pe drumul său, cu școala, a fost aici, pe 
ulițele din Bucu.

- Încă de pe atunci răzbătea personalitatea sa?, 
întreb eu, curioasă.

- Încă de la început a fost un copil deosebit. Din 
clasa I până în clasa a VIII-a, a fost un geniu, noi așa 
l-am perceput. 

În rest, aflu că Ion Marin a fost un copil cuminte, 
care, deși stătea alături de ceilalți copii din Bucu, avea 
un fel al lui prin care s-a făcut remarcat și la școală, și la 
joacă, pe islaz. 

- Nu prea a fost sprijinit la vise; el visa mai departe 
decât noi toți! El s-a realizat singur!, continuă doamna 
Nela. Dar, și după ce a devenit cineva, pe noi nu ne-a 
uitat! Când venea la Bucu oprea la fiecare dintre noi, cei 
care îl așteptam!

- Părinții, când trăiau, s-au bucurat de reușitele sale?
- Ei, și încă cum! Povesteau mereu ce frumos s-a 

realizat Ionel!

Apoi, doamna Nela îmi povestește despre faptul 
că, pentru Ion Marin, „acasă” a însemnat, întotdeauna, 
Bucu. Bucu, cu amintirile despre copilitul viei de peste 
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Ialomița, cu poznele de la scăldat, din vremea în care doar 
Icuța – Iulia, sora cea mică – rămânea acasă, în timp ce 
Ionel și Mioara – cealaltă soră – se alăturau celorlalți 
copii… Amintirile continuă cu zilele dintâi de școală, 
când Ionel era purtat în straie noi și curate, pe care le 
tăvălea prin colb ca să le șteargă strălucirea și să le facă 
asemenea celor purtate de ceilalți copii. Ne povestește 
despre părul său lung și despre „rebeliunea” de a purta 
pantaloni evazați, cum era moda vremii. Pantaloni pentru 
care Nea Ștefan, tatăl său, l-a certat astfel încât Ionel, de 
câte ori venea la Bucu, ascundea pantalonii „de oraș” în 
cuptorul dintr-o sobă și îi lua înapoi în drumul spre gară, 
când pleca, din nou, la București. Apoi ne povestește 
despre cele două fiice ale lui Ion Marin – Luiza, fiica 
cea mare și Mihaela, cea mică – și despre cât de mult 
îi seamănă ele tatălui lor - „dintotdeauna au fost fete 
cuminți și deștepte!”. Și-ajungem la amintirile ultimilor 
ani, când bucuriile învățaseră să fie mai mici: „tare mult 
îi plăceau scovergile, plăcintele și ciorbele de zarzavat!”

- Nu era dată să vină la Bucu și să nu treacă pe aici, 
să lase la copii ceva pe masă!, își amintește doamna Nela.

- Se bucura! De cum intram pe autostradă se 
lumina la față, știind că mergem la Bucu. Apoi, când 
plecam, stătea în mașină minute bune și privea căsuța, 
spunând „Doamne, ce căsuță frumoasă!”, își amintește, 
emoționată, Teodora Marin.

Dan cel mic pleacă din brațele mamei sale și mă 
conduce să-mi arate undițele și toate accesoriile de 
pescuit, rămase neatinse de ceva vreme, de când mai 
avea încă gândul că, într-o zi, urma să plece la pescuit cu 
Unchiu’ Ionel. În plus, Dan joacă fotbal în Bărăgan, așa 
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cum, cu mult timp în urmă, juca unchiul său... Copilul se 
uită când la undițe, când la toți ai lui, de parcă ar vrea să 
ne spună că înțelege mai mult decât credem noi. Mama 
lui se apropie și ne povestește cum, la aflarea veștii celei 
cumplite, Dan s-a apropiat de ai lui, îndurerați, și le-a 
spus că „moartea nu e neapărat ceva rău, pe care să ne 
supărăm, ci e un fel de trecere”. Nimeni, de-atunci, n-a 
reținut exact vorbele celui mic, însă ideea îi călăuzește și 
acum, când se-ntreabă „De ce?!”

După ce răsfoim un album de fotografii, Teodora 
Marin mă conduce spre următorul popas: casa lui 
Nea Gică și a soției sale, Mariana. În drum spre 
următorii povestitori, trecem pe lângă casa soților Marin. 
Totul, în Bucu, vorbește despre Ion Marin și despre anii 
lor fericiți, împreună. Casa lor de acolo e tristă și ea – văd 
peste gard – și parcă-l așteaptă, cu lucrurile toate neclintite 
în gospodărie. Cândva, a fost casa părintească în care a 
venit pe lume Ion Marin, pe 12 martie 1955. Apoi, an după 
an, a fost renovată din dorința lui arzătoare de a păstra la 
Bucu esența omului care a fost! Mă gândesc la anii fericiți 
ai acestei case – de câte ori nu s-o fi auzit acolo bucuria 
petrecerilor însoțite de muzică… „Foaie verde, foi ca vița,/ 
Când eram pe Ialomița”, melodie ajunsă acum la finalul 
ei… „Că mă-ndeamnă inima/ Lângă Ialomița mea”. 

- N-am mai fost aici – nici în Bucu, nici acasă, 
de-atunci!, îmi spune Teodora Marin. Mi-e tare greu să 
mă întorc unde am fost fericiți! Și mi-e tare greu să știu 
că el nu mai e!... 

- Unde mergem acum?, întreb eu.
- La Nea Gică, apoi o să mergem… Acasă!

Casa lui Nea Gică e ordonată tare! Ne întâmpină 
soția sa, Mariana, care ne conduce în „camera bună”, așa 
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cum fiecare casă de la țară are pregătită o cameră. Mă 
așez lângă o sobă dogorindă și primim, iar, plăcinte. Sunt 
oferite cu atâta drag! Încep să cred că, la Bucu, plăcintele 
sunt un adevărat simbol al locului.

Nea Gică a fost dintotdeauna „Nea Gică”, indiferent 
de timp, de timpuri sau de vârstă. E acolo parcă de când 
lumea! Îl știe toată comuna ca pe un bun gospodar și 
nu e veste în Bucu să nu ajungă și la el. Un telefon, cu o 
seară înainte, de la Teodora Marin, l-a pregătit pentru 
întâlnirea cu ideea unei cărți despre prietenul său de-o 
viață, Ion Marin. De fapt, în modestia și în respectul său, 
nu cred că Nea Gică a spus vreodată despre sine că e 
prietenul reputatului jurnalist…

Intră în casă lepădând haina groasă, de curte, și 
scoțându-și căciula, arătând astfel cel mai mare gest de 
respect – asemenea celui pe care îl fac oamenii de omenie 
în biserică. Își freacă mâinile de emoție, iar mie-mi cade 
privirea pe palmele sale brăzdate de muncă. Atât de aspre! 
Nea Gică a fost, dintotdeauna, martorul discret al vieții lui 
Ion Marin – uneori confident, alteori ajutor. Dar mereu 
acolo, la nevoie și la bucurie!

Nea Gică a trăit toate câte s-au întâmplat în Bucu. 
Fiind mai în vârstă decât Ion Marin, acum nu mai 
contenește să spună „bietu’ băiat”, ori de câte ori îl 
pomenește pe cel care, pentru restul lumii, a fost, este și 
va fi, jurnalistul Ion Marin. 

- A fost un copil cuminte. Toți au fost așa, în familia 
lor, și fetele – Icuța și Mioara! Educația a avut-o datorită 
maică-sii. Tatăl-său, Nea Ștefan, era mai dur cu copiii, 
și-a dorit mult să învețe toți, să iasă ceva din ei! Ca om, 
nu trecea cu vederea minciuna și nu era vorbă să nu-l 
asculte copiii! Victoria, mamă-sa, le lua apărarea tuturor. 
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Era o femeie credincioasă și bună la suflet. Ionel, bietu’ 
băiat, semăna mai mult cu mamă-sa. Victoria nu avea un 
serviciu anume, lucra pământul, la C.A.P., la Colectiv. În 
schimb tată-său – tatăl lui Ionel – Ștefan, era mai dur și 
pentru că lucra la primărie, era contabil.

- Ce vă mai amintiți, Nea Gică?, zic eu, gândindu-mă 
că am în față un domn, dar că, dacă nu i-aș spune cum îl 
știe tot satul, ar părea nepotrivit.

- Eu am fost plecat din ’58 în ’62. M-am îmbarcat pe 
o navă militară, apoi am fost în marina civilă, la Navrom 
Galați, pe Nava Tudor Vladimirescu. Au fost niște ani în 
care am lipsit de aici! Dar știu că Ionel era un elev bun, 
silitor. Îmi amintesc că, odată, mai în anii trecuți, când 
renova casa, am găsit tot felul de lăzi cu lucruri. Pe unele, 
foarte vechi și distruse, le-am pus pe foc, împreună. 
Printre ele am găsit cartea „Toate pânzele sus”, roman 
de Radu Tudoran. L-am întrebat: „Ionele, îmi dai mie 
cartea asta?”. „Ia-o, Nea Gică!”, mi-a spus. Eu am luat-o, 
că fusesem marinar! Am păstrat-o printre lucrurile mele 
și acum, târziu, am văzut că, pe prima pagină, scria că e 
un premiu pentru merite deosebite la învățătură. Primise 
cartea în clasa a VI-a. N-am mai apucat să-i spun asta, 
bietului băiat.

- Și altceva, altceva, Nea Gică?
- Îi plăcea să cânte! Tare mult. Și, pe vremea când 

era el copil, la noi Crăciunul era Crăciun și Paștele era 
Paște! De mic copil îi plăceau colindele și obiceiurile. 
M-am brodit să fiu acasă, într-o permisie. Nu mai uit că 
au venit copiii cu Moș Ajunu’ și era și el cu surorile lui, 
Ica și Mioara. Și, în frunte cu Ionel, au cântat toți: „Lichie, 
Lichie revărsat, / Nici cocoșu’ n-a cântat / Nici noi n-am 
întârziat / Dar în poarta Raiului / Șade floarea macului 
/ Raiule…” și, de aici, n-au mai știut… Și neștiut a rămas 
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colindul. În rest, tare îi plăcea la Bucu, aici, acasă. Spunea 
„Nea Gică, eu aici m-am născut, aici vreau să stau”. Se 
ducea la Ialomița, aici, aproape, la pescuit… Era cu gândul 
numai aici, numai la Bucu. Încă de când a intrat Ionel în 
presă, mamă-sa ne aducea ziarele, ne arăta fotografii. Și, 
mai după aceea, când apărea la televizor, ne sunam unii 
pe alții, să-l urmărim.

- Dar cu dumneavoastră vorbea despre profesia sa?
- Am amintiri și de la săpat. Când venea, nu era 

zi să nu ne vedem. Îmi mai spunea și mie câte se mai 
întâmplă. Am citit toate ziarele pe care le scotea, bietu’ 
băiat. Nu eram abonat și nici nu aveam posibilitatea să 
mă duc la oraș să le cumpăr, dar mi le strângea el și mi 
le aducea, când venea la Bucu. Nu era vizită să nu-mi 
aducă! Ne strângea pe toți vecinii, ne fotografia… A adus 
și artiști aici, a organizat spectacole. A venit și cu Octavian 
Ursulescu, chiar la noi aici, în curte.

- Și despre ce scria în ziare, Nea Gică?
- Scria despre corupția care a existat și care va exista 

și de acum încolo. Spunea realitatea! Apoi, în rest, noi 
vorbeam despre partidele astea politice. Eu îi spuneam: 
„Nu mai avem pe cine alege”. „Bre, Nea Gică, ai dreptate!”, 
spunea el. Și mai știu că, atunci când scria și nu voia să 
semneze cu numele lui, se iscălea „Ștefan Munteanu”. 
Ștefan Munteanu era bunicul lui, pe care l-a iubit tare 
mult! Din partea aceea a familiei avea multe rude: Vasile 
– a murit pe front, Gheorghe – era sergent de stradă în 
București, Ion – unchiul lui, trăiește la Constanța și are 
nouăzeci de ani, Maria – a murit, Ștefan, tatăl lui Ionel, 
Florica de la Urziceni și Dumitru. 

- Nea Gică, dar știți că era profesor la o universitate?
- Știu și asta. La Hyperion!, și Nea Gică accentuează 

denumirea universității bucureștene, încât ea ajunge un 
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compliment la numele lui Ion Marin – HyperION. A adus 
și de pe la facultate aici, să le arate locurile, continuă el. 
Iar noi… eram și noi prezenți. Nu era festivitate să nu ne 
cheme, nu putea să mănânce ceva până nu ne chema și 
pe noi, să ne dea. Eu i-am zis că a demonstrat tot ce avea 
de demonstrat, că a făcut ce s-a putut face, i-am zis să se 
retragă la Bucu…

- Dar fetele, Luiza și Mihaela, îi seamănă?
- Da, fetele seamănă cu el. Și ele au crescut aici, la 

Bucu. Le învăța și pe ele tradițiile. Sunt fete cumsecade, 
respectuoase și deștepte, ca el! Of, bietu’ băiat, parcă-l văd 
și acum în grădină, printre flori. Parcă-l aștept să vină!

Nea Gică își ascunde lacrimile, ștergându-și ochii 
cu podul palmelor aspre, cu care a muncit toată viața cu 
atâta conștiinciozitate. Ne conduce la casa care, pentru 
soții Marin, era „acasă”. Într-adevăr, Nea Gică păstrează 
și îngrijește casa lui Ion Marin, întocmai cum a lăsat-o 
acesta. Are respect pentru imaginea prietenului său și atâta 
pioșenie e pusă în munca lui neștiută de nimeni de a păstra 
gospodăria frumoasă, încât locul se încarcă cu energie de 
muzeu. Fiecare lucru e neclintit, papucii sunt la ușă, de 
parcă așteaptă pașii jurnalistului să calce, apăsat, pe gresie. 
Teodora Marin intră în casa odinioară fericită și descoperă 
paradisul pierdut al unui timp ce nu se va mai întoarce, dar 
care a însemnat, în sufletul ei, amintiri pentru o viață.

- Nea Gică, încă sunt aici sticlele de suc!, remarcă ea.
- Da, păi le-am lăsat așa, nedesfăcute, așteptând să 

vă întoarceți amândoi! 

Sucul expirase. La fel se terminase și speranța 
din cuvântul „amândoi”. Nea Gică îngrijea locul – fără 
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să consume nimic din ceea ce nu era al lui – de parcă 
îl despărțeau minute de ultima dată când fusese plin 
de lume și de bucurii. Biroul de lucru al lui Ion Marin 
arăta ca și cum jurnalistul ar fi… „plecat un pic”. Casa, 
compartimentată perfect încât să încapă în ea o viață 
tihnită, de familie, îl cunoștea acum doar pe Nea Gică. 
Nimic nu mai era la fel ca înainte! Terasa, unde au avut 
loc atâtea întâlniri era acum acoperită de tăcere. Doar 
câinele Florică, lătra, cunoscându-și stăpâna…

- Să veniți să stați aici, doamna Teodora!, spune 
Nea Gică, ca și cum prezența soției ar mai aduce înapoi 
ceva din amintirea lui Ion Marin.

- O să vin, Nea Gică, o să vin! 

Nea Gică ne aduce din casa muzeu – unde știe locul 
și rostul tuturor lucrurilor – albume de fotografii. După ce 
le privim, Nea Gică le strânge atent și le pune, pe fiecare, 
la locul lor. Nicio fotografie în locul alteia! Întocmai cum 
se știu ele acolo, de-o viață.

Ne conduce apoi în căsuța sa, în camera cu soba 
încinsă, și se duce să o cheme pe Tanti Oana, sora 
mamei lui Ion Marin, deci mătușa bunului său prieten. 
Rămânem cu doamna Mariana, soția lui Nea Gică. Și ea 
ne spune că nu e om în Bucu căruia să nu-i pară rău de 
tragedia familiei. Oamenii aceștia, simpli și sinceri, sunt, 
de fapt, prietenii pentru o viață! Și, în timp ce încearcă 
să-și ascundă emoția, doamna Mariana ne arată, rând 
pe rând, goblenele pe care le-a cusut, cu migală, iarnă de 
iarnă… „ca să mai treacă timpul”. Să mai treacă timpul?!... 
Un timp pe care, acum, toți l-ar vrea înapoi! 

Sprijinându-se cu greu în picioarele bătrâne, purtând 
straie peste straie, ca să se apere de frig, Tanti Oana apare 
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în pragul ușii. Toți ai casei o văd parcă mai bătrână decât 
avuseseră timp să o observe, ultima dată. De cum intră, 
e cuprinsă de lacrimi! Înțelege că despre „Ionel” al ei va 
apărea o carte și încearcă să-și adune amintirile, risipite 
de-a lungul atâtor ani.

 
- Îl știu de când era mic și-l legănam pe picioare! 

Când s-a născut, fiind și primul copil, părinții așa au spus: 
că a venit „un îngeraș de copil!”. Îi plăcea să șadă cu copiii 
de la țară, era atașat de bunici. Spunea că, atunci când 
avea să se facă mare, avea să fie cel mai deștept băiat din 
neamul lui Ștefan Munteanu, neamul bunicului lui. Și așa 
a fost! Stătea lângă părinții lui, lângă războiul de țesut! 
Părinții aveau nădejde în el. Era un copil ascultător! Avea 
grijă și de surori. 

- De-a ce se juca, Tanti Oana?
- Se juca și cu praful de pe drum. Făcea bostană. 

Socotea câte o mânuță de pământ, adăuga apă și modela 
forme… Era foarte atașat de pământ, de țară. Apoi se 
strângea cu copiii și jucau fotbal pe islaz. Dar el nu se 
juca mult, el mai mult citea. După ce a plecat la școală, 
s-a dat în partea orașului.

- Vă spunea că face lucruri importante?
- Nu mi-a spus că face lucruri importante. Doar 

povestea că el, când s-o face mare, are să fie cel mai 
deștept din neam.

- De vreo năzbâtie vă amintiți?
- Nu, Ionel era tare cuminte! Ar fi, totuși, ceva. 

Odată l-au trimis părinții lui să pască vaca. Și Ionel a luat 
o carte cu el și a uitat de vacă. Vaca a ajuns în lucernă și 
s-a umflat. Apoi, când a venit acasă cu vaca umflată, s-a 
dus la mamă-sa: „Mamă, acum ce-i spun eu lui tata?!”. 
El era mai mult cu cărțile decât cu treaba! 
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- Tanti Oana, și cum se face că a plecat el de aici la 
școală în București?

- O cunoștință de-a tatălui lui l-a păcălit pe Nea Ștefan. 
I-a spus că înscrie copilul la București, la un liceu. Nea Ștefan 
își dorea să-l dea să facă școală, să studieze carte. Numai că, 
în loc să-l dea la un liceu, l-a înscris la o școală profesională. 
Ceva la CFR… ieșea electrician. Tare a fost amărât, tare 
nu-i plăcea acolo. El voia la liceu! Venea acasă în vacanțe 
și spunea, mereu: „Vreau să fiu un om cu picioarele cu 
adevărat pe pământ și să fiu deștept!”. 

Aflu, așadar, că, după ce a urmat școala primară la 
Bucu, Ion Marin a ajuns, printr-o confuzie, la o școală 
profesională care l-a dat în câmpul muncii ca… electrician 
CFR. Ambiția copilului cu drag de învățătură l-a făcut să 
se înscrie, apoi, singur, la un liceu din Capitală. Liceu pe 
care a fost obligat să-l întrerupă pentru a efectua stagiul 
militar, dar pe care l-a continuat, apoi, absolvindu-l 
– Liceul Industrial „Dumitru Petrescu”. A fost doar o 
chestiune de timp până când a fost admis cu succes 
la Facultatea de Drept – pe care a absolvit-o în 1988. 
Între timp, cu toate greutățile vremurilor, s-a înscris și 
la Facultatea de Ziaristică, pe care a absolvit-o în 1989. 
Timpul avea să demonstreze că studiile de Drept l-au 
ajutat în a-și documenta și mai bine anchetele jurnalistice.

- Tanti Oana, l-ați vizitat la București când era elev, 
și mai apoi, în Armată?

- Eu am un băiat care a fost cam bolnav și îl duceam 
la spital, la București. Înainte să plec, treceam mereu la 
mama lui Ionel și îi spuneam așa: „Țață, eu mâine plec la 
București. Ai ceva să-i dai lui Ionel?”. Și Țața îmi punea 
pachet. M-am dus odată, când era la școală, și am găsit mai 
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mulți copii, în recreație. Le-am spus așa: „Mamă, dacă-l 
cunoașteți pe Ionel Marin, spuneți-i că a venit mătușa lui!”. 
A fost bucuros! M-am dus după el și la școală, și la armată. 
Când mergeam la școală știam să întreb de Podul Grant. 
M-am dus altă dată, când era în armată, și l-am găsit în 
post. „Degeaba mi-ai adus pachet, nu pot să părăsesc 
postul”, mi-a spus. „Dacă vrei, vino mâine și vorbim”. El 
respecta tot ce avea de făcut! Și așa se face că am rămas 
peste noapte la o rudă din București. Ce s-a mai bucurat 
a doua zi când m-am dus la el! Mai târziu arăta ca băiat 
de oraș! Spunea că e frumos la București și că el vrea să-și 
formeze o familie cu o fată de oraș. Că femeia de la țară știe 
cratița și oala, pe când femeia de la oraș e mai… „rasată!”. 
Parcă așa cuvânt a spus: „rafinată” sau „rasată”. Apoi, în 
viața lui… când s-au născut fetele avea bucurie mare! Au 
crescut și ele pe aici, le-a adus și la descornățat la oi, și 
la colinde. Ne aducea ziare. Era de foarte mare laudă că 
băiatul lui Ștefan Marin a ajuns om cu carte! Mi-a adus 
și cărțile lui! Am cărțile, tipărite! Le păstrez! A făcut și 
spectacole, s-a strâns lume multă să le vadă. 

- Despre Revoluția din 1989 ce știți, cum l-a prins?
- În ’89 nu prea a mai venit acasă. Era la ziar. A 

venit abia prin ’90. Îi povestea lui Nea Gică despre ziarul 
Adevărul.

- Și altceva, altceva ce mai știți, Tanti Oana?
- Mi se rupe sufletul de mila lui! Ce l-am mai strigat! 

Scot fotografia și mă uit la el și parcă tot zic că trebuie să 
apară. Seara, închid păsările și mă uit să văd lumină la 
casa lui. Când venea aici, se știa: mă pregăteam cu ciulama 
de porumbei și cu mâncare de urzici. La mâncarea de 
urzici, se știa, iarăși: porția era borcanul!

- Tanti Oana, care este cea mai frumoasă amintire 
cu Ionel - cum îi spuneți dumneavoastră?
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- Cea mai frumoasă amintire e de când îl așteptam 
cu turta caldă. Îmi spunea așa: „De câte ori oi veni aici 
am să te sun să-mi faci turtă și scovergi”. Astea amintiri 
am eu mai dragi!

Și, iar, emoție. Îmi dau seama că satul întreg a 
purtat un doliu… în lipsă. Și că oamenii de acolo, prin 
bocetul lor, au marcat o a doua înmormântare.

- L-am strigat, spune Tanti Oana. Am spus așa: 
„Pe ce drum ai pornit acum? Că ai bătut țara în lung și-n 
lat, dar de drumul ăsta întunecat n-ai dat”. Mie parcă tot 
nu-mi vine a crede – unde nici nu l-am văzut. Și totul 
aici, la Bucu, amintește de el: apa e trasă de el, drumul 
de la cimitir, porțile cimitirului, a ajutat copiii oamenilor 
pe la spitale… 

După ce vizităm, ca într-un ritual, toate locurile din 
Bucu în care se oprea familia Marin, și după ce fiecare ne 
pune pe masă tăvi aburinde cu plăcintă, satul rămâne în 
oglinda retrovizoare, în timp ce mă îndrept spre București, 
pentru alte întâlniri care să spună, toate, povestea unui 
jurnalist. De fapt, având-o în dreapta pe Teodora Marin, 
îmi dau seama că, pentru ea, ca și pentru soțul ei, pleacam 
de „acasă”, de la Bucu, spre „acasă” de la Bucu…rești. 
Acea zi, fusese, toată, despre paradisul pierdut al unui 
om care, de fapt, și-a dedicat toată devenirea esenței 
și promisiunilor pe care le lăsase pe malul Ialomiței. 
Parcursesem, și noi, drumul spre „acasă”!
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PAGINILE COPILĂRIEI

Am amânat, pe rând, fiecare apel telefonic care 
mi-ar fi făcut legătura cu Maria Stoica și Iulia Cîmpean, 
cele două surori ale jurnalistului Ion Marin, tocmai 
pentru că, în astfel de momente, uneori cred mai mult 
în tăcere decât în puterea cuvintelor. Când, în sfârșit, 
m-am scuturat de motive și am format cele două numere 
de telefon, am descoperit două doamne cu voci calde, care 
cu greu și-au stăpânit emoția, dar au găsit puterea de a 
căuta printre amintiri. Ne-am ascuns lacrimile printre 
e-mailuri lungi, apoi ne-am întâlnit privirea și-au întors 
timpul din loc, pentru ca eu să-i fiu spectator cuminte.

Mioara, adică Maria Stoica, este sora cea mare, 
care a apărut în familie imediat după… „Ionel”. Aveam 
să descopăr că, pentru toți cei dragi de la Bucu și pentru 
surori, Ion Marin era „Ionel”. Pentru fetele sale – Tata. 
Pentru grupul de prieteni - „Marian” (dar aceasta este 
altă poveste). Abia noi, toți ceilalți, l-am cunoscut pe… 
Ion Marin.

„Eu am fost un copil cuminte, disciplinat și foarte 
ambițios”, spune Mioara. „Scopul meu în viață era să 
devin învățătoare. Nu a fost să fie așa… Destinul a fost 
altul, așa că am ajuns inginer zootehnist”.

Pe Icuța, adică pe Iulia Cîmpean, sora cea mică, 
am cunoscut-o acasă, la București, înconjurată acum de 
familie, bijuterii hand-made și de jucăriile nepoatei sale, 



34 Eveline Păuna

Ilinca, o minune de prichindel ce-abia stă în picioare, dar 
cântă și dansează. 

„Este foarte dureros să vorbesc despre fratele meu 
la trecut”, îmi scrie într-un mail Mioara, care acum 
locuiește în orașul Găești. „Cu greu m-am hotărât să-mi 
aștern gândurile despre el, aici. Dorul de cei dragi, pe 
care nu-i mai am, nu are cum să treacă. Încă vorbim de 
Ionel la prezent, nu la trecut. Probabil că acest lucru se 
va întâmpla, încă mult timp!

Dacă mă întorc în timp, pot spune că am avut o 
copilărie foarte frumoasă și că eram fericiți! Eu am fost 
apropiată de vârstă cu Ionel, deci singurul meu partener 
de joacă era el. Icuța era mai micuță și, de multe ori, nu 
înțelegea jocurile noastre. Am trăit la țară, deci vara ne 
jucam afară, iar iarna mergeam la săniuș. Noi chiar ne 
bucuram de zilele geroase, cu multă zăpadă, specifice 
Bărăganului.

Ionel era un copil foarte cuminte și cu mare drag 
de școală. Când a înțeles sensul slovelor, cea mai mare 
preocupare a lui era cititul. Cred că, deja, pierdusem 
partenerul de joacă. Îmi amintesc că, în vremea aceea, 
a citit toate cărțile din biblioteca de acolo, din comună. 
Era un copil foarte inteligent, care se voia mereu primul 
la învățătură. Nu exista vreun concurs pe teme de cultură 
generală la care el să nu iasă câștigător!

Pe mine, Ionel m-a ajutat foarte mult la școală. De 
exemplu, în clasa a V-a, nu știam cum să învăț o lecție pe 
care apoi să o reproduc. Cu mult tact – tactul lui de pedagog, 
probabil – a reușit să mă facă să înțeleg și să nu mai am 
teama că voi fi ascultată. Atunci m-a învățat cât de important 
este să înțeleg sensul cuvintelor și nu să turui, ca o moară 
stricată! Era, deci, un foarte bun pedagog, încă de atunci – 
dovadă că, peste ani, a devenit profesor universitar.
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Părinții noștri ne-au educat foarte frumos și pot 
spune că de la ei am învățat ce înseamnă disciplina, 
respectul față de ceilalți și respectul pentru tine însuți. 
Pe părinți i-am iubit cu toții și i-am respectat foarte mult.

Ionel a plecat de acasă, de la Bucu, la 14 ani. Decizia 
le-a aparținut părinților. A fost o confuzie atunci, cu 
studiile. Nu sunt sigură, dar cred că tata a considerat 
că Ionel este un copil foarte inteligent și că, după ce va 
învăța o meserie, va putea să își continue studiile. Oricum, 
fratele meu avea un singur țel în viață: să studieze și să 
cunoască cât mai multe lucruri!

Noi, frații, am fost foarte apropiați. Și eu am făcut 
facultatea în București, iar în perioada studenției ne 
întâlneam săptămânal. Ne-am tot întâlnit și apoi, după 
ce au venit pe lume fiicele sale, Luiza și Mihaela. Ca tată, 
Ionel nu cred că poate avea termen de comparație! Tot 
timpul și-a adorat fetele!

Revenind la Ziaristică, gândul că o va studia a fost 
o mândrie pentru noi: în sfârșit făcea ceea ce își dorea, 
ceea ce i se potrivea! Tot timpul a mers pe principiul că 
„Nimeni nu e mai presus de lege!” și, pentru a nu greși, 
a studiat și Dreptul!

Îmi amintesc de primul articol publicat în ziarul 
Scînteia. A fost o mândrie pentru întreaga familie! Peste 
timp, tata a păstrat toate articolele scrise de el – le-a 
colecționat într-un album.

Apoi, copiii noștri petreceau vacanțele împeună la 
Bucu. Fetele lui – Luiza și Mihaela și fetele mele – Monica 
și Daniela, dar și băiatul Iuliei, Liviu. A fost o perioadă 
când ne întâlneam foarte des. Apoi, probabil că fiecare a 
mers pe drumul lui, fiecare cu problemele lui… Dar îmi 
amintesc cu drag de momentele fericite – nunta Luizei, 
fiica lui, nunta Monicăi, fiica mea… Și ar mai fi apariția 
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ziarului Ultima oră. Acest moment a contribuit și mai 
mult la împlinirea lui ca ziarist. În sfârșit, era șeful lui și 
scria, ca de obicei, tot ce gândea!”.

Cu gândul la ziaristică își încheie Mioara, sora cea 
mare, rândurile pe care a găsit puterea să le scrie, printre 
amintiri răscolitoare.

Câteva zile mai târziu, aveam să o întâlnesc pe cealaltă 
soră a lui Ion Marin, Iulia, care locuiește în București.

Dincolo de ușa apartamentului său, am găsit și mai 
multă căldură decât în discuția de la telefon.

- Ionel a fost fratele mai mare, cu pretenții de frate 
mai mare, îmi spune Iulia. Eu am apărut în familie după 
ei doi. Cam pe negândite. Și-am fost foarte iubită, pentru 
că eram mică și, cred, drăgălașă. La Ionel și la sora mea, 
pentru că erau mai mari, au fost pretenții mai multe. Eu 
am fost iubită… și cam atât.

- De la oamenii dragi de la Bucu am înțeles că 
părinții dumneavoastră aveau firi diferite…

- Mama era mai caldă, iar tata era puțin mai sever, 
mai ales cu băiatul, ca toți tații. Drept pentru care, mama 
parcă l-a iubit și mai mult pe fratele meu! El era foarte 
studios, practic citea tot timpul și, uneori, nu ne băga în 
seamă pe noi. Îmi aduc aminte că, atunci când eram mici, 
părinții ne lăsau singuri acasă. Mama pleca la câmp, iar 
tata la serviciu. Oricum, rudele erau aproape… Ionel și 
Mioara se jucau împreună. Cu mine se jucau mai puțin, 
pentru că eram cea mai mică. Nu știu… poate din prea 
multă precauție am fost tratată chiar drept mai mică decât 
eram! Ionel citea sau bătea mingea cu vărul nostru, Tache, 
care, cu regret spun, este demult printre stele. În clasa a 
IV-a a scris prima poezie, publicată într-una dintre cele 
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mai importante reviste pentru copii și tineret ale vremii. 
Îmi amintesc că, de fapt, avea două pasiuni: citea și asculta 
muzică simfonică. Nimeni nu-l inițiase în genul acesta de 
muzică, pur și simplu îi plăcea lui. Când citea, stătea pe 
pat. La țară, pe pat, sunt foarte multe perne. Ionel stătea 
cu capul în perne și asculta muzică la un radio „Miorița”, 
pe baterii, cu clape. Se prindeau atunci doar două posturi: 
postul unu – cu știri, muzică populară, muzică ușoară, și 
postul doi – cu muzică simfonică. Și, când eram singuri 
acasă, fără părinți, pornea radioul pe postul cu muzică 
simfonică și citea. Parcă am mai fi vrut și noi să ascultăm 
muzică ușoară... La noi în casă a fost cultul cititului – 
tatăl meu a citit! Tatăl meu avea numai șapte clase, dar 
era un om cu o cultură aparte. Biblioteca… întâi a citit-o 
tata! Am avut un tată special. De fapt, amândoi părinții 
au fost oameni deosebiți. Iar mama, harnică așa cum era 
ea, nu ne punea să facem absolut nimic. La noi se citea și 
se învăța. Dar Ionel a fost peste noi – învăța foarte ușor și 
avea note foarte mari, fără să muncească prea mult. Sora 
mea era... „tocilară”. Iar eu nu am avut încotro și a trebuit 
să învăț ca ei. Mai ales că tata mi-a spus, mai în glumă mai 
în serios, că am de ales între a învăța de frică și a învăța de 
rușine. Am ales să învăț de drag! Îmi mai amintesc cu drag 
despre Ionel că, în clasa întâi, când a luat premiul întâi, 
coronița de pe capul fratelui meu era atât de mare încât 
i-a alunecat la gât, ca o ghirlandă de flori, ca o medalie. Și 
atunci, domnul învățător Negrea – probabil primul său 
model de cultură – i-a spus: „ai un cap mic, de copil, dar 
că tot ce este în el este bun!”

- Cum era atmosfera acasă, în copilărie?
- Eu îmi amintesc că era foarte frumos. Peste 

timp, am avut foarte multe discuții cu frații mei pe tema 
copilăriei. Știam, din povestite, că venirea lui Ionel 
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pe lume, într-o zi de 12 martie, a fost ca o primăvară. 
Înflorise totul, în curte începea să fie belșug și venea pe 
lume și primul copil al familiei, băiat. Mama era foarte 
harnică și ne făcea toate poftele culinare. Tata era un om 
jucăuș în severitatea lui, era glumeț.

- Ce a moștenit fratele dumneavoastră de la fiecare 
dintre părinți?

- L-a moștenit mult pe tata. Deși o perioadă lungă ei 
nu s-au înțeles pe deplin pentru că Ionel, când era mic, era 
într-o lume a lui, dincolo de orice treabă în gospodărie: 
citea, asculta muzică, meșterea tot felul de invenții – de 
aici probabil și confuzia cu școala aceea de meserii. De 
fapt, Ionel semăna cu tata: n-aveau stofă de țărani. Adică 
nu le plăcea, în mod special, munca în gospodărie, ci își 
doreau să fie mereu„cu nasul în cărți”.Tata a mers atunci 
pe mâna unui om, care l-a cam păcălit. A avut încredere 
pentru că, atunci, alte variante erau Liceul Teoretic de la 
Slobozia și Liceul Economic Călărași. Ionel a spus că nu 
vrea la Teoretic. Tata i-a propus să meargă la Economic, 
dar Ionel a refuzat pentru că nu voia să devină contabil, 
ca tata. Nu-i plăceau cifrele. Atunci a venit intervenția 
aceasta, pe care n-am prea descifrat-o niciodată.

- Cum ați simțit momentul când fratele 
dumneavoastră a plecat la școală, la București?

- A fost o rupere de nori. Mai ales pentru mama! 
Noi, cei trei frați, eram, până atunci, tot timpul împreună! 
Dar Ionel s-a adaptat, el avea ușurința asta! Iar la școală, 
acolo, era iar cel mai bun. La internat, m-aș mira să nu 
fi fost el cel care îi ajuta la teme pe colegi. Profesorii îl 
iubeau! Nu știu dacă i-a fost greu să plece de acasă. Nu 
vreau să fac o statuie din el, dar Ionel nu prea avea ce 
să caute pe acolo, el era cu mult mai mult decât erau 
ceilalți. Și, din acest motiv, devenise și puțin dezamăgit 
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de perspectivă. În rest... școala profesională era la CFR. 
El era microbist și, firește, ținea cu Rapidul.

- Înțeleg că era bun cam în toate, cam în tot ce 
începea să facă…

- Da.
- Ați rămas acasă, la Bucu, mai mult decât frații 

dumneavoastră?
- Da, eu am rămas acolo până la douăzeci și doi de 

ani, când m-am căsătorit. Am avut alt drum. Eu am rămas 
acasă, cu părinții. Sunt o fire empatică și am încercat 
mereu să rezolv problemele tuturor. Dintotdeauna a 
fost așa! Abia așteptam să vină frații mei acasă. Când 
nu veneau, mă înarmam eu cu pachete și mergeam la ei. 
Eram omul de încredere al familiei. Apoi m-am căsătorit 
și am plecat și eu la București. Am rămas văduvă la treizeci 
și doi de ani. Mai târziu, l-am întâlnit pe soțul meu de 
acum, Iosif, și am format împreună o familie frumoasă. 

- De ce a ales fratele dumneavoastră să fie jurnalist?
- Pentru că el asta trebuia să fie, de la început!
- Cine l-a îndrumat către această facultate?
- Chiar nu știu… Dar cred că el a avut asta în minte, 

dintotdeauna! Oricum, un om care are o bibliotecă în 
cap, simte care-i este menirea! În plus, avea și ușurința 
de a atrage oameni, de a-și face prieteni. Sau, poate, nu 
prieteni, ci, mai degrabă, cunoștințe.

- Nu trecea neobservat! Îl țineai minte!
- Îl țineai minte, da. Și reușea să-și facă prieteni. Aici 

îi semăn și eu! Tocmai de aceea am rămas puțin uimită la 
înmormântare, pentru că mi s-a părut că au lipsit mulți.

- Au lipsit și sutele de studenți!
- Copiilor le acord circumstanțe atenuante. Dar nu 

mă așteptam să nu vină toți prietenii lui. Sau, nu neapărat 
prietenii, ci oamenii pe care…
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- Oamenii pe care i-a ajutat!?
- Da, și oamenii care au stat la masa lui, atâția ani!... 

Nu judec pe nimeni, doar am un regret… ultimul drum al 
lui Ion Marin ar fi însemnat doar câteva ore din timpul 
acelor oameni…

Urmează o tăcere lungă, plină de neînțelegere 
sinceră. Dar o simt și-o știu curată, fără resentimente…

- Revenind la pasiunea sa pentru ziaristică. Cum era 
în facultate?, încerc să aduc eu în atenție, iar, anii buni…

- Cred că era cel mai bun. Și, mi se pare că la Drept 
a fost șef de promoție.

- De ce și-a dorit să termine și Dreptul?
- Ionel făcea anchete sociale. Se lovea și de chestiuni 

pe care nu le stăpânea și, deci, trebuia să se consulte cu 
avocați…

- Practic, facultatea de Drept a rafinat studiile de 
Jurnalism!

- Absolut! El nu a făcut Dreptul ca să îl profeseze. 
Ionel, prin anchetele lui, a scos oameni din nenorociri. Aici 
l-a ajutat Dreptul! Și a fost dificil, pentru că, pe vremea 
lui Ceaușescu era greu să faci două facultăți. Nu prea 
aveai voie. El a fost conștiincios. În anii de facultate, în 
perioada sesiunilor de la cele două facultăți, s-a îmbolnăvit 
de hepatită și a fost internat în spital. Nici atunci nu voia 
să lase cărțile, spunând că nu își poate permite să rateze 
vreo sesiune. Atunci medicii i-au„furat” cărțile. Și Ionel 
m-a rugat pe mine să-i aduc altele, pe ascuns.

Înțeleg că Ion Marin a avut dintotdeauna determinarea 
de a realiza lucruri importante. Încerc să privesc și dincolo 
de profesie:
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- Abia ce mi-ați mărturisit că a fost un tată 
extraordinar... Cum credeți că a simțit binecuvântarea 
aceasta din viața lui?

- S-a bucurat atât de mult! Atat de mult și-a iubit 
fetele! Și cred, și-mi imaginez cât suferă ele acum, fără 
el! Dar îmi amintesc și de momentele pline de căldură, 
din copilăria fetelor. De exemplu… Ionel avea mustață. 
Mama avea un frate care, și el, avea mustață – un om de la 
țară, fetele lui Ionel erau obișnuite cu altfel de persoane. 
Mereu, când venea fratele mamei, le pupa pe fete. Ele, la 
un moment dat, au spus „Să nu ne mai pupe mustăciosul 
ăsta!” Iar bunica, mama mea, le-a răspuns: „Păi și tatăl 
vostru are mustață”. „Da, dar el are o mustață frumoasă, 
de tătic”. Ionel și-a iubit foarte tare fetele! Scria de acasă 
numai ca să stea cu copiii. Le spunea tot felul de povești. 
Îmi aminesc că, odată, fiind într-un tramvai, fetele au 
văzut niște macarale, pe fereastă. Iar Ionel le-a împletit 
o poveste cum că sunt niște berze cu ciocuri lungi care, 
în loc să le aducă oamenilor copii, le aduc case. 

- Despre împlinirea din profesie ce vă spunea?
- A fost un jurnalist apreciat, a luat niște premii și 

la nivel național și la nivel internațional! Noi îl citeam 
cu nesaț! Era atât de bun – făcea anchete sociale care, 
pe formatul mare de ziar, se întindeau pe o jumătate de 
pagină! Pentru subiectele lui făcea totul: de exemplu se 
îmbrăca la fel ca oamenii cu care intra în contact – dacă 
erau oameni simpli, amărâți, se îmbrăca și el modest. 
Culegea informații de la ei și, ca să-i înțeleagă și să-i 
ajute... se purta asemenea lor.

- Îi plăceau oamenii!
- Da! Cred că nici n-ai putea face meseria aceasta 

dacă nu ți-ar plăcea oamenii... Mă rog... acum se poate...
- Cum au primit părinții dumneavoastră primul ziar?
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- Au fost în culmea bucuriei! Tata păstra ziarele, 
ordonate, toate, pe zile. La început, avea colecția ziarului 
Scînteia. Apoi, Ionel a lucrat la Adevărul. Iar mai târziu 
au fost ziarele Exclusiv și Ultima oră. Iar la Exclusiv a 
scris, o perioadă, și fiul meu, Liviu. 

- Părinții când s-au stins?
- Mama în 2004, iar tata în 2012.
- Cum a perceput fratele dumneavoastră despărțirea 

de fiecare?
- Din păcate... părinții mei au murit foarte bolnavi. 

Mama paralizase, tata la fel. Tata era internat, în ultima 
perioadă, la un cămin spital, pentru mai multă îngriire. Îmi 
amintesc de o discuție despre religie între doamna directoare 
de acolo – o persoană deosebită, absolventă de Teologie – 
și soțul meu. Atunci, tatăl meu se simțea foarte rău și nu  
ne-am dat seama că este atent la discuție. Deodată, a început 
să povestească din istoria religiilor, lămurind astfel dilema 
celor doi. La un alt spital, într-un salon cu intelectuali, le 
ținea acestora seminarii pe diferite teme. Tata a fost un 
om foarte deștept! În ceea ce privește cariera lui Ionel, tata 
era temător pentru că fratele meu, în ceea ce scria, atingea 
puncte sensibile. Iar tata se temea pentru el.

- Când a început fratele dumneavoastră să aibă 
rivali în presă? Vă povestea și despre lucrurile rele... 
amenințări?

- Le-a povestit, dar le-a povestit târziu, după ce se 
întâmplaseră... Ne-a spus că i-a avertizat pe colegii lui 
de presă despre actele de corupție, despre ce riscă, dar 
spunea că n-a găsit înțelegere... Și... s-a întâmplat ce s-a 
întâmplat... am văzut cu toții...

- Vreo amintire de la Revoluție?
- Ionel s-a implicat. Scria mult în acele zile. La un 

moment dat, l-au luat de pe stradă, de unde culegea 
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subiectele pentru ziar, și l-au reținut pentru o zi pentru 
că au crezut că era arab. Norocul lui a fost că, cei care l-au 
anchetat, l-au cunoscut – „Domnule, arabul ăsta zice că e 
unu’, Ion Marin”... „Da, domnule, e chiar Ion Marin, de 
la Scînteia!” – a fost răspunsul cuiva de pe acolo, care l-a 
salvat. Dar a stat o noapte la secția aceea. El era curajos, 
mergea până la capăt pentru subiectele lui, risca. Dar 
noi, acasă, eram îngrijorați, pentru că atunci nu știam 
de confuzie, credeam că și-a pierdut viața, pentru că nu 
mai dădeam de el, iar peste tot se auzeau știri groaznice 
despre oameni care mureau. El a scris curajos și în 
Scînteia Poporului. Apoi, s-a vrut un titlu cu totul nou, 
și așa a apărut Adevărul, cu titlul la ideea lui Ionel.

- Cu televiziunea cum a pornit totul?
- După Revoluție a tot apărut la televizor, să spună 

lucruri, și așa a pornit totul! De aici a apărut emisiunea 
„Frontal”. Eu eram foarte mândră că eram sora lui. Colegii 
mei îmi spuneau: „L-am văzut pe frate-tu la televizor!”. 
„Da, și puloverul e făcut de mine!”.

- Și, mai târziu, cum era fratele dumneavoastră?
- După 50 de ani, după ce mama noastră a murit, 

în Ionel s-a rupt ceva, definitiv. Poate și din acest motiv 
cu toții am început să facem petreceri mai puține. 
Teodora, cea de a doua soție, a venit în familie când 
treceam printr-o perioadă grea. Eu pe Teodora acum, în 
momentele cele mai grele, am cunoscut-o cu adevărat 
și am descoperit un om minunat! Teodora a fost trup si 
suflet alături de el.

S-a făcut deja târziu. Ne-a prins seara la povești, 
despre un timp frumos care, pentru câteva ore, a părut 
că se întoarce aievea. Când să plec, Iulia Cîmpean îmi 
întinde o carte.
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- E pentru tine, îmi spune. Eu mai am una și pe-
aceasta aș vrea să o ai tu.

- Iau cartea în mâini. Este volumul lui Ion Marin, 
„Semințele ca niște schije”.

- E prea mult!, spun, mai ales pentru că atunci când 
o deschid citesc autograful „Cu prețuirea și prietenia 
autorului, Ion Marin”.

- Cartea trebuia să fie a altcuiva, îl rugasem să o 
semneze pentru niște cunoștințe pe care nu le-am mai 
revăzut. Am plimbat multă vreme această carte, și prin 
biblioteca de aici, am avut-o și la țară. Dar te aștepta pe 
tine, poate că autograful era pentru tine…

Accept cartea, și mai emoționată, dorindu-mi să 
fie un semn de peste lume și de dincolo de timp… Am 
simțit-o ca pe o regăsire și ca pe un dar de bun-rămas! 
Poate că, într-adevăr, cartea aceasta trebuia să fie a mea, 
într-un moment în care am început să înțeleg că poate 
chiar Ion Marin și-ar fi dorit să-i scriu povestea, pentru 
voi. Poate că-mi semnase acest autograf o aripă de înger 
păzitor care avea să-mi fie călăuză, peste timp… Cine 
mai știe?!...
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PRIETENII VECHI – DE LA „GAȘCA 
DE LA CFR”, LA SPECIALIȘTII

ÎN „CALOMNII DE PRESĂ”

Ajung la o clădire de birouri. De cum intru, sunt 
întâmpinată de o doamnă secretară amabilă care, anunțată 
fiind de venirea mea, mă conduce politicos într-un birou 
puțin mai mare decât celelalte, unde urma să mă întâlnesc 
cu doamna avocat Ruxandra Chiric. După câteva 
minute, apare doamna avocat, cu un zâmbet călduros pe 
chip, care însă ascunde în el emoția gândului că motivul 
care ne-a adus împreună este, totuși, atât de trist. Nu 
pornesc reportofonul până ce nu ni se alătură și domnul 
Virgil Ion, tot avocat, care are biroul în clădirea de vizavi 
de cea în care ne aflăm. 

Oamenii aceștia, prieteni de-o viață a lui Ion Marin, se 
susțin și se ajută reciproc într-o prietenie de peste patruzeci 
de ani. Ei, de-o parte a mesei de ședințe, eu, de cealaltă. 
Simbolic, stăteam față în față: ei – amintirile despre Ion 
Marin, eu – neștiința amintirilor, dar dorința de a nu lăsa 
să se aștearnă uitarea peste acest nume. Sentimentul pe 
care îl am este că, din clipă în clipă, ar putea intra pe ușă 
Ion Marin, cu felul său efervescent de-a fi, îmbrățișându-și 
prietenii care, astăzi, sunt atât de triști fără el…

- Îmi este atât de greu să vorbesc la timpul trecut 
despre Marian…, oftează doamna Ruxandra Chiric.
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- Marian?!, întreb eu nedumerită.
- Noi, prietenii din… trupa veche îi spuneam „Marian”. 

Costică Aslam, un prieten comun care este profesor de 
filozofie și realizator de emisiuni de radio la Radio România 
Cultural... el i-a spus „Marian”. Noi am fost un grup mare 
de prieteni, într-o epocă de aur. Că acum, după 1990, toată 
lumea a intrat într-un alt ritm… I-a spus așa, de la numele 
lui, „Ion Marin”… „Marian”.Deci, între noi și pentru noi, 
pentru fosta… „gașcă de la CFR”, el era Marian. De fapt, și 
în grupul de studenți de la facultatea de Drept, tot așa i se 
spunea - „prietenul nostru, Marian”.

- Era anul 1975 când ne-am cunoscut, spune domnul 
Virgil Ion. Eu eram la liceu la seral, pe vremea aceea. Deci 
am fost colegi, încă din perioada studiilor de liceu. Dar 
eram și colegi la serviciu, la CFR. Acolo ne-am apropiat.

- Cum era Ion Marin în anii de liceu? Am aflat deja 
cât de mult și-a dorit să studieze…

- Erau vremuri altfel decât cele de acum. Noi aveam 
atunci doar cărțile – literatură, filozofie, astronomie…
Despre aceste subiecte erau discuțiile noastre.

- Despre ultima piesă de teatru, despre cea mai 
recentă premieră, completează doamna Chiric. Filmul 
săptămânii, de la Cinematecă… îl dezbăteam trecând 
prin toate aspectele. 

- Până să ajungă să studieze la acest liceu, avusese 
loc o confuzie cu studiile… – reamintesc eu, cu voce sigură, 
de parcă aș fi fost martor la evenimente, dorindu-mi, de 
fapt, să arăt că, în lipsa amintirilor autentice, măcar m-am 
documentat.

- Și în cazul meu povestea este asemănătoare, spune 
domnul Virgil Ion. Am avut cam același parcurs. Și la 
școala profesională am fost colegi, însă eu eram mai mare 
cu doi ani. Nu ne-am cunoscut atunci. Ne-am întâlnit la 
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liceu. Și, cunoscându-i pe ceilalți, din grupul de prieteni, 
ne-am apropiat.

- Eu i-am cunoscut mai târziu, completează doamna 
Chiric. Ne-am cunoscut la serviciu. Eram un grup, ca un 
nucleu. 

Îl invit pe domnul Virgil Ion să-mi povestească mai 
multe despre anii când, datorită vârstei, totul le părea 
posibil.

- Cursurile de la liceu se țineau serios! Noi, atunci, 
după ce am muncit trei ani la școala profesională, am 
dat examen la liceu, la seral – Liceul Industrial „Dumitru 
Petrescu”, unde am fost șapte pe loc, la admitere. Eram 
în clase separate. Dar îmi aduc aminte că aveam aceeași 
profesoară de limba română – doamna Tomașevski, 
pe care toți o admiram pentru că era fascinantă, când 
vorbea. Aveai impresia că ea a stat la masă cu Eminescu 
și tocmai ne povestește nouă ce a spus el. Iar Marian, 
adică Ion Marin, era cel mai talentat la Limba română! 
Noi eram la liceu, dar toată lumea alerga: de dimineață – 
opt ore la serviciu, apoi fuga la școală. Terminam târziu… 
A fost o perioadă destul de grea.

- La serviciu, ce lucrați?
- Noi eram electroniști, lucram într-un atelier, 

reparam blocuri electronice.
- Instalațiile de siguranță și vigilență de la bordul 

locomotivelor – cum sunt cutiile negre la avioane!, mă 
lămurește Ruxandra Chiric. 

Domnul Virgil Ion continuă:

- Marian, la stația 16 Februarie, se ocupa de macarale. 
Era electrician. Acele macarale mari, portal, care vin și iau 
containerele de pe vagoane… Deci lucruri foarte serioase.
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- Aveați o meserie serioasă, sigură, într-o Românie 
care aprecia munca și oamenii muncii. De ce ați făcut 
pasul și către liceu? Ce voiați?

- Simțeam că trebuia mai mult. 
Cu o eleganță desăvârșită, doamna Ruxandra Chiric 

îmi explică nuanțele acelor vremuri pe care eu le cunosc 
doar din povești.

- În perioada aceea, a accede la un nivel de învățământ 
superior era o valoare socială supremă. Acum pare că a 
căzut totul în derizoriu în învățământ, dar atunci era altfel! 
Învățământul superior era, într-adevăr, o valoare socială 
la care aspira fiecare. Ni se părea, uneori, că doar cei aleși 
ajung acolo! Noi toți, până la urmă, ne-am depășit condiția, 
am muncit și-am învățat.

- Ne-am și constituit într-un grup în care toți ne 
sprijineam. Era o emulație… am vrut toți să mergem să 
terminăm liceul. Și n-a fost ușor! Să faci doi ani de liceu, 
după care să mergi în armată… să faci armata doi ani, după 
care să vii iar la studii… Eram deja oameni în toată firea! 

- Ce spunea… „Marian” că va face după ce va termina 
liceul, care erau planurile de atunci?

- Nu prea discutam despre planuri!, îmi mărturisește 
bunul prieten al lui Ion Marin. Era o lume grea. Nu erau 
atâtea perspective, ca astăzi. Nici nu îndrăzneam să visăm 
cine-știe-ce! Noi făceam totul pentru noi, pentru sufletul 
nostru. Pentru noi voiam să citim mai mult, să ne bucurăm. 
Erau mici aspirațiile noastre: să vedem o piesă bună de 
teatru, să ascultăm muzică bună, să citim o carte interesantă. 
Cam pe aici ne învârteam – nici nu se punea problema să 
plecăm prin alte părți! Am făcut totul, pas cu pas. 

În perioada aceea, Ion Marin devenea tată. Iar 
bucuria aceasta a fost împărtășită cu prietenii săi.
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- A fost bucuros de fetele lui! Prima a fost Luiza, 
apoi a venit Mihaela. El s-a și ocupat foarte mult de 
ele. Adică… numai el s-a ocupat, își amintește doamna 
Ruxandra Chiric. Pe Luiza a botezat-o Costică Aslam, pe 
Mihaela, cea de a doua fată, am botezat-o eu. 

- Cum v-a propus? V-a spus de ce v-a ales pe 
dumneavoastră?

- Ah, dar nici nu se mai punea problema altfel. 
Eram cu toții foarte buni prieteni. Acelea au fost cele mai 
frumoase timpuri, pentru noi. Ne adunam și se iscau niște 
discuții atât de elevate încât, de-atunci, n-am mai avut 
parte de atâta satisfacție spirituală înălțătoare! Puneam 
țara la cale!Poate și pentru faptul că eram tineri… Dar 
nu era doar asta! Discuții mai elevate, mai serioase și 
mai de profunzime decât atunci n-am mai avut, în toate 
mediile sociale pe care le-am traversat în cariera pe care 
o am în spate. În douăzeci și cinci de ani de avocatură, 
chiar dacă traversez toate mediile sociale într-o singură 
zi – de la analfabet până la ministru – nimic nu mai are 
legătură cu ce a fost atunci. Eram un grup de prieteni 
buni când vremurile erau altfel. În mintea noastră, atunci, 
se întâmpla totul! Vorbeam câte o noapte întreagă pe o 
anumită temă. Totul era frumos, minunat!

- Iar Ruxandra avea un rol important în prietenia 
noastră. Ea ne-a sudat, ca grup, și ne-a ținut aproape.
Gravitam, cumva, în jurul ei. Ne întâlneam la ea acasă, 
ea era cu „hai să mâncăm”, că nouă ne era mereu foame, 
pe vremea aceea, nu știu de ce. Și mie îmi e greu să mă 
gândesc ca undeva să mai fi avut asemenea compatibilități 
în discuții. 

- Peste timp, au fost și perioade când am vorbit mai 
rar. Dar, când ne vedeam, reluam discuția ca și cum ne-am 
fi despărțit doar cu o zi în urmă. 
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Imaginându-mi perioada tinereții, cu frumusețea 
ei, îi întreb pe prietenii jurnalistului Ion Marin, cum de 
le-a venit ideea să dea, cu toții, la Drept.

- Păi, până la urmă, tot Ruxandra a ales Dreptul. Eu 
tot mă gândeam ce să fac… vreo școală de subingineri – dar 
acolo trebuia matematică și matematica nu-mi plăcea…

- Cred că întâmplarea are rolul ei. Noi, cei trei 
prieteni, lucram la CFR, dar în departamente diferite. 
Eu lucram cu Virgil, în același departament, iar Virgil 
cu Marian erau și colegi de liceu… Văzând că aceia care 
ne erau șefi – numiți pe criteriile binecunoscute în epocă 
– nu erau mai pricepuți și nici mai deștepți decât noi, 
ne-am făcut curaj. Eu am luat programa de admitere 
în învățământul superior. Eu am vrut să fac filozofie, 
cu gândul că, dacă nu câștig material, să câștig ceva în 
plan spiritual. Nu aveau atunci, la Facultatea de Filozofie, 
posibilitatea studiilor la „fără frecvență”. Iar eu aveam 
deja copil, trebuia să și muncesc, era sărăcia care era… Am 
vrut să studiez ceva cu științe sociale. Așa am ajuns să mă 
interesez de Drept, unde se dădea admitere la filozofie și 
economie. Am fost patruzeci și patru pe loc. Erau treizeci 
de locuri, dintre care Securitatea ocupa jumătate. Și, apoi, 
ne-am luat unul după altul. Când intram în amfiteatru, 
la examene, eram așa: Virgil, Marian (n.a. Ion Marin), 
eu… Ne așezam la rând. Acum trebuie să recunosc că eu 
eram întotdeauna mai muncitoare și mai serioasă. 

- Se mai „inspirau” de la dumneavoastră?
- Marian nu putea să se așeze lângă Virgil, pentru că 

Virgil scrie cam înclinat. Marian spunea „nu pot, dragă, să 
mai citesc de pe la tine, că tu scrii invers decât citesc eu”. 
Mai venea câte unul să se așeze lângă noi, dar spuneam: „Te 
rog frumos, la o parte! Aici stă finul... cumătrul... nașa...” și 
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tot așa… pentru că deja eram foarte legați. Eram o… gașcă 
întreagă la Drept.

- Vă amintiți cum a fost la examenul de admitere?
- Toată lumea avea emoții!, spune doamna avocat 

de astăzi. Îți tremura sufletul pentru că munceai atâta și 
erau patruzeci și patru de candidați pe loc. Ion Marin, 
cum îl știți dumneavoastră, adică Marian, cum îl știm noi, 
întâi a intrat la Drept și a muncit peste măsură. 

Aflu apoi că Ion Marin a suspendat studiile de Drept 
pentru a putea fructifica oportunitatea care apăruse și pe 
care un om ca el nu o putea rata: Ziaristica. În vremea 
aceea, dacă se descoperea că studiezi la două facultăți, 
erai dat afară de la amândouă. În timp, găsind înțelegere 
la oamenii care i-au intuit talentul și caracterul muncitor, 
a reușit să termine, cu succes, ambele facultăți. L-au 
ajutat prietenii săi… și Dumnezeu! Domnul Virgil Ion îmi 
explică, pe îndelete, cum de cârma drumului prietenului 
său a virat spre Jurnalism.

- Atunci, voiai-nu voiai, te agăța Partidul Comunist. 
Așa am ajuns eu la UTC, secretar. Cum-necum, am fost 
într-o seară la o ședință a comitetului, undeva pe la Sectorul 
1. Acolo mi-a spus cineva, din întâmplare, că se țin niște 
întâlniri pentru un soi de preselecție pentru Facultatea de 
Ziaristică de la „Ștefan Gheorghiu”. Și ne-au cerut niște 
propuneri. Nici nu mi-a trecut prin minte să numesc pe 
altcineva decât pe prietenul meu, talentatul Ion Marin – 
Marian. M-am dus imediat la Marian. Am mers chiar la 
el acasă, pentru că preselecția respectivă era a doua zi și, 
deci, trebuia să se ducă repede, să se înscrie. I-am spus 
„Mariane, trebuie să te duci mâine, să te înscrii”. Și așa a 
fost povestea. S-a dus. Acolo erau, de obicei, oameni de 
la diferite ziare. Țin minte că Petre Popa, un ziarist de la 
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Scînteia, organiza cam totul. Când intrai acolo, începeau 
întrebările, care mai de care mai dificile, mai ciudate, 
mai încuietoare, fără noimă între ele. Era, pur și simplu, 
o avalanșă de întrebări! Ei bine, se pare că Marian a reușit 
să treacă frumos de povestea asta! Apoi au mai urmat și 
alte probe, scrise. Iar acolo chiar a avut o problemă pentru 
că a venit cineva din comisie, după ce au fost corectate 
lucrările, și a întrebat: „Cine e Ion Marin?”. „Eu” – a spus 
el. „Tu îți bați joc de noi?! Ai venit cu lucrarea făcută de 
acasă?”.„Cum să o fac de acasă?! Dați-mi un alt subiect și 
scriu acum”, a insistat. Și s-a apucat și a scris altceva, și 
așa a intrat la Facultatea de Ziaristică!

- Ați spus că, atunci când ați auzit de oportunitatea 
aceasta – Facultatea de Ziaristică – nici nu v-ați putut 
gândi la altcineva. De ce? Ce avea special omul acesta?

- Știam cât era de preocupat! Mă gândeam că asta 
este Lumina spre care se îndrepta el: să scrie…

- Deci, până atunci, nu a spus nimic despre vreun 
gând în acest domeniu…

- Nu. Nouă ni se păreau niște drumuri atât de 
închise pentru noi! Și erau închise! Acel moment a fost 
o… geană de șansă! Atât! O portiță! Cum să te gândești 
să te duci la Facultatea de Ziaristică?! Cine să spere la 
așa ceva, atunci?! A fost, pur și simplu, o întâmplare, de 
pe o zi pe alta! De fapt, a fost un șir de întâmplări fericite 
pe care a știut să le valorifice și care l-au condus către 
personalitatea care avea să devină. 

- Îmi amintesc că, în momentul de ultim rămas-bun, 
un coleg de la Facultatea de Ziaristică și-a amintit că, la 
admitere, Ion Marin i-ar fi mărturisit că situația celor 
doi era diferită: colegul ar fi putut să își permită să nu 
reușească la examen, în timp ce el, Ion Marin, avea ca unică 
șansă acest licăr de speranță – Jurnalismul…
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- Da, din câte știu, se pare că ar fi zis cam așa:„Pentru 
mine e vital, pentru că eu sunt CFR-ist și mi-am pus 
nădejdea în Facultatea asta!”. Eu m-am întâlnit, de 
curând, cu un coleg de-al lui de grupă, Virgil Matei, un 
scriitor de la Brăila. Și a început să-mi povestească despre 
cum era Marian în facultatea de Ziaristică: „Marian, la 
vremea aceea, era un fel de șef al grupei noastre. El mereu 
a fost implicat! Noi, ceilalți, nu eram ca el”. Și așa este, 
a fost implicat în ceea ce făcea, nu vremelnic, ci până la 
capăt! 

- Vă spunea că nu există drum de întoarcere și că 
jurnalismul va fi calea, după ce va termina facultatea? 
Facultățile…

- Așa cum era el construit, nici n-ar fi putut să facă 
altceva, confirmă doamna Ruxandra Chiric. În primul rând, 
era talentat și spontan. Nu l-aș fi văzut să facă vreodată altă 
meserie. În timp, a avut momente când oscila. Pentru că a 
avut și el destule dezamăgiri în presă… Atunci îi spuneam 
să intre în avocatură și să termine cu ziaristica. Dar nu mă 
asculta. Și, de fapt, nici nu l-aș fi văzut vreodată făcând ceva 
foarte… așezat. Nu avea răbdare și nici rigoarea de a face și 
lucruri banale. El era spontan, era talentat, era vulcanic! 
Voia totul foarte repede, chiar imediat! Când am făcut a 
doua specializare… în amfiteatru se așeza lângă mine. Eu 
chiar am profesat serios… eram meticuloasă! Marian se 
așeza lângă mine; eu scriam pagini de-a rândul. El prindea 
câteva chestii și, din nimic, făcea ceva extraordinar! Odată 
mi-a spus „Eu am luat esențialul!”. Și lua notele cele mai 
mari! Mai mari decât noi. 

Tot prietenii cei mai vechi ai jurnalistului Ion Marin 
îmi încredințează și amintirea despre momentul în care 
„Marian al lor” a devenit ziarist la Scînteia:



54 Eveline Păuna

- Era o mare onoare să semnezi la ziar, în timpul 
facultății. Iar cei de la Scînteia l-au luat, pentru că era 
foarte bun, își amintește Ruxandra Chiric. 

- Vă amintiți de primele articole de la Scînteia?
- Da!, răspunde grabnic Virgil Ion. Primul lui text 

semnat în Scînteia s-a numit „Pelicanul”. Era publicat 
într-o pagină de cultură - turism… Lângă un articol despre 
Delta Dunării, am găsit acest text al lui – „Pelicanul”. 
Redacția îl pusese să facă un articol banal. El scrisese un 
text-poveste despre un „pelican” care face curățenie în 
jurul lui… Era un text plin de simboluri. Am pagina aceea 
în memorie, și astăzi… Parcă și văd cum era paginat totul! 

După epoca ziarului Scînteia, au fost câteva zile în 
care cotidianul s-a numit „Scînteia Poporului”. Apoi, odată 
cu suflul nou dat de evenimentele din Decembrie 1989, 
ziarul trecea către noi orizonturi, mai libere, și, la ideea 
jurnalistului Ion Marin, avea să se numească „Adevărul”. 

- El nu stătea de-o parte!, își amintește Virgil Ion. 
Trebuia să fie mereu acolo unde se întâmplau lucrurile! 
Trebuia să fie mereu unde se ducea lupta! A venit Revoluția, 
dinamica lucrurilor s-a schimbat. „Scînteia Poporului” era 
un titlu ce ducea cu gândul la vechiul regim. Și Ion Marin 
a fost cel care a propus ca ziarul, intrat în noua epocă, să 
se numească „Adevărul”. 

- În redacția ziarului Adevărul am înțeles că a fost 
o perioadă frumoasă a presei curajoase, căreia i-a urmat 
o perioadă cu neînțelegeri și animozități… încerc eu să 
deslușesc amintirile.

- Ziarul Adevărul, atunci, ne-a făcut specialiști în 
calomnii de presă, mărturisește Ruxandra Chiric. Toate 
anchetele lor iscau câte un proces. Toate articolele care 
scoteau la iveală mizeriile care se făceau în țara asta!
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- Eu cred că Ion Marin a adus popularitatea de 
astăzi a termenului „corupție”, pentru că el scria despre 
ea în toate anchetele lui, spune Virgil Ion. A vorbit despre 
corupție în serial… Aceste articole curajoase ale lui cam 
deranjau multă lume. 

- Și eu am fost de multe ori la redacție, spune 
Ruxandra Chiric. Ajutam în multe procese, pro bono, și 
eu și Virgil. Chiar glumeam între noi – fiecare îi spunea 
celuilalt că îi „fură” clienții. Noi îi ajutam pe ziariștii de 
acolo, prietenește. Ni se dusese vestea că suntem buni 
pe speța asta - „calomnii de presă”. 

- Ce-ar fi de spus despre „mai târziu”, când lucrurile 
acolo n-au mai fost tocmai bune?

- Eu cred că lucrurile acolo au degenerat de la 
interese materale. E părerea mea!, spune Ruxandra 
Chiric. De la bani au plecat toate… Unii au știut să-și 
joace cartea. Ion Marin a rămas cinstit. 

- Vă spunea că se teme de ceva?
- El nu se manifesta ca și cum i-ar fi fost frică!, își 

amintește bunul său prieten. Dimpotrivă, era temerar!

Ruxandra Chiric și Virgil Ion, prietenii de-o viață ai 
lui Ion Marin, i-au fost aproape jurnalistului și atunci când 
a apărut, în piața media din România, cotidianul Ultima 
oră. „Am participat, am scris la ziarul acela!”, își amintesc 
amândoi. „A fost o perioadă când, pur și simplu, ținea 
singur un ziar de opoziție”, își amintește Ruxandra Chiric. 

Cei doi prieteni își amintesc că, în majoritatea 
timpului, Ion Marin „trăia ca jurnalist, și cu fetele lui”. Au 
trăit împreună vremuri fericite, deși realitatea îi încerca 
destul de greu. Aveau mese sărăcăcioase, dar sufletele 
pline – „la botezul Mihaelei m-am strecurat la o cantină 
și am tocmit niște pui, să avem ceva mai bun să punem pe 
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masă, mai bun decât în celelalte zile. În vremurile acelea 
nu se găseau de niciunele, dar noi eram fericiți și cu puțin. 
Întâlnirile între prieteni aveau farmecul lor”, își amintește 
doamna avocat. „Pe Marian îl visez și acum. Îmi adusese 
o stică de vin, de la el, de la Bucu. El îmbuteliase vinul, 
pentru prieteni. Sticla e și acum în frigider, voiam să 
o deschidem împreună, când am fi fost între prieteni”, 
continuă ea. „Îl visez. Îi spun în vis că nu mai e, iar el îmi 
răspunde: «Vreau să mai stau! Nu vreau să plec, încă!»”

Din discuția cu Ruxandra Chiric și Virgil Ion aflu că 
prietenul lor, Marian – adică Ion Marin, „avea puterea 
de a atrage personalități, la evenimentele pe care le 
organiza”. Stăteau, umăr lângă umăr, scriitori, actori, 
pictori, oameni de afaceri, politicieni. La evenimente 
se premia excelența celor aleși. În emisiuni, amenda 
neglijența celor mulți – „El nu făcea o emisiune liniștită, 
cu câțiva invitați. El, la pupitrul din studio, avea zece 
invitați, toți de valoare! Și nu dădea sistematic într-o 
direcție, cum te-ai fi așteptat. Nu! El dădea pe unde 
credea el că nu-i în regulă. Și avea dreptate!”

Cei doi prieteni au știut dintotdeauna că „Marian 
era o flacără. Ăsta era Marian! El fierbea, ardea!” Liniștea 
și echilibrul se pare că au venit odată cu dragostea cea 
de pe urmă, odată cu Teodora. „Teodora și Facultatea 
l-au echilibrat. La facultate, unde preda, avea program, 
în sfârșit. Această schimbare profesională i-a adus un 
fel de rutină, care i-a fost balsam. Cât despre povestea 
cu Teodora… El a venit la mine, într-o zi, să vorbim. Mă 
uitam cum o privește și l-am simțit îndrăgostit! A iubit-o 
foarte mult!”, își amintește Virgil Ion. Prietena de-o viață 
îl completează „Teodora este o persoană extrem de caldă 
și de pozitivă și, când îți intră în casă și-ți zâmbește, ți-a 
făcut ziua bună! Cred că el avea nevoie de așa ceva, pentru 
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că nu avusese parte niciodată de o astfel de perspectivă! 
Teodora chiar a însemnat foarte mult! I-a adus echilibru! 
Din păcate, a venit târziu”. Și, ca să încheie emoția ce îi 
cuprinde pe amândoi, Virgil Ion îmi mărturisește că, într-o 
seară, s-au întâlnit, întâmplător, în drumul spre teatru. „Eu 
eram cu soția mea, iar el era cu Teodora. Am tot vorbit și, 
din vorbă în vorbă, am ajuns la teatru, unde ne-am dat 
seama că avem locuri chiar unii lângă ceilalți. Atunci mi-a 
spus el, «Dumnezeu a lucrat mult la treaba asta!»”…

Plec din vestitul cabinet de avocatură și-mi dau 
seama că, în timpul în care am ascultat povestea unora 
dintre cei mai vechi prieteni ai jurnalistului Ion Marin, am 
descoperit, de fapt, cum „gașca de la CFR” se transformase, 
pe propriile-i puteri, într-un grup de intelectuali, oameni 
implicați în viața comunității, oameni care au ajuns mai 
sus decât puteau visa în anii gri ai căutărilor personale. 
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PAȘII JURNALISTULUI

Oamenii care mi-au spus poveștile de până acum 
mi-au fost călăuze de nădejde și m-au ajutat, fiecare 
în felul său, să înțeleg cum a fost parcursul copilului 
cu mirare în priviri, din comuna Bucu până la izbânda 
tânărului care a reușit să-și împlinească visul nevisat și 
să ajungă student la Ziaristică.

M-am întrebat, apoi, ce-o fi fost dincolo de ușă atunci 
când Ion Marin a intrat, prima dată, în redacție. Toți 
povestitorii mei de până acum m-au condus cu pricepere 
printre amintirile de dincolo de cea mai importantă ușă 
pentru noi, ceilalți – aceea a jurnalismului profesionist. 
Cu toții m-au purtat elegant până aici, lăsându-mă a 
cuteza să bat mai departe, la alte și alte uși, spre aflarea 
poveștii. 

M-am întors în timp, în lumea pe care mi-au 
zugrăvit-o ceilalți, și-am bătut la ușa ziarului Scînteia. 
Mi-a deschis jurnalistul Dan Constantin. Pentru 
poveste, avea să folosească o mașinărie a timpului, care 
funcționează cu amintiri, și-aveam s-ajungem, împreună, 
în redacția de la acea vreme. În realitate însă, n-am plecat 
vreo secundă din apartamentul său cochet din București. 
Am tresărit doar, din când în când, la trecerea zgomotoasă 
a câte unui tramvai ruginit. În fața mea, Dan Constantin a 
călătorit prin anii presei libere, ajungând până la prezent, 
când se bucură de aprecierea colegilor de branșă, într-un 
trust-mamut din România – este Redactor-șef al ziarului 
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Jurnalul Național și invitat adeseori în emisiunile din 
prime-time ale Antena 3. 

- L-am urmărit pe Ion Marin în toată activitatea lui 
de jurnalist. Am făcut cunoștință chiar în prima zi în care a 
intrat în redacția ziarului Scînteia, ca student la Ziaristică, 
în practică. Atunci mi-au fost prezentați doi studenți – el 
și încă cineva. Ei au venit atunci la Secția Economic. Cred 
că era sfârșitul anilor ’70, începutul anilor ’80. Ion Marin 
mi-a atras imediat atenția – am făcut diferența între cei 
doi studenți pe care îi aveam în fața ochilor. Colegul lui 
– Anghel, parcă – era mai calm, mai așezat. Ion Marin 
era mult mai impetuos, mai dornic să acționeze imediat. 
M-a și întrebat, pe loc,„Cum facem?”, a cerut să se implice 
imediat în munca de redacție. Am mers cu amândoi pe 
teren, în documentări. La Ion Marin am simțit imediat – și 
nu m-am înșelat – acele calități care arătau un zbucium 
interior, o sete de cunoaștere, de informare și informație. 
Voia să se documenteze exact, să înțeleagă în detaliu tot 
ce investiga. Iar pe aceste calități le-a tot dezvoltat, de-a 
lungul întregii cariere. Celălalt coleg, ca temperament 
era opusul lui Ion Marin. După ce au terminat stagiul de 
practică la noi în secție, i-am spus lui Viorel Sălăgean – 
care conducea atunci Secția Economic –„Cred că Anghel 
e mai nimerit, pentru că are o redactare mai așezată, mai 
puțin năvalnică, mai potrivită pentru presa economică. Ion 
Marin s-ar potrivi mai bine la Secția Probleme Cetățenești”. 
Secția Probleme cetățenești era o secție importantă, o 
secție mare la Scînteia. O conducea Sergiu Andon. Scriau 
acolo ziariști cu experiență. Acolo erau abordate probleme 
destul de spinoase. Cei de la acea secție aveau deschidere 
către fenomenul social, care, altfel, era destul de cenzurat 
la acea vreme. Sau, elegant fie spus, fenomenul social era 
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puțin prezent ca exprimare și ca spațiu de desfășurare în 
presa românească a acelor ani. Ca atare, cu Ion Marin am 
devenit coleg când a terminat facultatea. Eu lucram deja 
în redacție. Eram printre cei tineri, dar aveam câțiva ani 
de experiență.

- Erați jurnalist cu patalama?
- Cu patalama?! E foarte greu să spun ce era 

patalamaua în jurnalism, în vremea aceea. Eu am 
terminat Politehnica. Am condus revista Universității - 
„Ing” îi spunea, de la „inginer”. Așa am intrat în presă… 
colaborând cu Viața Studențească. Iar în 1971 mi s-a făcut 
propunerea să lucrez în Secția Economic, la Scînteia. Am 
părăsit ingineria, adică am abandonat cariera pentru care 
mă pregătisem, și am făcut această meserie – ziaristica. 
Deci, în ceea ce privește patalamaua de jurnalist, în 1971 
nici nu exista o facultate de jurnalism. Ea s-a înființat 
ulterior, la Academia „Ștefan Gheorghiu”. Era o facultate 
destul de închisă pentru oamenii obișnuiți. Se intra greu!

- Din pricina renumitelor „dosare” ale vremii?
- În anii ’70 nu mai existau atât de multe probleme 

de „Dosar”. Curios, se deschiseseră căile pentru celelalte 
facultăți, dar nu și pentru jurnalism, care era considerat 
un instrument de propagandă al partidului. Accesul, deci, 
era restrâns. Apoi accesul a devenit restrâns și pentru 
Facultatea de Drept. Trebuia să ai o recomandare de la 
partid, de la UTC, ca să ai voie să dai examen la Ziaristică. 

Acum povestea se leagă și mai bine, odată ce îmi 
amintesc despre întâmplarea povestită de Virgil Ion, 
poveste pe care v-am împărtășit-o în paginile anterioare. 
El, bunul prieten al lui Ion Marin, a fost cel care i-a scris 
recomandarea, folosindu-se de-un colț de șansă. Atât de 
puțin a dus la atât de mult!
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Dan Constantin își continuă șirul amintirilor:

- Facultatea de Ziaristică s-a înființat în urma Legii 
Presei din anul 1973-1974… Au fost câțiva colegi de la 
Scînteia care au plecat acolo, cadre didactice. Deci noi, ca 
redacție, am putut să avem contact și cu studenții, și cu 
facultatea. Eu am făcut o postuniversitară, pentru studii de 
jurnalism, prin anul 1987, la Academia „Ștefan Gheorghiu”. 
Așa că am făcut o calificare și în jurnalism. Ziaristica este o 
meserie pe care poți să o faci având, în primul rând, pasiune. 
Și, bineînțeles o cultură generală cel puțin decentă. 

- Mai cu seamă că, și în cazul dumneavoastră, 
jurnalismul este o profesie care v-a ales. Nu ați pornit la 
drum dorindu-vă să deveniți ziarist…

- Da, era ceva ce, poate, aveam în sânge. Și tatăl 
meu a făcut jurnalism, într-o perioadă. M-a pasionat. 
Citeam mult! De când eram copil, citeam ziare. Intrarea 
în această meserie a fost ceva firesc, natural. Dar, să ne 
întoarcem la Ion Marin!

- Am rămas la momentul în care colegul Anghel a 
fost angajat în Secția Economic.

- Nu, Anghel nu a fost angajat în Secția Economic, 
până la urmă, pentru că a fost o problemă de restrângere a 
numărului  de posturi. Atunci, în acel an, am putut să luăm 
doar un absolvent de la Academia „Ștefan Gheorghiu”. 
Ziarul a trebuit să aleagă între Anghel și Ion Marin. A 
fost ales Ion Marin. Anghel a mers la Agerpres. Ei au 
rămas prieteni. Casa Scînteii era o lume destul de mică, în 
care ne întâlneam mereu. În Secția Probleme cetățenești, 
Ion Marin s-a afirmat foarte repede. Șeful lor era Sergiu 
Andon. Acolo mai erau Mircea Bunea, Mihai Ionescu, 
Gică Săsărman… Ion Marin a fost unul dintre ziariștii 
tineri, foarte penetranți. El a intrat foarte rapid în meserie 
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și în afirmare. Pe vremea aceea, nu era un fapt automat 
că devii mare ziarist doar dacă lucrezi la un ziar mare. La 
ziarul acela era o lume specială în care, practic, vedeai o 
istorie a presei. Îmi aduc aminte că lucrau acolo câțiva 
ziariști care, pe vremuri, lucraseră la Scînteia… ilegală… 
Tudor Olaru, de pildă, era un monument! Trecuse prin 
regimul Antonescu, prin primii ani ai comunismului, 
epoca stalinistă… mai greu se adaptase la perioada de 
liberalizare. Mai era acolo Sergiu Fărcășan – un ziarist 
de succes și un literat din perioada respectivă, dramaturg 
care a plecat în Israel și în Canada. Dintre scriitori, acolo 
au mai fost Mircea Horia Simionescu, Ioan Grigorescu… 
Deci nume care, atunci, erau considerate valori. Unele 
au rămas și în literatură, și în genul reportajului literar… 
Dar intrarea în redacția ziarului Scînteia nu însemna, 
automat, afirmare. Ion Marin s-a remarcat repede și l-am 
urmărit cu bucurie. El era din generația imediat următoare 
generației mele. Sigur, în interiorul ziarului era și un 
mic conflict al generațiilor și ne bucuram când cei tineri 
puteau să se impună și în adunările profesionale și, mai 
ales, în scris. După ce situația a devenit mai complicată 
pentru România, din punct de vedere economic, și 
problemele sociale au căpătat o oarecare dificultate în a 
fi promovate – erau restricții, atunci apăruseră probleme 
complicate în aprovizionarea cu alimente, cu energie… 
căldura devenise un subiect social... Îmi aduc aminte că 
am discutat foarte mult cu Ion Marin despre o anchetă 
care a fost remarcată și promovată și de Europa Liberă. 
Era un articol în care Ion Marin investiga lipsurile din 
magazinele de atunci – era vorba despre faptul că unele 
produse se dădeau „pe sub mână”. Sigur, făcuse un articol 
foarte „înfipt”…

- Primul „cel mai important”?
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- Nu știu, chiar nu știu… Pe acesta mi-l aduc aminte 
eu, acum. Și îmi amintesc despre cum am discutat articolul 
respectiv. Eu eram corespondentul ziarului Scînteia pentru 
București. Povestea pe care mi-o aduc aminte acum se 
întâmpla prin 1985 – 1987. Articolul acesta era despre 
faptul că nu se găseau produse destul de comune… baterii 
de lanternă, lămpi de gaz… Ion Marin descoperise că 
aceste produse se dădeau, de fapt, pe sub mână, într-un 
magazin din centrul Bucureștiului. Desigur, situația așa 
era! Iar acelea erau lucruri de primă necesitate… Acum 
nici nu te poți gândi că nu poți face rost de baterii pentru 
reportofon, de exemplu. Sau pentru telecomanda de la 
televizorul de acasă. Acum pare o aberație, dar atunci 
alergai după asemenea produse. Ion Marin insista să 
fie luate măsuri pentru sancționarea vânzătoarei de la 
magazinul respectiv. Cunoșteam situația, fiind cu sediul 
acolo... eram în interior. Corespondențele ziarului Scînteia 
aveau sediile în comitetele județene sau municipale de 
partid. Așa era legea pe care o făcuse Burtică – Legea 
Presei. Era o situație… deci stăteai cu biroul la comitetul 
județean respectiv – pentru București la Primăria Capitalei 
– dar, din punct de vedere profesional, aparțineai de 
Scînteia. Era ceva ciudat – activiștii de partid te priveau 
ca pe un intrus, iar faptul că nu erai tot timpul în redacție 
îți dădea o greutate în plus în a fi conectat la problemele de 
la ziar. Ion Marin insista în ideea lui. Și am avut o discuție 
mai lungă cu el, în care i-am spus: „Măi, Ioane, articolul 
tău, din punct de vedere jurnalistic, este absolut corect. 
Dar tu îți dai seama în ce situație absolut catastrofală ne 
aflăm?! Păi ce ascunde aia, măi, bijuterii?!”. Femeia aia 
ascundea… baterii de radio. „Măi Ioane, până și în timpul 
Războiului chibriturile, gazul și sticlele de lampă nu se 
dădeau pe cartelă. Dacă citești articolul, imediat îți dai 
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seama în ce situație este România!”. Îmi dădeam seama 
cum era primit un asemenea articol la Paris, de pildă… 
Nici în Africa nu exista situație ca la noi! Și vânzătoarea 
aceea, de fapt, probabil că era o amărâtă căreia îi cereau 
șefii să mai păstreze câte ceva… Iată, deci, pentru ce erau 
pilele. De la ce nivel începeau. Sigur că, dacă faci trecerea 
aceasta, din anii aceia – care n-au fost tocmai demult – la 
ce se întâmplă acum, vezi o diferență foarte mare pentru 
ceea ce însemna „o relație, o pilă”, comerțul și chiar presa, 
până la urmă. Oamenii au trecut prin perioada aceea. Apoi 
a venit Revoluția. Eu nu mai eram coleg cu Ion Marin, 
trecusem la Informația Bucureștiului. Revoluția m-a prins 
acolo. Noi am făcut ziarul Libertatea, ei au făcut Scînteia 
Poporului, care, după câteva zile a devenit Adevărul. Ion 
Marin a avut o contribuție foarte importantă acolo, în 
schimbarea de opinie și în clarificarea orientării ziarului. 
Din câte mi-au povestit colegii și din ce mi-a povestit și 
el, el a fost primul „conducător”… Erau niște celule de 
conducere – Frontul Salvării Naționale… aceste celule se 
formau în fiecare instituție din România. El a fost, pentru 
câteva zile, în această postură de… șef al ziarului. Sigur că 
alegerea lui a fost potrivită! El era foarte radical în opinii, 
era energic, avea putere de convingere – nu numai în 
scris, ci și în fața celor alături de care lucra. Cred că aceste 
lucruri au cântărit în alegerea aceea, care a fost o alegere 
democratică, nu impusă. Imediat după Revoluție, Adevărul 
și-a continuat statutul de principal ziar din România, 
statut pe care l-a moștenit de la Scînteia. Avea un corp 
redacțional profesionist.

- Adevărul spunea adevărul?
- În ceea ce privește realitatea acelor zile, cred că da. 

Sigur, acum există foarte multe păreri în a judeca istoria 
post-factum. Există o istorie a momentului, o istorie 
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interpretată și mai există o istorie a documentului. Ce s-a 
întâmplat exact în momentele respective, poate fi acum 
relevat de amintiri ale martorilor. Documente sunt destul 
de puține. Și dosarele Revoluției sunt un mare mister. 
Revoluția… cum se spune, pentru a fi tratată de justiție 
este prea îndepărtată, iar pentru a fi tratată de istorici, e 
prea apropiată. Suntem într-o situație paradoxală, în care 
oameni care nu au participat și nu au avut absolut nicio 
legătură cu momentele acelea, exprimă judecăți de valoare, 
impresii, ca și când ar fi fost martori. Deci acum se petrece 
o istorie subiectivă. În presa din România începuseră 
diferențe radicale de tratare și de privire a faptelor acelor 
zile. Era o adversitate între România Liberă și Adevărul. 
Presa s-a dorit a fi un participant direct la schimbare. Era 
un altfel de activism – nu mai era activismul dirijat și 
controlat de partid, era un activism controlat de partide. 
Mai bine zis folosit de partide… Interveniseră în presă și 
problemele și interesele economice. Cred că Adevărul a 
avut o contribuție importantă la aflarea multor stări ale 
lucrurilor din România acelor ani. Cred că majoritatea 
articolelor erau plecate din buna credință a redactorilor. 
Ion Marin s-a reafirmat pe filiera pe care începuse, filiera 
anchetelor. A devenit unul dintre ziariștii foarte cunoscuți 
din România acelor ani. Subiectele lui erau dezbătute, 
preluate și urmate de măsuri și decizii guvernamentale.

 - Urmărea un subiect până când era luată o măsură?
- Da, urmărea. Uite, e bună întrebarea aceasta 

a ta pentru că îmi aduc aminte că Ion Marin a avut o 
anchetă despre un ministru al industriei ușoare. Acest 
ministru devenise și patron. Începuseră privatizările, 
era perioada de tranziție rapidă de la economia de stat 
la un capitalism… cu mai puțini bani. Un capitalism fără 
capital. Dar așa s-a făcut capitalismul, nu se putea altfel. 
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Ion Marin a descoperit un conflict de interese – omul 
respectiv era și ministru, avea și firmele lui și suspiciunile 
erau că și-a protejat firmele sau că a obținut beneficii 
pentru firmele lui în perioada aceea de ministeriat. Seria 
lui de articole a dus la destituirea ministrului respectiv. 
Acesta este exemplul care mi-a venit acum în minte. N-am 
fost întotdeauna de acord cu opiniile lui sau cu lucrurile 
pe care le susținea. Am avut chiar o opoziție de puncte de 
vedere, în anumite subiecte. Și ziarele pentru care lucram 
s-au poziționat astfel… Dar fiecare dintre noi și-a făcut 
meseria cu bună credință. Vârsta îți aduce și maturitate 
și, odată cu experiența, fiecare dintre noi a putut să 
înțeleagă mai multe lucruri despre subiectele pe care le-
am abordat. Treptat vezi și cui a folosit entuziasmul tău 
în anumite subiecte. Pentru că, întotdeauna, conflictele 
din România au avut doi poli – unul care folosea și unul 
care era dezavantajat. Și presa, cum era în permanentă 
lipsă de mijloace financiare… ziarele erau în siajul unui 
interes sau al altuia. 

- Ziarele, privite ca redacții, nu jurnaliștii… fiecare 
dintre ei.

- Ca redacție.
- Ce alte amintiri aveți?
- Ion Marin ajunsese într-o poziție importantă 

la Adevărul. Conducea departamentul Anchete. Din 
relatările lui ulterioare – ne vedeam mai rar, dar când ne 
vedeam vorbeam despre presă – intrase într-o divergență 
treptată cu oameni din conducerea ziarului. Tocmai 
pentru că Ion Marin era intransigent și nu accepta 
remorcarea la interesele financiare de moment sau de 
perspectivă. Ziarul, între timp, se privatizase, presiunile 
economice erau mai mari. Dar mai mari deveniseră 
și interesele din interiorul redacției Adevărul. Erau 
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acționarii... de aici a apărut o serie de tensiuni… au fost 
niște grupuri cu diferențe între foștii redactori ai ziarului 
și noii redactori… Lucrurile acestea s-au acutizat, în timp. 
Și nici nu mai știu exact când a plecat Ion Marin de la 
Adevărul. 

- În 1996.
- Știu că, atunci când s-a hotărât să își formeze 

ziarul lui, conflictele acestea deveniseră greu de acceptat 
și de suportat. Lucrurile la Adevărul au tot continuat să se 
schimbe. Au dispărut și fizic oameni care aveau greutate. 
Ion Marin a pornit ziarul Ultima oră cu foarte mult 
entuziasm și cu multe promisiuni de sprijin economic 
care s-au stins, pe parcurs. A trecut și el prin aventura 
și greutățile unui ziar privat, cu mijloace puține dar cu 
entuziasm și o bună capacitate de a rezolva problemele 
grele. El era un om în plină forță, cu experiență 
jurnalistică, era cunoscut. A susținut redacția, destul de 
mulți ani. Într-o perioadă în care multe ziare importante 
au sucombat, ziarul lui a rezistat.

- Ziarul continuă și astăzi, în mediul online, așa 
cum se repoziționase încă de când era încă în grija lui 
Ion Marin. Acum activitatea redacției este vegheată de 
Teodora Marin, soția sa.

- A fost o mare tristețe pentru el când a trebuit să 
renunțe la varianta tipărită a ziarului. Sigur că a continuat 
ideea, dar nu a mai putut să-l susțină ca până atunci. Și eu 
am reflexul pe care l-a avut și el și pe care îl au oameni care 
au lucrat numai la cotidian… Eu am lucrat patruzeci și șase 
de ani la cotidian, din 1971 până acum… Intri într-un ritm 
de care nu poți să te dezobișnuiești nici măcar în concediu. 
Un ritm care m-a ordonat – ziarul are niște restricții pe 
care nu poți să le neglijezi. Sau avea… El trebuie să plece 
spre tipografie la o anumită oră – acolo sunt bani pe care 
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nu poți să-i pierzi; tipografia are un orar – cititorii așteaptă 
ziarul dimineața pe tarabă. Aceste lucruri îți impun o 
disciplină a muncii care, pentru unii e împovărătoare, 
pentru alții e obositoare, greu de acceptat. Trebuie să te 
înțeleagă și familia... Sunt programe pe care nu poți să le 
îmbini totdeauna: să fii și acolo, și dincolo – renunți la a 
merge la teatru pentru a scrie un articol și tot așa... Am 
observat că unii dintre tinerii ziariști se adaptează greu 
acestor... exigențe. Munca în redacție înseamnă muncă 
în echipă. Ion Marin a reușit să facă, la Ultima oră, o 
echipă. Nu era o echipă foarte mare, dar era o echipă care a 
rezistat. A impus această echipă într-o perioadă de maximă 
concurență – erau multe titluri în presă. Ion Marin a reușit 
să găsească filonul actualității stringente, presante... Chiar 
și titlul, „Ultima oră”, simbolizează această idee. El s-a 
concentrat pe apărarea interesului național. Temele au 
fost, majoritatea, legate de interesul național. Ion Marin 
a știut să păstreze echilibrul între tema aceasta foarte 
generală și faptele, aprecierile, opiniile din zona politică 
și economică. 

- Primeați ziarul sau îl cumpărați?
- Cât a fost în varianta tipărită îl primeam, prin 

schimburile de redacție. L-am consultat și în online, 
citeam ce scria Ion Marin. Nu în fiecare zi, dar măcar din 
când în când. Cu Ion Marin m-am mai întâlnit, la diferite 
evenimente. El a reușit să facă și un brand din ziar și să-l 
susțină editorial printr-o serie de evenimente pe care le 
organiza. A înființat niște premii naționale. Laureații 
acestora erau aleși cu mare grijă. Nu erau aleși pe criterii 
de prietenie sau de interes de moment al ziarului. Cei 
care au primit premiile Fundației România 2000 și ale 
Ziarului Ultima oră au fost oameni care au reprezentat 
ceva și, unii dintre ei, încă reprezintă într-un mod 
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puternic programul afișat și susținut de Ion Marin. Însă 
mai puține lucruri știu despre activitatea lui didactică. 

- În redacția de care vă ocupați acum, există 
jurnaliști care i-au fost studenți? Există oameni formați 
de Ion Marin care vă sunt astăzi tineri colegi?

- Am colaborat cu absolvenți de la Universitatea 
Hyperion, în televiziune. I-am găsit la Antena 1, la 
Antena 3… Unii lucrau și studiau, în aceeași perioadă. Dar 
asta s-a întâmplat la televiziune, nu și în presa scrisă, la 
Jurnalul Național. Bine, și redacția noastră s-a restrâns 
foarte mult… 

În acest moment al discuției mi-am amintit de unul 
dintre primele ore de seminar de la Facultate. Unul dintre 
profesori ne-a întrebat atunci către ce orizonturi ale presei 
dorim să ne îndreptăm. Cei mai mulți vizau televiziunea. 
Voiau să fie direct prezentatori. Fetele visau emisiuni 
de modă și stil. Vreo câțiva băieți își doreau radio. Cam 
trei-patru. Cred că doar eu am spus că mi-aș dori să 
păstrez presa scrisă, de care mă îndrăgostisem încă din 
liceu. Eram un singur student de partea presei scrise, 
dintr-o serie întreagă. Sigur că, în timp, șansele sau 
neșansele fiecăruia s-au modificat. Însă mi-am amintit 
de visurile de la începuturile în media ale fiecăruia dintre 
noi, studenții de odinioară. 

- Când ați vorbit ultima dată?, îl întreb pe Dan 
Constantin.

- Ultima dată ne-am întâlnit la Cheia, la aniversarea 
unui prieten comun, la începutul anului 2016. Era cu 
soția. Eram între prieteni… Am stat de vorbă, câteva 
ore. Era preocupat de activitățile lui, așa cum îl știam 
dintotdeauna. Eu nu știam de boală… Nu știu dacă el știa. 
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- Avea presa ca principală preocupare în viața sa…
- Așa a fost dintotdeauna! În legătura dintre noi, 

așa l-am perceput mereu! A fost doar presa! 
- Ce ar trebui să știe despre Ion Marin generația de 

studenți de acum, tineri care își ascut condeiul? Oamenii 
uită… uneori, uitarea e firească. Ce ar trebui să rămână, 
totuși?

- Generațiile noi acceptă foarte greu modele. Pentru 
cei care studiază jurnalismul, cred că cel mai bine ar fi 
să poată să citească măcar o parte dintre anchetele lui 
Ion Marin. Ar fi chiar un exercițiu profesional. Ion Marin 
este unul dintre eroii din presa primului deceniu de 
democrație. Ce aș spune eu ar putea părea cuvinte mari 
– tinerii ar trebui să-și formeze singuri o opinie. 

- La nivel de emoție, la ce vă veți gândi de acum 
înainte, când vă veți aminti de Ion Marin?

- Mă voi gândi la acea primă zi când a intrat în redacție 
ca student în practică la Secția Economic. De atunci, Ion 
Marin, îmbrăcat mereu în pulover, parcă avea o stânjeneală 
în a sta. I-am spus: „Stai liniștit, că să știi că meseria asta 
are două părți – una presupune să ai picioare bune, pentru 
teren, și a doua să poți să stai pe scaun, să scrii. Dacă le ai 
pe-astea două, poți să ajungi ziarist!”. El accepta discuția, 
chiar dacă punctele de vedere difereau. Cu el puteai să ai 
dialog. Ion a fost un om cu păreri foarte ferme, dar dispus 
dialogului. Era intransigent, dar nu respingea poziția și 
argumentele adversarului. Lucru care este o calitate din ce 
în ce mai rară!... Și poate tocmai această calitate ar fi un alt 
argument pentru ca ziariștii să se aplece spre ceea ce a fost 
Ion Marin și spre ceea ce a făcut în meseria asta! 

Plec de la Dan Constantin. Ușa se închide în spatele 
meu și-mi dau seama că, în acel apartament din București, 
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las un om construit în epoca în care presa se făcea altfel… 
Nu știu dacă „mai bine” sau „mai rău”. Probabil că acest 
„altfel” înseamnă „un fel” în care jurnaliștii de astăzi – 
efervescenți, cu toții – nu s-ar adapta ușor. Sau poate 
nu s-ar adapta deloc. Tocmai am străbătut, în poveste, 
amintirile unui jurnalist senior despre o epocă în care nu 
existau telefoane mobile – cu tot cu intrările lor în direct 
la câteva minute după ce a apărut o știre. Dan Constantin 
mi-a povestit despre o presă pentru care, îmi dau seama, 
mediul online era termen de science-fiction, o presă a cărei 
singură armă era, de fapt, cuvântul potrivit, cu nuanțele sale 
bine alese, pentru a putea asigura publicarea articolului, 
dar și pentru a-i face să citească „printre rânduri” pe cei 
care aveau această capacitate. Un înțelept spunea odată 
că, în viață, adaptarea este cheia. Și, tocmai pentru că pe 
Dan Constantin îl regăsim atât de activ și de implicat în 
presa de astăzi, cred că adaptarea la cerințele tot mai greu 
de îndeplinit ale mass-media din prezent, îi dă acestui 
om plus-valoare, Dan Constantin fiind acum un senior al 
presei, de la care mai tinerii săi colegi continuă să învețe. 

 Și, pentru că istoria recentă a presei românești se 
poate afla, totuși, prin mărturii, la câteva zile distanță 
l-am întâlnit pe Sergiu Andon, domnul avocat cu 
istorie veche în presă care, asemenea lui Dan Constantin, 
continuă să conteze în mass-media din România. 

- Folosesc prilejul întâlnirii noastre pentru a vă 
povesti, mai întâi, despre Ziarul Scînteia – astfel își începe 
domnul avocat povestea amintirilor. La un moment dat, 
prin 1996, în toamnă, eram invitat într-o emisiune radio a 
lui Cornel Nistorescu. În timpul emisiunii, nu mai țin minte 
exact cine – dacă el sau vreun ascultător – mi-a amintit… 
cumva ca un reproș, că am lucrat la Scînteia. Atunci am 
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spus că provoc populația la un pariu: am zis că ofer o mie 
de dolari persoanei care îmi aduce fie și un singur articol 
pe care l-am semnat în Scînteia, și pe care să-l abjur acum. 
N-a venit nimeni… Istoria acestei întâmplări s-a mai repetat 
o dată sau de două ori în acești ani care s-au scurs din 
Decembrie 1989… A mai fost, deci, câte o acuză provocată, 
de fiecare dată, de câte vreo minte seacă, fără habar despre 
ce vorbește. Am repetat pariul, de fiecare dată – și îl repet și 
acum – n-am dat mia de dolari… N-a venit nimeni cu vreun 
astfel de articol. Mai mult chiar, există jurnaliști de astăzi 
care au înțeles corect istoria și care-mi vin într-o eventuală… 
apărare. Ce-am vrut să spun cu asta?! Ei bine, în peisajul 
societății concentraționale în care într-adevăr trăiam – eu 
nu contest dictatura, ca și Ion Marin am fost în stradă – 
în acel climat de mancurtizare, de strângere a creierelor 
și de constrângere spirituală și ideatică, de aplatizare a 
conștiințelor mai răsărite și a conștiinței sociale, Scînteia 
a fost un ziar foarte bun. Spun acest lucru cu răspundere! 
Eu nu apăr regimul, apăr echipa de la Scînteia! În perioada 
aceea s-a tot restrâns numărul publicațiilor, până când au 
rămas vreo cinci cotidiane, dintre care unul era în limba 
maghiară. Vezi-Doamne, după Revoluție, ziarul România 
Liberă a preluat stindardul dizidenței, profitând de faptul 
că Petre Mihai Băcanu – care a ajuns la conducerea acelui 
ziar după evenimentele din 1989 – într-adevăr a fost un 
opozant politic al regimului trecut. Dovedit! A luptat cu 
manifeste, a fost scos din închisoare. Deci era o figură 
reală, nu construită – cum sunt foarte mulți, mai ales 
în domeniul culturii. El a fost un real luptător pentru 
schimbarea regimului. În aceste condiții, România Liberă 
a căpătat aureola de „fosta publicație dizidentă”, iar Băcanu 
a acceptat ipostaza aceasta. După Revoluție era concurența 
tirajelor. Scînteia avea un milion șase sute de mii, România 
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Liberă – numai vreo șase sute de mii. Tirajul a continuat, ca 
cifre – am demonstrat că nu se datora abonamentelor… Dar 
ce voiam să spun este că provoc pe oricine să constate cât de 
conformist era ziarul România Liberă și cât de… cât se putea 
de critic era ziarul Scînteia. Nu înseamnă că Scînteia era 
un ziar critic politic sau că urmărea răsturnarea regimului, 
dar purta lămpașul spiritului critic, iar în anumite privințe 
– cum ar fi agricultura, moralitatea socială, era chiar un 
ziar îndrăzneț, cu o politică editorială critică. Acolo lucrau 
oameni cu spirit critic. Sigur că am avut și apologeți, dar 
ei pot fi identificați. Eu, spre exemplu, n-am scris în viața 
mea un cuvânt bun despre Ceaușescu. Ion Marin – la fel. 
V-am povestit acest lucru pentru a se înțelege că n-am 
ascuns vreo clipă faptul că ne-am întâlnit la Scînteia. Eu 
mă mândresc – a fost o școală de gazetărie, în condiții grele. 
Sigur că nu putem vorbi de libertatea de acum, când poți să 
spui tot ce îți trece prin cap. Era altă înțelegere a libertății. 
Dar, în condiții concentraționale, cu efort de eufemism, 
cu tare în alegerea temelor, cu atenție către unghiul de 
abordare, păstram ceea ce se putea păstra din conștiința 
critică. Acesta este peisajul în care l-am cunoscut pe Ion 
Marin, la Scînteia. A venit ca tânăr pasionat de Drept. 

- Poate de aici a venit și potrivirea sa într-o secție 
precum aceea în care a fost repartizat – Probleme 
cetățenești, după ce a cochetat cu secția Economic.

- Auzisem că a fost studentul preferat al lui Antonie 
Iorgovan. Nu știu dacă nu cumva chiar studentul 
preferat dar, oricum, printre cei mai apreciați de fostul 
senator care a contribuit atât de însemnat la elaborarea 
Constituției și la Legea contenciosului administrativ. Din 
câte îmi amintesc, la Scînteia, șeful secției Economic era 
Viorel Sălăgean. El sau Dan Constantin... oricum, cine 
l-a ochit pe Ion Marin a avut fler. Secția Economic era 
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una dintre secțiile în care se și critica, în care se analiza 
tinerește. De prin anul 1968 până prin 1971, au venit 
acolo, de pe băncile facultăților, oameni cu o mentalitate 
absolut aparte, diferită de întregul segment ceaușist. A 
fost o perioadă de mare deschidere. Și eu, atunci, sedus 
de calitatea presei, am lăsat o carieră destul de bună la 
Parchet – ajunsesem Procuror șef. Am preferat să trec 
în presă, să o iau de la început, ca pălmaș. Revenind la 
poveste, secția Probleme sociale, probleme cetățenești 
fusese, cândva, mai critică. Atunci devenise năclăită 
de conformism și de teme minore și de false probleme 
sociale. Ei bine, intrând acolo, Ion Marin a „trântit ușa 
de perete” sau, altfel fie spus, „a deschis ferestrele”. 
Atunci l-am remarcat. Înclinația lui spre anchete sociale 
răscolitoare, anchete-caz, nu a rămas neobservată. El s-a 
afirmat prin această predilecție pentru teme care țineau 
de oameni, de viață, de destin, de nedreptate.

- Vă amintiți câteva astfel de articole?
- Îmi amintesc câteva situații. Odată nimerise pe un 

subiect din Valea Jiului. Nu îmi mai aduc aminte exact ce 
pățea un miner de acolo, ce conflict avea cu conducerea 
minei. Atunci, cu cât un articol critic era mai convingător 
și mai atent la problemă, cu atât se găsea liderul local 
de partid să protesteze mai tare și să spună la Comitetul 
Central, unde cam erau chemați de când a intrat Ion 
Marin în presă. Probabil că articolul lui Ion Marin a 
atins precis situația, că eu am fost trimis acolo, într-un 
fel pentru a verifica dacă cele scrise erau adevărate. Și, 
bineînțeles, Ion Marin scrisese adevărul. Eu eram la secția 
de „artilerie grea” – o secție compusă doar din scriitori. 
Eu eram singurul „ne-scriitor” de acolo, „ne-membru” al 
Uniunii Scriitorilor. Erau acolo nume grele din cultura 
română, care se mișcau greu. Era un cult al încetinelii, al 
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elaborării, al savantlâcului… nu era o gazetărie în înțelesul 
de astăzi al cuvântului. Era mândria paginilor tematice. Pe 
Ion Marin mi-l amintesc gata să sufere pentru anchetele 
lui. În perioada aceea și eu eram un ziarist critic, dar o 
lăsasem mai moale – îmi dădeam seama că e mai comod 
să mergi înainte fără să te arunci, conștient, în probleme… 
Era greu să riști mereu să nu ți se publice articolul sau 
să ți se amâne publicarea lui până când se perima sau 
până când murea citit de autor și de corector. Munca de 
Sisif mă descuraja. După anchetele pe teme juridice, îmi 
găsisem și eu un domeniu mai liber – ecologia. În acest 
context l-am întrebat pe Ion Marin, ca o curiozitate de la 
un om puțin mai în vârstă la unul mai tânăr: „Dar tu nu 
te plictisești să-ți tot… arunce ăștia articolele?”. El scria 
mult mai mult decât îi era publicat. După cum mi-a spus 
chiar el, raportul era cam de unul la șase. Deci scria vreo 
șase articole – și nu că le scria, dar le și documenta, se 
lupta pentru ele, avea dialoguri contradictorii cu cei care 
încercau să acopere adevărul, era o măcinare de energie 
și de nervi – și, cam din șase articole scrise, îi era publicat 
unul. Travaliul scrisului era foarte dificil atunci. Era plăcut, 
până la urmă, dar după o caznă mare. Odată pentru că 
nivelul profesional al jurnalisticii era cu totul altul decât 
cel de acum, când nici punctuația nu se mai respectă, nici 
regulile gramaticale. Atunci, fiecare ziarist – mai ales de 
la Scînteia – avea ambiția unei antecamere a nemuririi. 
În al doilea rând, funcționa din plin autocenzura: știind că 
anumite lucruri nu vor trece sau că ți se cere să le exprimi 
altfel, cel mai chinuitor lucru era să scrii prima frază, când 
te așezai la masa de scris. Putea să treacă o jumătate de oră 
sau puteau să treacă două zile și să fumezi multe pachete 
de țigări până când să găsești începutul. Pentru mine a 
fost o surpriză să constat, după 1989, ce ușor se poate 
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scrie când nu îți este frică să te exprimi în așa fel încât să 
treacă articolul – nu să nu superi, ci să faci astfel încât 
să fie publicat. A scrie articole în zadar, pentru mine era 
chinuitor. Mă realizasem, aveam un nume… apucasem 
anii mai buni ai presei. La întrebarea mea dacă nu-l 
descurajează cele amintite, Ion Marin mi-a răspuns ceva 
ce m-a urmărit toată viața: „Dacă mie îmi apare unul din 
șase, eu sunt mulțumit!”. Deci el accepta procentul acesta 
de reușită administrativ-politică, nu profesională – pentru 
că, profesional, raportul l-ar fi avantajat – de a trage de 
cinci ori în gol și de a munci pentru asta, cu speranța că, 
măcar al șaselea articol ar ajunge unde trebuie. 

- Cum ați ajuns la Secția Probleme cetățenești?
- Am fost brusc… impus la secția Probleme 

cetățenești. Am fost anunțat de pe o zi pe alta, iar eu am 
luat acest lucru ca pe o provocare. Acolo se schimbaseră 
șasisprezece șefi de secție. Cel mai mult a stat, până 
la mine, predecesorul meu: patru ani și jumătate. Dar 
cu Ion Marin nici nu mai țin minte exact când și cum 
am început să lucrăm. Am fost atât de apropiați încât 
nu-mi amintesc să fi fost șeful lui. În plus, o perioadă 
îmi dădusem demisia… Am trecut și eu prin multe… Îi 
țin minte pe subalterni pentru necazurile pe care mi le 
făceau… de diferite feluri. Fiecare avea metehnele lui. Și 
erau diferite… Unul era bețiv și uita să vină la serviciu, 
altul era bețiv și nu mai putea să scrie… Erau și din 
aceștia, printre ei…

- Ion Marin avea vreun defect?
- Doar faptul că era tăios. Și avea „defectul” de a 

nu fi oportunist. Cu Ion Marin mi-ar fi plăcut să lucrez 
mereu, fără îndoială. El era foarte franc, foarte deschis, 
fără ascunzișuri. Era o raritate. Avea umor, nu era un om 
întunecat. Era vesel, vorbea aproape tot timpul râzând. 
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- I-ați spus vreodată că riscă ceva cu această 
atitudine, în anii aceia? Părinții săi, de pildă, erau 
îngrijorați, uneori!, spun eu, amintindu-mi de cele aflate 
în vizita la Bucu.

- Eu știu că Ion Marin se mândrea cu bunicul lui din 
comuna Bucu, Ștefan Munteanu. Știu că bunicul i-a fost 
model de viață pentru că era, ca și el, un protestatar. Îl 
evoca adesea, cu multă mândrie,îl considera un justițiar 
al vremii.Este important să înțelegem că, înainte de 
colectivizare, satul românesc își avea un anume biotop, în 
care puteai să fii sărac, din diferite motive: neșansa unor 
străbuni, mulți copii… ce să alegi din aceeași mustață de 
pământ într-o economie naturală?! Inerent, o parte dintre 
oamenii valoroși au ajuns săraci. Alții, mai șmecheri, 
au ajuns îmbuibați. Conflictul dintre ei era real. Iar a fi 
de partea reformei agrare în anul 1945, de exemplu, era 
ceva progresist, în opinia mea. Chiar dacă, după cinci 
ani, ideea s-a transformat în odioșenia colectivizării. Cu 
alte cuvinte, îl consider pe bunicul lui Ion Marin un spirit 
liber și vizionar. Cât despre frica pentru ceea ce scria Ion 
Marin… eu desfid ideea de frică în anii ’80. Frica a existat 
în anii 1947-1964. Gândiți-vă că eu am trăit conștient 
toată această perioadă – copil fiind, l-am apucat și pe 
Antonescu, am o istorie întreagă, am trecut prin cinci 
dictaturi, dacă ar fi să mă refer și la evenimentele recente… 
Le-am putut compara. Monstruozitățile, samavolniciile 
comise în perioada 1948-1964 sunt diferite de ceea ce 
s-a întâmplat după: o perioadă de tranziție – 1964-1965, 
când a venit Ceaușescu; apoi Ceaușescu – 1965-1971 și 
căderea lentă a împărăției sub ceaușism – 1971-1989. 
Teama, în perioada anilor ’80, putea fi cea de izolare. 
Adică ți se putea curma cariera. Dar nu cred că Ion Marin 
se temea. 
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Revoluția din Decembrie 1989 a însemnat un 
punct de reper și în istoria presei românești. Despre 
acel moment al trecutului, povestirile sunt, întotdeauna, 
interesante!

- Cum a reacționat Ion Marin în momentul 1989?, 
îl întreb, curioasă, pe avocatul Sergiu Andon, care, prin 
statura sa impune atâta respect!

- Pot să spun foarte exact. Eu am ajuns la redacție 
după ce făcusem un tur de oraș. Era 22 decembrie. Intrând 
pe alei către Casa Scînteii – Casa Presei, de astăzi – am 
văzut că muncitorii din platforma de nord strigau „Veniți 
cu noi!”. Era clar că se întâmplau niște lucruri. Am ajuns 
în redacție, unde era și Ion Marin. Tot acolo, cu noi, la 
un laborator, era și secția foto, unde lucra fotoreporterul 
Dichiseanu. A mai venit și Mircea Bunea, de la secția 
Anchetă Reportaj Opinie. De la Externe a venit Nicolae 
Plopeanu și, dacă nu mă înșel, a mai venit încă un alt 
coleg… Ciorchinaru. Tot comentam evenimentele. Brusc, 
s-a înfiripat dorința „Hai să mergem și noi!”. Nu e exclus 
chiar ca Ion Marin să fi zis primul. În drum spre ieșirea 
din clădire, ne-am întâlnit întâi cu șeful de secție – un 
om foarte de treabă, dar șters de tot, n-a fost un nume 
în presă, activist… cred că se numea Alexandru Pintea. 
Pentru că ne grupasem așa, vreo șase oameni, și pentru 
că eram avântați, el ne-a întrebat: „Ce faceți?”. Noi, 
înflăcărați, i-am răspuns: „Mergem în stradă!”. Iar el ne-a 
spus o vorbă de-a dreptul stupidă, dar specifică lui: „Da, 
dar mergeți și cereți voie tovarășului redactor-șef!”. Noi 
ne-am prăvălit pe scări și dornici să plecăm, și hohotind 
de râs. Pe la erajul întâi – coincidența coincidențelor! –
ne-am întâlnit cu redactorul-șef, Ion Mitran. Acesta foarte 
rar ieșea din biroul lui, doar când îl chemau la Comitetul 



79Povestea unui jurnalist  –

Central. Ne-a întrebat: „Ce faceți?”. „Voiam să mergem în 
stradă…” am spus noi, cu oarecare jenă. Ne așteptam să 
se facă că nu aude sau chiar să ne întrebe ce ne-a apucat. 
Atunci a spus ceva incredibil, vorbe justificate de situația 
lui Ion Mitran, după evenimente: „Mergeți și rețineți 
ce vedeți. Și notați. S-ar putea să fie nevoie să scrieți!”. 
Ceaușescu era încă în sediu… Ion Mitran a mai adăugat 
ceva de care-mi amintesc cu fiori: „Partidul nostru a 
susținut continuu că problemele se rezolvă prin dialog 
și nu prin sânge”. Noi am ieșit în stradă. Tocmai atunci 
se anunța proclamarea stării excepționale, se spunea 
că nu e voie să circulăm împreună, mai mult de două 
persoane. Am mai mers o vreme împreună, după care am 
ajuns la concluzia că e mai bine să mergem câte doi, să 
acoperim un teritoriu cât mai larg. Intrând în mulțime, 
ne-am pierdut. Și chiar aveam să scriem despre ce-am 
văzut. Primul meu reportaj a fost chiar despre intrarea 
revoluționarilor în casa lui Ceaușescu. S-a creat multă 
emoție după ce a plecat Ceaușescu. Ion Marin a înființat 
Comitetul Salvării Naționale din redacție. Îmi amintesc 
că povesteau tipografii că Ion Marin s-a dus în tipografie 
și a cerut o scară pe care s-a urcat și a dat jos portretul lui 
Ceaușescu. Apoi a fost ales liderul consiliului Frontului 
Salvării Naționale.Tot atunci s-a discutat cine rămâne 
redactor-șef. Atunci se înlocuiau șefii, peste tot, chiar și 
fără a se mai ține cont de profesionalism. Ei bine, la noi, 
inclusiv cu consimțământul liderului nostru de Front, Ion 
Marin, a fost păstrat Ion Mitran, poate tocmai datorită 
atitudinii lui. Am recapitulat noi că el a vegheat și în timp 
ca noi să ne păstrăm o oarecare independență de gândire. 
În ianuarie, când a plecat, a plecat la insistențele lui. Noi 
voiam să rămână și el a zis: „Nu, nu o să dea bine pentru 
voi, găsiți-vă alt șef!”. El s-a retras. 
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- Ziarul a devenit, pentru câteva zile, Scînteia 
Poporului.

- Da, atunci, peste noapte, l-a numit așa Anghel 
Paraschiv.

În timp ce povestește, Sergiu Andon gesticulează, 
din când în când, de parcă ar vrea să pună mâna aievea pe 
amintiri. Își amintește de locul fiecărui coleg din redacție. 
Știe și cum erau așezate birourile… Povestea despre 
Scînteia mi-a adus clar sentimentul că acest ziar-fenomen 
a fost aproape… personificat. În conștiința oamenilor, 
Scînteia a căpătat trăsături de… femeie. „Redacția 
Scînteii… Paginile Scînteii...” – Mai mult jurnaliștii „noi” 
îi alătură termenul de „ziar”. Pentru seniori, „Ea” are 
parfumul vremurilor în care curajul era dat, mai ales, de 
tinerețe! Iar „Ea”, „Scînteia” a fost ca o femeie elegantă, 
pedantă în societate, care, dincolo de ușile redacției, i-a 
format pe cei care au iubit-o, cu tact, seducându-i așa 
cum doar presa poate. Apoi, îl întreb pe avocatul Sergiu 
Andon despre anii de… după. Cum o mare iubire se uită 
greu – iar Scînteia, prin tot ce a însemnat ea a fost marea 
pasiune a multor oameni de presă – mă întreb care este 
povestea ziarului Adevărul…

- La Adevărul avea să fie o perioadă frumoasă?
- A fost o perioadă superbă, nu frumoasă! Adevărul 

era cea mai autoritară instituție de presă din țară. Cred 
că Ion Marin a fost ales redactor-șef adjunct, încă de 
la început. Și eu am făcut parte din colegiul director. 
Destul de repede, Ion Marin a inițiat serialul de luptă 
împotriva corupției. A avut intervenții cu totul și cu totul 
remarcabile. Îmi amintesc, de pildă, că în preajma unor 
alegeri locale a publicat, în penultima zi de campanie, 
un articol denunțător la adresa candidatului FSN. De 
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unde era dat câștigător, a pierdut alegerile. Ion Marin 
avea forță. 

- Când n-a mai fost bine la Adevărul?
- N-a mai fost bine când au început interesele.
- Financiare?
- Da. Cam în 1994… Eu am plecat de acolo înaintea 

lui Ion Marin. Etapele de la Adevărul au fost următoarele: 
întâi conducerea lui Darie Novăceanu – împrospătarea 
redacției și cu oameni noi și retragerea, inclusiv biologică, 
a „dinozaurilor”. A urmat „Revolta de Adevărul” – Greva, 
1990-1991. Ion Marin a avut un rol cu totul aparte. Acela 
a fost momentul în care Darie Novăceanu, ca prieten al lui 
Petre Roman, prim-ministru la acea vreme, a încercat să 
obțină Adevărul. S-a pus la cale un complot – contituirea 
unei societăți pe acțiuni, care să-i treacă în proprietate… 
Planul a fost dejucat. E poveste lungă… Noi visam, cu 
toții, să fie proprietatea ziariștilor, a corectorilor… mă 
rog, proporțional cu aportul fiecăruia la apariția ziarului. 
Planul a fost dejucat în vreo optsprezece ore, în mai 
multe maniere. Convocarea acestei adunări generale a 
tuturor salariaților a fost o urmare a unei incitări pe care 
a făcut-o un grup, în care, printre alții, ne aflam Viorel 
Sălăgean, Dumitru Tinu și eu. Eu eram președintele 
Societății Ziariștilor, pe țară. Aflasem că Darie Novăceanu 
îi oferea, pe TVR1, un interviu lui Vartan Arachelian. 
L-am convins pe realizator să-l întrebe dacă e adevărat 
ce aflasem noi că se intenționa cu Adevărul. Planul lor 
era ultrasecret. Vartan n-a știut exact de ce întreabă, 
dar a adresat întrebarea, care l-a blocat pe Novăceanu. 
Acest episod a făcut să se convoace adunarea, în care se 
miza pe docilitatea oamenilor. Nu te luai, în presă, de 
gât cu președintele. Sau cu primul-ministru… Era altă 
mentalitate. Novăceanu era profesionist, totuși… Dar 
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atunci, planul lui Novăceanu nu a ieșit datorită unor 
cuvinte, printre care cele ale lui Ion Marin. Adunarea 
aceea a fost evenimentul cel mai incendiar la care am 
asistat, în lunga mea viață. Pe loc, Cristian Tudor Popescu 
a recunoscut înțelegerea, demascându-i și mai tare, iar 
Novăceanu a plecat. Adevărul a rămas cu resurse să 
apară, pentru două săptămâni. Puteau să ne fie fatale… 
Ne-a salvat un credit. După această etapă a urmat etapa 
cu adevărat frumoasă – ziariștii aveau idei, se muncea 
pe rupte! Ion Marin, ca redactor-șef adjunct și membru 
al Consiliului Director, conducea inclusiv resortul 
Probleme sociale, pe care l-a făcut să zbârnâie. Dar, apoi, 
în împrejurări pe care și el le-a demascat, de-a lungul 
timpului, câțiva dintre colegii noștri de conducere au 
început să facă diferite înțelegeri. Ion Marin n-a fost de 
acord cu acest nucleu mercantil. La Adevărul începuseră 
încercările de a se scăpa de idealiștii incomozi. 

Situația ziarului Adevărul a fost dezbătută îndelung 
în presă. O parte a presei a umplut pagini întregi și zile-n 
șir de emisiuni s-au scurs în încercarea de a suprinde, cât 
mai fidel situația de acolo. O altă parte a presei, dimpotrivă, 
a tăcut. Și, cum uneori și tăcerea este un răspuns, probabil 
că istoria de mâine a presei românești își va spune cuvântul 
– potrivit ori ba – și asupra acestei… spețe.

- Peste vreme, ați vorbit și despre ziarul său, 
Ulima oră?, schimb eu subiectul.

- Da. Îmi plăcea și titlul! Era un ziar incisiv.
- Despre ce vorbeați când vă întâlneați, acum, în 

anii din urmă?
- Ne întâlneam mai mult în împrejurări oficiale. 

Eram oameni ocupați, amândoi. Țin minte că m-a invitat 
la o lansare de carte, a lui, la Târgul Gaudeamus… L-am 
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vizitat și la redacție, ne auzeam la telefon când mai apărea 
câte un articol, mai ales despre istoria ziarului Adevărul. 

- Care este emoția care vă va rămâne în amintire, 
despre Ion Marin?

- Imaginea lui de Tigru Alb – o specie pe cale de 
dispariție. Mă refer la specia non-oportuniștilor! Lumea 
noastră contemporană este plină de oportunism. E mai 
mult oportunism decât pe vremea lui Ceaușescu, dar 
este un oportunism deghizat: zici ca ei și faci ca tine… 
dacă o barcă are avans, sari în ea. Nu există principii, 
nu există continuitate, iar asta o să ne distrugă. Există 
compromisuri, la tot pasul. Compromisul de profesie! 
Cred că se va ajunge ca aceia care au principii să fie priviți 
ca și cum ar avea un defect, un soi de naivitate… În această 
lume în care domină oportuniștii, non-oportuniștii, cei 
care nu se abat de la principiul lor de viață, sunt o raritate 
umană. Eu îi numesc tigri albi!

- Vă povestea despre sudenții pe care îi avea? 
Regăsea la ei aceste calități?

- L-am văzut pe Ion Marin și l-am acceptat în ipostază 
de ziarist tăios, anchetator, necruțător, revoluționar – 
dacă nu pe o baricadă, pe o scară de lemn, cum v-am 
povestit! Dar mereu la înălțime. Nu mi-l închipuiam însă 
ca dascăl. În ceea ce mi-a povestit, făcea întotdeauna o 
antiteză între Facultatea unde preda el și alte facultăți.
Vorbeam despre cum se face presa. Spectaculosul ține 
de reflexul ziariștilor, însă spectaculosul descoperit în 
viață e una, și cu totul altceva este spectacularul fabricat 
cu minciuni. Era foarte încântat la gândul că el cultivă 
adevărata tradiție a presei. 

Îmi amintesc de momentul despărțirii de Ion Marin, 
la Cimitirul Bellu… Sergiu Andon a găsit atunci puterea 
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să le vorbească celor reuniți despre colegul său. Un gest 
în plus față de acela de a-i rupe timpului personal câteva 
ore pentru a fi acolo, ultima dată alături de cel pe care 
l-a numit, atât de frumos, „un Tigru Alb”. Îl întreb cum 
pot fi… motivate absențele altora.

- Eu însumi nu merg la înmormântări. Nu-mi place 
să merg. Nu am vreo fobie de răceala morții, dar nu merg 
pentru că nu cred în ceremonie. Prefer să rămân cu o 
ultimă amintire din viață, despre omul respectiv. Nu cred 
în ceremonii – nu merg nici la nunți. Eu iau ca model 
ieșirea din viață a scriitorului Aurel Baranga – atât de 
discret! Așa e retragerea din viață, pe gustul meu. Ceea ce 
nu înseamnă că nu recunosc dreptul oamenilor de a avea 
ceremonii. Ei bine, faptul că am simțit nevoia să merg 
la Ion Marin… Pentru mine, prin ochii mei, a fost plină 
toată capela și aleile cimitirului! Nu că l-am iubit eu mai 
mult decât alții, dar am considerat că este un moment 
mai mult decât greu. L-am considerat așa tocmai pentru 
că am înțeles că a murit un Tigru Alb. Cred că, dacă ar fi 
posibil să-l întrebăm, peste Lumi, pe Ion Marin „Ioane, 
de ce crezi că n-au venit oamenii la înmormântarea ta?”, 
ar răspunde, cu multă satisfacție, „Pentru că eram tăios 
și i-am incomodat! Mă mândresc cu asta și nu regret!”. 
Poate că la înmormântarea unui oportunist, ar fi venit 
mai mulți. 

Sunt sigură că legătura profesională dintre Sergiu 
Andon și Ion Marin nu poate fi uitată. Îl întreb pe domnul 
avocat dacă prietenul și colegul său de odinioară i-a 
povestit și despre ipostaza sa de… tată. „Nu știu asta 
doar din povestiri! Eu chiar i-am cunoscut fetele! Venea 
cu ele la redacție, la anumite serbări. Le țin minte – 
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foarte reușite, minunate! Le iubea foarte mult, era foarte 
mândru de ele. Era mândru până la a te face gelos pe tine, 
ca tată de alți copii.” 

Apoi, îl provoc din nou pe Sergiu Andon să 
străbatem timpul, până la momentul în care Ion Marin 
a întâlnit-o pe cea care avea să-i devină soție.

„Eu pe Teodora Marin o știam vag. Am cunoscut-o 
apoi, după ce a plecat din Televiziune, într-un post 
important la o galerie de artă. Atunci am avut o altă 
imagine a cuplului lor. Până atunci nu fusesem cu adevărat 
atent – știu că este jovială, o persoană amabilă, dar eu 
am fost reținut pentru că, de regulă, cu Ion Marin nu 
vorbeam mult despre viața personală. Dar, răspunzând 
cât am putut invitațiilor lor la vernisaje, imaginea lor mi 
s-a consolidat ca fiind aceea a unui cuplu elevat, în primul 
rând. Eu nu făceam parte neapărat din lumea acestor 
evenimente ale arte, dar mă duceam. Mă duceam, de 
dragul lor! Îmi era foarte clar că se iubesc foarte mult!” 

Mă pregătesc să plec de la întâlnirea cu avocatul 
Sergiu Andon. Telefoanele dumnealui încep să sune – 
sunt producătorii de la principalele posturi de televiziune, 
care vor o opinie în direct, o radiografie a zilei. Înainte de 
plecare, acest om atât de ancorat în prezentul mediatic, 
îmi mai spune o dată „pe Ion Marin nu am să-l pot 
compara cu nimeni. El n-are termen de comparație prin 
intransigența sa, prin consecvența cu sine însuși și prin 
incapacitatea de compromis. Nu cred că i-a fost comod!”. 

Traversez Bulevardul Magheru. În biroul său de 
la sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști i-am strâns 
mâna, salutându-l, jurnalistului Doru Dinu Glăvan 
– următoarea mea călăuză prin labirintul amintirilor. 
Un nume care a căpătat și chip, după ce, în copilăria 
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mea îi auzisem numele la radio de atâtea ori încât parcă 
devenise un exercițiu melodios al Actualităților, alături 
de Cotele Apelor Dunării. 

- În primul rând, pe Ion Marin l-am cunoscut din 
scris, în perioada în care lucra la Scînteia. Când a apărut 
acest nume nou în presa de atunci, Ion Marin, am căutat 
să aflu despre el. Ca vârstă, ne despărțea un deceniu. Când 
am întrebat „Cine este Ion Marin?”, am aflat că era un 
tânăr care s-a remarcat prin reportajele și anchetele sale. 
Aborda tăios temele despre care scria. L-am cunoscut 
așa, prin nume, vreo câțiva ani. Apoi a apărut Revoluția 
și atunci am aflat cum Ion Marin alerga, și alături de alți 
ziariști, între locurile Revoluției și redacție. De la colegii 
mei de presă din București – eu lucram la radio – am 
aflat că acest Ion Marin este cel care a venit cu ideea ca 
ziarul la care lucra deja să se numească „Adevărul”. Eu 
știu acest lucru încă de atunci! Așa a fost! Spun aceasta 
pentru că, apoi, s-au găsit destui care să răstălmăcească 
acel moment sau care să-și asume acest lucru. Mie mi s-a 
confirmat că Ion Marin a fost cel care a dat numele de 
„Adevărul”, el nefiind un tartor la Scînteia, ci un jurnalist 
efervescent! Sigur, nu era un om confortabil, de aceea unii 
au încercat să-l înlăture. El s-a retras din „lupta pentru 
ciolan”, care ajunsese să fie la Adevărul…

- Când ați ajuns să fiți față în față, prima dată?
- A fost invitat la Radio, de Anca Florea. Ea mi-a 

spus: „Doru, l-am invitat pe Ion Marin – tu știi ce jurnalist 
este acesta?!”… Adică venea să-mi confirme ce știam eu 
despre el. Noi nu am fost colegi de redacție, dar am fost 
colegi de presă. Știam că Ion Marin apără dreptatea, 
apără adevărul, mi se confirmase acest lucru. Atunci 
l-am întâlnit, în fața clădirii Radio, când era așteptat 
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să intre în emisiune. Până atunci nu-l văzusem, ci mi-l 
imaginam, din cele câte îmi erau povestite despre el, de 
colegi. Atunci l-am văzut prima dată – cu mustață, cu 
expresia lui destul de dură, a omului care nu lasă loc de 
întors, tipul de jurnalist care-și cunoaște calea. Nu l-aș 
caracteriza ca fiind un om dur, ci mai degrabă ca fiind un 
om hotărât. Tonul vocii sale susținea ideile în care credea!

- Sunteți om de radio. Pentru realizatorii de radio, 
vocea este extrem de importantă. Chipul lui Ion Marin, 
pe care l-ați descoperit mai târziu, semăna cu imaginea 
pe care o aveați despre el, zugrăvită de tonul vocii?

- Da. Vocea lui exprima tenacitate.Nu rostea 
cuvintele rotund, ci direct. Vocea lui avea expresia omului 
de o mare fermitate. La o adică, puteai să spui că este și 
încăpățânat! 

Apoi anii au trecut. Doru Dinu Glăvan s-a dedicat 
unui radio regional. 

- Odată cu noile perspective ale carierei mele, nu 
mai aveam atât de multe tangențe cu Ion Marin. Mereu 
întrebam ce mai face, îi întrebam pe colegi dacă l-au mai 
chemat la emisiune. Apăruse, între timp, ziarul Ultima 
oră. Urmăream evoluția acestui ziar. Apoi, mai târziu, a 
venit momentul, în 2012, când am fost ales Președinte al 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Atunci am 
reluat legătura mai des cu Decanul Facultății de Jurnalism 
de la Universitatea Hyperion din București… Ion Marin.

- Există vreun demers jurnalistic pe care vi-l amintiți 
aparte, în cariera lui Ion Marin?

- Nu există un singur exemplu… Tot ce a făcut el în 
presă, tot ce a scris… am simțit că a muncit cu dedicare. 
Îl citeam și simțeam că a scris ce-aș fi vrut și eu să se 
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scrie. Distanța geografică exista între noi, dar în idei ne 
asemănam. Apoi, în 2012, am revenit mai des la București 
și mi-am căutat parteneri. M-am putut baza pe Ion Marin. 
Știam că fusese și cenzor al Clubului Român de Presă. 
L-am cooptat cenzor la Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România. Ion Marin m-a ajutat mult. Mă gândesc și 
la modul în care a fost alături de mine în lupta pentru ca 
jurnalismul să obțină calitatea de a aparține domeniului 
creației. Nici nu m-am așteptat la o asemenea implicare! 
El avea o mulțime de proiecte pentru facultatea la care era 
decan. Voia să facă o mulțime de lucruri pentru studenți!

- În generația de jurnaliști de astăzi, găsiți oameni 
care să-i semene în temperament și în determinare?

- În temperament și în determinare mai sunt 
oameni care să îi semene. Dar nu pot ajunge să-i semene 
la caracter! M-a impresionat povestea lui. Distincția „Ion 
Heliade Rădulescu” este cea mai importantă distincție a 
noastră, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. 
Voiam să i-o oferim, așa cum se cuvine, pe o scenă, la 
împlinirea a douăzeci de ani de existență a ziarului 
Ultima oră. Și, când colo, distincția a fost decernată post 
mortem… Cu câtă responsabilitate îmi spusese că nu 
poate onora invitația și că trebuie să o amânăm… abia 
acum înțeleg!

- Când ați vorbit ultima dată și despre ce?
- Cu vreo câteva săptămâni înainte de a muri… 

Eu sesizam în vocea lui, de la o convorbire la alta, că se 
întâmplă ceva grav. Apucase să-mi spună la telefon, odată 
„Știi, îmi pare rău că nu le-am trimis pe fetele mele să 
ia distincția, până acum… Să știe și ele ce tată au avut!”. 
Ultima dată când am vorbit cu el m-am oferit să-i aduc 
distincția care, în tot acest timp, a stat la mine în birou. 
A refuzat, mi-a spus că se face bine și vine el să o ridice… 
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- Ce ar trebui să le rămână în minte, despre Ion 
Marin, oamenilor care l-au cunoscut mai puțin?

- O carte bine scrisă despre el. 

„O carte bine scrisă despre el”… aceste cuvinte îmi 
stăruie în minte. Îmi amintesc de momentele dintâi, în 
care soția sa mi-a încredințat acest proiect… Mă gândesc 
iar că, indiferent câte mâini vor susține cartea aceasta și 
câte perechi de ochi o vor citi, cu fiecare pagină pe care 
o aștern mă gândesc, în primul rând, dacă i-ar fi plăcut 
Domnului Profesor… Domnului Decan.

Călătoria printre amintiri continuă, avându-l 
drept povestitor, acum, pe un jurnalist al cărui nume a 
impus dintotdeauna respect: Sorin Roșca Stănescu. 
Întâlnirea cu acest ziarist-reper, parcă dintotdeauna în 
presă, are ca lumină gândul de a-mi povesti „cum a învins 
timpul un om ca Ion Marin”. 

„Știu. Pare brutal ceea ce mă pregătesc să afirm. – 
își începe povestirea Sorin Roșca Stănescu – Și anume că 
nu contează decât prea puțin faptul că Ion Marin s-a dus 
dintre noi, la o vârstă de 61 de ani, la care cei mai mulți 
sunt încă în putere. Desigur, e dureros pentru familia 
lui că s-a întâmplat așa. Și pentru prietenii săi cei mai 
apropiați. Dar, în realitate, asta contează prea puțin. 

Durata reală a vieții oricărui om se măsoară în 
intensitatea arderii sale. Mai puțină semnificație are 
numărul de ani trăiți și infinit mai multă semnificație 
are ceea ce ai reușit să faci din viața ta trăită pe pământ. 

Din această perspectivă, fără să fi fost un prieten 
apropiat al lui Ion Marin, ne-am intersectat de mai multe 
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ori în momente cruciale ale carierei noastre. Amândoi am 
fost jurnaliști. Amândoi am fost jurnaliști de investigații. 
Fiecare, în felul lui, s-a aflat în prima linie. Și unul și altul 
am avut în spate o solidă pregătire juridică. Dar nu despre 
mine este vorba aici, ci despre modul în care l-am văzut, 
l-am perceput și l-am apreciat atunci când viața noastră 
s-a intersectat. Așa că, fără să vreau, voi spune câte ceva 
și despre mine. 

Anul 1989 ne-a găsit separați și, în acelasi timp, 
împreună. În 1989, eu lucram la Informația Bucureștiului, 
la departamentul de Probleme Cetățenești, iar Ion Marin 
la Scînteia. Tot la Probleme cetățenești. Și, fără să ne 
cunoaștem altfel decât din vedere și fără să avem unul cu 
altul vreo comunicare specială, am acționat, fiecare în parte, 
aproape automat și aproape identic, la căderea regimului 
comunist. Eu am dat numele ziarului «Libertatea», 
înlocuindu-l pe cel de «Informația Bucureștiului». Am 
procedat astfel pentru că, în urmă cu un an, scosesem, pe 
sub nasul Securității, în mod ilegal și periculos, împreună 
cu un bun prieten și cu soțiile noastre, un ziar ilegal care 
se numea «Libertatea». Și am scris și primul articol, pe 
care l-am semnat cu numele meu și care descria, minut cu 
minut, ce se întâmplase cu o zi înainte, la Intercontinental. 
Iar Libertatea a fost primul ziar care a apărut chiar înainte 
ca Nicolae Ceaușescu să își ia zborul cu elicopterul.

În altă parte, în Casa Scînteii, devenită, mai târziu, 
Casa Presei Libere, ziaristul de investigație Ion Marin a scris 
un memorabil text, «Scânteiștii se dezic de minciună», pe 
care l-a semnat cu numele său în singurul articol semnat din 
Scînteia Poporului, asa cum s-a numit, o singură zi, fostul 
ziar comunist. Și asta, în timp ce «colegii săi» pregătiseră și 
un alt ziar, cu vechiul nume și cu vechiul conținut, întrucât 
le tremurau nădragii de frica dictatorului. 
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În anul în care, după ce am fost publicist comentator 
la România Liberă, am devenit redactor-șef adjunct la 
Evenimentul Zilei, anul 1992, Ion Marin ajunge și el 
redactor-șef adjunct la Adevărul. Pentru ca, în 1996, 
să demisioneze din toate funcțiile, în semn de protest, 
întrucât publicația fusese vândută. Și înființează ziarul 
Ultima oră. 

De aici încolo, destinele noastre nu mai seamănă. 
Eu înființasem, cu doi ani mai devreme, Ziua, care a 
devenit un puternic trust de presă. El a ales o traiectorie 
mai deșteaptă. A primit o bursă The Guardian – 
puternica publicație londoneză – a reușit o performanță 
extraordinară pentru un ziarist român: să impună 
articolul 16, alineatul 2 din Constituția României, 
articol, slavă Domnului, în vigoare și astăzi, care spune 
că «nimeni nu e mai presus de lege»; apoi, până în 2002, 
a fost realizator la televiziunea publică și membru în 
Consiliul de Administrație. 

Flacăra lui Ion Marin a ars cu mare intensitate, dacă 
stăm să ne gândim că a scris șase cărți, romane și proză 
scurtă, și nu mai puțin de zece cărți de specialitate în 
geopolitică, ordine constituțională, terorism și jurnalism. 

Iar dacă nu ajunge, a fost și decan al Facultății de 
Jurnalism a Universității Hyperion. Cu alte cuvinte, a avut 
timp, până când s-a dus în cele veșnice, să pregătească 
generații întregi de ziariști. 

Și poate nu este deloc întâmplător faptul că postfața 
propriei mele cărți despre istoria ultimului sfert de veac 
de jurnalism în România este semnată de nimeni altul 
decât Ion Marin. 

A fost un glonț de argint, care și-a străbătut traseul 
într-un timp extrem de scurt și care și-a atins cu precizie 
ținta”.
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Sorin Roșca Stănescu l-a asemuit pe Ion Marin cu 
un „glonț de argint”. O asemenea imagine, trasată de 
unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai României, e 
de ținut minte! Am să o păstrez printre gândurile despre 
Ion Marin.

Povestea continuă: într-o zi friguroasă, la un ceai 
cald, într-o cafenea din București asemenea celor în care 
jurnaliștii și blogerii își redactează articolele uneori, l-am 
cunoscut pe George Stanca. 

„L-am cunoscut pe Ion Marin ca rival într-o cauză 
mediatică, prin anii ’80. El a avut niște articole critice 
la adresa unui director de mină din Valea Jiului”, îmi 
spune ziaristul.

Îmi amintesc deja povestirea istorisită anterior, 
în aceste pagini, de către avocatul Sergiu Andon. Iată 
cum amintirile oamenilor despre Ion Marin se verifică, 
o dată în plus. Îl las pe interlocutorul meu să continue 
firul rememorării.

- Ziarul Scînteia, unde scria Ion Marin, era un 
ziar puternic și foarte influent. Întâmplarea a făcut ca 
directorul acelei mine, pe care Marin l-a criticat, să fie 
foarte bun prieten cu mine. Dar eu nu aveam nivelul pe 
care-l atinsese atunci în presă Ion Marin. Îl sfătuiam din 
umbră pe amicul meu ce mișcări să facă. Deci noi am 
avut o… polemică. Pot să spun chiar că, într-un anumit 
fel, regret că n-am avut curajul să-i spun lui Ion Marin că 
eram implicat. Tot am așteptat momentul să îi spun că 
eu eram omul din spatele acelui individ cu care se certa 
tot timpul. Dar n-a mai venit vreodată acel moment… 
nu l-am mai apucat. Ar fi fost interesant să reflectăm 
împreună la acel subiect. După 1990, l-am cunoscut pe 
Ion Marin în efervescența aceea nebună: toți făceam 
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reviste. Eu îl invitam să scrie la revista mea, el mă invita 
să scriu la publicația lui… A apărut mereu în față datorită 
calităților sale. El știe de ce a plecat de la Adevărul. Erau 
foarte mulți oameni corupți. Unii trăiesc încă, alții au 
plătit chiar cu viața din pricina lucrurilor de acolo… Încă 
mai sunt în presă ziariști care par să fie modele pentru 
tinerii jurnaliști și pentru cititori, dar probabil că va 
veni momentul în care își vor arăta adevărata față. Eu 
m-am împrietenit cu Ion Marin pentru că am văzut că era 
singurul om care a mers pe o cale normală, dreaptă, fără 
să se lase șantajat. N-am fost prieteni foarte apropiați, 
dar viața jurnalistică ne-a adus deseori în locurile și la 
evenimentele în care se adunau jurnaliștii. Era cât-pe-ce 
să fim colegi și la Universitatea Hyperion, dar nu a fost 
să fie. Ne-am regăsit în proiectul său, Ultima oră. Acolo 
am scris destul de des. În rest, am tot amânat ocaziile 
de a ne vedea, crezând că suntem eterni. Acum, de la 
o vreme, am început să le spun prietenilor mei, când îi 
salut, „mă bucur că trăiești!”. Până acum, le spuneam 
doar „mă bucur…”. Acum îi îmbrățișez când ne întâlnim. 

- Ion Marin v-a fost prieten?
- Eu cu Ion Marin n-am fost prieten niciodată. 

Dușmani – niciodată. Rivali – câțiva ani, pe o cauză. 
Colegi de presă – toată viața! Eu la Adevărul am lucrat în 
perioada în care Dinu Patriciu a luat ziarul. Dintre toți cei 
care au fost la ziar înainte, pe Ion Marin l-am respectat cel 
mai mult. Mi-a plăcut omul acesta. La ceilalți am mirosit 
și corupție – e doar o opinie, nu pot să o dovedesc. Eu 
am și știut să evit teme incomode. Pe Ion Marin îl citeam 
cu obidă. Avea niște poziții foarte dure, se vedea că este 
un om al dreptății. Nu doar părea a fi un om drept, ci 
chiar era! Acum meseria de jurnalist s-a degradat. Acum 
jurnaliștii sunt, mulți dintre ei, turnători la un Serviciu. 
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Ion Marin a fost un om cinstit și n-a trișat. El nu depindea 
de nimeni, deranja mult acolo unde lucrurile nu erau 
bine. Ion Marin a adunat în jurul lui oameni corecți.Acest 
lucru ar trebui să se știe despre el. Am mare încredere că, 
din punct de vedere moral, studenții lui Ion Marin nu-l 
vor face de râs pe Maestrul lor. La noi uitarea e politică 
națională. Pe Ion Marin să nu-l uite de tot! 

Câteva zile mai târziu, îl cunosc pe domnul 
Carol Roman, a cărui semnătură a parcurs peste jumătate 
de secol prin lumea presei de ieri și de azi. Jurnalistul 
readuce în prim-plan „un atribut definitoriu: decența”.

„Oamenii, de obicei, prin comportament și mișcări, 
prin atitudini și vorbire, sunt categorisiți, adesea, cu câte 
un epitet: «e un om inimos», «e un om vioi», «e un om 
modest», «e...». Atunci când m-am gândit să exprim câteva 
cuvinte despre admirabilul meu prieten Ion Marin – care 
a plecat prematur dintre noi – dorind să aleg dintre toate 
acestea o imagine fidelă, nu m-am decis ușor; atunci am 
hotărât categoric: toate aceste epitete reunite îl definesc 
pe acest om care, pe lângă virtuțile mai sus arătate, a 
avut și calitatea de a fi extrem de decent. Având o cultură 
temeinică, experiență și o prezență strălucită în presă, 
Ion Marin a trecut printre oameni și a parcurs profesia 
și breasla cu un timbru egal, neforțat ori îndulcit, care 
dovedea echilibrul, distincția și, mai cu seamă, decența. 

Ne aflam împreună la Beijing, într-un grup de 
ziariști invitați la Olimpiada din China, în anul 2008. A 
avut loc un seminar ad-hoc – la care au participat mai 
mulți colegi de presă – despre sportivitate, în sensul său 
moral. Ion Marin, ziaristul consacrat, cu o experiență 
imensă în media, s-a prezentat modest, calm, susținând 
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un punct de vedere rațional. Toată lumea l-a admirat. 
În primul rând, pentru ținuta exprimată de prezentarea 
sa, pentru argumentația și punctul său de vedere, pentru 
tonalitatea egală a discursului. Nu este cazul să înfățișez 
prezențele stridente ale altor ziariști, și din alte țări, cu o 
carte de vizită extrem de modestă... Ion Marin însă, s-a 
înfățișat cu totul diferit – un ziarist cu experiență, decent, 
echilibrat, plasat fix pe tema în dezbatere. La sfârșitul 
discuțiilor, mai mulți participanți s-au interesat: «Cine 
este acest om?». Abia atunci au aflat că prietenul nostru 
era unul dintre ziariștii români reputați, având în urma 
sa numeroși ani puși în slujba presei. 

 Îmi amintesc cu nostalgie de acest episod, acum, 
când, din păcate, trebuie să vorbesc despre Ion Marin, 
coleg și prieten, la timpul trecut...”

Un alt nume important al presei din România 
este Octavian Andronic, cel care a reușit să schițeze 
realitatea atât prin cuvinte potrivite, cât și prin caricaturile 
pe care le desenează pentru a-și ilustra punctele de 
vedere, „artificii” care l-au făcut și mai cunoscut, și mai 
îndrăgit de către cititori!

- Când și cum l-ați cunoscut pe Ion Marin?, îl întreb 
pe cel recunoscut și sub numele de Ando, prescurtare pe 
care o folosește ca să-și semneze ilustrațiile.

- Înainte de Revoluție, drumurile noastre s-au 
încrucișat mai rar. El lucra la Casa Scînteii, la ziarul 
Scînteia, iar eu lucram în strada Brezoianu, la Informația 
Bucureștiului. După Revoluție ne-am confruntat, în cadrul 
concurenței acerbe dintre publicațiile noastre - Libertatea 
și Adevărul. Cea mai critică perioadă a fost aceea în care el, 
instalat ferm pe baricada anticorupției, îl ataca sistematic 
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pe unul dintre corifei – Triță Făniță de la Agroexport –, iar 
Libertatea îi oferea spațiu de replică acestuia, contra cost, 
în rubricile de publicitate. Am reușit să ne apropiem abia 
după ce el a părăsit Adevărul, în urma unui conflict acut 
cu conducerea ziarului – Dumitru Tinu și Cristian Tudor 
Popescu – și după ce, la rândul meu, am părăsit Libertatea, 
în urma vânzării ziarului către grupul elvețian Ringier. Cel 
mai adesea ne-am întâlnit în emisiunile-dezbateri pe care 
le făceam amândoi într-o perioadă, fiind, pe rând, gazde 
sau invitați. Împreună… propriu-zis, nu am lucrat. Aveam 
însă idei și puncte de vedere comune. Cel mai mult ne-
am apropiat demersurile publicistice în care combăteam 
politica bezmetică dusă de Băsescu și de anturajul său 
de tristă amintire. Ne publicam comentariile în ziarele 
noastre electronice – Amos News și Ultima oră. A fost 
o colaborare care s-a întins pe mai mulți ani, până la 
dispariția sa prematură din câmpul presei.

- Există un demers jurnalistic al său care v-a rămas 
în amintire?

- Desigur. A fost vorba, mai întâi, de campania 
anti-Agroexport, în care dispunea de informații și 
argumente serioase pe care însă autoritățile de atunci nu 
au găsit de cuviință să le ia în seamă. A fost apoi campania 
pe care a dus-o împotriva Clubului Român de Presă, în care 
membri fondatori am fost amândoi și pe care l-a atacat 
pentru deturnări flagrante de la scopul în care fusese creat. 
Nu mai puțin pertinente au fost observațiile și acuzațiile 
sale la adresa privatizării dubioase a ziarului Adevărul, ziar 
la a cărei creare a avut o contribuție hotărâtoare.

Pentru că Octavian Andronic are nu doar instinct de 
jurnalist ci și „ochi” format, care-l ajută să traseze detaliile 
desenelor sale, îl întreb cum l-a perceput pe Ion Marin.
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- Un temperament vulcanic, uneori excesiv, însă 
întotdeauna drept și corect. Puteai să nu fii de acord cu 
tacticile și strategiile sale jurnalistice, dar nu și cu demersul 
moral și deontologic. Cu acestea n-aveai cum să nu fii de 
acord! A fost un autentic luptător pe baricada – din păcate 
șubredă – a anticorupției și a antiminciunii, în general. 
I-am admirat tenacitatea și determinarea cu care s-a dedicat 
carierei didactice. Era, cu adevărat, omul de la care studenții 
aveau ce învăța, pentru că reprezenta un model autentic de 
jurnalist activ. Cred că articolele lui pot servi oricând drept 
modele de abordare deontologică și de talent și că ele n-ar 
trebui să lipsească din nicio bibliotecă de specialitate.

- Cea mai emoționantă amintire despre Ion Marin?
- …Și ultima… Întâlnirea noastră, prin martie 

2016, la ultimul meu vernisaj de caricatură, de la Galeria 
Orizont. Știam despre suferința lui, m-a impresionat 
faptul că făcuse efortul să fie prezent – ca, de altfel, la 
mai toate evenimentele publice pe care le-am organizat. 
Era vizibil slăbit, dar nu mi-am închipuit că era atât de 
aproape de inevitabilul final. Viața a fost nedreaptă cu el, 
pentru că nu merita sub nicio formă să sufere cât a suferit.

- De ce timpul nu are, uneori, răbdare?
- E o întrebare căreia, din nefericire, Ion Marin nu 

mai are cum să-i răspundă. Deși el ar fi fost unul dintre 
cei mai potriviți să ofere o explicație.

- Un cuvânt de bun rămas?
- Ar fi inutil. Nu ne-am despărțit decât temporar. 

Ne vom regăsi acolo unde ne este locul.

Călătoria prin anii de presă, în care Ion Marin a scris 
istorie, așa cum s-a priceput – și sunt atât de mulți cei 
care spun că s-a priceput! – continuă odată cu întâlnirea 
cu un alt jurnalist implicat în pesisajul media din prezent: 
Bogdan Ficeac. 
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„Pe Ion l-am cunoscut din articolele lui, cu mult timp 
înainte de a-l cunoaște personal. «Corupția în serial» este 
și va rămâne un remarcabil demers jurnalistic al unui om 
ce pornise o luptă tenace, dar temeinic documentată cu 
un sistem ce se construia strâmb în acei ani tulburi de 
după Revoluție. Alături de editorialele sale pe aceeași temă, 
serialul ce a provocat demisii spectaculoase de miniștri și 
de înalți funcționari publici a conferit ziarului pe care l-a 
slujit cu devotament acea autoritate necesară pentru a se 
impune în conștiința publică drept apărător al adevărului. 
Tot el a fost cel care a propus și impus numele publicației 
Adevărul, precum și adoptarea cunoscutei devize «Nimeni 
nu e mai presus de lege», cum spune articolul 18 din 
Constituția României. A demisionat în 1996, când s-a 
pus problema vânzării ziarului către un om de afaceri 
controversat. Pentru că nu suporta compromisul. Pentru 
că nu suporta necinstea. Pentru că nu suporta ipocrizia. 
A fost un om vertical și un prieten de nădejde. Ne-am 
intersectat adesea în activitatea gazetărească, mai ales că 
redacțiile noastre – Adevărul și România liberă – erau 
învecinate; și am construit, în timp, o relație de prietenie 
și respect reciproc. Dincolo de diferențele marcante dintre 
gazetele noastre vizavi de politica acelor ani, ne unea 
aceeași preocupare și îngrijorare față de ofensiva corupției, 
fiecare în felul lui încercând să-și facă datoria de jurnalist, 
dar mai ales de cetățean trăitor într-o societate care atunci 
se așeza și voiam să se așeze pe temelii sănătoase. 

El a plecat în 1996 de la Adevărul, eu am plecat un 
deceniu mai târziu de la România liberă, după ce ziarul meu 
– tristă coincidență – a fost și el vândut unui om de afaceri 
controversat. Ne-am întâlnit după ani buni, la Universitatea 
Hyperion, unde fusesem invitat pentru o prelegere. Am 
depănat amintiri și, ca o concluzie firească a unei discuții 
între doi vechi prieteni și ziariști veterani, mi-a propus să 
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mă alătur colectivului profesoral de la facultatea pe care o 
păstorea în calitate de decan. Cu delicatețe și profesionalism 
m-a sprijinit în acomodarea în cariera universitară și în 
parcurgerea tuturor etapelor, de la poziția de profesor 
asociat până la cea actuală, de conferențiar universitar.

Remarcabilă era puterea lui de a strânge oameni 
inimoși într-o mare familie, de a aplana cu lejeritate inerente 
animozități, de a conduce o facultate sau o redacție de ziar 
nu ca un șef, ci ca un părinte, ca un frate mai mare. Nu 
întâmplător, colegii de facultate sau de redacție, fie tineri, 
fie apropiați de el ca vârstă, îl numeau, cu afecțiune,«Tata 
Jean». Chiar dacă nu te întâlneai prea des cu el, știai că 
Tata Jean este acolo, că are grijă ca lucrurile să meargă cum 
trebuie și ca fiecare să se simtă protejat și apreciat.

Și-a păstrat neatinse principiile – poate și de aici îi 
veneau acea impresionantă liniște sufletească, umorul, 
răbdarea și energia de a duce la bun sfârșit complexe 
proiecte jurnalistice sau universitare. 

Gazetar acid, scriitor sensibil și profesor generos, 
Tata Jean a plecat să se odihnească puțin după o lungă 
și nedreaptă suferință, dar a rămas și va rămâne alături 
de noi, în inima și amintirea noastră. Odihnește-te în 
pace, prieten drag!”

Cei care mi-au povestit pașii jurnalistului au 
pornit istorisirile din același punct – Casa Scînteii. 
Clădirea-simbol a presei din România, care odinioară 
găzduia somptuos redacția ziarului Scînteia, a devenit 
astăzi Casa Presei Libere. În realitate, clădirea în sine e mai 
pustie ca oricând. Însă există și instituții media care încă 
ființează acolo. Așa că, pentru a închide cercul călătoriei 
prin presă, în căutarea amintirilor cu și despre Ion Marin, 
am intrat în uriașa clădire unde, într-un birou modern, 
din anii de acum ai presei, l-am găsit pe Victor Ciutacu.
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- Pe Ion Marin l-am urmărit ca jurnalist, în perioada 
lui de glorie de la Adevărul. Perioadă care, la un moment 
dat, s-a suprapus și peste debutul meu ca jurnalist. Eu 
eram la alt ziar, eram la Curierul Național. Ion Marin 
era una dintre legendele Adevărului. Un redutabil ziarist 
de anchetă, pe care nu aveai cum să nu-l urmărești la 
vremea aceea. Era vremea de glorie a presei scrise. Între 
timp, soarta, cariera, habar n-am ce, m-au dus pe mine 
la Adevărul și pe el în alte părți. A fost marea falie de la 
Adevărul, marea schismă. Ulterior, el a plecat de la acest 
ziar, iar eu am ajuns în redacția aceea și, culmea, o lungă 
perioadă de timp eu am fost responsabil de anchetele 
răsunătoare din Adevărul... după niște ani buni de la 
plecarea lui Ion Marin. Profesional, aveam să ne întâlnim 
ulterior, în perioada în care eu eram consilierul ministrului 
Privatizării. Ion Marin avea o emisiune de televiziune în 
care combina talk-show-ul cu anchetele jurnalistice. Am 
fost invitatul lui, de câteva ori, în calitate de reprezentant 
al insituției ministeriale pentru care lucram. Unele dintre 
subiectele pe care le dezvolta el în emisiune erau despre 
niște privatizări despre care și eu scrisesem, în Adevărul, 
înainte să plec la minister. Era interesant că, în noua 
postură, ajunsesem să dau răspunsuri în numele instituției 
la care lucram. Eram într-o postură suficient de incomodă 
la vremea aceea, dar mie nu mi-a fost niciodată teamă de 
camera de luat vederi și, în general, am fost stăpân pe ceea 
ce cunoșteam, pe informațiile pe care le obțineam. 

- Îți amintești vreun subiect anume, dintre cele 
scrise de Ion Marin?

- Era alt tip de a face articole, la vremea respectivă. 
Pot să-ți spun o cazuistică de care se ocupa Ion Marin 
– ancheta economică pe care o combina cu ancheta 
anticorupție. Aceasta era zona lui, zona de care astăzi se 
ocupă procurorii DNA, în anchete pe care le fac… cum le 
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fac, dar asta este altă discuție. Era preocupat de spolierea 
banului public. Și avea „marfă” mult mai multă pentru 
că abia începuse să vină timpul dezvăluirilor. Când 
scria Marin anchete, în România aproape totul era de 
stat. Ulterior, prin privatizări, restructurări, închideri, 
portofoliul statului s-a restrâns mult. Îmi amintesc că a 
coordonat – sau poate a și scris – o anchetă despre un 
ministru care era într-un caz de incompatibilitate, fiind 
fericitul deținător al unui cearceaf de firme, el făcând, 
în paralel, și administrație guvernamentală și business 
propriu. Acest ministru a fost demis, în urma dezvăluirilor.

- Pentru că, în acești ani notorietatea ta a fost și 
este atât de puternică încât devine aproape… palpabilă… 
există vreun subiect pentru care Ion Marin te-a sunat să 
te felicite? Ați mai vorbit, peste timp?

- Cred că ultima dată m-a sunat să mă felicite și să-mi 
spună că am dreptate pentru că avusesem o ieșire publică, 
la un moment dat, la adresa domnului Cristian Tudor 
Popescu, fost colaborator al lui. Și al meu. Sau, poate că noi 
eram colaboratorii lui. De fapt, Marin era mai mare decât 
Popescu, când au ajuns la Adevărul, în aceeași perioadă. 
Ulterior, Popescu a devenit mai mare. Fiecare dintre noi, eu 
și Marin, a avut genul lui de decepții, de dezamăgiri în relația 
cu omul Cristian Tudor Popescu, din pricina caracterului 
CTP-ului, despre care, în continuare, nu am o părere bună.

- Ce ar trebui să știe jurnaliștii de astăzi despre un 
om ca Ion Marin? Practic, în ultimii ani, a fost decanul 
unei facultăți de jurnalism, deci mulți dintre cei care 
astăzi încearcă să-și găsească un drum în presă l-au 
cunoscut sau măcar l-au întâlnit.

- În primul rând, ar trebui să știe că Ion Marin chiar 
a făcut presă adevărată. Și a făcut presă după standardele 
de presă unanim acceptate în breasla noastră, nu numai în 
România, ci și în întreaga lume. A avut talent, scrisul său 
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a fost percutant, a avut o cultură solidă. Dincolo de modul 
în care scria Marin, la el a fost vorba despre un anumit 
fel de a face presă, care, din nefericire, în zilele noastre nu 
se mai practică – presa documentată, presa argumentată, 
chiar militantă. Marin a fost unul dintre primii ziariști 
de atitudine de după Revoluție, care a dăinuit și după ce 
a trecut elanul acela dement al demascării comuniștilor. 
Când s-a așezat presa, toți musteau de deontologie falsă 
și toți se dădeau neutri. El a fost unul dintre primii care 
au avut puncte de vedere militante, a avut opinii așezate 
cu argumente în direcția care scria. Marin avea atitudine. 
Iar atitudinea lui avea în spate o documentare solidă și o 
temeinicie anume în a prezenta un subiect. El avea atitudini 
în legătură cu subiecte reale, nu inventate, nu „făcături”. 
Subiectele sale cereau mult – uneori demisii, dar se bazau pe 
fapte, pe documente, pe întâmplări reale. Așa mi se pare mie 
că ar trebui să rămână imaginea lui. Eu îl rețin pe ziaristul 
extrem de bun, Ion Marin, un ziarist de la care chiar aveai ce 
să înveți. Îmi pare rău că nu mai este printre noi. Eu n-am 
avut niciodată conflicte cu domnia sa. Dincolo de factorul 
uman… îmi dau seama că, până la urmă, breasla jurnaliștilor 
a pierdut – după părererea mea prea devreme – un om care 
avea multe de spus în acest domeniu și de la care aveau 
foarte mulți de învățat, mai ales tinerii care au impresia 
că se nasc vedete. Din nefericire, altele sunt modelele lor… 

Opresc reportofonul. Despre anii din presă ai lui Ion 
Marin am cules amintiri cât să-nțeleg, mai ales, principiile 
care l-au ghidat în această carieră-vocație. Sunt mulți 
jurnaliștii care i-au fost colegi. Și mai mulți poate că sunt 
cei care au „furat” meseria de la Ion Marin. Îi rog pe fiecare 
să înțeleagă că și hazardul a avut rolul lui în modul în care 
mi-am găsit „călăuzele” în această călătorie printre amintiri. 
Iar dacă printre dumneavoastră, cei care citiți aceste rânduri, 
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sunt încă destui colegi de profesie care găsesc cuvintele 
potrivite despre Ion Marin, vă invit să le așterneți în articole 
care să-i aprindă, măcar din când în când, o Lumină.

Tresar, pentru o clipă…

N-aș vrea să închei acest capitol fară cineva anume. 
Cineva care, prin prezența sa în acest volum, ar putea 
alina, peste timp, probleme vechi. Gândurile acestui om 
și amintirea sa despre Ion Marin ar face ca, acolo Sus, 
unde s-au întâlnit ziariștii care acum sunt cu adevărat 
liberi să ajungă un porumbel alb. Cuvintele sale ar aminti 
de o perspectivă uneori trecută sub tăcere: Ion Marin 
și Dumitru Tinu, fiecare jurnalist respectat de cititori 
și unanim considerat incomod, uneori chiar și pentru 
breaslă. Un timp au semnat pentru aceeași publicație, apoi 
și-au întors condeiele diametral opus. E o veșnicie-ntreagă 
pentru chibzuială...

Omul care credeam că-i lipsește acestui capitol este 
Andrei Tinu, fiul jurnalistului Dumitru Tinu. 

„Andrei, scriu o carte despre Ion Marin”. Atât i-am 
spus și bărbatul respectabil de azi – odinioară tânărul 
chiar sensibil care a cucerit o Românie întreagă prin 
mărturisirile despre situația familiei sale – devenit el însuși 
acum cap de familie, tată pentru doi copii, n-a avut nevoie 
de mai mult pentru a accepta să caute printre amintiri.

- Sunt bucuros și onorat deopotrivă să particip la 
acest proiect, să reconstruim prin intermediul cărții și cu 
ajutorul memoriei biografia unui jurnalist pur sânge. Eu 
l-am cunoscut, cel puțin la nivel conștient, mai întâi din 
povestirile mamei mele. Personal, l-am întâlnit pe regretatul 
Ion Marin după tragicul eveniment din prima zi a anului 
2003, atunci când a murit tatăl meu. E posibil să îl fi văzut 
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și în redacția Adevărul, dar nu îmi este foarte clară imaginea 
acelor momente.

- Ce îți povestea tatăl tău despre el?
- Eram prea mic atunci – încă minor la data morții 

misterioase a tatălui meu – pentru ca el să-mi povestească 
mie despre relațiile din interiorul colectivului Adevărul, 
despre Ion Marin sau despre preluarea pachetului majoritar 
de acțiuni. Repet: ceea ce știu, știu din ceea ce mi-a spus 
mama mea. 

- Cât timp s-au înțeles și când și de ce nu s-au mai 
înțeles?

- S-au înțeles în prima parte a anilor ’90, au lucrat 
împreună, au construit, alături de ceilalți jurnaliști, cel 
mai important cotidian al României democratice. Dar tot 
atunci a început și o „cursă nebună” între el, pe de-o parte, și 
domnul Cristian Tudor Popescu, pe cealaltă parte. Această 
întrecere a devenit din ce în ce mai pasională, ajungându-se 
la violențe verbale și chiar fizice între cei doi. La începutul 
lui 1996 știu că s-a produs ruptura, iar Ion Marin a părăsit 
echipa Adevărului.

- Care a fost contextul care v-a adus aproape, cel mai 
adesea? În anii din urmă, când tu ai devenit adult… Ați mai 
vorbit de când s-a întâmplat tragedia care a curmat viața 
tatălui tău?

- Contextul este, evident, cel prilejuit de moartea 
tatălui meu. L-am întâlnit de mai multe ori: la sediul 
Partidului România Mare, la redacția ziarului Ultima oră, 
dar și la evenimente private. Unul dintre evenimentele la 
care fac referire este cel de la înmormântarea lui Dumitru 
Manole, cel care se ocupa de primirea petițiilor și scrisorilor 
de la cititori.

- Cum era Ion Marin?
- Spre deosebire de mulți, Ion Marin, ca și Dumitru 

Tinu de altfel, era Ziaristul prin excelență. Un om corect, 
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pasionat de meseria lui, mereu în căutarea adevărului și 
dornic de a găsi soluții pentru eliminarea nedreptăților. 
Era un ziarist care gândea cu mintea lui, nu un mercenar. 
Era un om cult, talentat... Un ziarist pe care Dumitru Tinu, 
chiar dacă au avut și momente în care nu s-au înțeles, l-a 
apreciat, căruia i-a recunoscut și cultivat talentul.

- Sunt mulți studenții pe care i-a format. Care crezi 
că sunt lucrurile cele mai importante pe care jurnaliștii ar 
trebui să și le amintească despre Ion Marin?

- Este cea mai grea întrebare. Important este ca fiecare 
să-și amintească de Ion Marin, să citească tot ceea ce a scris 
Ion Marin… Nu am avut șansa să îl cunosc ca profesor, dar 
cred că era pedant, cult, pătrunzător, obiectiv și sever, dornic 
ca studenții lui să devină jurnaliști cunoscuți.

- De ce Timpul nu are, uneori, răbdare?
- Privesc timpul din perspectivă creștină. De aceea 

cred că oamenii nu trebuie să aștepte trecerea timpului, nici 
să se vaite de aceasta. Important este cum trecem prin viață, 
cum ne umplem acest timp… Foarte mulți dintre ziariștii 
talentați ai celei de-a doua jumătăți a secolului XX au murit 
relativ tineri… Dumitru Tinu a murit la 62 de ani, Adrian 
Păunescu ne-a părăsit la 67, Corneliu Vadim Tudor la 66, 
Ion Marin la 61… Însă, în urma lor a rămas un articol, un 
ziar, o poezie, un stil…

- Un mesaj de bun rămas…
- Într-o istorie a presei române de după Revoluție 

va exista și un capitol dedicat lui Ion Marin, omul 
Adevărului și al Ultimei ore, profesorul, soțul și tatăl 
desăvârșit, profesionistul prin excelență al „vocabulelor 
minunate ale galaxiei Gutenberg” (Ion Toboșaru, non 
vidi). Un gând bun se îndreaptă și către familia sa, care 
i-a fost alături. Le doresc să fie la fel de puternici și să 
reușească să-i ducă memoria mai departe.
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EXISTĂ VIAȚĂ DINCOLO 
DE PRESĂ?

Tot frig, tot ceață de la o vreme în presă și în 
România întreagă. La propriu și la figurat. Evenimentele 
politice, care au consecințe economice și sociale, continuă 
să-și păstreze ritmul, ba chiar să îl întețească. Câte ar mai 
fi avut de scris Ion Marin!...

Sunt puține locurile din București în care te poți rupe 
de „prea mult” și de „prea repede”. Unul dintre acestea 
este Academia Română, unde l-am întâlnit pe domnul 
academician Răzvan Theodorescu. M-a condus în birou, 
cu eleganța pe care o cunoșteam încă de când realizam 
împreună o emisiune de cultură, la TVR2. Am fi vrut să mai 
vorbim despre multe, despre mulți, însă motivul și timpul în 
care ne-am întâlnit au lăsat loc mai mult tăcerilor. Am pornit 
reportofonul, pentru a păstra cât mai fidel mărturisirile 
sale, cu sufletul tremurând la gândul că un cuvânt cântărit 
nechibzuit ar putea aduce suferință, întrucât ne-am întâlnit 
abia la o lună după ce domnul academician a fost atât de 
greu încercat de vestea morții premature a fiului său… 

- Pe Ion Marin l-am cunoscut mai bine – și am 
colaborat mai intens cu el – în perioada dintre 1997 și 
2001. În anul 1997, eu am devenit președintele Forumului 
Democrat din România. Era, atunci, această formulă 
de organizare a societății civile din zona de stânga a 
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eșicherului politic și era perioada guvernării CDR-ului, în 
care formațiunea aceasta civică, pe care eu o conduceam, 
era foarte critică față de guvernarea CDR-ului. Forumul 
Democrat din România organiza o serie întreagă de acțiuni 
cu intelectuali, cu jurnaliști de marcă, care, pe parcursul 
anilor ’98 și ’99, au ajuns chiar să creeze un climat foarte 
anti-CDR. Și care, până la urmă, a dus la cel de-al doilea 
mandat al lui Ion Iliescu. În acea perioadă, erau câțiva 
jurnaliști – de la Tucă până la Ion Marin – care au propus 
Forumului Democrat din România emisiuni – nu mi-au 
propus doar mie, ca președinte, ci au fost invitați și alți 
vicepreședinți: Adrian Năstase, Oliviu Gherman sau 
secretarul general, Gelu Voican Voiculescu. Nu mai știu în 
ce condiții, Ion Marin, care era la ziarul Ultima oră – unde 
publica interviuri cu noi toți, liderii Forumului Democrat 
– m-a invitat odată, țin minte, la o emisiune de televiziune 
în cadrul Antenei 1, la Slobozia. Am mers la Slobozia cu Ion 
Marin și a fost un succes fulminant! Emisiunea a fost în 
direct. La sfârșit, au venit la biblioteca sau căminul cultural 
din Slobozia – nu mai știu exact – zeci de intelectuali, 
profesori. Ion Marin avea o legătură cu ei, mai veche. Se 
vedea că-i leagă acel spațiu. Pur și simplu, acea întâlnire 
s-a transformat într-o șezătoare politico-intelectuală, 
în care Ion Marin era corifeul, iar eu răspundeam la o 
serie întreagă de întrebări. Lumea, în vremea aceea, era 
foarte pro-partidului lui Ion Iliescu. Se știa că eu sunt 
președintele acestei formule civice apropiată de Ion Iliescu 
și lucrurile au ieșit foarte bine atunci. După aceea, când 
am devenit ministru al Culturii, în decembrie 2000, unul 
dintre primii jurnaliști cărora le-am dat interviu a fost 
Ion Marin. Am făcut acest lucru și în amintirea acelei foarte 
bune colaborări pe care o avuseserăm. După aceea, nu am 
mai avut colaborări cu Ion Marin. Îl întâlneam uneori, 



108 Eveline Păuna

pentru că sediul unei asociații internaționale pe care o 
conduceam era pe strada Nicolae Racotă, în imobilul în 
care locuia și Ion Marin. Ne întâlneam, stăteam de vorbă, 
dar nu pot să spun că am mai colaborat. Ne întâlneam 
și în diverse prilejuri culturale. Mi-a plăcut întotdeauna 
faptul că era un om deschis, că era un om curajos, un 
om care își spunea opinia în toate împrejurările. Din 
câte țin minte, în vremea conducerii sale, Ultima oră 
era un ziar care ajunsese să fie foarte bine cotat. Efectiv 
regret dispariția unui om în floarea vârstei și de o calitate 
civică – subliniez acest lucru – remarcabilă. În anii aceia, 
’97-’98-’99, să fii împotriva CDR-ului, care era o forță 
totală în România, era un act de curaj. Și puțini ziariști 
au avut această verticalitate a lui Ion Marin!

- Presa de acum e altfel decât presa căreia i s-a 
dedicat, atât de mult, Ion Marin?

- Presa de atunci se făcea cu multă probitate 
intelectuală, în primul rând. Și n-aș spune că ziariștii erau 
– puneți ghilimelele – vânduți. Erau două poziții diametral 
opuse – cei care erau cu stânga, cei care erau cu dreapta. 
Ambele tabere se poziționau astfel, din convingere. Deși 
am fost în conflicte cu unii dintre cei din partea cealaltă a 
eșicherului politic, zona dreptei, nu pot să spun că vreunul 
dintre ei era vândut... și așa mai departe. Dacă ne critica 
cineva, o făcea din perfectă convingere. Îi am în minte 
acum pe cei de la România Liberă. 

Îi povestesc domnului academician despre faptul 
că îi regăsisem numărul în telefonul lui Ion Marin, din 
care, împreună cu Teodora Marin, soția sa, i-am cules pe 
câțiva dintre cei care mi-au fost povestitori de nădejde. 

- Îmi face plăcere să aflu acest lucru. Îmi amintesc 
că, poate ultima dată, ne-am întâlnit la lansarea unei 
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reviste, Balcanii și Europa, a lui Carol Roman. Acolo știu 
că am stat de vorbă despre asociația pe care o conduceam 
eu, care se ocupa de spațiul Balcanilor. Ion Marin știa 
acest lucru și chiar am stabilit să ne vedem o dată și să 
îi dau un interviu pe această temă. N-a mai fost să fie!...

- Ce ați apreciat cel mai mult la Ion Marin?
- Caracterul! Caracterul său vertical și faptul că își 

spunea opinia direct, fără menajamente. Era un personaj, 
din acest punct de vedere, care reprezenta moralmente 
un exemplu foarte pozitiv în jurnalismul românesc.

- De ce Timpul nu are răbdare? – adresez eu o 
întrebare care, sunt convinsă, ne stăruie tuturor în gând, 
adesea.

- Offf! Este o întrebare la care nu pot să răspund. 
Este voința lui Dumnezeu și e teribil! Eu însumi am 
suferit, de curând, o pierdere teribilă, din acest punct 
de vedere. O pierdere care mi-a dat viața peste cap! Asta 
este voința Domnului!

Răzvan Theodorescu mă întreabă ce vârstă avea 
Ion Marin. „61”, îi răspund. Domnul academician 
socotește anii, potrivește… Ion Marin era, totuși cu mult 
mai tânăr decât domnia sa. Dar și cu mult mai în vârstă 
față de fiul pe care Răzvan Theodorescu l-a pierdut, de 
curând. Apoi îmi spune, parcă și pentru sine:

- Este teribil... Este motivul pentru care, în viață, 
am decis să lucrez mult și repede, neștiind dacă ziua de 
mâine mă va mai găsi încă în picioare. E o chestiune care 
e inefabilă.

- Aveți a le spune ceva soției și celor două fiice ale sale?
- Să știe că au avut ca soț și ca tată un Om în toată 

puterea cuvântului. Un Om și un ziarist așa cum ar trebui 
să fie mulți în România și cum nu sunt, din păcate...
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Îi mulțumesc domnului academician mai ales 
pentru că a strâns puterea să găsească aceste amintiri 
printre altele, poate și mai dureroase, și plec către o altă 
figură de marcă a culturii din România, Dinu Săraru.

Mă așteaptă, ca de obicei, în pragul casei sale, 
sprijinit în bastonul-accesoriu, cu „broderie” de argint. 
Mă conduce în living, strânge la un loc hârtiile pe care 
stă să fie corectată următoarea sa carte, apoi își începe 
mărturisirea despre Ion Marin.

- Ion Marin a venit în presa cotidiană cu o directă și 
foarte bogată cunoaștere a vieții prin perspectiva personală, 
cunoaștere însoțită de un talent gazetăresc autentic. El a 
fost un gazetar înnăscut, iar nu făcut. Profesionalizarea 
lui s-a făcut în redacție, dar el avea o natură jurnalistică 
puternică. Avea autoritate și prestanță, care răzbăteau 
și datorită conștiinței talentului și a faptului că știa, 
întotdeauna, despre ce vorbește. Universul vieții celor mulți 
îi era foarte apropiat. S-a impus prin această autenticitate 
a intervențiilor sale. Scrisul său avea o franchețe care l-a 
făcut să fie, toată viața, o personalitate puternică. Ca om, era 
un bărbat puternic și se manifesta ca atare și în scris – se 
simțea gheara leului, chiar în scrierile de început. Eu l-am 
întâlnit la Adevărul. L-am citit întotdeauna cu interes, mi-a 
atras atenția. Dacă nu ar fi fost vârtejul presei, ar fi rămas, 
oricum, un scriitor foarte interesant. Dar presa l-a cucerit! 
Ion Marin s-a dăruit presei cu o fervoare extraordinară. 
A trăit fiecare literă pe care a scris-o și fiecare propoziție, 
cu o intensitate extraordinară. A fost un personaj foarte 
ancorat într-o bătălie pentru adevăr. El a fost unul dintre 
gazetarii care știau să facă anchete, până la capăt! Datorită 
performanței, a ajuns în primele rânduri în ierarhia 
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jurnalistică, cu o autoritate puternică și recunoscută. Nu-i 
destul să ocupi o funcție importantă în presă, dacă nu 
te recunoaște lumea. Ori el era recunoscut de toți, de la 
cititorul anonim, până la gazetarul confrate de breaslă.

- Ce an să fi fost, când v-ați cunoscut?
- E mult de-atunci. Să tot fie treizeci de ani, poate 

chiar mai mulți. A fost o personalitate! Ion Marin a 
fost printre puținii ziariști români cu personalitate. Nu 
treceai pe lângă numele lui Ion Marin. Și avea un nume 
atât de comun... dar atât de puternic și de plastic, în 
același timp... Adică era ca o pecete – era gheara leului: 
„Ion Marin a scris cutare lucru…” Mi-a plăcut de el și 
ca bărbat în societate. A mers cu pieptul înainte, nu 
era nimeni în spatele lui. Doar adevărul și viața trăită 
tumultuos! Avea o prezență cuceritoare prin vitalitate 
și prin adevărul fiecărei manifestări. Era un om total, 
adevărat. Și când greșea, greșea cu toată convingerea. A 
fost o prezență în cercurile jurnalistice, în cele economice, 
sociale, ale timpului în care și-a desfășurat activitatea. 
Era recunoscut și era apreciat. A fost angajat în bătălii 
importante – și alături de redacție, și în interiorul 
redacției. A meritat să fie și Decan al unei facultăți de 
Jurnalism – i s-a recunoscut meritul de a fi decan. Îmi 
pare rău că semnătura lui nu mai poate fi întâlnită. A fost 
și era nevoie de un gazetar ca el: cu talent, culoare, cu 
pastă mustoasă grasă – asemenea pictorilor. A fost un 
reporter foarte bun. Iar, în presă, reportajul e... altceva! 
El a fost înnăscut. A fost un reporter dintre cei mai serioși 
și cei mai izbutiți. Din acest motiv spuneam că, dacă nu 
îl fura gazetăria atât de tare, putea să ajungă un scriitor 
important! L-am întâlnit în cercuri înalte, alături de 
oameni importanți. Era o personalitate marcantă. Unde 
intra, se știa că a venit Ion Marin. 
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- Vă amintiți de un anumit subiect de presă pe care 
l-a dezvoltat în anchetele sale?

- El s-a manifestat, mai ales, în domeniul economiei 
politice și al industriei. Cred că avea talent și pentru 
economia rurală, dar tipul lui de gazetărie era citadin. 
Era un gazetar al bătăliilor din societate: pentru adevăr, 
pentru dreptate, pentru înfruntarea nedreptății. Îmi 
amintesc că, la un moment dat, în redacția Adevărul, 
dicta. Redactorul-șef, care, la rândul lui era un copil de 
țăran și nu foarte bun gazetar, Dumitru Tinu, îi știa de 
frică, pur și simplu. Adică, dacă el trântea ușa la Dumitru 
Tinu, o trântea cu putere, curaj și cu rezultate. Știa să bată 
cu pumnul în masă, știa să se manifeste activ. În mediul 
de aici, a făcut cât se putea. Dar el ar fi fost bun pentru 
marile gazete americane. Era foarte bun, se ducea până la 
capăt cu investigațiile, căutările, bătăliile lui. Era justițiar.

- Vorbim despre o perioadă în care se pare, cel 
puțin, că presa arăta altfel decât acum. Atunci poate că 
erau subiecte de presă și nu afaceri de presă… 

- El nu era pentru afaceri de presă, el era bun pentru 
subiecte de presă. Era un om socialmente corect, cinstit, 
incapabil de compromisuri. Ion Marin a putut lăsa 
imaginea gazetarului independent, a gazetarului care 
nu trebuia să stea cu căciula în mână, în fața nimănui. A 
lăsat imaginea gazetarului care nu se simțea dator față 
de nimeni și care nu putea intra în nicio coterie de presă. 

- De ce n-a mai fost Timp?, repet eu obsedanta 
întrebare.

- Să știți că unii dintre aceia care dorm cu capul 
pe perna compromisului trăiesc foarte mult. El a ars tot 
timpul, și a ars mai repede decât trebuia să ardă. A fost ca 
un rug. Sigur că a fost om, că nimic din tot ce-i omenesc 
nu i-a fost străin. Cred că n-a făcut rabat de la viață. Dar 
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era Cineva! Familia poate fi mândră de el. El a ars pentru 
o cauză! Îmi pare foarte rău că nu mai este cu noi astăzi, 
pentru că prezența lui era de o vitalitate contagioasă. A 
fost și a rămas un luptător, până în ultima clipă! 

O prietenie frumoasă a fost și cea dintre scriitoarea, 
jurnalista și fostul diplomat român, Cleopatra Lorințiu, 
cea care spune, atât de frumos, că există „Prietenie peste 
Nevăzut”:

„Mă întreb dacă acum, când  încerc să adun niște 
rânduri pe hârtie întru evocarea sa, din nevăzutul cuantic 
în care este, Ion Marin m-ar privi ironic sau glumeț. E 
foarte greu să scrii la trecut despre cineva foarte apropiat, 
un fel de frate de suflet în lumea buimacă de azi. 

Sincer, am atât de multe amintiri cu și despre 
Ion Marin încât notând ceva aș fi nedreaptă cu altceva. 
Prietenia noastră a început cu colegialitatea, chiar cu 
debutul lui în proză: schița de debut care se numea 
«Mâinile» a ajuns întâi în mâinile mele, eu fiind atunci 
«redactor suplinitor» pe termen scurt, ulterior dat 
afară pe hârtie dar tolerat la muncă gazetărească vreme 
de câțiva ani, ani de negăsit în cartea de muncă, la 
Suplimentul literar artistic al Scînteii tineretului.

Entuziasmat de povestire, Ion Cristoiu, redactor-șef 
la cotidianul Scînteia tineretului, care și dirija publicația 
culturală, a publicat-o în SLAST. (n.a.: în Suplimentul 
literar artistic al Scînteii tineretului)

Se anunța un mare prozator.Un mare prozator 
care avea alte ambiții, mai cu seamă gazetărești, pe care 
și le-a derulat cu pasiune, talent, curaj dus adeseori 
până la limita nesăbuinței, onestitate profesională și 
responsabilitate cetățenească maximă. 
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Între acest episod de colegialitate și propriu-zisa 
noastră împrietenire, au trecut vreo cinsprezece ani. Ne-am 
regăsit în același eșantion al societății anului ’97, observând 
o lume discreționară, o lume a vendetelor, a răzbunărilor, a 
marilor nedreptăți dintr-o tumultuoasă etapă a «schimbării 
politice» din anii aceia. Atunci pot zice, prin colaborarea 
mea săptămânală la gazeta lui, Ultima oră, prietenia noastră 
a căpătat substanța dialogurilor lungi, uneori de ore întregi. 

Atunci am început să-l cunosc pe Ion Marin cel 
autentic și să-i admir curajul, cultura, onestitatea și 
farmecul: ardeleanca din mine era deseori intimidată de 
năvalnica lui personalitate de muntean cu simț al umorului 
la purtător, inventiv și imaginativ, divers și exploziv, 
solidar și responsabil, mare patriot de substanță. Stăpân 
pe principiile lui morale și imposibil de deturnat. 

Am scris constant ani de zile, semnând în gazeta 
lui, am făcut emisiuni de televiziune la un post de care 
nici nu-mi aduc aminte bine cum se numea – era un fel 
de radio vorbit într-o fabrică dezafectată. M-am dus la 
Slobozia ca să-i țin hangul și să facem acolo un dialog 
spumos la o stație de televiziune locală... Ne-am prezentat 
unii altuia oameni, am «ținut aproape» cum se spune, 
ani în șir. Ne-am dus împreună la patul academicianului 
N.N. Constantinescu, într-o rezervă la Elias, exact în 
ziua în care forțele de ordine ale acelui guvern ciudat 
atacau oamenii, sindicaliștii porniți, era vremea «păcii 
de la Cozia», liderii sindicali intrau în închisoare, domnul 
academician se uita la televizor cu ochii lui nespus de 
albaștri scăldați în lacrimi și spunea «trag în ei ca-n ’33», 
retrăia un episod. Atunci am plecat cu Ion din Spitalul 
Elias cu o stare de obidă și ne-am promis să nu ne lăsăm. 

A trecut vremea, împrejurările vieții au pus între noi 
mii de kilometri distanță, apoi situații diferite de viață. 
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Dar parcă-l văd pe Ionică în vara anului 2004 cred, la 
fel de doritor  să vorbim,  să comunice, să-mi spună una 
alta, așa cum ziua amărâtă a incinerării prietenului nostru 
comun Emanuel Valeriu ne reunea în fața unei cești de 
ceai, încercând să depășim fără cuvinte amărăciunea. 

Ne-am regăsit în lumea facultății de jurnalism pe 
care el ar fi vrut s-o facă după chipul principiilor sale, 
ne-am susținut cum am putut, am moderat aprige dezbateri 
pe teme incomode, după Charlie Hebdo, după arestarea 
jurnaliștilor turci, în fața studenților de la Hyperion. 

Și astă primăvară, iată-ne la cafeneaua din colț, stând 
de vorbă despre cărțile lui și «dosarul» pe care trebuia să 
și-l facă pentru intrarea în Uniunea Scriitorilor. Asta e 
ultima amintire vizuală: în prejma Paștilor anului în care 
avea să să stingă, făcând planuri... și cartea lui cu dedicația 
scrisă cu scrisul lui nervos, ferm, imperativ, apropo de... 
debutul lui: «Cleopatrei Lorințiu și Mâinilor ei de aur». 
Aluzia era la faptul că, atunci, la început, din mâinile mele 
plecase prima lui proză publicată și de succes. 

«Ehei, ce drum frumos și lung!», mi-am zis. Ion 
Marin urma să plece cale de câteva zile cu tânăra lui 
soție la Paris, locul unde îmi petrecusem și eu câțiva ani 
minunați. Apoi am mai vorbit la telefon despre una alta, 
și unele nimicuri diurne precum bonurile de intrare în 
TVR, de care avea nevoie, fiindcă doctorița lui de familie 
era acolo și pe Ion îl deranja o durere la un umăr. Atât. 

Șocul ce a urmat nu a fost doar îngrozitor de 
dureros, ci și incredibil. Chiar ultima dată când m-a sunat 
la telefon, a glumit despre moarte ca despre o șotie. 

Ăsta era Ion Marin. Ionică, cum îi ziceam eu sau 
când vroiam să îl tachinez Onuțu, cum îi spunea mama lui. 

Un om extrordinar, un om puternic. Un bărbat 
adevărat. I-aș mulțumi pentru această prietenie superbă, 
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întinsă pe zeci de ani, pentru curajul pe care mi l-a dat 
și pentru felul în care a înțeles prietenia și solidaritatea, 
adăugând acest text pe care i-l publicasem, pe pagina 
unui ziar, la apariția cărții sale de proză: 

«Despre speranță și așteptare 

Jurnalist înverșunat, creator de ziare și lider de 
opinie,autorul Ion Marin, având dumnealui o existență 
prea plină de evenimente, nu s-a ocupat și preocupat 
prea mult de difuzarea operei sale literare. 

De parcă scriitorul ar fi fost mereu umbrit de 
jurnalist, Ion Marin, ca tipologie, e un caz! – Așa cum 
spune cineva, când se întâmplă una, alta: «asta e o 
știre!» – cazul jurnalistului care, având prea multe de 
spus, de scris și de transmis, lasă deoparte așa... cu un 
gest imaginar de lehamite, propria proză. Propria proză 
e scrisă demult, adică e o proză de sertar. Acele sertare 
despre care unii neîncrezători afirmau că ar fi goale.
Sertarele cu povestiri din perioada în care ne chinuiam cu 
metafore și chei, cu alegorii și cifru,întorși precum cheița 
cutiei muzicale în Historia Hieroglifică cantemiriană, 
înnebuniți de literatura sudamericană și căutând portițe 
de ieșire pentru ce aveam de zis.

Toată lumea era în descoperire de «șopârlițe», 
acest mod de a scăpa de vigilența unei cenzuri (adeseori 
ea însăși ambiguă) e greu de înțeles de cititorul virtual 
de azi, acela care n-a trăit în mentalitatea unei societăți 
aflată la discreția unei singure ideologii. 

De ce scriu toate aceste vorbe care poate că sunt 
doar locuri comune? 

Pentru că publicarea în volum („Moartea unui biet 
corector”, editura Semne) a povestirilor lui Ion Marin ne 
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dovedește faptul că proza autorilor talentați din acei ani 
era, până la urmă, supraconjuncturală și că talentul le dă 
dreptul și onoarea de a fi citite azi, tot supraconjunctural. 

Una dintre cele «mai tari» povestiri ale acelei perioade 
este «Mâinile», o proză pe care am apucat să o citesc în 
dactilogramă, înainte de-a fi publicată în SLAST, în 1983. 
Mi-o dăduse spre lectură domnul Cristoiu, care era pe atunci 
un ziarist și autor foarte complex. Cititor împătimit, entuziast 
moderat sub aparența unui scepticism cinic flegmatic total 
dezarmant, încurajator de tineri și animator de idei literare, 
culturale, cel care lansase pasiunea decorticării obsedantului 
deceniu. În fine, Cristoiu îmi întinsese cele trei pagini dactilo 
pe care le-am citit chiar în biroul lui în timp ce lumea intra 
și pleca – era cam ca la moară. 

Este, dacă vreți, cea mai scurtă și mai concisă schiță 
despre paradoxul, frământarea, durerea și neputința, 
curajul și lipsa de curaj din mințile și sufletele celor 
care au trăit în comunism. «Mâinile» e o bijuterie. E o 
bijuterie și azi. Atunci ar fi trebuit să fie pusă în coroana 
regală a rezistenței. Dar n-a fost așa. 

A fost publicată, cu toții am răsuflat ușurați că 
«a trecut» și că nimeni nu și-a pierdut postul și nu a 
fost admonestat. Dincolo de mizeriile personale, când 
se întâmpla așa ceva rămâneai cu remușcarea că și alții 
au de suferit de pe urma ta. Erau răzbunări mari doar 
pentru o literatură care nu le convenea. Literatura care 
nu convenea atunci, o adună azi Ion Marin iar cititorul 
de azi o va citi ca pe o literatură pur și simplu. Asta e. 

Dar scriitura fermă, verbul precis, descrierile 
excelente și suculența poveștilor, ei bine astea toate, 
oralitatea extraordinară și bătaia lungă a puștii, sunt 
lucruri care nu mai țin de conjunctură. Țin de talentul 
de prozator al scriitorului. 
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Avem, în prozele lui Ion Marin, acel tablou concret 
al atmosferei de dinainte de 1989. El are nu numai forță 
de evocare dar și valoare documentară. Foarte atractive 
la lectură, scrise cu ușurință, cu dezinvoltură aș zice, 
povestirile lui Ion Marin au naturalețe, au vivacitate, 
autenticitate și, mai ales, au umanitate în ele. E umanitatea 
aceea rănită, așteptândă, surprinsă în clipa îndurerată 
că țara ne încăpuse pe mâna unora care nu știau să-i 
prețuiască valoarea oamenilor, a vieții, a națiunii adevărate. 

Aș mai adăuga că Ion Marin este unul din scriitorii 
patrioți, adevărați, neintimidați de faptul că cineva ne 
călca în picioare, că trăiam printre sloganuri iar speranța 
era undeva, îngropată în grădina din spate.»” 

În apropiere de Piața Victoriei – unul dintre 
nucleele dătătoare de subiecte pentru anchetele de presă 
– îl întâlnesc pe domnul Alexandru Mironov, scriitor, 
împătimit al științei, jurnalist și chiar politician, o altă 
cunoștință de demult a jurnalistului Ion Marin. 

- Pe Ion Marin îl citisem la Scînteia, îl citisem și la 
Adevărul. Știam că era un jurnalist de anchetă – printre 
cei mai buni cu putință –, dar și de opinie. Cred că l-am 
întâlnit în ’90-91, în anii de bătălie. Atunci era bătaie… 
cu pumnii între partidele nou apărute. Cumva, am fost 
alături. În acea vreme, eu eram consilier prezidențial. El era 
printre jurnaliștii echilibrați – așa mi s-a părut mie. L-am 
urmărit, apoi. Și ne-am împrietenit. Îmi amintesc că el a 
atras atenția că, în agricultură, se vor întâmpla catastrofe, 
pur și simplu. Și așa a și fost! Mi-am dat seama că el știa ce 
spune, fiind copil de Bărăgan, fiind din familie de țărani. 
Și din acest motiv am rămas alături de el. Între 1993 și 
1996, eu am fost în Guvern și ne-am întâlnit mai puțin. 
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După 1996, l-am invitat adesea în emisiunile de televiziune 
pe care le realizam. Eu mă întorsesem în televiziune. El 
a pornit ziarul Ultima oră, unde am scris,împreună cu 
regretatul meu prieten Victor Nițelea. Deci am scris la 
ziarul lui. Am scris zeci, sute de articole. Partea nostimă 
este că el avea ca sponsori niște agricultori din Bărăgan. 
Astfel că, de câteva ori, am fost plătiți în saci de cartofi. 
Articolele noastre erau plătite în saci de cartofi. Nițelea, 
care era și foarte lacom la scris, scria și căra întotdeauna 
acasă câte un sac mare de cartofi. Felul ziarului de a se 
susține a fost dificil. Îmi amintesc de sediul care era atunci 
undeva prin spatele Academiei, într-o vilă roșie – parcă o 
văd. Apoi sediul a fost la Casa Scînteii. N-a ținut mult… A 
trebuit să se mute dintr-un loc în altul. El s-a dezlipit de 
Adevărul, din ce am înțeles, mai ales din cauza unei dispute 
cu colegul Cristian Tudor Popescu, care nu voia alți oameni 
cu autoritate în jurul lui. Realitatea este că Adevărul era un 
ziar foarte bun, lumea îl citea. Era, dealtfel, o perioadă când 
toți citeam toate ziarele. În emisiunile pe care le făceam 
eu la TVR, l-am invitat de mai multe ori, pentru că avea 
întotdeauna un punct de vedere original și pentru că avea 
experiență. De la un moment dat, eu fiind în Consiliul 
de Administrație al Televiziunii Române, iar el preluând 
o funcție în TVR, ne-am mai întâlnit profesional. El a 
început să facă niște emisiuni speciale privind legătura cu 
Basarabia. Eu chiar sunt născut în Basarabia, așa că eram 
invitatul ideal pentru emisiunile lui. Am avut întotdeauna 
puncte de vedere apropiate, am simțit la fel. Faptul că era 
om simplu, crescut într-un fel care trasa o linie dreaptă, 
m-a făcut să-l apreciez. L-am apreciat în mod cu totul și cu 
totul deosebit și pentru că nu s-a ticăloșit jurnalisticește, 
așa cum s-a întâmplat cu foarte multă lume. La un moment 
dat, a cotit din cariera numai de jurnalist și a devenit și 
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profesor universitar, la universitatea la care a ajuns și 
decan. Cei care erau în jurul lui vorbeau despre el ca despre 
cineva care are priză la studenți. Știa cum să predea o 
materie pe care nu prea ști cum să o faci. Jurnalist te și 
faci, dar ești sau nu ești, încă de la început. Și el simțea 
foarte bine lucrul acesta. Am fost invitat la facultatea lui, 
la întâlniri cu studenții, de câteva ori. Se simțea faptul că 
avea empatie cu studenții. Suntem amândoi… „Suntem”, 
pentru că, pentru mine, el e foarte viu… Suntem oameni 
de stânga, care știu că singurul țel puternic pe care trebuie 
să îl avem în față e o viață decentă. Și nu mai mult! Nu 
am apreciat – nici eu, nici el – lăcomia unora sau a altora, 
care erau duplicitari. 

- Puteți găsi cuvintele potrivite pentru o descriere 
a felului în care scria Ion Marin?

- Ion Marin era special. Avea albia lui, pe care 
curgea în felul lui direct, aparent bolovănos, în care punea 
întrebările sau cu care îi ieșea scriitura. Și scriitor a fost, de 
primă mână. Tot într-un context jurnalistic și-a cunoscut 
și soția. Teodora e așa o fată bună! De când o remarcasem 
în televiziune, eu și colegii de redacție nu înțelegeam de ce 
era singură. Ne-am dat seama că era singură ca să apară 
Ion Marin, pentru ea. Nu pot să spun că regret, pentru că 
ar fi puțin spus… mi se pare nedrept că un om încă tânăr 
și în putere… Eu m-am întâlnit cu el, ultima oară, în luna 
februarie 2016. Ne-am întâlnit la sărbătoarea unui prieten 
comun, Nicolae Croitoru… Merita să aibă o viață lungă, 
pentru care se luptase. Cred că este unul dintre acei oameni 
care s-au luptat nu numai pentru viața lor, ci și pentru 
viața altora. Oamenii ăștia sunt destul de rari!

- Ce lasă Ion Marin ca o etichetă peste anii săi de 
jurnalism?
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- Jurnaliștii sunt efemeri. Dacă vă întreb, îl mai știți 
pe Geo Bogza?!Poate dumneavoastră, cât de cât. Alții?! Eu 
încă știu pe de rost articole de-ale lui. Dincolo de faptul că 
știa să-și facă imagine… se ducea, în fiecare zi, să depună 
un buchețel la statuia lui Mihai Eminescu de la Ateneu. 
Sigur că jurnaliștii vremii au observat acest gest și devenise 
un fel simbol al locurilor. Dar despre Geo Bogza nu se mai 
știe… cum nu se mai știe despre mulți alții. 

- Astfel de oameni ajung legende? Desigur, fiecare 
la scara lui, cu timpul și ocaziile lui…

- În cărțile care se scot, precum și în aceasta, asemenea 
legende se pot țese, cu condiția ca studenții de la Jurnalism 
să ajungă să aibă acces la legende. Să știe despre, să 
îmbrățișeze legenda, să se ducă apoi la cărțile pe care le-a 
scris. Geo Bogza, despre care v-am vorbit, nu a fost doar 
autor de articole care pot fi strânse în cărți, volume în șir, ci 
a fost și extraordinar autor de poezie. Însă efemerul poziției 
de jurnalist este foarte clar. Uitați-vă, mai ales, la cei din 
televiziune. Cât de cunoscuți sunt, sunt celebri pe stradă… 
După doi ani de când au dispărut de pe ecran, nu-i mai știe 
nimeni.

- E dreaptă uitarea?
- Nu e dreaptă, dar e naturală. Așa trebuie să se 

întâmple. Dincolo de Shakespeare și de Newton, de 
Leibniz și de Darwin – care sunt excepții în mersul 
societății umane, jurnaliștii sunt, cum bine spunea 
Caragiale, „scârța, scârța, pe hârtie”.Și, pe urmă, se duc.

- Aveați a-i spune „mulțumesc” lui Ion Marin, fie și 
pentru un gest mic, aparent oarecare? 

- Unul de care îmi amintesc acum, pentru că este 
cel mai recent, este că, la întâlnirea pe care am avut-o la 
Cheia, la aniversarea acelui prieten, mi-a atras atenția 
cât de bine scrie prietenul nostru comun, Ștefan Mitroi, 
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care are, în paginile sale, o culoare absolut splendidă. De 
partea cealaltă, paginile pe care le-a scris Ion Marin în 
romane – foarte bune și ele – sunt mai aspre. Personajele 
lui sunt parcă ieșite din reportajele lui.

- În loc de rămas bun, ce-ar fi de spus?
- Că e atât de nedrept faptul că celor drepți le e 

refuzat – cum spunea Solomon Marcus – un orizont de 
timp mai lung! Când Solomon Marcus a împlinit nouăzeci 
de ani, l-am sărbătorit la Academie. Atunci, sărbătoritul 
a făcut un raport asupra activității ultimilor cinci ani. Și 
a făcut propuneri de activități pentru următorii cinci ani. 
A început spunând: „Sunt conștient că orizontul meu 
de timp s-a îngustat, dar vă spun că am de făcut cutare, 
cutare, cutare…”. 

Toți prietenii jurnalistului Ion Marin, pe care i-am 
întâlnit pentru a-mi fi însoțitori în povestea pe care 
încerc să o recompun din clipiri de amintire, mi-au spus 
că acesta mai avea atâtea de făcut! Încă o carte, încă o 
anchetă, încă un studio de practică pentru facultate. 
Sau, poate, ar fi urmat anii liniștiți ai bucuriilor, la Bucu, 
alături de famila sa. 

În drumul spre autostrada care-l ducea, de fiecare 
dată, la căsuța renovată a copilăriei și tinereții sale de la 
Bucu, un hotel maiestuos apare la orizont. Acesta este 
locul care a găzduit multe dintre evenimentele Fundației 
România 2000, a cărui președinte era Ion Marin.

Mi-am anunțat venirea. La intrare mă așteaptă 
politicos și îmi strânge mâna ferm, cu gestul care arată 
acea siguranță în afaceri și în viață, unul dintre cei mai buni 
prieteni ai jurnalistului Ion Marin: Marin Mândrilă, 
Președintele grupului de firme Mari Vila. Din povestirile 
familiei și ale celor apropiați, am deslușit că domnul Marin 
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Mândrilă, dintr-o prietenie ridicată la rang de devotament, 
i-a fost alături jurnalistului, sprijinindu-l în momentele 
grele. Așadar, sunt lămurită că acest om, pe care-l cunosc 
acum doar de câteva momente, dincolo de armura de 
cavaler brodată în lupta pentru supraviețuirea în afaceri, 
trebuie să aibă o inimă mare, de om bun. 

- Ne-am împrietenit atunci când am făcut una dintre 
bisericile pe care le-am ridicat eu. Când am târnosit 
biserica, m-am întâlnit cu Ion Marin, pe care îl invitase 
un prieten comun. Nu l-am întrebat niciodată de ce a 
venit atunci, acolo. Presupun că datorită faptului că îl 
cunoștea pe acel prieten al meu, cu care am făcut biserica. 
Din păcate, și acel prieten a murit, la câteva luni după 
Ion Marin. Despre Ion Marin știam că este un jurnalist 
bun, ambițios și poate chiar puțin încăpățânat. Ceea ce 
mi s-a confirmat, în timp, pentru că ne-am împrietenit!

- Scrisese, până atunci, ceva care să vă atragă 
atenția, țineați minte un articol anume, atunci când l-ați 
descoperit și ca prieten?

- Nu, din păcate. Știu că el a scris curajos și înainte 
să ne cunoaștem, dar eu nu prea citeam. Eu nu prea 
citeam, pentru că eu am firmă din anii ’90 – am avut 
dintotdeauna mult de muncă; cu cititul… am fost mai 
puțin. Trebuie să am mintea atentă la afaceri, mereu. 
Când ne-am împrietenit, am onorat invitațiile la galele 
fundației lui. La un moment dat, îi era foarte greu cu 
ziarul... Deși nu eram prieteni foarte apropiați, știind 
că am resurse financiare, odată mi-a cerut să vină să 
ne vedem. A venit la mine la firmă și atunci mi-a spus: 
„Domnule Mândrilă, am nevoie de ajutor!”. Mi-a povestit 
despre situația ziarului. L-am ajutat, pur și simplu, deși 
niciodată nu m-am gândit la presă, până atunci. 
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- Nu v-ați gândit la presă ca la o potențială afacere?
- Din punct de vedere al afacerii, nu. Al prieteniei, da! 

Pe mine și pe Ion Marin ne-a legat o prietenie durabilă. La 
un moment dat, eu aveam nouăzeci la sută din acțiunile 
de la ziarul Ultima oră, iar el păstrase zece la sută. Vreo 
patru-cinci ani, așa a arătat situația. Am fost și președintele 
Fundației România 2000. Efortul financiar a fost destul 
de mare. Eu i-am spus că n-am nevoie de presă, că nu-mi 
trebuie presă, ci doar vin lângă el, să îl ajut. I-am spus 
că, dacă mă implic, vreau o presă unde să nu vină unii 
și alții să scrie lucruri nechibzuite. Eu nu am treabă cu 
politica și-am vrut să-mi păstrez principiile pe care le aplic 
și în afaceri. La un moment dat, aveam răfuieli mari cu 
niște oameni de afaceri care susțineau alte interese, prin 
politică. I-am povestit lui Ion Marin despre niște lucruri, 
i-am adus dovezi, acte. A scris atunci niște anchete despre 
acele fapte. El a scris multe anchete, mulți miniștri și-au 
dat demisia datorită scrierilor lui. A scris anchete și atunci, 
la momentul de care amintesc, cu datele pe care i le-am 
documentat. În perioada aceea, eu ieșisem de la ziar, din 
cifre. Nu mai eram eu patronul ziarului. Dar îi rămăsesem 
aproape lui Ion Marin. A scris niște chestiuni foarte dure. 
A avut curajul să le scrie! Și atunci s-a întâmplat ceva care 
mie mi-a lăsat o impresie extraordinară despre Ion Marin. 
La un moment dat, a venit cineva cu o sacoșă cu cincizeci 
de mii de euro la redacție, la el, ca să nu mai scrie. M-a 
sunat și mi-a spus… „Nici vorbă să-i iau! I-am spus să-și 
ia geanta și să plece!”. A refuzat banii. Și nu numai atunci!

- Ați organizat împreună multe evenimente. Ce vă 
mobiliza, de fiecare dată?

- Am făcut multe gale. Când m-am implicat, am 
spus că vreau să premiem oameni importanti, pe merit. 
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Și așa a fost! Am reunit în acele gale numai personalități! 
Știți… în general, presa are două laturi: ori ai bani și vrei 
să-i speli și nu te interesează cât mănâncă presa, pentru 
că sunt bani pe care îi iei nemuncit, ori ești de partea 
unor oameni politici și ești finanțat. Iar eu nu am vrut și 
nu vreau să fac nici una, nici alta!

- Ce a avut Ion Marin special, astfel ca, din prietenie, 
să alegeți să nu chibzuiți în avantajul dumneavoastră cifrele 
– ba dimpotrivă? Până la urmă, flerul dumneavoastră în 
afaceri este demonstrat de activitatea firmelor pe care le 
conduceți înțelept.

- Am făcut, în viață, multe gesturi considerate 
păguboase. Dar ăsta mi-e sufletul! Dacă am promis să 
ajut, ajut, chiar dacă știu că nu o să căștig nimic! Știam 
că presa nu aduce bani însă l-am văzut… Cât de mult 
își dorea ziarul acesta! Ziarul merge și acum, online. 
Ion Marin a avut un suflet excelent. Și el a ajutat foarte 
multă lume. Se zbătea pentru oamenii de la ziar. Numai 
eu știu cum se îngrijora, în zilele de salarii – „Marine, ce 
să facem?! Nu putem să-i lăsăm pe oameni să aștepte!”. 
Mi-a fost unul dintre cei mai buni prieteni. Mai am câțiva 
prieteni. Am multe cunoștințe, dar puțini prieteni. Pe 
unii i-am înmormântat… Și datorită prietenilor mei sunt 
astăzi ceea ce sunt.

- Îmi imaginez câtă bucurie trebuie să fi fost 
la petrecerile de aici!, exclam eu, privind în jur, în 
restaurantul care de obicei e plin, dar care acum ascultă 
și el cuminte mărturisirile lui Marin Mândrilă.

- Sărbătoream aici zilele de naștere. Am petrecut 
Revelioane! Țin minte că piesa pe care o cerea Ion Marin, 
de fiecare dată este „Fetele lui tata”. Mereu se gândea la 
fetele lui. Tare mult le-a iubit și tare fericit era, la fiecare 
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realizare a lor. Și foarte mult a iubit-o pe Teodora, pe 
soția lui.În rest, nu aveam nevoie de foarte multe, ca să 
fim fericiți. El știa că-mi plac puii de țară. Când am mers 
odată la el, la Bucu,a pus pe cineva să taie doi pui. I-a 
pregătit cu mujdei de usturoi… Apoi, de fiecare dată când 
venea de la Bucu, trecea pe la mine: „Marine, ți-am adus 
doi pui de țară”.De la început a avut o stimă desosebită 
față de mine. 

- Când ați vorbit ultima dată?
- Am fost printre primii care a aflat despre cumplitul 

diagnostic. M-a sunat chiar Ion Marin. M-a rugat să nu mai 
spun la nimeni și așa am făcut, n-am spus absolut nimănui. 
Vorbeam destul de des. Ultima dată am vorbit cu câteva zile 
înainte de a muri. Își dorea să trăiască! Mi-am dat seama de 
asta și pentru că mi-a spus: „Marine, să nu lași pe nimeni să 
scrie cartea aia! Eu mă fac bine și vin să o scriu eu. Eu știu 
cel mai bine despre tine! Am nevoie doar de câteva date, pe 
restul le știu eu!”. Era vorba de o carte despre mine, pe care 
el voia să o scrie și eu îi tot spuneam că o să avem timp, mai 
la bătrânețe... Apoi mi-am dat seama că spera. Mi-a spus 
odată, la telefon, după o spitalizare: „Eu sunt un caz fericit, 
alții sunt mai rău ca mine”. Și el era atât de grav!... 

De la Marin Mândrilă aflu că Ion Marin „vorbea 
puțin la gale, aducea prezentator” și mă gândesc că făcea 
acest lucru tot dintr-un soi de modestie și bun simț. 
Apoi, privind spațiul care ne înconjoară, mă gândesc 
că prietenia dintre Ion Marin și Marin Mândrilă, a fost 
vegheată de Sus: s-au cunoscut la târnosirea unei biserici, 
i-a legat mereu un nume – Marin, pentru unul nume, 
pentru celălalt prenume. Iar lui Marin Mândrilă i-a fost 
dat să organizeze și întâlnirile-omagiu. „M-am oferit eu”, 
spune cu emoție omul de afaceri. 
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- Care este cel mai de preț dar pe care l-ați primit 
dumneavoastră vreodată?, îl întreb gândindu-mă că un 
om care are siguranță financiară vede altfel lucrurile 
mărunte.

- Dumnezeu mi-a dat trei copii buni și doi nepoți, 
deocamdată! Ei sunt cel mai de preț dar!

În cheia acestei emoții închei întâlnirea cu domnul 
Marin Mândrilă, plecând cu sentimentul că acest om va 
fi printre cei care nu vor lăsa ca numele prietenului său 
bun, Ion Marin, să fie uitat. 

Și, pentru că întâlnirea din locul preferat 
pentru găzduirea Galelor Fundației România 2000, 
a amintit de fastul acelor evenimente, l-am rugat pe 
Octavian Ursulescu să mă conducă printre amintirile 
sale despre Ion Marin. Binecunoscutul prezentator de 
televiziune și-a început istorisirea emoționant, cu o 
întrebare dureroasă prin simplitatea ei de nerăspuns: 
„Unde se duc jurnaliștii când pleacă?...”. 

„...Există oare ziare și Acolo, în Ceruri? Sper să fie 
așa, fiindcă bunul meu prieten Ion Marin ar merita să 
aibă și Acolo o gazetă făcută «meseriaș», cum știa numai 
el. Premiată și aceasta, ca și Ultima oră, de Academia 
Veșniciei...

Îmi aduc aminte începuturile colaborării noastre 
la ziarul acesta la care țin mult și acum, când apare doar 
online – iar George-Lucian Onofrei e mereu atât de 
prompt cu tot ce-i trimit și postează de îndată. Pentru a 
clarifica totul de la bun început, precizez, pentru a trasa 
dimensiunile prieteniei noastre, că în deceniile acestea, în 
care am publicat sute de articole, n-am încasat și nici n-am 
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pretins măcar un leu – așa am înțeles să fac gazetărie după 
1989, benevol, din pasiune și caldă amiciție. Redacția 
număra câteva birouri mici în corpul din dreapta (B?), 
cum privești Casa Scînteii. Așa o să-i spun mereu, așa am 
prins-o, aici mi-am făcut ucenicia în branșă, începând cu 
Scînteia tineretului. Și în alte țări s-au schimbat regimuri, 
dar numele ziarelor importante au rămas aceleași; și apoi, 
dacă tot a devenit Scînteia! – Adevărul (unde Ion Marin 
a scris, de asemenea, pagini memorabile), de ce nu i s-a 
spus Casa Adevărului? Mai zâmbim... așa cum zâmbeam 
nostalgic după ce urcam cu liftul și o luam pe culoarul 
unde, pe vremuri, a fost redacția săptămînalului care a 
însemnat atât de mult pentru mine – Contemporanul, cu 
neuitații Ivașcu, Mitea, Cîmpeanu, Ulici, Cosașu, Căliman, 
Vartolomei, Constantiniu, Marinescu. Ca la metrou, ușile 
se deschideau pe stânga, iar în dreapta ultimele birouri 
erau ale revistei Cinema. Treceam un hol și ajungeam la 
frumoasa firmă roșie care anunța vizitatorii că au pășit pe 
teritoriul Ultima oră. Ion Marin făcea și aici o gazetărie 
modernă, vie, atractivă. Acolo, în biroul lui directorial, 
mi-a arătat primul Trofeu al cotidianului și al Fundației 
România 2000 și am pus împreună la cale, ca și în anii 
ce au urmat, listele de laureați și festivitățile de premiere. 

A fost o mare onoare pentru mine să prezint toate 
edițiile acestui prestigios eveniment cu care ocazie am 
cunoscut mari personalități ale țării noastre. Ultimele 
ediții au fost găzduite de elegantul hotel Mari Vila, al lui 
Marin Mândrilă, un mare prieten al ziarului Ultima oră. Pe 
măsură ce se apropia sfârșitul de an, mă suna și mă întreba: 
«Tavi, ce zici, dăm și anul ăsta premiile? O să vorbesc cu 
Nea Florică Dumitrescu, când e și dânsul liber...».

De Teodora, frumoasa soție a lui Ion Marin, cu 
apariția ei exotică, am fost foarte apropiat, pe coordonatele 
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artei: am prezentat vernisajele expozițiilor sale de 
fotografie (are un talent excepțional!), la Cinema Patria 
și la Biblioteca Metropolitană, dar am fost aproape nelipsit 
de la vernisajele unde mă invita cu regularitate, găzduite de 
remarcabila Galerie de artă Senso, unde nu o dată aveam 
bucuria să mă revăd cu Ion Marin și cu unii dintre colegii 
săi de la Universitatea Hyperion. Să nu uităm însă că, atât 
Ion Marin, cât și Teodora, și-au înscris numele la loc de 
cinste în istoria TVR. 

Un episod de neuitat este acela în care bunul meu 
prieten, avocatul Dorin Irimia, a organizat o petrecere-
eveniment la hotelul Royal, de o sărbătoare de Sfântul Ion 
– când e și ziua de naștere a avocatului. Atracția a fost dată de 
faptul că mai erau sărbătoriți nu mai puțini de... unsprezece 
Ioni și Ioane, scoși în față, «la careu» și cadorisiți cu tot 
felul de surprize. Între ei, la loc de cinste, Ion Marin. Cred 
că niciodată nu l-am văzut atât de vesel și de fericit pe Ion 
Marin, dansând tandru cu Teodora...

Am fost alături de Ion Marin la lansări de carte la 
Slobozia, dar și la Bucu, unde e Cetățean de onoare și 
unde s-a întors, simbolic, la școala unde a învățat. Era 
o mândrie a Ialomiței! Așa încât, nu întâmplător, prima 
festivitate în care a premiat oameni merituoși s-a ținut la 
Slobozia și Amara, cu personalități ialomițene, în frunte 
cu un alt prieten apropiat, Mitru Feri Crișan. De câteva 
ori am răspuns invitației lui Ion Marin de a-i fi alături în 
frumoasa căsuță pe care și-o ridicase la Bucu, petrecând 
ore de neuitat în grădină, cu grătar, mămăligă și vin, toate 
producție proprie. De fiecare dată când merg la pescuit 
în Deltă, cu Dorin Boerașu Irimia – și asta se întâmplă 
de câteva ori pe an – trecem prin Bucu și vorbim cu drag 
de Ion Marin. Data viitoare va fi prima când o vom face, 
cu durere în suflet, la trecut...”
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Și pentru că Octavian Ursulescu a amintit de acea 
sărbătoare de Sfântul Ion, la care a fost premiată și 
jurnalista Oana Georgescu, și pentru că și-a amintit 
și despre evenimentele de la Galeria Senso, unde Oana 
Georgescu se ocupă de comunicare și PR, am invitat-o să-și 
amintească despre cel care i-a fost oaspete la evenimente. 

„Mi-e tare greu să îmi amintesc când, cum, unde 
sau în ce împrejurare l-am cunoscut pe Ion Marin… 
Jurnalistul, scriitorul, editorialistul, publicistul, juristul, 
realizatorul TV, dascălul, Universitarul, Decanul, 
Prietenul, gazda perfectă de la Bucu (frumoasa localitate 
de lângă Slobozia unde s-a născut și al cărei Cetățean de 
Onoare a devenit), bărbatul șarmant, politicos și elegant, 
Omul… mereu în vervă și pretutindeni, în viață și mai 
ales în scris.

Ion Marin este atât de prezent în sufletul și în 
gândurile mele, atât de aproape, încât chiar nu mi-l pot 
imagina sau descrie la timpul trecut.

Lui Ion Marin îi păstrez cu sfințenie autografele 
atât de frumoase și de sincere, gândurile, urările și 
«semnăturile» prețioase date pe paginile de gardă 
ale cărților lansate în ultimii ani. «Vremea șacalilor», 
«Moartea unui biet corector», «Noaptea dintre milenii» 
sau «Semințele, ca niște schije» sunt cărțile care trebuie 
nu doar citite, ci însușite. Asemeni cărților-manual 
dedicate unor teme și subiecte atât de actuale și de…
sensibile, precum Geopolitica, Securitatea globală, 
Comunicarea, Era informațională, Integrarea europeană 
și euroatlantică, Terorismul, Siguranța națională…  

Am fost prezentă la multe dintre Galele Fundației 
România 2000, evenimente ce adunau laolaltă zeci 
de personalități ale vieții cultural-artistice, oameni de 
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știință, mari sportivi, eroi ai vremii și ai vremurilor, 
inventatori, cercetători, istorici, critici literari și de artă, 
oameni de afaceri, politicieni. Mulți au fost recompensați 
pentru activitate și merite deosebite de către  Fundația 
România 2000, iar printre aceștia m-am numărat și eu. Pe 
15 mai 2013, la cea de-a XIII-a ediție, domnul Ion Marin 
mi-a acordat Diploma de Excelență și Trofeul Fundației 
România 2000 și al cotidianului Ultima oră pentru, citez, 
«rezultatele remarcabile în cariera de jurnalist și scriitor, 
precum și pentru performanțele sale excepționale în sport 
și în promovarea valorilor autentice românești în țară și 
în lume». Doamne, ce mândră am fost atunci!

Pe Ion Marin l-am citit, l-am admirat, l-am îndrăgit, 
l-am respectat și continui să o fac și acum!

Pe Ion Marin îl citesc (cotidianul Ultima oră îi 
publică și acum atât de… actualele editoriale), îl admir 
(pentru tot ceea ce a realizat), îl îndrăgesc (pentru felul 
său cuceritor de a fi și de a se purta) și îl respect (pentru 
cariera sa prodigioasă)!

«Jurnalismul este cea mai frumoasă profesie pe 
care, dacă o faci cu drag, poți să te consideri în permanență 
în vacanță, fie și pentru faptul că nu poate nimeni să-ți 
fixeze un program sau să-ți pună o condică, (...) este o 
muncă pe care o faci fără nicio pauză, zi și noapte (...)» – 
mărturisea Ion Marin în 2013, la  Salonul Internațional 
de Carte Bookfest cu ocazia lansării a două cărți deodată: 
«Geopolitica și securitatea globală» și «Noaptea dintre 
milenii». Pe nimeni nu mira însă faptul că Ion Marin 
lansa și câteva cărți într-un an, că scria cel puțin un 
editorial în fiecare zi, că apărea în emisiuni de televiziune, 
dădea interviuri, preda la facultate, ținea cursuri și era 
Decan al unei Facultăți de Jurnalism, că era (omni)
prezent la numeroase evenimente, călătorea, se ocupa 
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de Fundația România 2000 și conducea un cotidian 
prestigios – Ultima oră (cine poate uita însă gloria 
Adevărului, cotidianul la istoria căruia a contribuit?!), că 
era un prieten devotat, un om de lume, un tată desăvârșit 
și un soț remarcabil.

Ar fi atâtea de spus și de povestit despre ADEVĂRatul 
Ion Marin!...  Dar cum știu că toți cei care l-au cunoscut cu 
ADEVĂRat gândesc la fel ca mine, nu-mi rămâne decât să 
îl descriu simplu, sincer și firesc, dintr-o bucată, așa cum 
i-ar fi plăcut: un OM dedicat pasiunii sale transformată 
în profesiunea de credință – SCRISUL, dedicat familiei 
și soției sale, TEODORA, ea însăși un jurnalist de succes 
care îi continuă MUNCA și PROIECTELE de suflet și de 
spirit, dedicat prietenilor, colegilor și BUCURIEI de a-i 
avea mereu în preajmă.

Aș da tuturor sfatul pe care încerc să îl urmez eu 
însămi: faceți tot posibilul să lăsați în urmă, pe pământ, 
în sufletele, gândurile și amintirile celorlalți, măcar o 
mică parte din cât ne-a lăsat nouă, tuturor, Ion Marin! 
Și aș vrea să avem puterea să oprim măcar un pic din 
nerăbdătorul timp care ni l-a luat mult prea devreme. 
Moștenirea «Ion Marin» nu ne-o va lua-o însă nimeni! 
Mie, nici atât!”

Câteva zile mai târziu, tot în drumul spre Autostrada 
Soarelui, pe care Ion Marin o străbătea adesea în drumul 
către Bucu, am oprit la sediul companiei Hofigal, unde 
l-am cunoscut pe domnul Ștefan Manea, un alt prieten 
apropiat al lui Ion Marin, un om care i-a fost aproape 
până la sfârșit... M-a primit în biroul dumnealui, un om 
de afaceri cu statut de inventator. Este omul din România 
cu cele mai multe invenții recunoscute, toate în domeniul 
„științei miracolului”, așa cum numea Ion Marin beneficiile 
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pe care plantele atent chibzuite le aduc sănătății. Dincolo 
de cartea de vizită, am întâlnit privirea blândă a unui om 
cu experiență în ale vieții, un om care i-a încredințat lui Ion 
Marin mărturisiri cuprinse într-un volum ce se numește 
chiar „Știința miracolului – convorbiri cu Ștefan Manea”.

- Ne cunoșteam de peste cincisprezece ani. Ion Marin, 
fiind profesor universitar, mi-a recomandat niște tineri pe 
care i-am angajat la compania mea, în diverse posturi. Am 
avut ocazia, deci, să văd modul în care Ion Marin pregătea 
oamenii. Când aveam nevoie de cineva, într-un domeniu sau 
altul, îl consultam pe Ion Marin. Mi-a recomandat oameni 
care au învățat de la contabilitate, până la merceologie, 
domeniu în care el era expert. 

- Deci Ion Marin nu forma doar jurnaliști.
- Nu, nu forma doar jurnaliști. Era un om foarte 

complex, din punct de vedere al pregătirii. Intra în 
contact cu toate tipurile de oameni. Și una este să ai o 
vedere generală și alta este să înțelegi anumite lucruri, 
chiar tehnice.Noi ne-am împrietenit. Prin 2011, m-a invitat 
prima dată acasă, la Bucu. Purtam atunci niște discuții 
despre modul cum cresc anumite tipuri de plante – treabă 
care n-avea nicio legătură cu meseria sa de jurnalist. Atunci 
i-am spus că anumite plante trebuie sădite într-un anumit 
mod, i-am povestit despre natura pământului și așa mai 
departe. 

- De unde până unde curiozitatea pentru acest 
domeniu, din partea lui Ion Marin?

- Era foarte interesat de produsele naturale, în 
general. Of, vezi, parcă știa, parcă vedea viitorul… că o să 
aibă nevoie de ele… Dar eu zic că nu le-a folosit chiar cum 
trebuie și când trebuie… însă asta e altă poveste. M-am 
dus și am luat chiar o probă de pământ de la el de acasă, 
de la Bucu. Am stat împreună, și cu doamna, la umbra 
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unui copac pe care-l are acolo, în curte. Acolo, în curte, am 
văzut niște plante și i-am spus: „Nu-mi place cum crește 
anghinarea, pământul nu este în regulă”. I-am demonstrat 
că pământul de la el din curte nu conținea potasiu, mai 
deloc. Iar anul următor l-am învățat să pună cenușă, ca 
îngrășământ. De la acest lucru aparent minor, el a căpătat 
și încredere și dorință de a cultiva. Am stabilit împreună 
culturile care se potrivesc solului și așa ne-am împrietenit. 
Despre prietenia care ne-a legat noi nu vorbeam, noi o 
simțeam. N-am schimbat niciodată vreun cuvânt despre 
prietenie, însă venirea lui la mine era întotdeauna o 
bucurie, indiferent cât de ocupați eram. Însă el era de un 
bun-simț extraordinar. Când afla că mă mai așteaptă la 
ușă alți oameni, se retrăgea elegant. Ion Marin, din acest 
punct de vedere, nu deranja niciodată. Știam că vorbește 
frumos despre activitatea mea, cu cei pe care îi întâlnește, 
dar aflam de la ei. Eu nu cred că i-am mulțumit vreodată 
pentru acest lucru. Relația de prietenie era de un respect 
cu adevărat reciproc.

- Când ați adăugat acestei prietenii și valența de 
parteneriat pentru publicația Ultima oră? Știu că i-ați 
fost partener fidel și sprijin în momente grele. De ce ați 
ales să faceți acest pas? 

- Am făcut acest lucru pentru că Ion Marin publica 
lucruri care erau strâns legate de activitatea din viață, care 
arătau problemele oamenilor, chestiuni despre modul 
în care trebuie să trăiești ca să te simți bine. Apoi, el a 
scris o carte despre convorbirile noastre, despre știința 
medicinii naturiste. El a numit-o „Știința miracolului”. 
Chiar mi-a plăcut cum a găsit acest titlu! Vorbeam adesea 
despre beneficiile medicinei naturiste asupra oamenilor. 
Eu am încredere în acest fel de medicină, mai mult decât 
chiar în medicina… în înțelesul obișnuit al termenului! 
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Am vorbit despre medicul japonez Hiromi Shinya, pe 
care eu l-am cunoscut când avea 92 de ani, în Spania. 
Ion Marin a rămas foarte impresionat de acest lucru și 
mi-a spus „Tare mult aș vrea să cultiv și eu, pe terenul 
meu, niște plante și să le adăugăm ce trebuie pentru 
ca să fie utile”. Pentru că i-am explicat că, atunci când 
pământului îi lipsește un element, nici planta nu are ce 
trebuie și nu este atât de bună precum alta care crește în 
condiții optime. I s-a părut fantastic și a publicat peste 
tot faptul că eu am spus că România este țara cu cel mai 
bun pământ din Europa. Acum mă citează și Euroinvent, 
cu această afirmație. De la Turnu Severin până la Tulcea 
– tot sudul țării, noi suntem singurii care avem toate 
microelementele care îi trebuie organismului uman. 
M-a impresionat și pentru faptul că, în documentarea 
lui pentru carte, accentua întotdeauna câte o idee, ca 
să vadă dacă a înțeles științific. El „traducea” termenii 
mei de specialitate, pe înțelesul tuturor. Deci nu mă mai 
adresam doar chimiștilor. Datorită calităților sale de 
profesor universitar, Ion Marin cunoștea capacitatea de 
înțelegere a oamenilor, din diferite medii. Am apreciat 
și felul lui de a pune întrebări. M-a făcut să-mi deschid 
sufletul și să-i povestesc multe lucruri despre viața mea, 
despre toate cele prin care am trecut și eu… 

- Care este suprema lecție de viață pe care o aveți 
de la Ion Marin?

- Cel mai important lucru pe care l-am purtat de 
multe ori în discuțiile cu el este că „tu trebuie să fii tu 
însuți și niciodată nu trebuie să te cerți sau să superi 
pe cineva, pentru că dacă superi pe cineva, te superi pe 
tine”. Era o discuție între noi – vorbeam despre cum 
poți să-ți impui ideea de dreptate în fața unora care au 
alt punct de vedere. În discuțiile cu mine nu l-am văzut 
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vreodată să fi avut vreo ieșire din fire. Când nu îi plăcea 
ceva, își strângea puțin fruntea. Am rămas impresionat 
de modul în care știa să pună problema, într-o discuție.
Avea o diplomație extrem de plăcută. Iar în ziarul lui nu 
citeam doar articolele scrise de mine, ci le parcurgeam, 
pe îndelete și pe celelalte. Răzbătea și acolo felul lui de a 
trata un subiect. Mi-a spus: „nu apare vreun număr fără 
ca eu să citesc tot”. 

- Relațiile dintre oameni sunt, unele, vremelnice. 
Mai ales în relațiile profesionale. Există și ani de pauză, 
regăsiri. Cum se face că i-ați fost alături pe tot parcursul 
acestor ani, chiar și în momentele în care, poate, din 
punct de vedere financiar, „afacerea” încheiată, pentru 
dumneavoastră nu era pe plus.

-„Afacerea”, pentru mine, n-a fost o afacere.
- Ci o investiție în niște principii în care credeți, 

într-un material de calitate.
- Da. Exact. Știam ce face.
- Era ca și cum ați fi avut grijă ca „semințele” pe care 

le cultivați să aibă un „pământ bun”. Mă raportez, desigur, 
la simboluri pentru a ilustra modul în care Ștefan Manea 
a avut încredere să-și dezvolte ideile inovatoare pentru 
România acelor ani, în publicația lui Ion Marin.

- Asta era! Voiam ca ziarul lui să meargă mai departe 
și să fie citit! Mă întâlneam cu oameni de știință, pe care-i 
întrebam dacă citesc ziarul lui Ion Marin. Îmi spuneau că 
le face plăcere să-l citească, pentru că acolo găseau ceva 
în plus, lucruri mai aproape de realitate. Avea curaj, în 
articolele sale. Am avut și discuții în care l-am întrebat 
dacă nu-i e teamă de eventuale repercusiuni provocate 
de cei ale căror fapte de critica. Mi-a spus, în legătură cu 
o persoană: „Nu-i nimic! O să-mi spună, o să-l ascult, o 
să-i spun de ce am scris treaba asta. Și, unul dintre noi 
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doi, o să înțeleagă ceva!”. Din acest punct de vedere, era 
un educator de excepție. Cum gândea el atunci, abia acum 
încep unii să gândească! 

- Cea mai frumoasă amintire împreună?
- Am fost de vreo câteva ori la aniversarea ziarului, 

stăteam la câte o masă prietenească. I-am spus odată 
ceva ce doamnei Marin nu i-am povestit niciodată: i-am 
spus lui Ion Marin „să știi că ai avut și noroc pentru că ai 
găsit o femeie care poate să asculte fără să-ți dea replică, 
chiar și atunci când are alt punct de vedere”. Remarcă la 
care el a spus „Așa este!”. Doamna Marin este o persoană 
deosebită! Nu bănuiam că poate să existe atâta respect 
reciproc și atâta iubire între ei! Se iubeau, într-adevăr!

- Cum trece dorul?
- Foarte greu! Uneori aproape că nici nu-ți dai 

seama că are o acțiune asupra ta. Orice stare negativă de 
spirit – nu mai vorbesc de dor și durere – creează radicali 
liberi. Și radicalul liber este cauza tuturor îmbolnăvirilor.

- Într-o măsură, pentru fiecare dintre noi, uitarea 
închide răni și – într-o măsură, repet – poate e firească. 
Știu că prietenii buni ai lui Ion Marin nu-l vor uita și vor 
încerca să facă astfel încât să nu-l uite de tot nici ceilalți. 
Ce le-ați spune oamenilor, astfel încât să-și amintească 
de Ion Marin peste timp și peste timpuri?

- Eu încă mai am niște sute de exemplare din cărțile 
lui. Când vorbesc cu cineva despre calitățile umane, îi dau 
una dintre aceste cărți și îi spun: „Citiți-l pe Ion Marin și 
veți vedea cam ce fel de om a putut să fie!”. 

O carte are întotdeauna cuvintele potrivite. Sau, 
măcar, așa ar trebui. Mă gândesc, încă o dată, cât 
din tumultul vieții lui Ion Marin va încăpea în aceste 
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pagini pe care le susțin acum mâinile cititorilor – ale 
dumneavoastră, celor care prin parcurgerea acestor 
cuvinte potrivite sunteți invitați să cugetați la faptul că, 
poate, fiecare destin merită o carte. Iar Ion Marin merită 
o carte bine scrisă.

Mă retrag de la întâlnirea cu Ștefan Manea, director 
Hofigal. Străbat coridoarele sediului companiei sale, unde 
îl regăsesc pe Marian Pușcașu, vechi colaborator al lui 
Ion Marin, mâna sa dreaptă, omul care a avut încredere 
să-l urmeze pe „Șefu’”, în toate proiectele. 

- Pe Ion Marin l-am cunoscut în 1986, când lucram 
la Scînteia. Am descoperit atunci un om extraordinar și 
un ziarist care știa să facă anchete. Era un om deosebit. 
Și când era supărat, el zâmbea. Oamenii din jurul lui se 
simțeau bine în preajma sa. După Revoluție, eu am plecat 
la alt ziar. În 1996, Ion Marin m-a sunat să-mi spună 
că are ziarul lui, și să mă invite să-i fiu alături în acest 
proiect. Și am venit! Eu am trecut printr-o mulțime de 
funcții – director de producție, director administrativ, 
director de marketing. Din posturile pe care le-am ocupat 
eu, am observat că Ion Marin a fost o rampă de lansare a 
multor ziariști. Și mai era ceva, de care o să ne fie dor: toți 
cei din redacție, când îl vedeau că vine, știau dacă e vesel 
sau supărat, după mustață – „Cum are Șefu’ mustața?”, 
era vorba noastră.

- Cum vă adresați, în redacție?
- Mie îmi spunea „prieten drag”. Ion Marin va 

rămâne special pentru noi. Ion Marin, chiar dacă uneori 
nu avea bani de salarii, făcea tot posibilul ca oamenii să 
le primească. Îmi spunea: „Mariane, trebuie să le dăm 
oamenilor salariile!”.
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- Ce lucru rar, mai ales în presă, unde știm cu toții că 
unii jurnaliști, din tot felul de redacții – chiar și redacții 
importante – nu și-au primit salariile, cu anii!

- Nu avea vreo forță financiară mare. Nu s-a lăsat 
corupt niciodată! Foarte multe persoane politice au tras 
de Șefu’. A fost trecut, în 2000, pe listă, ca senator de 
Ialomița. Eu am fost cel care a văzut tabelul și i-am spus: 
„Șefu, spun o veste!”. „Ce anume?”. Și i-am spus de liste. 
Mi-a răspuns atunci „Nu, Marian. Nu mă interesează 
politica. Eu sunt jur-na-list!”. 

- Când ați simțit că i-a fost cel mai greu?
- În 1999-2000. Ne mutasem în Casa Presei. A 

reușit să susțină publicația, pe puterile lui. Găseam și 
eu oameni care să investească în publicitate. Dar, din 
puținul care era, el făcea ca zilele de 15 și 25 ale lunii, să 
fie zile de salariu, pentru toată lumea. 

- Cum l-ați perceput dincolo de profesie? De pildă, 
cum ați aflat de prezența doamnei Teodora în viața lui?

- S-a schimbat total când a cunoscut-o pe doamna. 
A venit în redacție și mi-a spus: „Mariane, mă însor”. 
„Poftim?!?!”, am spus eu. Cu ceva vreme în urmă îmi 
spusese „Nu știu, Mariane, cine mă acceptă pe mine, 
pentru că eu sunt o persoană mai dificilă”. Și, când mi-a 
spus că se căsătorește, i-am amintit „Păi nu sunteți o 
persoană mai dificilă?”. Mi-a spus: „Am găsit pe cineva, 
lucrează în Televiziune. O iubesc! O iubesc foarte mult! 
Și mă însor!”. Îi spunea „turcoaica mea”, datorită 
trăsăturilor ei mai speciale. Când mi-a prezentat-o, 
așa mi-a spus: „Ea e turcoaica mea și-mi va fi soție!”. 
Eu am fost alături de el. Eu l-am dus la biserică, când 
s-au cununat, eu l-am luat de la biserică și l-am dus la 
restaurant, în ziua nunții. Era fericit! Eu am mai avut șefi, 
dar pe Ion Marin l-am apreciat cel mai mult. A fost un 



140 Eveline Păuna

om care știa să vorbească cu oamenii. Și, dintre oameni, 
cel mai mult își iubea fetele. Erau „fetele lui tata!”. 

- Cum a fost… la final?
- L-am sunat… Mi-a spus că e nevoit să mă lase 

să îl văd. M-a rugat să-l ajut cu ceva, atunci. Nu m-a 
privit mult. I-am spus „Ce faceți, Șefu’?”. „Aștept să mor, 
Mariane!”. L-am rugat să nu continuie să-mi spună asta. 
„Să știi că sunt liniștit. Mi-am găsit loc de veci la Bellu”,a 
continuat el…

Zilele care au urmat aveau să fie mai triste… Și, din 
câte am înțeles de la cei care l-au cunoscut bine, Ion Marin 
nu și-ar fi dorit să se știe prea multe despre tăcerile sale. 
„După fiecare gală, mă suna: «Mariane, Gala aceasta a fost 
mai frumoasă decât cealaltă! – așa spunea, după fiecare 
- Ți-a plăcut? Câți invitați am avut? M-au sunat mulți să 
mă felicite». Erau sute de invitați… Această idee mă face 
să continui să ajut cu ce pot și prima gală… In Memoriam”, 
spune, emoționat, Marian Pușcașu.

„Într-o noapte, la 3.46, m-a sunat Teodora Marin și 
mi-a spus: «Mariane, a murit Șeful tău…”. Ion Marin va 
rămâne veșnic în amintirea mea! 

Telefoanele sună, din ce în ce mai insistent. Marian 
Pușcașu împarte invitațiile pentru Gala Fundației România 
2000, premii decernate în parteneriat cu ziarul Ultima 
oră. Este prima dată când gala se va ține fără cel pe care-l 
numește frumos, „Șeful meu”, cel care a înființat conceptul 
acestui eveniment, cel căruia i-a fost loial atâția ani!

Îmi aduc aminte că i-am spus Teodorei Marin – care 
a avut ideea acestui volum – că mă tem de momentul în 
care va citi cartea, pentru că amintirile sunt răscolitoare. 
„O să o citesc”, mi-a spus. „Cel mai greu îmi va fi la 
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Gală, pentru că acolo el era în prim plan și lipsa lui va fi 
cumplită pentru mine”.

Înainte de a pleca fiecare în drumurile sale – el 
pentru a oferi invitațiile, eu pentru a termina cartea, 
Marian Pușcașu mă oprește și-mi spune: „Știu pe 
dinafară numărul de telefon al lui Șefu’! Oricând mă 
întrebi, la orice oră din zi și din noapte! Oricând mă suna, 
răspundeam...”.

Apoi e tăcere, din nou. Știm amândoi că Șefu’ nu 
va mai suna… Niciodată. 

Revin la întrebarea care dă titlul acestui capitol: 
„Există viață dincolo de presă?”. Ascultând mărturisirile 
celor care l-au cunoscut nu doar în redacție, îmi dau 
seama că întrebarea aproape că nu mai are sens, când 
e vorba de Ion Marin. Pentru el, presa era însăși Viață! 
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ULTIMA OARĂ… ULTIMA ORĂ…

Ziarul Ultima oră a fost izbânda condeiului lui 
Ion Marin și răsplata pe care și-a oferit-o singur, cu multă 
muncă, pentru principiile de la care nu s-a abătut niciodată. 
Proiectul său mediatic era o continuare a ideii ziarului 
Ultima oră din 1914. Ultima oră, în grija lui Ion Marin, a 
fost zbaterea unei aripi de înger care veghează acum asupra 
scriiturii celor care, prin exemplul personal, duc mai departe 
numele mentorului lor. 

Și, pentru că oamenii aceștia au absolvit „Academia 
Ion Marin”, îi invit să țină cârma paginilor următoare… 
Un fel de rămas bun… Pentru ultima oară, Ultima oră 
așa cum era ea, în vremurile sale de glorie…

Roxana Ichim Istudor: 
„Am intrat pentru prima dată în biroul directorului 

ziarului Ultima oră, Ion Marin, în 1997, când tocmai 
înființase ziarul în serie nouă. Nu știam despre mine 
decât că pot scrie versuri și aveam în mână o coală de 
hârtie pe care i-am arătat-o.... vorbea ceva despre o 
expoziție la Muzeul Bucureștilor. A citit primele rânduri, 
a semnat-o, apoi mi-a întins-o fără prea multe vorbe, mi-a 
spus s-o duc la editorul coordonator și cam atât. Când am 
ieșit, hârtia cam tremura... Ion Marin își făcuse intrarea 
în viața mea și habar n-aveam că urma să-mi schimbe 
destinul profesional.



143Povestea unui jurnalist  –

Am colaborat o vreme și îl vedeam uneori. Stăteam 
aliniați pe hol, toți colaboratorii, și îl urmăream cum dicta 
vreunul dintre editorialele acelea care i-au dus faima, 
plimbându-se de colo-colo. Ideile curgeau ca și când ar 
fi fost gata scrise, parcă le citea. Și era multă liniște în 
sectorul nostru… Cine voia «să fure» meserie, o avea 
acolo, răspândită cu nonșalanța aceea caracteristică celor 
pentru care nu contează că sunt auziți de toată lumea, au 
oricând idei multe și bune. Auzeam pentru prima oară, de 
la cei care îl cunoșteau, ceva ce devenise aproape folclor: 
Ion Marin era capabil să conceapă un editorial și trezit 
din somn, în miez de noapte. 

Era de o corectitudine proverbială. Una dintre cele 
mai des auzite vești era aceea că nu se plăteau salariile 
oamenilor în mai toate sectoarele private. Roiurile de 
publicații de care mustea Casa Presei erau «fruncea» la 
capitolul ăsta. În ce mă privește, colaborator fiind, am 
ajuns într-o seară după ce plecase aproape toată lumea; 
Ion Marin a aflat că sunt acolo și a trimis șoferul pe loc la 
Casa Presei, cu suma respectivă... Eram unii dintre foarte 
puținii oameni din acea clădire arhiplină de ziariști care 
puteau conta pe așa ceva. 

Când am decis să intru în presă, aveam o ofertă și 
de la Cronica Română. Am primit un sfat de la cineva de 
încredere – jurnalist, culmea! – : mergi la Ion Marin, că 
este unul dintre cei mai buni editorialiști din țară, ai ce 
învăța de la el. Am intrat în biroul lui Ion Marin și l-am 
întrebat dacă să merg la Cronică sau să rămân în echipa 
lui. Mi-a întins mâna și mi-a spus «Bine ai venit! Și acum, 
la treabă». Din nou, fără vorbe multe. Avea pretenția să 
înțelegi rapid și să acționezi și mai rapid. Așa a trebuit 
să învăț în viteza a cincea ce înseamnă box de text, 5.000 
de semne, titlu pe două rânduri, câte și mai câte. Seara, 
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cotidianul nostru pleca la tipar și trebuia să fie impecabil. 
Era un soi de haos organizat din care aveai impresia că 
nu vei ieși în veci cu fața curată, apoi, pe seară, apărea 
Ion Marin: «Cum stăm?». Și fiecare își arăta munca și 
toate piesele se așezau fix la locul lor. Dacă nu-ți schimba 
măcar un titlu, era o mare victorie. Și din nou cine voia să 
învețe, avea ce: Ion Marin stătea în dreptul fiecărei pagini 
și comenta lapidar (cine avea urechi să audă, auzea, și a 
doua zi aplica), fără să ridice tonul, fără emfază, fără să 
facă mare caz de ceea ce știa – și care nouă ne părea că 
este totul. Făcea să pară că este cel mai firesc lucru din 
lume să fie la curent cu absolut tot. Toți voiam să scriem 
într-o zi ca Ion Marin. Între două reprize de jurnalism 
autentic erau și mici teste de cultură – de exemplu, 
spunea jumătate din titlul unei cărți și aștepta foarte 
atent să vadă cine știa restul, părând în același timp că 
este concentrat la pagina pe care o verifica…

Lucram la ziar de vreo două săptămâni, trăgând tare 
la rubrica de cultură – o altă caracteristică a lui Ion Marin, 
obstinația de a aloca o pagină cel puțin culturii, în vremuri 
în care ziarele se preocupau foarte puțin de asta, nu era 
încă la modă. Într-o seară, la plecarea din redacție, l-am 
întâlnit pe culoar și mi-a spus franc și parcă fără drept la 
replică: «Mâine scrii editorialul. La revedere». Atât. Nu 
știu cum de n-am făcut infarct pe drumul spre casă – nu 
scrisesem niciodată articol de opinie. Dar există opinie și 
pentru actul de cultură, nu-i așa? A doua zi am scris - și de 
atunci tot asta fac. De unde a știut Ion Marin atât de multe 
despre ceea ce pot înainte să aflu chiar eu toate acestea 
despre mine, e ceva ce probabil nu-mi voi putea explica 
niciodată. În fond, nu mă cunoștea de nicăieri…

La nici un an de la intrarea la Ultima oră, Ion Marin 
m-a numit redactor-șef. Brusc. Scurt. Probabil că îmi 
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ieșiseră ochii din orbite, așa încât a adăugat: «Pentru felul 
în care muncești». Alt moment de stop cardiac pentru 
cineva care nu s-ar fi imaginat pregătit pentru așa ceva la 
acel moment. Credeam că mai am de învățat și de muncit 
vreo două decenii, dar Ion Marin a știut, sau a intuit că 
din clipa aceea sentimentul de responsabilitate față de 
ziar m-a făcut să vreau să ajung până la Lună în profesie. 
Într-un fel, mi s-a părut că îmi lăsa ziarul pe mână – a 
fost copleșitor și a generat apariția a ceva ce nu știam 
că am în interior – o armată. Nu îmi dau seama prin ce 
resorturi interioare începând de a doua zi știam exact ce 
și cum am de făcut. Era de-acum și ziarul meu, o cauză 
personală. A rămas la fel și azi, după 20 de ani. 

Ion Marin m-a chemat, la un moment dat, în birou și 
mi-a spus să-i triez pe cei care veneau să dea probă pentru 
a se angaja. Avea un principiu simplu: reziști sau pleci. 
Pare foarte «capitalist», un soi de lege a junglei poate, 
dar s-a confirmat în timp: colegii noștri care au rezistat la 
școala dură de presă care era Ultima oră au făcut față cu 
brio oriunde altundeva s-au dus să lucreze. Întotdeauna 
știau mai mult, erau mai căliți și mai bine pregătiți. Cel 
puțin așa povesteau. În ce mă privește, pot să subscriu. În 
multe cazuri, intram în alte redacții ca niște tigri. Oricum, 
înainte să ies din birou și să trec la «trierea» cu pricina, 
mi-a spus: «Nu uita, pumn de fier în mănușă de catifea».

Când l-am anunțat că vreau să public primul volum 
de versuri, Ion Marin i-a mobilizat pe câțiva colegi și 
cu toții au pus umărul, după program, uneori chiar cu 
directorul însuși printre noi: unii au cules versurile, 
editorul coordonator le-a paginat și mi-a creat o copertă 
de toată frumusețea… pe scurt, mobilizare generală. Apoi, 
când cartea a ajuns în redacție, Ion Marin mi-a făcut 
cadou o pagină de ziar dedicată volumului. 
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Au fost ani în care drumurile profesionale ni s-au 
despărțit. Îl mai vedeam în emisiuni de televiziune, mereu 
«țiplă», cum ar spune tinerii de astăzi, mereu lăsând 
impresia aceea că știe totul. Nu am reușit să mă desprind 
de presă poate și pentru că undeva, cândva, Ion Marin îmi 
atrăsese atenția asupra mirosului pe care îl lasă ziarul pe 
degete; am rămas captivă acelei fascinații, asemănătoare 
cu ceea ce am simțit când am văzut un domn oarecare 
în troleibuzul 85 citindu-mi un articol în Ultima oră. Și 
într-o zi, m-am reîntors la ziarul lui Ion Marin, ca și cum 
ar fi fost cel mai natural lucru din lume, gestul cel mai 
previzibil cu putință. Din nou, același «bine ai venit», 
simplu, de parcă mă văzuse doar cu o zi înainte…

Ion Marin mi-a spus personal că scriu bine doar o 
dată, după aproape 20 de ani în care am lucrat împreună 
la sute de ziare, cărți, proiecte. Ion Marin le-a spus multor 
altor persoane, de multe ori, că eu scriu bine…”

Daniel Badea:
„Experiența de jurnalist la Ultima oră s-a întins pe 

o perioadă de aproape șase ani, timp în care am trăit, 
într-adevăr, cele mai frumoase momente. De asemenea, 
redacția aceea a fost locul din care am plecat cu un vast 
volum de cunoștințe într-ale jurnalismului, «furate» de 
la Ion Marin, Omul pe care îl consider unul dintre cei mai 
importanți oameni de presă pe care i-a avut România. Și 
nu sunt cuvinte mari… 

Primii pași pe care i-am făcut la ziarul Ultima oră au 
fost, recunosc, timizi… Veneam după o carieră în lumea 
muzicală, de peste nouă ani și, prin prisma cunoștințelor 
pe care le aveam în lumea mondenă, am început să scriu 
pe acest segment de presă. 
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În principal, marea mea realizare, girată cu toată 
încrederea de către Ion Marin, a fost editorialul de ultimă 
pagină – «Pulsul media», în care am expus, în mai bine de 
patru ani și jumătate, opinii legate despre piața mediatică 
din România, despre emisiuni de televiziune mai bune 
sau mai puțin bune, subiecte la zi, dar și momente de 
cumpănă ale artiștilor autohtoni.

De asemenea, alte proiecte incluse în paginile 
cotidianului Ultima oră au purtat amprenta personală: de 
la interviuri cu artiști, oameni de cultură, până la rubrici 
permanente, precum «Colțul vesel». 

Pot spune, cu emoție, că Ion Marin a fost, înainte de 
toate, un OM. Reprezenta, pentru fiecare dintre noi, cei din 
echipa Ultima oră, acel șef pe care și l-ar fi dorit orice angajat 
din presă. Jovial și mereu preocupat ca totul să meargă ca pe 
roate, Ion Marin ținea în frâu o echipă, un ziar și un ideal – 
acela de a face presă de calitate. Când tabloidizarea începea 
să joace un rol din ce în ce mai important în mass-media de 
atunci, Ultima oră a continuat să rămână, cum este și astăzi 
de altfel, același cotidian care știa să ofere informația, știrea 
decentă și fără ornamente și artificii. 

Îmi amintesc de ziua în care, cu mic, cu mare, 
redacția Ultima oră a fost alături de Ion Marin la 
petrecerea în care «Șefu’», cum ne plăcea să-i spunem, 
s-a însurat. Într-o atmosferă rustică, plină de voie bună, 
noi, cei din «Gașca nebună», am pus umărul la buna 
dispoziție a petrecerii. Nu este greu de înțeles că Ion 
Marin ținea la cei de lângă el, la cei alături de care lucra 
de dimineața până seara, iar semnul gratitudinii pe care 
a dorit să ni-l arate a fost acest cadou, de care am reușit 
să ne bucurăm cu toții, la vremea respectivă.

Zilele în redacție începeau întotdeauna cu ședința 
de sumar, care însă decurgea calm, fără ieșiri nervoase. 
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În general, fiecare dintre noi știa ce are de făcut, iar asta a 
reprezentat, spun eu, un atu pe care jurnalistul Ion Marin 
l-a apreciat la echipa alături de care a lucrat.

Planurile dânsului vizau întotdeauna ca ziarul să 
rămână acolo unde îi este locul, adică citit «pe hârtie». 
Mulți ani, cotidianul Ultima oră a rămas printre publicațiile 
care s-au luptat să rămână în piață, în văzul oamenilor, pe 
tarabe, și să fie cumpărat de cât mai mulți cititori. 

De la Ion Marin am învățat despre deontologia 
profesională și despre ambiția de a te ridica de fiecare 
dată când alții vor să te doboare. A lucra cu un Om ca 
Ion Marin reprezintă, în sine, o lecție de viață care mă 
călăuzește și acum, când lucrez la Agenția Națională de 
Presă Agerpres.

Cu Ion Marin discutam franc și fără ezitare. 
Jurnaliștii de azi – și mă refer la cei care lasă 

deoparte partizanatele și patimile – pot avea în Ion Marin 
modelul de om de presă care a știut întotdeauna să pună 
punctul pe i, care a păstrat echilibrul atunci când a emis 
o părere, dar care, în același timp, a amendat de fiecare 
dată nedreptatea. 

Sunt momente în care simțim că timpul zboară mai 
ceva ca viteza luminii. Sunt momente în care simțim că 
cele douăzeci și patru de ore ale unei zile sunt insuficiente 
și că mai aveam atâtea lucruri de făcut… Din păcate, sunt 
momente când pentru oameni dragi nouă timpul nu mai 
are răbdare, nu vrea sub niciun chip să stea locului măcar 
pentru câteva minute, și cu viteza aceleași lumini, ni-i ia 
de lângă noi… Timpul nu a mai avut răbdare cu un mare 
Om, dar sunt convins că, de undeva, de acolo, Ion Marin 
trimite din când în când câte o rază de inspirație pentru 
fiecare dintre noi, cei care l-am cunoscut și apreciat…
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În loc de bun rămas, las loc cuvintelor pe care 
le-am așternut pe hârtie ca recunoaștere pentru cel care 
a fost Ion Marin: Cu timiditate și un pic neîncrezător în 
atuurile mele, făceam, în urmă cu aproape doisprezece 
ani, primii pași în presa scrisă. Am intrat în Casa Presei, 
mastodontul cunoscut drept Casa Scînteii. Am luat liftul 
și am ajuns pe un hol unde se înșirau câteva birouri… 
În ultimul de pe palier, și în spatele unei mese pline de 
hârtii și planuri, l-am găsit pe Ion Marin. Practic, omul 
care a avut încredere în mine și în capacitățile mele 
de jurnalist, omul pentru care cuvântul era cuvânt, iar 
profesionalismul și pasiunea pentru jurnalism îi curgeau, 
de ani de zile, prin vene.

Exigent, dar în același timp răbdător, Ion Marin 
a știut dintotdeauna să țină cu echipa, cu oamenii din 
jurul lui, fără de care era conștient că lucrurile nu puteau 
merge mai departe. Cu bune și cu mai puțin bune, Domnul 
Director, cum era apelat de către mai noi toți, a reușit 
să descopere în fiecare dintre cei din redacție acel ceva, 
element ascuns de talent, pe care individual îl țineam 
pe undeva și nu aveam curajul să-l punem în valoare. 
Capacitatea maestrului Ion Marin de a ne împinge de la 
spate, ca pe niște copii răsfățați, poate uneori prea visători, 
a făcut din fiecare dintre noi adevărați profesioniști.

Revenind la primii mei pași în presa importantă, nu 
pot să trec peste surpriza venită din partea aceluiași Ion 
Marin, de a-mi da pe mână frâiele redacției, numindu-mă 
redactor-șef. A fost momentul în care am început să jonglez 
cu atuurile de care scriam la începutul acestui text și pe 
care nu avem curajul să le scot la iveală.

Deși au trecut mai bine de șapte-opt ani de când 
colaborarea mea cu Ultima oră s-a încheiat, nu puține 
au fost momentele, în toți acești ani, când, e adevărat, 
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sporadic, mai schimbam două vorbe fie telefonic, fie față 
în față cu Omul Ion Marin.

Pasiunea sa pentru meseria de jurnalist, scriitor și 
cadru didactic a făcut din Ion Marin unul dintre cei mai 
respectați profesioniști din mass-media.

La momentul la care scriu aceste rânduri, sunt 
convins că dânsul, de acolo de sus, ne privește cu interes 
și continuă să rămână în amintirea fiecăruia dintre noi. 
Ba mai mult, tot de printre nori sunt sigur că a reușit să 
înființeze o «Redacție a îngerilor», prin care va reuși să 
ne vegheze pe fiecare și să ne dea un imbold atunci când 
vom fi în cumpănă…”.

Cristi Godinac:
„Într-o perioadă când presa încă se făcea după coduri 

deontologice, am avut onoarea să pun umărul la lansarea 
cotidianului Ultima oră. Am fost redactor-șef adjunct la 
ziarul fondat de Ion Marin, om de la care am învățat ce 
înseamnă să fii jurnalist profesionist, să scrii doar pentru 
aflarea adevărului și să nu-ți fie teamă de nimic...

A fost o perioadă frumoasă… Împreună cu câțiva 
colegi de la Evenimentul Zilei luasem decizia să punem 
umărul, alături de Ion Marin, la relansarea cotidianului 
Ultima oră. Ne-am întâlnit într-un sediu aflat în clădirea 
celebrului Restaurant Capșa… În scurt timp, am reușit 
să relansăm Ultima oră și să o aducem la un tiraj 
impresionant pentru acele vremuri tulburi… A fost o 
experiență de viață inedită, o școală de presă la care am 
învățat multe de la Ion Marin.

Peste câțiva ani, după ce am luat decizia să mă 
implic în activitatea sindicală din presă, în calitate 
de președinte al Federației Române a Jurnaliștilor 
MediaSind, am organizat cu Ion Marin mai multe 
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evenimente pentru ca viitorii jurnaliști să învețe încă de 
pe băncile studenției deontologia profesională, clauza de 
conștiință a jurnalistului și, nu în ultimul rând, drepturile 
salariale din presă. Așa a luat ființă proiectul ReStart – 
pentru un jurnalism de calitate, inițiat de MediaSind 
în parteneriat cu mai multe universități din țară și 
străinătate și cu Agenția Națională de Presă AGERPRES.

Ultima oră și ReStart nu sunt singurele proiecte 
la care am lucrat împreună. Mai sunt și alte proiecte 
inspirate din colaborarea cu Ion Marin, pe care le voi 
dezvălui când vor fi puse în practică… 

Dar până atunci, îți promit, drag prieten, că nu te 
voi uita, că întotdeauna, pentru mine și pentru colegii 
mei, vei rămâne un reper în jurnalismul românesc, un 
apărător veritabil al libertății de exprimare. 

Rămas bun, prieten drag!”

Bogdan Cercel:
„Apăra până la absurd ceea ce știa că este adevărat!
Pentru cei care l-au cunoscut mai bine, cei care i-au 

trăit prin preajmă, viața alături de Ion Marin nu putea fi 
altceva decât un roller coaster cu multe zâmbete, dar și 
zbateri și întortocheri psihologice. A fost, și vorbesc despre 
el la trecut referindu-mă doar la momentele petrecute 
împreună, unul dintre cei care mi-a deschis ochii, care 
m-a făcut să-mi placă să înțeleg lucrurile, dar și care să 
mă-nvețe că meseria de jurnalist, atât cât a fost pentru 
mine, este și adrenalină și cercetare, dar și multă seriozitate. 
În fond, anii petrecuți alături de el sunt și astăzi «lecția» 
care-mi oferă răspunsuri la întrebările vieții.

L-am cunoscut la sfârșitul anilor ’90, când, ca june 
jurnalist, încercam să-mi găsesc un loc unde să învăț, 
undeva de unde «s-o-ncep». El, jurnalist consacrat deja, 
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conducea săptămânalul Ultima oră și aspira să-l readucă 
într-o apariție zilnică – ceea ce s-a și întâmplat în scurt 
timp. Eu, student, cu doar ceva practică jurnalistică, l-am 
abordat direct, spunându-i că vreau să învăț, că știu că 
nu știu, dar și că știu că el încă nu știe câte pot ști. Și a 
știut. A fost un moment simplu și frumos, încheiat cu 
un încurajator «de mâine vii la redacție». Așa a început 
roller coaster-ul meu. 

Anii 2000 erau pe atunci încă nebuni și frumoși 
pentru presă. Accesul la informații era încă anevoios 
(internetul era la începuturile sale), ceea ce făcea ca 
micile bătălii pe care le duceam zilnic să devină victorii 
răsunătoare atunci când «ne ieșea o exclusivitate». Spre 
asta ne conducea Ion Marin. Să vedem dincolo de gardul 
oficial al oricărei probleme. Ne încuraja să sărim acel 
gard, de cele mai multe ori o făceam împreună cu el. 
Și de foarte multe ori el ieșea «șifonat» din asemenea 
povești. Se punea în fața oricărui tăvălug cu o frumoasă 
inconștiență, apăra până la absurd ceea ce știa că e 
adevărat. Dar o făcea într-un fel inconfundabil și, fără 
să-și propună el asta, cei care-i eram în spate, căutam 
cumva să-l copiem. Era modul prin care poate voiam să-i 
arătăm că învățăm de la el. 

Doamne, cât de mult am râs în acei ani! Nu era el 
neapărat omul vorbelor bune, lucra mult pe partea de 
motivație, eu am simțit-o din plin. Asta poate și pentru că 
pe la douăzeci și-un pic de ani eram numit Editor general 
al cotidianului Ultima oră. Un privilegiu, măcar acela că 
vorbeam zilnic. Mult. Adrenalina acelor ani m-a făcut să 
iau în glumă toate marile eforturi profesionale ulterioare. 
Nimic nu a mai fost și nu va mai fi la fel. 

Alergăm în viață după rezolvări simple la probleme 
dintre cele mai complicate. Ion Marin a știut să ofere și 
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rezolvări complicate la problemele simple. Împacheta totul 
într-o atmosferă oarecum jovială, însă în spate se vedea 
că sunt multe întrebări, multe căutări. Un om complicat…
Fire scormonitoare, dedicat anchetei jurnalistice, dar și un 
scriitor excelent. Un condei puternic, urmărea o idee până 
la capăt, iar atunci când își ducea construcțiile logice și în 
zona pamfletului devenea zdrobitor. 

Am petrecut împreună mai bine de șapte ani. Și când 
spun «împreună», asta înseamnă zece-douăsprezece ore 
pe zi, adeseori și mai multe. Încercând să mi-l rememorez, 
exercițiu pe care l-am făcut des, mulți ani după ce m-am 
reorientat profesional, din multele ore petrecute zilnic 
îmi dau seama că se râdea mult, dar și că se discuta foarte 
mult. Serios. Lucruri. Nu doar ce ținea de rutina zilnică, de 
ședințele de redacție, sau de strategia editorială. Vorbeam 
despre istorie, cărți, filme, femei, orice. Era el însuși o 
carte din care, dacă reușeai să citești o pagină pe zi, vedeai 
evoluția personală ca pe o constantă. Și-ți doreai mai mult. 
În tot ce am citit ulterior despre dezvoltare personală mă 
așteptam ca la sfârșitul acelor cărți să găsesc trimiteri la 
Ion Marin. Avea darul ăsta, de a fi cu tine, alături de tine, 
de a-ți arăta lucrurile într-o lumină pe care nu aveai cum 
să o percepi (De! Vârsta, lipsa experiențelor…). O influență 
puternică, binevenită. Și spun asta nu doar prin filtrul 
propriei experiențe, ci și prin cea a multor tineri jurnaliști 
alături de care am lucrat mulți ani, oameni care au trecut, 
au rămas, dar și care acolo pe unde au ajuns au purtat cu 
ei paginile lor din cartea «Ion Marin». Și au făcut-o bine. 

E dificil și totuși frumos să scrii despre Ion Marin. 
Multele momente petrecute împreună îmi sunt amintiri 
neprețuite. I-am mulțumit în multe rânduri, o știe. 
Scrierea acestui mic text reprezintă, pentru mine, peste 
ani, o ultimă oră alături de Ion Marin”. 
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Ovidiu Zanfir:
„Pe ziaristul Ion Marin l-am întâlnit într-un birou 

din Casa Presei. Era anul 2004 și redacția cotidianului 
Ultima oră își mărea vertiginos numărul de colaboratori. 
Ion Marin stătea pe un scaun directorial, aplecat spre 
niște foi de hârtie pe care le umplea cu scris ilizibil 
–întotdeauna folosea stiloul, mai rar scria ceva la 
calculator, după «metoda în orb», așa cum îi plăcea să 
spună – de parcă forma literelor n-ar fi contat vreodată, 
ci doar nuanța lor. După ani de lucrat împreună, tot n-am 
reușit să înțeleg în totalitate scrisul greu de descifrat, dar 
atât de surprinzător prin informația pe care o expunea! 
Purta o cămașă de culoare deschisă, cu mâneci lungi, 
îndoite până la cot, intrând în contrast cu ficusul de-un 
verde impecabil din spatele biroului. Venisem însoțit de 
editorul coordonator de la acea vreme:

- El e băiatul nou de la DTP, m-a prezentat.
- Îți folosește?, a întrebat ascuțit domnul director, 

aruncându-mi o privire scurtă.
- Ăăă, păi...
- Bine, la treabă...
Eram angajat! Nu știam nici salariul, nici programul 

de lucru. Cum am aflat mai târziu... nici nu conta în 
meseria asta. Avea obiceiul ăsta, să citească oamenii 
dintr-o singură privire.

Trei ani mai târziu, mă aflam eu în situația editorului 
coordonator. Îi prezentam pe cineva nou angajat, eu 
decideam necesitatea și el hotăra printr-o simplă privire. 
Cum am observat ulterior, instinctul l-a făcut să crească 
jurnaliști prestigioși în redacția Ultima oră.

Devenisem tehnoredactor cu drepturi depline și 
mi se atribuiau diverse sarcini venite direct din partea 
conducerii. La unele pagini simțeam privirea domnului 
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Marin, care, deși nu înțelegea tehnica, știa precis rezultatul. 
Știa perfect cât de mare trebuia să fie o poză și cât să 
lungească un titlu ca să corespundă cu viziunea sa. Și, 
încurajat de rezultatele bune, mi-am permis să încerc un 
comentariu sportiv, nimic deosebit gândeam, dar ceva ce 
nu ținea de departamentul meu. Am cerut doar aprobarea 
editorului coordonator și m-am semnat sub textul publicat.

A doua zi, în biroul de la DTP, am primit vizita dlui 
director:

- Cred că s-a strecurat o greșeală. La un comentariu 
la pagina sportivă e semnat un tehnoredactor.

M-am ridicat frumos în picioare, ca la școală, și 
mi-am asumat articolul. M-a privit fix ca în prima zi, 
scurt, dar incisiv, și mi-a impus de atunci SĂ SCRIU. 
Așadar din tehnoredactor devenisem și redactor și, 
ulterior, după o serie de factori favorabili mie, am fost 
numit editor coordonator.

Abia după multiple încercări prin alte redacții, am 
reușit să descopăr cât a însemnat experiența Ultima oră, 
acolo unde, neîndoios, Ion Marin dădea învățăceilor lecții 
de viață, printr-un simplu articol. Fără el n-ai fi avut de 
unde să-ți extragi seva informațiilor de calitate în ceea ce 
privește breasla asta. De la ședința de sumar, disputele 
pentru pagina întâi sau modificările de ultim moment, 
toate au însemnat baza construcției profesionale pe 
care eu o posed astăzi. Nu contest presiunea pusă pe 
umerii unor mici jurnaliști, profesioniști în devenire, 
dar tocmai acest lucru ne-a călit personalitățile pentru 
care-i mulțumim profesorului de redacție Ion Marin.

Îmi aduc aminte că scena poltică, la fel ca și acum, 
era înverșunată și, cum apăreau update-uri la fiecare cinci 
minute pe agențiile de presă, eram obligați să modificăm 
permanent știrile, deși dead line-ul se apropia vertiginos. 
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Presiunea pusă de vocea categorică a dlui Marin făcea 
lucrurile să meargă și mai greu. Devenisem editor 
coordonator și răspundeam pentru lipsa unor informații 
sau știri incomplete sau trunchiate. Stresul devenise o 
constantă, completat de vocile multiple din redacție care 
aveau mereu ceva de rezolvat cu mine. Era de multă vreme 
depășită ora de tipar și, când a sunat telefonul pentru 
predarea machetei ziarului la tipografie... am cedat. Pe un 
ton ridicat am poftit pe toată lumea să părăsească biroul 
în care lucram. Printre care și pe directorul ziarului:

- Cum adică, mă dai afară din biroul... din birou? 
- Da, ieșiți toți afară și lăsați-mă să termin ziarul!
Am crezut că va fi ultima zi în redacție. Am terminat 

ziarul și mă pregăteam să-mi strâng «jucăriile», cu gândul 
la următorul loc de muncă. Când am ieșit din birou, am 
dat nas în nas cu Ion Marin. Lipea pe ușa biroului meu 
un bilet mare, semnat și ștampilat: „În acest birou se 
intră doar cu aprobarea lui Ovidiu!”.

- Ai terminat?
- Da!, am zis pe un ton încurcat.
- Bravo! Să nu uiți de materialele pentru pagina de 

internet.
Am stat câteva secunde privind biletul. Nu-mi 

pierdusem locul de muncă, ci, mai mult, trecusem un 
test important și primisem respectul domnului director. 
O performanță uluitoare. Mai târziu, când astfel de 
tensiuni apăreau în redacție, la solicitarea dlui Marin, le 
„descărcam” la masa de tenis amplasată pe holul imens 
din Casa Presei.

Conjuncturi nefavorabile au făcut ca ziarul să se 
transforme din cotidian în periodic. Apăream de două 
ori pe săptămână și rămăseserăm – sau redeveniserăm – 
doar un grup restrâns, dedicat ziarului Ultima oră, oameni 
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strânși în jurul aceluiași director, Ion Marin. Și, cum timpul, 
pe atunci, îi permitea, profesorul universitar doctor Ion 
Marin și-a focalizat mare parte din energie către studenții 
de la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității 
Hyperion. Am avut deosebita plăcere să revăd stilul din 
redacție aplicat în amfiteatrele pline cu învățăcei într-ale 
jurnalismului, atunci când am decis să-mi aprofundez 
studiile. Și, pentru că Ion Marin își etala laudele nu prin 
cuvinte, ci prin atitudini prietenești... am fost încurajat să 
predau cursul de «Conceperea și elaborarea ziarului”, atunci 
când domnul profesor, ajuns decan, nu putea să ajungă, 
din pricina celorlalte probleme urgente ale facultății, care 
trebuiau rezolvate. Un alt semn de încredere, completat de 
«Te descurci tu!», a făcut ca să predau în continuare, sub 
girul dumnealui, alte două cursuri în anii ce au urmat.

Cu mici întreruperi, în care am pus în aplicare prin 
alte redacții cunoștințele acumulate la Ultima oră, am 
petrecut alături de Ion Marin aproximativ doisprezece 
ani. 12! Un număr foarte drag domnului director de ziar, 
decan de facultate, prof. univ. dr. Ion Marin. 12 ani în care 
tot ce am devenit poartă amprenta unui dascăl deosebit, 
ION MARIN. Era numărul norocos, folosit atunci când 
ne permiteam să înlocuim, într-un articol, o anumită 
dată, o cantitate sau un șir de evenimente. Putea să 
oprească timpul în loc mai multe zile sau ani dacă el 
voia să folosească acest număr. Poate că TIMPUL ar fi 
putut să-l mai păsuiască 12... și încă 12...

Lucian Berbetocu:
„Cu prietenie și prețuire…
Ca proaspăt student la Jurnalism, am început timid 

dar cu mult entuziasm ceea ce urma să devină o experiență 
memorabilă, poate una dintre cele mai importante din 
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anii petrecuți în Facultatea de Jurnalism, Universitatea 
Hyperion. 

Prima întâlnire și amintire cu Ion Marin a fost în 
Piața Romană, în fața studioului Televiziunii OTV, unde 
Ion Marin realiza emisiunea «Revista Presei». L-am 
abordat frontal, la recomandarea profesorului Stan, așa 
că l-am întrebat direct despre posibilitatea de a colabora 
la ziarul Atac, pe care îl coordona. M-a privit zâmbind 
și mi-a cerut să mă întorc peste trei ani, când o să fiu 
mai pregătit. Nu eram dispus să primesc un «nu» drept 
răspuns. Aveam cu mine o copie a unei publicații școlare 
unde am colaborat ca și redactor-șef adjunct. Bănuiesc că 
insistența mea l-a intrigat și l-a surprins, în același timp, 
așa că m-a invitat la următorul team building, cu echipele 
Atac și Ultima oră, pe terenul de fotbal din Crângași. 
În timpul meciului, la unul dintre dueluri, involuntar 
bineînțeles, ne-am ciocnit unul cu altul și, din nefericire, 
a rămas cu o amprentă care a durat câteva zile.

La Casa Presei, în redacțiile Ultima oră – Atac, una 
dintre anchetele semnificative a fost cea despre «Regii 
Asfaltului» din București, eveniment care a cauzat 
destituirea lui din funcția de director al ziarului Atac. Cea 
mai probabilă cauză a fost faptul că a refuzat primirea unei 
sume importante de bani pentru a renunța la investigație. 
În ciuda situației incerte din redacție, mare parte din 
echipa de redactori au decis să rămână și să continue 
colaborarea în publicația Ultima oră. Acesta a fost, poate, 
un moment decisiv în care mi-am dat seama de calitatea nu 
doar umană, dar și profesională a jurnalistului Ion Marin.

Întotdeauna l-am văzut ca pe un prieten, dincolo 
de relația profesională care ne-a legat, un om tot timpul 
activ și cu zâmbetul pe buze, apropiat de studenții săi și 
de persoanele cu care a lucrat. Remarcabil tocmai prin 
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faptul că a predicat prin exemplu, iar în comportamentul 
cu cei din jur nu au contat niciodată clasele sociale. La 
prânz putea mânca cu șoferul, iar seara lua o cină cu un 
ministru, cu aceeași apropiere și cordialitate. 

În ciuda crizei economice și din presă, la momentul 
respective, a reușit să mențină și să dezvolte infrastructura 
publicației Ultima oră, fără a-și pierde independența și 
a reprezentat o permanentă opoziție față de cei care nu 
aveau interesul public în agenda de priorități. A continuat 
anchetele în ziarul său și nu s-a lăsat intimidat de cenzura 
de la Atac și nici de puterea economică a celor care au 
cumpărat un întreg tiraj de ziare pentru a evita ca publicul 
să aibă acces la informații mai mult decât compromițătoare. 

Ca profesor, a fost dispus să dezbată, de la egal la 
egal, cu studenții, fară vreun gest de superioritate pe care 
ar fi fost îndreptățit să-l exercite după ce a citit mai bine 
de un vagon de cărți, din diferite domenii. Geopolitica 
și terorismul erau subiecte despre care vorbea cu mare 
pasiune cu studenții, în timpul cursurilor. 

De la Ion Marin am învățat importanța de a fi 
un lider și nu un șef, de a fi conștient că lucrurile au 
întotdeauna mai multe perspective. Am învățat să fiu 
deschis pentru a asculta toate punctele de vedere – o 
opțiune câștigătoare, în orice circumstanță. 

Din păcate, timpul este nedrept și poate regretul 
cel mai mare este că nu am reușit să menținem o strânsă 
legătură, odată cu trecerea anilor și cu distanțarea mea 
de presa scrisă. Cu toate acestea, mi-ar fi plăcut să-i 
împărtășesc realizările mele într-un domeniu diferit și 
să-i mulțumesc pentru exemplul de comportament care 
m-a inspirat în traiectoria profesională. Chiar dacă am 
ales antreprenoriatul într-o altă țară, păstrez speranța 
că, în viitor, persoanele cu care colaborez vor manifesta 
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același grad de respect și admirație pe care jurnalistul, 
omul, profesorul Ion Marin l-a trezit în mine. 

În amintire, cel mai dureros moment a fost, cu 
siguranță, ultima noastră întâlnire, în rezerva numărul 
nouă a unei clinici private din București. În ciuda faptului 
că întotdeauna i-a plăcut să fie în centrul atenției și să fie 
activ în toate proiectele pe care le desfășura, în ultima 
perioadă a preferat liniștea și intimitatea, ceea ce nu m-a 
împiedicat să am o ultimă conversație cu el. M-a surprins 
luciditatea cu care mi-a povestit «accidentul» prin care 
a trecut și demnitatea cu care a înfruntat boala, până în 
ultimul moment. 

Ca rămas-bun, îmi vin în minte cuvintele unui alt 
mare om, Octavian Paler: «Timpul este o fiară care are 
nesfârșita răbdare de a înghiți totul»”.

George-Lucian Onofrei: 
„Tata Jean…
Așa ni-l amintim noi, așa îl alintam noi, cei de la 

online, pe Ion Marin, directorul publicației Ultima oră, 
cel care ne-a fost ani buni la rând mentor, dascăl în ale 
jurnalismului. Nimic din lumea aceasta nu poate descrie 
ceea ce a însemnat Ion Marin, Tata Jean, pentru noi, 
«picii» de la ediția virtuală a ziarului Ultima oră.

Îmi amintesc și acum de prima întâlnire, pe care 
am avut-o în 2009. Atunci niciunul dintre noi nu știa 
prea multe despre celălalt. Domnia sa, cu o carieră 
impresionantă în spate, în domeniul presei scrise, eu 
venind din sfera radioului, dintr-o cu totul și cu totul altă 
zonă decât cea a informativului. 

Am «aterizat»în redacția ziarului Ultima oră – încă 
mai își mai ducea traiul într-una dintre aripile mamutului 
numit Casa Presei – adus de bunul meu prieten, deja 



161Povestea unui jurnalist  –

«piesă grea» în angrenajul publicației, Lucian Berbetocu. 
Era 2009, anul în care Tata Jean își propusese să lanseze 
Ultima oră în virtual, iar eu eram propunerea pentru a fi 
coordonator. M-a măsurat atunci din cap până-n picioare 
și atât. Nu a mai spus nimic altceva. Nici da, nici ba. La 
câteva zile după, Lucică mi-a transmis că lui Tata Jean 
i-au plăcut câteva din textele scrise de mine și că, prin 
urmare, mi-a publicat unul dintre ele în ziar. Și așa a 
început povestea noastră…

Nu mi-a părut rău nicio clipă că m-am alăturat 
echipei coordonate de Tata Jean. A știut cum să 
transforme mediul redacțional într-unul extrem de 
plăcut, familial aproape, în care veneai mai mult de drag.

Doamne! Câtă răbdare putea să aibă Tata Jean! 
Am simțit-o pe propria piele, când mi s-a dat să scriu un 
articol de fond. Primul meu articol: cât de mult mi-a luat 
să-l scriu! Mai ales că nu fusesem obișnuit până atunci 
cu așa ceva: cu stilul presei scrise. Dar a avut răbdare. 
Nu a țipat, nu a urlat ci, cu răbdare, mi-a îndrumat pașii 
spre finalizarea articolului, arătându-mi calea pe care 
trebuia să o urmez. 

Pentru el, în acele vremuri, – Doamne, cât de 
mult îmi lipsește atmosfera redacțională de acolo, din 
Casa Presei! – eram «Sideratu’», omul care venea cu o 
interpretare sinceră și directă a realității. Doar câteva 
din texte au văzut și lumina tiparului. Multe au intrat 
în versiunea online a ziarului. De, trebuia să mai prind 
ceva experiență pentru a ajunge în rândul mult mai 
experimentaților editorialiști ai ziarului.

Intra jovial în micuța redacție, mereu plin de viață, 
insuflându-ne, doar printr-un simplu «Bună dimineața!» 
forța necesară pentru a duce la bun sfârșit misiunea 
ediției. Ne transmitea telegrafic ce subiecte urma să 
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atingem și dispărea în biroul său. Pe unii dintre noi ne 
chema la el, nu neapărat pentru a ne da sarcini peste 
sarcini, ci mai mult pentru a discuta, pentru a purta un 
dialog deschis și sincer pe diverse teme, sugerându-ne în 
paralel și metode de abordare a problemei de care eram 
fiecare în parte responsabil.

Ultima oră a fost visul viselor lui Tata Jean. A fost 
«copilul» lui. L-a descoperit întâmplător, uitat într-un colț 
de arhivă de bibliotecă și a încercat să-i redea strălucirea de 
odinioară. Și acest fapt s-a văzut în tot ceea ce a încercat și 
a și realizat, de multe ori. De-a lungul timpului, în redacție 
s-a observat modul în care a știut să-și apropie subalternii, 
cum a reușit să-și păstreze colaboratorii și să ne unească 
deopotrivă pe toți, chiar având coloraturi politice diferite, 
sub stindardul Ultima oră.

Anii au trecut, unii dintre noi și-au luat zborul, au 
ajuns oameni de bază în diverse redacții. La Ultima oră 
era o redacție-pepinieră în care ajungeau adeseori mulți 
studenți de la secțiile de Jurnalism. Tata Jean avea acest 
merit: ca un adevărat părinte știa cum să le șlefuiască 
talentul și să îi formeze pentru dura lume a presei. Eu 
însumi sunt un «produs» marca Tata Jean.

Din păcate, criza care a afectat edițiile tipărite ale 
publicațiilor de pe piața românească a afectat și Ultima 
oră. Și l-a afectat enorm și pe Tata Jean. Care și-a promis, 
în ziua în care sigla ziarului a fost dată jos de pe Casa 
Presei, să facă tot posibilul să o readucă acolo. Mai mult 
ca sigur ar fi reușit. Un spirit puternic, cu o mentalitate 
de învingător ca a sa nu avea cum să dea greș în planurile 
de readucere a ziarului Ultima oră în rândul suratelor ce 
încă mai apar în varianta clasică.

Ne-am mutat în online, unde continuăm și astăzi, 
la șase ani de la lansarea ediției virtuale, misiunea de a 
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informa publicul corect, cât se poate de obiectiv și fără 
a cerși audiență. 

În loc de rămas bun…
Odiseea Ultima oră continuă și va continua. Așa 

cum ne-a învățat Tata Jean că se face jurnalismul de 
calitate. 

Mulțumim Tata Jean!
Vânt din pupă, vânători de informații ai Ultimei ore!”
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HyperION

Aproape de centrul Bucureștiului, o clădire 
impunătoare înalță spre cer, în dreptul etajului opt, 
acolo unde se află Facultatea de Jurnalism, un nume 
de instituție, care, indirect, poate fi interpretat și ca un 
omagiu adus, dincolo de cuvinte, celui care i-a fost decan, 
în ultimii ani. Aleg ca, de acum înainte, să citesc numele 
Universității Hyperion din București, accentuând ultima 
parte a cuvântului – HyperION, anume pentru a-mi aminti 
de Ion Marin și de felul în care a știut să ascută condeie 
în slujba dreptății. Teodora Marin mi-a povestit că parcă 
așa mai potrivea și el pronunția, uneori, ca să amintească 
de Ionii „pozitivi” care au aprins flacăra ambiției acestei 
instituții: Ion Spânulescu, rector și Ion Marin, decan. 

Facultatea de Jurnalism a Universității HyperION 
a găzduit, în băncile sale, prezențe ale unor studenți care, 
mulți dintre ei, continuă să lucreze în presă, adaptându-se 
neîncetat „mai mult”-ului, „mai repede”-lui din actualitate. 
Îmi doresc să cred că ceilalți, care au ales alte drumuri 
profesionale, sunt măcar public avizat pentru colegii lor de 
generație și au capacitatea de a alege informația, precum 
bobul de grâu de cel de neghină. 

Dincolo de cuvinte, între Universitățile Capitalei și 
ale țării chiar, a existat mereu o competiție nemărturisită. 
Ion Marin s-a luptat cu prejudecățile pe care (și) România 
le avea despre învățământul privat, reușind să dezvolte 
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frumos moștenirea de condeie pe care i-a lăsat-o Dumitru 
Titus Popa, la rându-i decan plecat în Stele. 

Din ziua în care am ales această facultate, am știut 
că fac alegerea potrivită. Iar gândul către ea s-a îndreptat 
cu mult înainte să am vârsta admiterii. M-am gândit, 
parcă dintotdeauna, că m-aș potrivi acelui loc, unde am 
perceput dinamism și, mai ales, unde am intuit că este 
respectat omul care nu așteaptă diploma pentru a începe 
să-și pună semnătura în media.

Pe porțile Universității și ale Facultății – care arată, mai 
degrabă ca un trust de presă, nu ca un loc unde-ți înnegrești 
coatele stand în bancă – intră zilnic atâția studenți! Aș vrea 
să primească rugămintea mea, de colegă mai mare, și să 
țină minte că istoria presei nu înseamnă primul semn pe 
care l-au făcut ei cu pixul, mâzgălind notițele pentru primul 
articol. Istoria – fie ea și personală – a presei, înseamnă să 
cunoști măcar semnăturile care au ieșit în relief în timpul 
în care profesia aceasta se făcea chiar cu sacrificiu și cu 
demnitatea tunsă de orgoliul de a deveni vedetă.

Intuiesc că acolo, printre cadrele didactice 
universitare, vor exista mereu câțiva profesioniști care se 
vor pricepe să-i ancoreze în realitatea media pe tinerii al 
căror entuziasm e uneori rupt de legile presei.

Intrăm împreună în Facultate, un loc care are 
legătură cu Ion Marin și pe care, în sfârșit, l-am cunoscut 
și eu, la nivel conștient și asumat. Așa că, permiteți-mi 
să vă prezint câțiva dascăli:

Dona Tudor
„McLuhan, Fukuyama și Ion Marin”

Venise de la înmormântare. Am vorbit atunci cu Ion 
Marin, pentru prima și ultima oară, despre moarte. Beam 
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ceai cu ghimbir. Eram în ziua aceea, în cancelarie. Afară 
era o iarnă câinoasă. Fusese la Bucu să-și înmormânteze 
tatăl. Pe o ninsoare cu vălătuci. Ninsoare grea, proptita 
în ulucă. Ger cu țurțuri. Eram amândoi copii născuți și 
crescuți la sat, fiecare în alt colț al Câmpiei Române. Dar, 
ca niște copii crescuți în viforul Bărăganului, știam bine 
necazurile cu zăpezile. Trăisem iernile răsucite, troienele 
mormane, noroiul clisos și praful fără pic de romantism.

Și, cine a călcat cu talpa goală pe ulița copilăriei, 
ia cu el amprenta pământului care îi intră în circuitul 
sanguin și nu uită de unde e, oriunde ar fi și orice ar 
ajunge.

Cu un timp în urmă, și eu îmi înmormântasem tatăl 
și știam cum este să îți vezi părintele în coșciug, acoperit 
cu pământ.

Eram amândoi ca două destine cu povești triste. 
Ochii lui priveau spre fereastra cancelariei de la etajul 
opt și părea istovit. Îl înțelegeam perfect.

O moarte e cărată în spate, ca o povară. Afară era 
un cer pustiu. Zăpada rămăsese agățată în niște crengi 
de nori.

Cuvintele lui veneau spre mine, răvășite.
Fusese o vreme în care gravitasem în cercuri comune 

de cunoștințe, de prieteni. Fusesem, împreună cu soțul 
meu, la atâtea evenimente ale Fundației România 2000, 
pe care o crease cu o stăruință și cu o dăruire, până la 
epuizare, încât atunci când vorbeam despre Ion Marin, 
cu soțul meu sau cu prietena noastră, Cleopatra Lorințiu, 
îi ziceam «Ionică al nostru». 

Țin minte o decernare de premii ale Fundației, la 
începuturi, petrecută în Sala Mare a Cercului Militar din 
București, când, spre final, Ionică al nostru a cântat la 
microfon, emoționând tulburător prietenii rămași, cu 
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vocea care se mișca lejer printre sunetele muzicanților 
și impresionându-ne cu ochii lui, care erau atunci 
strălucitori ca niște tăciuni aprinși…

Acum se uita pe fereastră, desferecând cuvinte nu 
din mărturisire, cât parcă dintr-o nevoie de despovărare. 
Era ca un vulcan ce-și stăpânește lava. Avea o mare 
stăpânire de sine și nu se lăsa copleșit de sentimente.

A fost o vreme când predam «Genuri publicistice 
de televiziune», la facultatea de jurnalism de la Media 
Pro. La fiecare gen publicistic, invitam câte un jurnalist 
cunoscut și recunoscut – de breaslă și de public – ca 
fiind un realizator reprezentativ în domeniul respectiv. 
Dintre cei care au fost invitați, fără să știu că, într-o zi, 
vom fi colegi de catedră la Universitatea Hyperion, au 
fost Oreste Teodorescu și Ion Marin. Unul, fascinat de 
misterul vieții, celălalt, de realismul ei. În jurnalismul de 
investigație, Ion Marin stăpânea ancheta de televiziune 
ca un scenarist de Oscar. Susținea atunci un program de 
anchete, la TVR.

A fost întâmpinat în amfiteatru cu aplauze și a 
părăsit sala în aplauzele studenților. S-a întors la catedră 
și le-a spus: «Și voi veți fi aplaudați, într-o zi! Să vă gândiți 
atunci cu recunoștință la toți cei care v-au învățat, în 
viață. Și eu mă gândesc acum la cei de la care am avut 
ce învăța!”

Ca într-o buclă cu amintiri, se răsucește în retină, 
cu încetinitorul, imaginea aceea de la Hotel Caro, când, 
după festivitatea de decernare a Premiilor Fundației 
România 2000, la braț cu cele două fete ale lui, făcea 
turul de onoare al sălii și saluta fiecare invitat. Doamne, 
ce fericit era!

Poate că, acolo, cu mine, în cancelarie, bea ceaiul 
de ghimbir gândindu-se la învățăturile pe care le așează 



168 Eveline Păuna

în om anii copilăriei, ca inelele vârstei în triunchiul 
copacului. Pentru că, îmi zice, la un moment dat, printre 
alte mărturisiri: «Trebuie să vii într-o vară, la Bucu, să 
vezi ce grădină am!”…

Dar gândul acesta nu s-a înfăptuit, pentru că, în 
preziua în care era stabilită această întâlnire, moartea 
i-a secerat o ființă dragă primarului din Bucu și comuna 
toată era în doliu…

Satul era liniuța de unire din discuția aceea și o 
împănam cu funeralii de vise.

Eram, fiecare, la câte o poartă a timpului. Peste 
zâmbetul lui, sub mustață, se abătuse o tornadă. Poate 
că ne doream, amândoi, o mai bună schimbare la față a 
lumii din jurul nostru.

La întrebarea lui de atunci, nu am găsit, nici astăzi, 
un răspuns.

«Tu crezi că Francis Fukuyama l-a citit pe Lucian 
Blaga?» …Am rămas pe gânduri și l-am auzit din nou 
întrebându-mă: «Dar McLuhan, când scria despre satul 
global, știa că veșnicia s-a născut la sat?...»

Am căzut de comun acord că, pentru un director 
adjunct al echipei de planificare politică a Departamentului 
de Stat al SUA, Francis Fukuyama lansează, în finalul 
lucrării «Sfârșitul istoriei și ultimul om» o imagine 
surprinzătoare: omenirea, ca un convoi de căruțe.

Poate că, și pentru om, nu există decât o singură 
călătorie și o singură destinație.”

Țuțu Pișleag:
„...Așa l-am cunoscut eu pe Ion Marin”

Cu ceva ani în urmă, l-am cunoscut pe Ion Marin 
într-un context legat de preocupările sale în domeniul 
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scrisului. De atunci, am rămas buni prieteni. Cel care 
a făcut posibilă această prietenie a fost un alt mare om, 
Tudor Cearapin. 

Ion Marin a dovedit generozitate. Nu se angaja în 
promisiuni. Dacă putea să facă ceva, te găseai în fața 
faptului împlinit, cu plăcuta surpriza că nu știai de unde 
vine ajutorul. 

L-a pasionat jurnalismul. A trăit prin această nobilă 
profesie. L-a preocupat, printre altele, și învățământul, 
față de care a ținut flacăra aprinsă alături de alți colegi 
din mass-media. 

 Astăzi, dacă încă se vorbește despre el ca om, ca 
jurnalist, ca scriitor sau ca profesor, este o dovadă vie 
că, încă nu a murit. Probabil că va muri atunci când se 
va înceta să se mai vorbească despre el. Iar eu, așa cum 
l-am cunoscut, am suficiente motive să vorbesc despre el. 

De altfel, vor vorbi pentru mult timp de azi înainte 
Ultima oră și Fundația.

Datorită lui am putut cunoaște și lumea în care 
a trăit, personalități din diferite domenii, care l-au 
apreciat, multe dintre ele cu o mare noblețe sufletească, 
personalități care, și acum, se implică, prin diferite forme, 
în sprijinul acestor proiecte care să-i țină vie memoria. 

Se poate spune că a fost un reper al jurnalismului. 
Cei care au lucrat nemijlocit cu el sunt o dovadă vie. A fost 
un exemplu de cum trebuie să fie un jurnalist. Generos și 
discret, tăcut și profund, respectabil și respectat, corect 
și profesionist, om al scrisului și al culturii, nu refuza pe 
nimeni și nu puteai să-l refuzi, așa a fost Ion Marin. A 
fost demn și corect. 

Rămâne, pentru mine, un mare om al cuvântului 
scris dar și al cuvântului rostit”. 
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Alexandra Săraru:
„Așteptând un prieten… plecat doar pentru o 

eternitate”
A plecat! A plecat pentru o… eternitate. Trebuie să 

rezolve probleme importante pentru El. Nu pleca așa, 
oricum. Și eternitatea are un final. Trebuie. Fizicienii 
îl caută deja, filosofii speră că o să-l găsească. Noi știm 
că există... Altfel de ce ar fi trebuit să plece așa grăbit să 
rezolve treburile Lui. Noi, cei din jurul lui, știm că se va 
întoarce în nu mai mult de o eternitate. Și oricum, dacă nu 
se va grăbi, dacă mai are de scris o Carte sau un Articol, 
vom ajunge noi la el, într-o eternitate. Până atunci trăiește 
în gândurile noastre, în amintirile nostre, în dorurile 
și nostalgiile familiei și ale prietenilor, în impulsurile 
noastre inconștiente de a-l căuta, de a-l suna... E viu prin 
cărțile pe care le-a scris, prin articolele și opiniile sale care 
abundă de neastâmpăr jurnalistic și de cuvinte trăitoare 
veșnic, prin pofta de viață adăpostită în ele.

Sunt convinsă că oameni pricepuți în ale scrisului 
și cronicari ai vremurilor noastre îi vor face portretul 
meritat. Vor analiza cărțile sale, talentul său gazetăresc, 
darul de netăgăduit de a crea ziare puternice din nimic, 
cu mai nimic. Vor aprecia cariera sa științifică, parcursul 
academic, așa cum se spune acum... Vor analiza metafore 
și se vor mira cum se îmbină pana ascuțită a ziaristului 
cu dulceața condeiului de scriitor. Dar el trăiește în 
gândurile și memoria studenților pe care i-a format, în 
jurnaliștii cărora le-a pus creionul în mână sau, mă rog, 
tastatura calculatorului în față. 

El trăiește într-un prezent perpetuu pentru familie, 
pentru prieteni, și chiar pentru dușmani. Pentru că, prin 
ce a făcut, prin ce a scris, prin idee, prin zâmbet, prin râs, 
prin reproș și prin dojană, prin imagini scânteietoare, el 
este încă aici, cu noi.
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L-am cunoscut de foarte multă vreme. Ne știm de 
când doar bâjbâiam pe coridoarele gazetăriei și el era deja 
un Senior. M-a copleșit cu pofta de viață, neastâmpărul, 
și ambiția de a rezolva cât mai multe într-o secundă. De 
aceea o eternitate nu mi se pare mult. Mi-a fost coleg, apoi 
Decan la facultatea unde am lucrat și atunci, bănuiesc, 
ne-am și împrietenit. Au fost momente frumoase, mai 
puțin frumoase, m-a enervat, sunt sigură, l-am enervat, 
sunt și mai sigură, dar, la sfârșit, întotdeauna am râs. 
Cu prietenie și înțelegere. Și de abia aștept, când se va 
întoarce, într-o eternitate, să vorbim. Și să râdem. Să 
facem politică și să ne mirăm încotro merge țara asta. Sau 
Raiul, sau Universul, sau cine știe ce alt loc, din ce altă 
dimensiune. Acolo unde vom fi, într-o singură eternitate!”

Cristian Florin Popescu: 

„Pe Ion Marin l-am cunoscut de departe, citindu-i 
anchetele pe care le publica în ziarul Adevărul. Erau vremuri 
foarte confuze și foarte tensionate. Mulțimi de oameni aveau 
tot felul de așteptări înfrigurate, dar nedefinite.

Acele anchete sub titlul «Corupția în serial» atrăgeau 
atenția asupra adevăratelor probleme care s-ar fi putut 
subsuma sub întrebarea: «Care ar fi modalitățile optime 
prin care se poate trece de la o economie sever planificată 
la o piață liberă? Cum s-ar putea face trecerea unui uriaș 
patrimoniu colectiv către actori privați?»

Din nefericire, după cum știm, glasul lui Ion Marin, 
alături de alte câteva voci, nu au fost ascultate. Planurile 
erau cu totul altele…

Pe Ion Marin, în carne și oase, l-am cunoscut în jurul 
anului 2010, la Facultatea de Jurnalism de la Universitatea 
Hyperion.

Tot apărea pe acolo un tip de statură mijlocie, 
brunet, cu o mustață și ea neagră ca pana corbului. Mi 



172 Eveline Păuna

s-a spus că acea persoană este Ion Marin. Că avea să-și 
depună dosarul pentru ocuparea unui post de profesor.

Apoi, l-am votat cu tot sufletul pentru a ocupa 
poziția de decan.

Mărturisesc că, la început, aveam unele rețineri pe 
care, de altfel, le-am exprimat și public, pentru că nu avea 
experiență didactică. Curând însă, mi-am dat seama că este 
un conducător încă rar, care nu pornește de la premisa 
falsă că dacă ocupă o funcție le știe pe toate cel mai bine, 
și numai el le știe.Pentru că asculta, cerea lămuriri la tot 
pasul, ținea cont de ele, a învățat repede și, în cel mai scurt 
timp, a devenit un manager performant. Întâi de toate 
performant, pentru că știa să lucreze cu oamenii din jurul 
lui și le dădea semnale clare – dincolo de politețe – că îi 
respectă.Ion Marin a fost un manager de succes, pentru 
că omul Ion Marin avea un bun simț evident – și aceasta, 
o calitate tot mai rar întâlnită.În plus, optimismul lui, 
încrederea în proiectele pe care le lansa – tot atâtea fapte 
bune – l-au adus în postura de a fi în cele mai bune relații 
nu numai cu corpul didactic al facultății, ci și cu studenții.

Cred că țelul său principal – pe care nu l-a mărturisit 
explicit – era ca noile promoții de jurnaliști să continue 
principalul său demers profesional și moral: cristalizarea 
unei societăți armonioase. De unde nu rezultă că era naiv 
sau vreun visător rupt de realitate. În egală măsură, 
își exprima indignările și lupta cu încrederea unui alt 
Don Quijote pentru corectarea răului.

În fapt, am impresia că Ion Marin are o personalitate 
echilibrată. Deplin conștient de calitățile și de valoarea 
lui profesională, știa că mai pot fi și alții valoroși cu care 
poate sau nu să fie de acord. Ion Marin nu a crezut nici un 
moment că universul începe și sfârșește cu el. Armonia 
personalității lui înseamnă în același timp orgolios (adică 
perfect conștient de valoarea lui) și modest.Din această 
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combinație fericită s-ar putea construi tot în ceea ce îl 
privește pe Ion Marin. Și bun simț, și îndoieli epistemice 
dar – mai ales – refuzul de a se cantona într-o idee fixă.
Refuzul fixismelor nu înseamnă nicidecum că reperele 
valorice ale lui Ion Marin erau relative.De fapt, distingea 
între credințe – care trebuie să fie stabile – și opinii care 
– sub impactul realității – pot fi ajustate, reformulate…

Din nefericire, timpul nu a avut prea multă răbdare 
cu Ion Marin.

De ce se întâmplă așa cu oamenii buni, nimeni nu 
știe. Nici măcar aceia care se împăunează cu deținerea 
adevărurilor ultime.Dar ideea difuză este că așa se întâmplă 
mai ales cu oamenii buni, căci statistica ar arăta că ticăloșii 
mor, în genere, la adânci bătrâneți, de moarte bună…”

Bogdan Gamaleț:

„Îmi vine greu să vorbesc acum despre un om pe 
care îl aștept să vină din nou la școală, după o absență 
îndelungată, pentru că nici acum nu-mi vine să mă împac 
cu gândul că s-a dus.

Așa pățesc cu oamenii foarte dragi. Așa îi aștept în 
continuare pe părinții mei să revină acasă.

L-am cunoscut pe Ion la Ministerul de Interne, prin 
2002, am fost invitați amândoi pentru a primi diplome 
pentru foarte buna colaborare. El, ca director al ziarului 
Ultima oră, eu, ca redactor-șef știri la Realitatea TV. Mi 
s-a părut atunci cam scorțos, cam milităros, ursuz...

M-am înșelat, ca de fiecare dată când mi-am permis 
luxul de a categorisi un om după prima impresie.

Colegul, mai apoi decanul meu, dar și prietenul meu 
Ion Marin, avea să mi se dezvăluie ca un om profund, 
încercat de viață, dar deloc supărat pe ea, un mare prieten și 
apărător al studenților, precum și un mare iubitor de glume.
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L-am invitat în emisiunile mele, pe unde am lucrat. 
Mereu a avut de spus lucruri demne de luat în seamă, 
niciodată nu a bătut câmpii, a preferat să vorbească mai 
puțin, deși, când mai povesteam, îmi dădeam seama câte 
știa acest om. Spre marele meu regret, a plecat dintre noi 
fără să apuce să ne spună tot ce știa. Și știa multe și grave... 
Sufletul lui mare și bun, dar ascuns de ochii celor care nu-l 
cunoșteau, s-a arătat cumva în scrierile lui literare.

Cred că s-a stins de inimă rea, ca urmare a unor 
fapte bune care nu au rămas nepedepsite. Chiar și cei mai 
tari oameni pot ceda atunci când sunt acuzați pe nedrept.

Am pierdut un prieten. Unul adevărat. Un om 
adevărat!”.

Înainte să las în urmă Universitatea Hyperion, 
locul în care – doar aici – l-am cunoscut și eu pe Ion 
Marin, îmi îndrept atenția către mai tânăra generație de 
absolvenți. Printre nume ocupate, nume de tineri care – 
unii – uită prea repede ce semnătură a stat pe diploma 
lor de jurnaliști sau cine i-a trimis în practică, l-am găsit 
pe Marius Marin, unul dintre studenții cei mai atașați 
de facultate. Și l-am întrebat despre Ion Marin, cel care 
i-a fost decan…

„Profesorul, jurnalistul și omul Ion Marin. În acestă 
ordine l-am cunoscut pe domnul Ion Marin și, chiar dacă 
i-am apreciat calitățile remarcabile de profesor și gazetar, 
cel mai mult m-a impresionat ca om. 

În anul 2010, când m-am înscris la Facultatea de 
Jurnalism a Universității Hyperion, domnul Ion Marin 
avea să-mi devină profesor și, tot din acel moment, aveam 
să încep să practic meseria de jurnalist, redactând știri 
pentru ziarul pe care dumnealui îl coordona.

Ca profesor, am apreciat la dumnealui, în primul 
rând, implicarea de care dădea dovadă. Se implica la 



175Povestea unui jurnalist  –

cursuri, se preocupa de viața noastră, a studenților, și îl 
interesa traseul profesional al fiecăruia dintre noi. Avea 
acest dar de a te impulsiona să încerci, să mergi mai 
departe, să faci ce-ți place și să profiți de oportunități.

Ion Marin jurnalistul se caracteriza prin verticalitate. 
Cred că acesta este cuvântul care-i descria cel mai bine 
postura. De fiecare dată îl vedeam vehement cu privire 
la situația presei din țară sau anumite evenimente din 
societate.

Dincolo de cele două profesii, cred că cel mai bine 
a știut să fie Om. Avea mereu glumele la el, avea un simț 
al umorului dezvoltat și era o companie plăcută.

Nu pot să nu îmi amintesc de plecările din studenție, 
când ne-a însoțit și am trăit momente pe care și dumnealui 
și le amintea cu bucurie. În 2013, pe când am fost la Cluj, 
ne-am adunat toți colegii și împreună cu dumnealui am 
petrecut toată după-amiaza la terasa hotelului la care 
eram cazați, am râs cu gura până la urechi, am povestit 
și ne spuneam planurile de viitor de după terminarea 
facultății. Îmi amintesc perfect scena aceea și acum!

Ironia sorții a făcut să purtăm și același nume de 
famile, astfel că unii dintre colegii de facultate aveau 
senzația că există vreun grad de rudenie între noi. Nu, 
doar o coincidență care, din fericire, m-a apropiat de un 
om deosebit.

După terminarea facultății, ori de câte ori ne 
întâlneam, dumnealui era cel care întindea primul mâna 
pentru a mă saluta și mă întreba «Ce faci? Cum îți merge?».

Vestea morții dumnealui a venit ca un fulger. Am 
refuzat această realitate și nici acum nu-mi vine să cred. 
Nu știu de ce atât de devreme, însă știu că de acolo, 
de sus, are o perspectivă mai clară asupra lucrurilor și 
continuă să scrie despre ce știe mai bine... despre oameni 
și despre viață”.
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TEODORA, 
ULTIMA MARE DRAGOSTE

„Love hurts”, a trupei Nazareth…
Este piesa pe care o cântă disperat boxele laptopului 

meu. Cu ceva timp în urmă, într-un alt colț de online, 
Teodora Marin a postat acest strigăt de dor, într-un gest 
de mare dragoste pentru cel la brațul căruia a traversat 
cei mai frumoși ani.

În lumea de dincolo de monitoare, rătăcind uneori 
bezmetic printre„cabluri lungi și sateliți, goniți de hoarde 
de gigabiți” – cum spune cântecul la care a ajuns acum 
laptopul meu, există crâmpeie de spațiu efemer, pe 
care, din Mare Dragoste, Teodora Marin încearcă să le 
prindă în concret, pentru ca amintirea lui Ion Marin să nu 
dispară… de tot. „Nu vreau să-l uite lumea!”, mi-a spus ea, 
deseori, cu încăpățânarea dureroasă a celei care l-a iubit, 
până în ultima clipă, până la ultima suflare. Mă gândesc 
cât de mult își dorea Ion Marin să păstreze ziarul în 
ediția tipărită, pentru ca experiența cititului să rămână… 
senzorială, combinând mirosul cernelei proaspete cu 
textura lucioasă sau poroasă a paginilor albe. Și-acum îmi 
dau seama cât de tare se străduiește Teodora să adapteze 
unei lumi care n-are nevoie de obiecte, imaginea soțului 
său. Și melodia cântă iar, ca un dialog potrivit la fix între 
el și ea: „Prin cabluri lungi și sateliți, goniți de hoarde de 
gigabiți, zâmbetul meu se pierde complet și moare”… cu 
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răspunsul „Printre comedii, fotografii și virtuale elegii, 
prezența ta m-ar bucura mai tare”.

Online-ul, ca un duh magic, n-are nevoie de timp 
și spațiu. Iar acum, nici iubirea lor nu mai are nevoie de 
delimitări omenești!

Mi-aș dori ca aceste rânduri, despre ea și despre ei 
amândoi, să fie cele mai meșteșugite din această carte.
Dar, cu cât încerc să le prind povestea în cuvinte, cu atât 
simt că ea îmi scapă, nărăvașă, dorindu-și să rămână 
știută doar de doi. Ei doi. 

- Era noiembrie, 2005. Târgul de carte „Gaudeamus”. 
Ne-a făcut cunoștință Lucian Avramescu. Eu eram acolo 
pentru a filma o expoziție a lui Marian Avramescu, fratele 
lui Lucian. Lucian Avramescu mi-a spus „Hai să îți prezint 
un prieten!”. Atunci a fost prima dată când ne-am văzut, 
îmi povestește Teodora Marin, fixând privirea undeva 
sus, ca și când ar încerca să se agațe de clipele frumoase 
de atunci.

- Unii dintre cunoscuții care l-au știut de dinainte 
de capitolul de viață pe care l-ați scris împreună spuneau 
că v-ați întâlnit în TVR. 

- Nu. Nu îl cunoșteam. Nu știam nimic despre el.
- În Televiziune cum ați ajuns?
- La TVR m-am angajat în ’90. După ce ne-am 

căsătorit, unii au spus „Vai, te-a adus Ion Marin în 
Televiziune!”. Nu a fost așa. Eu l-am cunoscut prin 
intermediul emisiunii la care lucram.

- A fost ceva dincolo de priviri, la acea primă 
întâlnire?

- Atunci, în noiembrie, nu… Atunci a fost doar o 
strângere de mână: „Teodora Șerban” – mă numeam, 
„Ion Marin, Director…”. Și mi-a înmânat cartea de vizită. 
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Poate acela a fost un semn… Mai târziu, eu, lucrând la 
emisiunea „Citește cu mine”, la TVR Cultural, aveam 
nevoie de persoane publice, de personalități din diverse 
domenii, pentru a le prezenta, în emisiune. Printre cărțile 
de vizită pe care le aveam la birou, toate într-un maldăr – 
așa cum obișnuiesc jurnaliștii să strângă contacte pe care 
le-ar putea folosi – într-o zi mi-au căzut ochii pe cartea 
lui de vizită. L-am sunat. Țin minte, era în ianuarie. Mi-a 
acceptat invitația și ne-a invitat – pe mine și pe echipa de 
la TVR – să filmăm la sediul ziarului Ultima oră, din Casa 
Presei. Eu m-am prezentat, la ora stabilită. A fost uimit de 
punctualitate. Am filmat atunci două emisiuni. Îmi amintesc 
că l-am întrebat despre cartea care l-a marcat. Am primit 
două răspunsuri: opera lui Caragiale și „Don Quijote”.

Cât de potrivit! Trăim încă într-o lume a lui 
Caragiale, iar Ion Marin era și un Don Quijote, care se 
lupta, uneori, cu morile de vânt…

- Organiza gala din 2006. Mi-a dat o invitație. A trecut 
timpul, a venit sfârșitul lunii ianuarie, când era organizată 
gala. Și, într-o seară, deschid sertarul de la biroul meu, să 
caut ceva. Și dau, din întâmplare, de invitație. Că uitasem… 
Iar peste invitația din biroul meu s-au tot adunat alte și 
alte hârtii. O sun pe o prietenă, Alexandra, și o întreb 
dacă merge cu mine la Gala lui Ion Marin. Ea terminase 
Jurnalism, la Hyperion – Dumitru Titus Popa decan. 
Ne-am întâlnit, am mers la gală. La intrare era el, cu 
asociatul de atunci, Marin Mândrilă. „Oooo, Televiziunea 
Română!”, zice el… „Da, am venit”, am răspuns. S-a ținut 
gala… a fost atât de multă lume încât eu, pur și simplu, nu 
am putut să intru în sală. După ce s-a terminat decernarea 
premiilor, a venit la mine. „Dar eu nu am insignă!”, am 
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spus eu, remarcând-o pe cea de la reverul lui. Și-a scos 
insigna și mi-a prins-o mie, atingându-mă ușor. Eu i-am 
tot vorbit cu „dumneavoastră” și tocmai ce mă gândisem 
că poate a făcut intenționat gestul… puțin îndrăzneț. 
Apoi mi-a spus, la ureche: „O să te sun!”. Evenimentul a 
continuat. La un moment dat, noi – eu cu prietena mea, am 
plecat, mai mult la insistențele ei. La ieșire, am mulțumit 
pentru invitație și atunci mi-a spus, din nou - „Să știi că o 
să te sun!”. A doua zi, ajung la serviciu. Pe vremea aceea 
nu montam eu emisiunile, le monta producătorul – Adrian 
Bănuță. M-a anunțat că, în ziua respectivă, intra emisiunea 
cu Ion Marin. Mi-am zis, „Na! Acum trebuie să îl sun eu, 
prima!” Ce era să fac?!… l-am sunat, pentru că așa era 
politicos: „Domnul Ion Marin, sunt Teodora Șerban, astăzi 
intră emisiunea cu dumneavoastră!”. Mi-a spus: „Da, 
mulțumesc, dar să știi că o să te sun, mai târziu!”. Deci era 
deja a treia oară când spunea acest lucru. Eu l-am sunat pe 
la unsprezece-douăsprezece, el a revenit cu telefonul pe la 
două jumătate-trei. Mă sună și-mi spune: „Sunt Ion Marin, 
am mustață…”. Și a început să se descrie. M-a întrebat 
dacă ne putem întâlni și am acceptat. Mi-a spus cu ce o 
să vină îmbrăcat, ca să-l recunosc… „Dar vă cunosc!”, am 
spus eu. Ne-am întâlnit la Aviatorilor, în centru. Am ieșit 
la un restaurant.

- Cum o fi salvat atunci numărul dumneavoastră în 
agenda telefonului?

- Pe telefonul lui, multă vreme, în dreptul numelui 
meu scria „Tipa TV”. M-am amuzat, mult timp. Atunci el 
avea emisiune la TVRM – emisiunea se numea „Frontal”. 
Cred că atunci am purtat discuția despre vârstă. Eu mi-am 
luat licența în Drept în 2006. Terminam în iunie. Deci, 
licența mi-am luat-o la câteva luni după ce ne-am căsătorit. 
El a crezut atunci, la întâlnirea dintâi, că am 28 de ani, eu 
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având 38, atunci. „Tipa TV” avea cu zece ani mai mult! 
„Păi n-am 28! Cum să am 28?!”. Și scot buletinul. Îmi 
zice: „E diferență de doisprezece ani între noi?!”. „Da”, 
zic. Mai târziu mi-a spus că acela a fost momentul în care 
s-a hotărât să continue. Pentru că nu voia, totuși, să fie o 
diferență de vârstă prea mare... Acești doisprezece ani, 
pentru el, au fost… un număr magic. Doisprezece înseamnă 
mult. E și pe antetul de la Ultima oră... Numărul acesta 
i-a tot apărut, în viață. S-a născut pe 12 martie, părinții lui 
s-au cununat într-o zi de doisprezece...

- Simțeați că, alături de acest om, va fi mai mult?
- Prima dată am ieșit din București, la Predeal. Nu 

m-am gândit... Voiam să iau totul așa cum vine, să trăiesc 
ce era frumos între noi. Ajunsesem la o vârstă. Până la 
o anumită vârstă vrei niște lucruri, apoi te bucuri, pur și 
simplu, de viață. Nu-mi mai puneam problema de măritat 
sau de nuntă. Îmi ieșise total din cap să fiu mireasă... Îmi 
propusesem să iau viața așa cum e. După vreo săptămână, 
m-a întrebat dacă mă mut la el. Am rămas uimită… Am 
acceptat și m-am mutat, încet-încet, cu totul!

- Cum l-ați descoperit atunci pe cel despre care 
prietenii spun că trăia mai mult ca jurnalist și ca tată? 
Din viața lui lipsea „Ea”…

- Eu, ca jurnalist l-am cunoscut după ce ne-am 
căsătorit, la redacție. Atunci mi s-a părut un tip dur. 
Când mergeam cu el în redacție, în drum spre munte, 
de exemplu, când intra în birouri stăteau toți drepți. Când 
ne-am întâlnit, eu nu am știut absolut nimic despre el. 
L-am văzut ca pe bărbatul care-mi place. Când îl filmam, 
la emisiunea „Citește cu mine”, la el la redacție, mi-am 
spus „Wow, ce bărbat frumos… o fi însurat?!”... – că 
n-avea verighetă, apoi a strecurat el acest detaliu, că nu 
e însurat… Eu, când l-am cunoscut, nu știam cine e… Că 
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mulți mi-au zis: „Tu știi cine e Ion Marin?!”. Țin minte că 
mi-a spus cineva „Cu cine te măriți tu?! Cu Ion Marin?! 
O să te facă arșice”. „Hai să vedem!”, am răspuns eu, 
amuzată. Nu înțelegeam de ce oamenii îl priveau cu un 
respect atât de distant.

- Când a venit cererea în căsătorie?
- M-a cerut în două săptămâni. De Dragobete.
- Ce credeți că l-a făcut să-și asume cu verighetă 

dragostea pentru dumneavoastră?
- Nu îmi dau seama ce l-a schimbat. Auzisem că 

nu voia să se mai căsătorească. Mi-a spus că a divorțat 
târziu de fosta soție, ca să nu se mai însoare. Nu mai voia. 
Chiar nu îmi dau seama ce l-a schimbat…Mi-a spus că mă 
iubește mult! Era o iubire nebună, oarbă, totală! 

- De ce ați spus „Da!”?
- Pentru că așa am simțit!
- Ce a avut special Ion Marin, încât să vă doriți să-i 

fiți alături o viață?
- Nu m-am gândit ce are, ce n-are. Pur și simplu, 

așa am simțit! Am simțit că vreau să merg alături de el. 
Simțeam că acela e drumul. Nu poți să explici în cuvinte 
când trăiești acest lucru!

- Cum a fost nunta?
- Frumoasă! El s-a ocupat de tot! Eu nici nu 

cunoșteam toți invitații... Ne-am căsătorit pe 11 martie. 
M-a cerut de Dragobete, cununia a fost pe 11 martie, iar 
nunta pe 30 aprilie. Apoi am plecat la Paris, după nuntă. 
La nuntă au fost sute de oameni...Din partea mea au venit 
foarte puține persoane.

- Cine a venit din partea dumneavoastră?
- Mama. Apoi verișoare, colegi din Televiziune. Ei 

s-au bucurat foarte mult. Pe tata l-am pierdut cu mulți 
ani înainte de a-l întâlni pe soțul meu. Și, culmea, tata 
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era din Slobozia, din Ialomița… unde aveam să merg 
alături de soțul meu. 

- La ce biserică v-ați cununat?
- La Mânăstirea Cașin. Când aveam douăzeci de ani, 

îmi doream să mă mărit la Cașin. De fapt, tot ce mi-am 
dorit, de-a lungul vieții, până la el, el mi-a îndeplinit! 
De la lucrurile mari, până la cele mai mici, aparent 
neînsemnate, dar care leagă oamenii. Cu el m-am plimbat 
prima dată cu hidrobiciccleta. Erau lucruri mărunte, care 
însemnau mult.Nici nu apucam să spun ceva și împlinea: 
„Te duc acolo, mergem și acolo!”.

- Când l-ați cunoscut, în plan personal, era tată, 
înainte de toate. Când v-a spus de fiicele sale?

- De fete mi-a spus, încă de la început. Le-am 
cunoscut în seara în care m-am mutat la el. O perioadă 
am locuit împreună cu fetele. Cu amândouă. Ne-am 
înțeles foarte bine, sunt fete deosebite!

- Ce v-a plăcut cel mai mult la el, de-a lungul 
timpului?

- Era un om foarte corect, serios, perfecționist. Și 
la ziar, până nu era totul perfect, îl întorcea de la tipar, 
nu-i dădea dumul să apară oricum. Bineînțeles că, în 
ultimii ani, ne mai consultam – mai dădeam și eu o 
părere. Voia întotdeauna să arăt impecabil. Să fiu cea 
mai cea, să se mândrească cu mine. M-a sprijinit, m-a 
susținut. Își iubea fetele, vorbea mereu cu drag despre 
ele. Mi-au dăruit, împreună, un aparat de fotografiat. Așa 
am realizat expozițiile de fotografie. El era tare încântat 
de fotografiile făcute de mine. A înrămat două și pentru 
biroul de la facultate. 

- V-ați dorit copii împreună?
- N-a fost să fie. El iubea mult copiii. Pe unde ne 

duceam, toți copiii veneau la el. Chiar dacă figura și vocea 
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sa creionau imaginea unui om de la care nu te-ai fi așteptat 
să știe să se joace... „Vreau să mă joc cu Ion Marin”, spuneau 
copiii. Iar el lăsa petrecerea și se juca cu ei. Tu îl vezi pe Ion 
Marin jucându-se cu copiii?!

- Care a fost cea mai frumoasă călătorie?
- Prima, la Paris. Săptămâna de miere. Au urmat 

multe altele… El nu prea era încântat, la început, de ideea 
de a ieși din confortul lui. 

- Poate că, pur și simplu, nu știa cum să fie fericit 
dincolo de profesie…

- După prima zi, se relaxa și se bucura de călătorie. 
Mergeam în foarte multe muzee, ne plimbam, făceam 
poze. Ne completam foarte bine. Aveam aceleași 
tabieturi...

- Credeți în jumătățile perfecte care, împreună, 
formează un întreg?

- Da. Eu cred că noi am fost un întreg. Eu eram 
partea calmă a relației. Mă bucur să aflu de la prietenii 
lui, deveniți apoi ai noștri, că s-a schimbat de când 
m-a cunoscut. „Vreau să-mi schimb total viața, nu mai 
vreau să duc viața pe care am dus-o până acum!”, îmi 
spunea. Lumea îmi mulțumește că l-am schimbat în bine, 
eu neștiind cum a fost înainte… Dar și el a vrut să se 
schimbe...

- Care a fost cea mai frumoasă declarație de 
dragoste?

- Făcea tot timpul gesturi frumoase. Culmea, acasă 
nu era omul vorbelor, cu toate că pentru ceilalți era. La 
început îmi spunea„iubito”. La film, de exemplu, nu înceta 
să-mi spună „Te iubesc, TE IUBESC! TE IU-BESC!”. Apoi 
au vorbit foarte mult faptele. M-a ajutat enorm să evoluez. 
M-a susținut, din toate punctele de vedere! Le-am spus 
colegilor că un bărbat ca Ion Marin mi-am dorit, toată 
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viața. Și el a venit când nu mai speram. Ultima declarație 
de dragoste a fost când era foarte bolnav, înainte de 
operația peste care nu știa dacă va trece: „Să nu uiți că 
te-am iubit și te iubesc foarte mult!”.

- Când ați fost cu adevărat fericiți?
- Au fost multe momentele când eram fericiți. Eram 

fericită seara, când ne duceam la culcare. Avea, fiecare, câte 
o carte în mână. Fiecare citea. Eu mai mult beletristică, el 
geopolitică, istoria presei… Și, la un moment dat, lăsam 
cartea mea de-o parte și îmi citea el. Eu nu-i citeam 
beletristică. El citea romane doar la mare, pe șezlong. 
Apoi… în fiecare dimineață îi aranjam masa. Puneam în 
farfurie fețe zâmbitoare. Și-i spuneam, zâmbind și eu, 
„Bună dimineața!”. În fiecare dimineață făceam altă formă, 
în farfurie. Râdeam la «Stan și Bran». Luam filme pe care 
le vedeam acasă, la home cinema. Îi plăcea să le urmărim 
cu sunetul dat tare… Nu e seară să nu mă uit pe fotografii 
sau la mărunțișurile luate din călătorii...

Muzica din locul în care ne aflăm însoțește 
mărturisirile Teodorei Marin de parcă, de dincolo de timp 
și de lume, Ion Marin ar pune o virgulă, într-un text bine 
scris, semnându-i nota „bun de tipar”. Se succed, într-o 
goană incredibilă, melodii de dragoste. Peste ele vin piese 
de dor sau cântece de jale. Din când în când, răzbate 
câte o piesă pe care soții Marin au ascultat-o împreună. 
Emoția este puternică și nu prea există alean…

- Care a fost melodia dumneavoastră?
- N-a fost una anume. La nuntă a fost „Zaraza”, 

el și-a dorit-o. Eu îi puneam să asculte Amstrong – 
„What a Wonderful World!”. Și a mai fost Concertul 
Nr. 1 pentru pian, de Ceaikovski. Când am mers la Paris 
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ultima dată, în martie 2016,îmi spunea, în avion, că ar 
asculta concertul. Îl aveam salvat în telefon. Simțeam 
ce vrea, atât ajunsesem să fim de apropiați! Îl simțeam 
după ochi și după mustăți. „Nu-mi spune, că știu! Vrei la 
Muzeul Țăranului Român!”. Ne plimbam și pe aleile de la 
Muzeul Satului. De obicei, o luam pe jos de acasă, până 
la Cinema Studio. Ne plăcea să facem plimbări lungi, în 
doi. În doi ne simțeam cel mai bine. Nici acasă n-am prea 
avut petreceri, invitați. Iar când mergeam noi la petreceri, 
nu stăteam foarte mult.

- Venea acasă cu problemele de la serviciu?
- Îmi povestea, da. Când venea de la ziar era mai 

încărcat. Ziarul a fost viața lui. Apoi, la Hyperion, la 
facultate, a insistat să fie corectitudine.

- Când am aflat… m-a surprins că știa povestea 
fiecăruia dintre studenții pe care i-a cunoscut.

- El avea ușurința de a rezolva lucrurile, din mers. 
Avea capacitatea de a reține multe, de a face legături între 
noțiuni diferite. Scria editoriale în cinci minute, uneori 
inspirat de un cuvânt. Era un om bun. Pentru proiectele 
în care credea, dădea bani din buzunar... Țin minte că, la 
fiecare sfârșit de an, era întrebat ce-și dorește. Răspundea 
„Să meargă bine ziarul și să fim sănătoși!”

- V-a iubit. Și cred că a apreciat că i-ați fost alături, 
cu totul și că i-ați împărtășit până și dragul de universul 
său de la Bucu. I-ați completat lumea și i-ați înțeles-o!

- Mergeam deseori acolo. Încă din martie lucram 
la răsaduri… Viața în doi te schimbă total! Vedeam că-și 
dorește foarte mult să fie aproape de locurile acelea. 

- Care ar fi fost următoarea destinație pentru 
„Împreună”?

- Ultimul Crăciun l-am făcut la Voineasa. Revelionul, 
la prietenul său, Marin Mândrilă. Următorul Crăciun, cel 
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din 2016, era planificat la Bucu, voiam să împodobim 
acolo bradul plantat în fața casei de el și de Nea Gică. 
Pentru următorul an ne doream să ajungem la Concertul 
de Anul nou de la Viena. Dar n-am mai cumpărat bilete de 
avion. De obicei, cumpăram bilete cu mult timp înainte. 
Cele pentru Paris au fost ultimele… Am sărbătorit acolo 
zece ani de căsătorie, la Pont des Arts - Podul cu Lacăte… 
Acolo ne-am reînnoit jurămintele, după zece ani. Apoi, 
spre sfârșit… mi-a spus: „Să iei o ramă cu două locuri, 
să pui poza noastră de acum zece ani și poza de acum, 
de la Paris”. N-am mai apucat… Eu nu plângeam lângă 
el! Rareori plângeam, doar când mă întâlneam cu Michi, 
fiica lui cea mică. Eu voiam cu toată ființa mea să trăiască! 
Aveam nevoie de El, ca de aer! Numai la gândul că El va 
pleca, simțeam că mă sufoc! Ultima declarație, ultima-
ultima, când știa că nu mai sunt șanse, a fost „Să știi că 
te iubesc foarte mult și îți sunt recunoscător pentru tot 
ce faci pentru mine!”.

De unde și cum să mai găsești puterea de a răscoli 
amintirile? Aproape necugetat, o întreb pe Teodora Marin:

- Cum e să iubești știind că se termină?
- E cumplit! Și acum îl aștept să vină… Dar… El nu 

va mai veni. Va rămâne în sufletul meu toată viața!… E 
foarte, foarte greu…

- V-ați întrebat de ce vi se întâmplă asta? V-ați 
revoltat? Ați căutat răspunsuri privind către Cer?

- Am fost atât de implicate în tot ce s-a întâmplat, 
încât n-am mai avut timp să mă gândesc.

- Cine v-a fost aproape? Nu sprijin al situației, ci al 
Teodorei. „Ea” cu cine vorbea?

- Cu Michi… cu fata lui cea mică. Vorbeam tot 
timpul, zi și noapte. Ne-a mai ajutat Iulia, sora lui... 
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Vorbeam zilnic și cu Ruxandra Chiric. Dar dacă nu era 
Michi, eu clacam.

Dragostea, în deplina accepțiune a termenului, 
putea să riște a fi vulnerabilitate pentru un om ca Ion 
Marin, care deținea întotdeauna controlul.

- Viața a început Împreună. Eu mi-am spus că merg 
alături de omul acesta, orice ar fi. Acasă, puteau trece și 
ore fără să vorbim. Pur și simplu ne simțeam. Îi plăcea 
să facă mâncare. Mă aștepta cu masa. Făcea ciorbe. La 
Bucu făcea ciorbă la cazan și varză cu carne de pasăre 
crescută pe luncă de Iulian, nepotul lui, care încă are 
grijă de câinele nostru, Florică. Cânta. Eu transcriam de 
pe reportofon, pentru cărțile lui. Îmi dicta. Îi plăcea să 
dicteze, nu să scrie… Le vorbea celorlalți despre mine.
„Soția mea” – și înșira apoi o întreagă poezie de funcții 
– „face, drege, a făcut… Nevastă-mea!”. La petreceri se 
bucura de piesa „Mărine la nunta ta”, dar și de „Fetele 
lui tata” – era cântecul despre el și fetele lui. Și mai era 
și cântecul „Tot ce-i românesc nu piere”. Dansam rar. El 
prefera deseori muzica tradițională, eu alegeam muzica 
modernă. Ne plăcea marea, oricând – și vara, și iarna. 
Acasă, la Bucu, am pus roșii împreună. Bucuria cea mare 
era să se fi mutat de tot la Bucu, să stea să se uite la stele, 
seara. Dimineața, ne beam cafeaua pe terasă și ne făceam 
planuri de viitor. Așteptam nepoții. Ne imaginam că, dacă 
n-am avut copii, nepoții o să vină repede în viața noastră 
și o să ne jucăm cu ei acolo, la Bucu, iarna, la gura sobei.

- Cum trăiți cu dorul?
- Greu. Sunt momente când îl simt lângă mine, 

efectiv. Simt că-mi dă putere. Am avut un Profesor foarte 
bun. Îi spuneam că nici nu mă gândesc să trăiesc fără el. 
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„O să te descurci… Te vei descurca!”, mi-a spus, la final, 
cu ton ferm, dar voce stinsă. E greu. Plângând, după ce 
s-a dus, am tot întrebat în gol, sperând să răspundă… 
„De ce m-ai lăsat aici?!”.

- Cei mai frumoși ani au fost alături de Ion Marin?
- Da! Au fost cei mai frumoși ani! Ceilalți, de până 

la el, n-au fost întregi, au fost bucăți, frânturi. Soțul meu 
mi-a completat lumea!

Privind-o pe Teodora Marin, îmi dau seama că am în 
față un „Editorial” desăvârșit de Ion Marin.„Editorialul!” 
Poate cel mai bun, cel mai meșteșugit. Asemănător 
doar celui prin care a presărat, în sufletele fiicelor sale, 
valorile sale de viață. Teodora Marin rămâne capodopera 
ultimilor săi ani, ultima mare iubire, proiectul său de 
viață „Împreună, pentru totdeauna!”. Teodora este femeia 
de care s-a îndrăgostit, pe care a iubit-o cu o lumină de 
nebănuit. Ea a fost motivul clipelor sale de bucurie, clipe 
furate unei vieți prea scurte. Și acum, încotro?!

Capitolul acesta s-a scris, aproape singur. Cuvintele 
au șiroit, ca lacrimile. După fiecare punct, care încheia 
câte o idee, melodia se schimba, într-un playlist dictat 
de Sus. Vreau să cred că Ion Marin a pus câte o virgulă, 
prin versurile muzicii care curgea „întâmplător” peste 
laptop. Mă întorc la piesa pe care am descoperit-o printre 
gândurile Teodorei Marin, „Love Hurts” și încerc o 
traducere cât mai fidelă…
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„Dragostea doare
Dragostea lasă cicatrici
Dragostea rănește și lasă semne
Nu e vreo inimă tare și puternică îndeajuns
Cât să suporte atâta durere
Dragostea e ca un nor, ține în el atâta ploaie…
Dragostea doare,
Dragostea rănește.

Sunt tânără, știu
Dar chiar și așa, știu cel puțin un lucru sau 
două, pe care le-am învățat de la tine
Am învățat, cu adevărat mult și multe!

Dragostea e ca o flacără, te arde când este 
puternică
Dragostea doare
Unii naivi cred în fericire, binecuvântare și-n 
cuvântul «împreună» 
Unii naivi se amăgesc pe sine, cred…
Dar ei nu mă pot amăgi pe mine, eu știu că…”

DRAGOSTEA DOARE!”
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ÎN LOC DE RĂMAS BUN!

Știu de la soția sa că, în zilele de pe urmă, într-o 
rezervă de spital, Ion Marin a rugat-o să-i fotografieze 
mâinile, sprijinite în cuvinte înlemnite pe laptop. Își 
dorea ca aceasta să fie coperta următoarei sale cărți. O 
carte, pe care ar fi trebuit să o scrie El… 

Nu știu despre ce…
Dar știu că, în momentul ultimelor discursuri, în 

capela Cimitirului Bellu, n-am găsit îndrăzneala de a 
ieși în fața mulțimii pentru a vorbi despre Ion Marin. 
Îl cunoșteam prea puțin și mi s-a părut nepotrivit să 
însemnez și eu acele momente, prin cuvinte. M-am gândit 
atunci că, după ce emoția momentului se va stinge pentru 
ceilalți, părtași vremelnici ai poveștii acelui final, voi găsi 
cuvintele potrivite pentru a aminti, peste timp, de Ion 
Marin.

Acum știu de ce mi-a fost dat să scriu această carte! 
Cred cu tărie în Marile Întâlniri din viețile noastre, 
momente în care oamenii pe care îi cunoaștem sau îi 
întâlnim, prin poveștile lor de viață sau prin lumina 
experienței, ne oferă lecții de viață. N-am avut răgazul 
vreunui interviu pe îndelete cu Domnul Decan. Așa că, de 
peste Timp, s-a încăpățânat, parcă zâmbind înțelept și, 
totodată amical, de sub mustața sa ca un brand personal, 
să-mi „dea de lucru”. A vrut să-l cunosc și a avut încredere 
să mă lase să-l descopăr, prin tot ce a sădit bun în ceilalți.
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Au fost zile în care scrisul pentru această carte a curs 
lin. Altele, în care n-am putut așterne un cuvânt măcar! 
Cartea s-a scris liniștit doar la început și la sfârșit. În rest, 
cuprinsul ei a fost capricios, mofturos, mereu cu gândul 
că trebuie să trebuie să se aștearnă impecabil. 

Domnule Profesor, ați fost o Mare Întâlnire! Pentru 
mine și pentru toți cei care v-au cunoscut. Și, mai mult 
decât atât, prin Întâlnirea aceasta am cunoscut oameni 
pe care i-am adăugat cunoscuților mei de seamă. Au fost 
și mulți cei pe care i-am reîntâlnit, găsindu-ne timp, în 
programele noastre (prea)ocupate, doar pentru că aveam 
de dus la bun sfârșit acest proiect.

„Povestea unui jurnalist: Ion Marin” este 
un titlu simplu, nepretențios. Tocmai pentru că nu 
am pretenția să cred sau să sper ca timpul o să fie mai 
înțelegător cu povestea sa decât cu altele. Tocmai de 
aceea, țineți în mâni o poveste de viață, scrisă simplu. 
E „a unui jurnalist”, pentru că Ion Marin așa trebuie să 
rămână în amintirea tuturor, dincolo de crâmpeiele de 
emoție și de tablouri din viața personală, zugrăvite în 
această carte. El trebuie să rămână, în amintirea tuturor, 
jurnalistul corect și curajos și omul demn care nu a 
povestit niciunde ultimul capitol al vieții sale – sfârșitul. 

De aceea, nici aceste pagini n-o vor face-o. Din 
respectul pentru felul în care a ales să-și încheie povestea.

Am scris această carte aproape zilnic, săptămâni 
de-a rândul, pe mereu aceleași coli de hârtie virtuală. 
Am văzut-o șchiopătând deșirată, la gândul că nu se 
va rumeni vreodată ca o turtă gustoasă de la Bucu. A 
fost prima dată, în experiența mea în ale scrisului, când 
m-am temut pentru ceva ce scriu, când mi-a fost frică 
de perpectiva unei lumini a tiparului, pentru că mi-am 
dat seama că nu am voie să greșesc! Dar mi-a plăcut să 
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o scriu! Deși mi-ar fi plăcut infinit mai mult să o aștern 
povestită chiar de el, de Ion Marin, bucuros că are Timp! 

Misiunea mea pentru aceste pagini se oprește aici. 
La distanță de câteva rânduri, voi pune punct acestui 
proiect pe care Teodora Marin mi l-a propus, cu atâta 
încredere. Stimată Doamnă, vă mulțumesc!

Iar voi, toți ceilalți, primiți această carte ca pe o 
invitație de a descoperi povestea jurnalistului Ion Marin, 
dincolo de cuvintele potivite din presă. În lupta cu timpul, 
fiecare poveste speră să atingă nemurirea. De câte ori veți 
avea în mâini acest volum, vă rog să-i apindeți în gând o 
Lumină celui care a vegheat ca multe generații de ziariști 
să-și ascută condeiele în slujba dreptății!

V-ați retras cu eleganță, Domnule Decan. Dar prea 
devreme!

Vă mulțumesc!

Vă las acum… Ziariștii sunt neobosiți pe pământ. 
Dumnezeu să vă odihnească!

P.S.: Să aveți grijă de noi!Presa are nevoie de îngeri 
păzitori!

Eveline Păuna 
16 februarie 2017 
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Mâinile

Ion Ion simți lovitura puternică și-l privi pe 
Gheorghe fără să înțeleagă, dar omul îi confirmă scurt, 
printr-o tresărire a pleoapei, ceea ce încercase să-i 
semnaleze pe sub masă. Pericol, părea să spună privirea 
sa preocupată, pericol mare, băiete, de ce vrei să te bagi, 
lasă acum, las-o baltă dom’le, îți explic eu pe urmă cum 
stau lucrurile, continuă Gheorghe avertismentul său 
mut și semnifică ceva cu mâna în acest sens, cu degetele 
răsfirate, pe care le strânse apoi, încercând să sugereze 
că șeful secției ține bine situația, că îl ține adică pe el, 
pe Gheorghe, de un loc dureros și el e mulțumit că nu 
strânge.

Și Gheorghe, obosit de cât spusese într-o 
străfulgerare a ochiului și a mâinii, își coborî privirea 
asupra mesei acoperite cu geam, un geam care trăgea 
și umfla mâinile. Și ei, ca să se apere de anchiloza 
reumatismului ce-i pândea în desele ședințe, îi acopereau 
transparența, întorcând peste el fața de masă.

Ion Ion simți un tremur ușor al mâinii, încerca un 
început de contrarietate; șeful părea să nu mai termine 
de notat, de fixat acea hotărâre colectivă; el spusese 
„unanimitatemulțumesc”, după ce terminase de înșiruit 
la fel de mașinal: „pentruîmpotrivăseabținecineva”. 
Mâna lui Ion Ion rămăsese în aer, dar nimeni nu 
remarcase la început, lumea se grăbea, era o întrunire 
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de rutină, se știa dinainte ce se va stabili și abia acum, 
când Gheorghe recursese la disperatele sale manevre de 
a-i deturna intenția, sesizară și ceilalți că se întâmplă 
ceva și încet, încet, ieșiră din toropeală, îndreptându-
și atenția spre el. Îl priveau cu un zâmbet nedefinit, nu 
erau însă doar amuzați, erau și puțin enervați, „ia te 
uită la puștiul ăsta!”, câțiva chiar își controlară furioși 
ceasurile.

Ion Ion pricepu tot mai exact că devine antipatic, 
dar mâna îi rămânea în continuare dreaptă, deși 
tremura; îi venea s-o țină cu cealaltă, cu stânga, sau, mai 
bine, să le schimbe între ele, s-o înalțe pe cealaltă, mai 
odihnită, mai sigură, dar știa că n-ar mai fi avut curajul 
să facă gestul înălțării, ba chiar ar fi fost deplasat, după 
atâta timp de la formularea întrebării și nimeni n-ar fi 
analizat că de fapt mâna aceea înlocuiește o alta, asigură 
continuitatea, perpetuează o stare. Mâna aceea ar fi fost 
cu totul lipsită de sens, dacă nu cumva o încercare de 
diversiune; în orice caz, ar fi fost un fapt blamabil și 
Ion Ion știu că nu putea bulversa într-atât gândirea lor 
trează și încercă, prin urmare, o stratagemă, hotărând 
să ridice mai întâi stânga și abia apoi s-o coboare pe 
dreapta, ceea ce ar fi făcut vizibil pentru toți că nu ridică 
o nouă mână cu o nouă problemă, ci o nouă mână cu o 
veche problemă. Și astfel, începu să ridice celălalt braț. 
În fața privirilor aprinse era absolut dezarmat, dar 
urmărea să mascheze acest lucru, ridicase stânga, dar 
nu coborâse dreapta, care tremura tot mai puternic, 
ca și cealaltă, de altfel; dimpotrivă, le ridicase mai sus, 
le înălțase deasupra capului, în fața căutăturii lor fără 
milă era absolut dezarmat, și abia când șeful, sesizând 
neliniștea, ridică scurt bărbia ca pentru o comandă, Ion 
Ion strânse pumnii și o clipă toți se tremură că va izbi în 
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masă, în fața de masă întoarsă peste geam, în sandvișul 
acela de cârpă și sticlă, dar mâinile omului începură să 
coboare ca o parașută în sfârșit deschisă, ca o pasăre 
obosită, însoțite de un oftat unanim de ușurare, de o 
satisfacție generală focalizată spre capătul mesei, acolo 
unde sesizaseră o clipă contrarietatea șefului.

Șeful secției terminase de scris, pusese ideile în 
ordine, de altfel nici nu durase prea mult, totul fusese ca 
de obicei, ei avuseseră, doar, senzația dilatării timpului 
sub iminența incidentului acela penibil, pe care abia 
acum îl simțiră cu totul înlăturat, acum, când șeful 
culese din privirile lor optimiste siguranța cu care spuse 
„Să trecem mai departe!”.

 SLAST, 1983
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