CLUBUL SENIORILOR ROC-54 aniverseazã RADIO OLTENIA CRAIOVA
la împlinirea a 63 de ani

CLUBUL SENIORILOR ROC-54
Demnitate.
Profesionalism.
Respect

V

ine o vreme, când fãrã sã vrei
trebuie sã strãbaþi drumul vieþii pe alte coordonate decât
cele pe care le-ai urmat pânã atunci...
Vine o vreme, când priveºti cu nostalgie la timpul când fremãtai pentru o cauzã, pentru o idee, pentru care luptai cu
dragoste, cu pasiune, ca sã-i dai contur
în realitatea imediatã...
Vine o vreme, când idealurile tinereþii,
ºi nu numai ale ei, au devenit amintiri
odatã cu trecerea timpului...
Vine o vreme...
ªi acum constaþi cã o altã vreme a
venit ºi te întrebi dacã ai fãcut bine ceea
ce ai fãcut sau greºelile inerente ale trecutului te urmãresc ca o umbrã ce se
aºterne dinspre noi ºi peste noi, obligân-

du-ne la o analizã a ceea ce am realizat.
Constaþi cã nu ai fost singur, ci mereu
ai avut lângã tine oameni minunaþi, cu care
ai împãrtãºit idei, le-ai materializat; oameni
care þi-au împãrtãºit ideile, oameni care în
final, armonizând ideile tuturor, au dus o
navã frumoasã ºi luminoasã pe valurile
vieþii.
Constaþi, însã, cã anii care au trecut au
fost anii cei mai frumoºi din viaþa noastrã,
când împreunã am nutrit aceleaºi idealuri
nobile în slujba radioului public ºi a ascultãtorilor sãi cu demnitate, profesionalism ºi responsabilitate. Am fãcut totul în
credinþa idealurilor ºi nãzuinþelor pentru
bucuria fiecãruia dintre noi ºi pentru bucuria celor care ne-au ascultat.
Dar, vine o vreme...

Drumurile ni s-au despãrþit, idealurile,
nãzuinþele, stãrile fiecãruia au devenit oarecum divergente...Începem sã devenim
mai strãini, mai triºti, mai fragili, mai singuri! Dar, vine o altã vreme...
La vârsta senioratului, devenind mai
înþelepþi, spargem barierele tristeþii, ale fragilitãþii ºi însingurãrii ºi ne reunim pe drumul ºtiut al celor ce am fost ºi ne-am propus sã fim din nou aceiaºi dintotdeauna.
ªi totul, din nou cu demnitate, profesionalism, respect ºi credinþã în reuºita luptei noastre împotriva inerþiei, imposturii ºi
însingurãrii.
Aºa ne-am reunit în clubul simþãmintelor noastre dintotdeauna cu un avânt dat
de amintiri, de reuºite, de eºecuri, de idealuri ºi nãzuinþe, de prietenii mai vechi sau
mai noi, de avânt senioral, care sã readucã în prim plan, din memoria afectivã a fiecãruia, dorinþa de a fi ºi în prezent ceea ce
am fost în trecut.
Aºa s-a înfiripat Clubul Seniorilor Radio Oltenia Craiova-54, dintr-un izvor al
dragostei noastre pentru instituþia în care

oamenii sãi au dat demnitate, profesionalism ºi respect trudei de zi cu zi pentru cei care ne-au dat forþa de a merge
permanent pe acest drum al onoarei.
Clubul Seniorilor ROC-54 înseamnã
pentru noi, ºi sperãm sã fie ºi pentru
dumneavoastrã, cititorule, un club al seniorilor tineri care sã ducã mai departe
valorile autentice ºi care dau perenitate
radioului public românesc.
Ne dorim ºi vã dorim sã rãmânem tineri împreunã, în Clubul Seniorilor
ROC-54 care mereu sã întinereascã prin
venirea viitorilor seniori alãturi de noi,
cei de acum.
La ceas aniversar dorim viaþã lungã
radioului oltean, deopotrivã Clubului Seniorilor ROC-54 sub auspiciile devizei
noastre: Demnitate, Profesionalism,
Respect. Respect pentru sine ºi pentru
cei ce iubesc radioul.

care i-am gãsit în radio erau parcã nãscuþi
pentru asemenea meserie ºi nu cred cã
întâmplãtor Lucian Zatti mi-a dat sã citesc,
din prima sãptãmânã, reportajele lui
Brunea-Fox ºi ale lui Geo Bogza sau articole
ale lui Arghezi. Am descifrat treptat tainele angrenajului redacþional, în care existau un fel de stâlpi de susþinere pentru
programele radioului, oameni care fãceau
(îmi menþin pãrerea ºi astãzi!) jurnalism de
înaltã clasã. De la Gheorghe Dobrescu se
putea învãþa tehnica interviului, de la Mihai Nicola acribia documentaristului, de
la Cornel Sorescu modul de relaþionare cu
corespondenþii, de la Lucian Zatti rosturile metaforei în reportaj, de la Irina Ionescu
cum se „pune suflet” în vorbele pe care le
rosteºti. Experienþa lor a „prins” pe o generaþie cu tineri tobã de carte, între care
erau Constantin Dumitrache, Sabin Borcan, Florin Stama, Ioana Dinulescu ºi încã
mulþi alþii. Pe acest fond cred cã a devenit
radioul pe care-l puteai asculta, seara, de
la un capãt la altul al oricãrui sat, rãzbãtând
din fiecare casã. Cam astfel erau ºi celelalte „regionale” ºi poate cã desfiinþarea din

1985 a fost efectul propriei audienþe.
Doar cã oamenii nu l-au uitat ºi revenirea din 1989 a fost precum reîntâlnirea
cu o dragoste pierdutã. S-au întors unii
dintre oamenii cu experienþã ºi s-a extins
redacþia cu alþi oameni, entuziaºti ºi dornici de afirmare, mulþi dintre ei tineri foarte
talentaþi. Poate fac nedreptãþi într-o nominalizare incompletã, dar tot nedrept ar
fi ºi dacã nu aº menþiona mãcar câþiva:
Gabriela Rusu-Pãsãrin, Cornel Rusu,
Liliana Hinoveanu, Gabriel Balica, Ioana
Lãdaru, Simona Lica, Davian Vlad… Iubirea meseriei a rãmas atributul celor mai
mulþi, iar postul a continuat sã fie preferatul oltenilor, ca lider de audienþã în
zonã.
Le dorim celor de azi sã-l ducã mai
departe cu faimã crescutã ºi emisiunile
lor sã meargã la inimile ascultãtorilor!
La mulþi ani, Radio Oltenia!
La mulþi ani Dumneavoastrã, ascultãtorilor, care aþi fost ºi sunteþi raþiunea de
a fi a muncii jurnaliºtilor!

n Cornel RUSU,
Preºedinte al Clubului Seniorilor
ROC-54

Radioul fãrã de care
Oltenia ar fi mutã

A

scrie câteva rânduri din istoria radioului public craiovean
– pentru generoasa revistã
„Mozaicul” ºi la iniþiativa Clubului Seniorilor ROC-54 – este ca ºi cum ai oferi
un mãnunchi de flori culese de pe un
câmp întreg de maci ºi ai avea pretenþia
ca primitorul sã-ºi imagineze întinderea
de foc în toatã splendoarea ei. ªi totuºi,
aºa cum acel buchet poate reprezenta
câmpul cu maci, un genial om al locului,
poetul Adrian Pãunescu, a scris, în cartea de onoare a studioului, o propoziþie
a cãrei semnificaþie nu poate fi reprezentatã prin nimic altceva: „Omagiul meu
pentru Radio Craiova, fãrã de care Oltenia ar fi mutã”.
Foarte adevãrat. Aproape o jumãtate
de secol singurele mesaje, din ºi pentru
aceastã zonã, pe calea undelor au fost
de la Radio Craiova. O mânã de oameni
bãteau necontenit plaiurile, iar la „galene”, la difuzoarele radioficãrii sau la puþinele aparate de radio adevãrate se auzeau ºtirile, se derulau emisiunile, se asculta muzicã. Reporterii transmiteau cu
drag (i-am prins, din 1971, pe mulþi dintre
oamenii începutului), ascultãtorii îi urmãreau cu o adevãratã sfinþenie. Greu de
imaginat asemenea lucruri, astãzi!
Vârsta „cu acte” a instituþiei radioului
public craiovean este de 63 de ani, dar
istoria radioului, pe aceste meleaguri, a
început acum peste nouã decenii, în vremea pionieratului în domeniu. Când la
Bucureºti se experimentau primele transmisiuni radiofonice, la Craiova a luat
fiinþã, la 25 februarie 1926 (cf. Revistei
„Radiofonia”, 1931), Asociaþia Prietenii
Radiotelefoniei. Membrii acesteia, în

frunte cu dr. Alexandru Savopol, ºi-au
procurat aparaturã ºi au improvizat un studio, care, în a treia duminicã a lunii septembrie 1927, a transmis în eter prima emisiune radiofonicã din Craiova. Câteva ºtiri
ºi muzicã interpretatã live au fost auzite,
timp de o jumãtate de orã, pe o razã de
aproape 100 de kilometri.
În anul 1952, la 13 decembrie, Consiliul
de Miniºtri a emis Hotãrârea nr. 417, prin
care a autorizat înfiinþarea unor comitete
regionale de radio la Craiova, Cluj ºi Timiºoara. În ianuarie 1953 se hotãra amenajarea Casei Radio de la Craiova în clãdirea
de pe str. ªtirbei Vodã, nr. 3, iar în mai apare statul de salarii cu primii ºapte angajaþi:
director, 3 redactori, contabil, femeie de
serviciu ºi portar.
În intervalul mai 1953 – mai 1954 clãdirea a fost adaptatã ºi au fost fãcute amenajãrile tehnice, astfel încât, la 6 iunie 1954,
ora 14.00, în eter s-a auzit pentru prima
datã: „Aici studioul regional de radio
Craiova. Transmitem pe staþia de radio
cu lungimea de undã de 206 metri. Dragi
ascultãtori, bunã ziua!”. A doua zi, ziarul
„Înainte” consemna: „Zeci de mii de ascultãtori din regiunea Craiova au avut prilejul sã asculte prima emisiune a studioului regional Craiova, care a cuprins, între
altele, un frumos program de muzicã popularã româneascã ºi montajul radiofonic
intitulat Craiova de ieri, Craiova de azi”.
De atunci istoria a fost una vie ºi interesantã. 43 de ani (1971-2014) am fãcut parte din ea ºi nu este nici o exagerare în a
spune ca radioul a fost o a doua casã a
mea. Dar nu numai a mea, ci a majoritãþii
celor care, atunci, fusesem atinºi de microbul radioului. Unii dintre oamenii pe

n Mircea POSPAI
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Amintiri pentru... viitori

D

ecembrie 1989. Dupã aproape
5 ani de tãcere, se emite... Dintre aparatele de urmãrire a
funcþionãrii releelor, printre uniformele
kaki, printre pistoalele mitralierã ºi vasele cu cârnaþi, ºorici, tobã ºi altele de iarnã, aduse de oameni simpli din comune,
pentru a fi distribuite soldaþilor... dar se
emite. Fãrã muzicã. Fonoteca a fost depozitatã la Jilava, la „cimitirul” muzicii ºi
al filmelor... Plecãm sã o aducem, Anul
Nou se apropie... Plecãm cu un microbuz
dãruit de directorul Iulian Ocrotealã, un
om cu suflet mare, un microbuz „livrat”
la volan întâmplãtor cu fostul meu coleg
din ºcoala generalã, Marin Joiþa...
Jilava. Ora 15,00 Se pleacã acasã. De
ce sã se piarda timpul livrând niºte benzi?
E mai comodã plecarea acasã! Spre garã
se îndreaptã tinerii care au pãzit intrãrile
la metrou. Cei din blocurile cu o mulþime
de scãri ºi etaje nu au putut sã o facã.
Nici mãcar sã sparga ghiaþa formatã înaintea treptelor... O camerã de hotel prãpãdit, o noapte în frig. A doua zi încãrcãm. Seara ajungem... cu numai 4-5.000
de benzi din cele peste 30.000 depozitate, ºi acestea mai mult documentare, pe
bandã CH din ani ’50... care se rupe imediat, pusã pe magnetofoane...

Reconstruim fonoteca. Într-o încãpere
micã, numita Cabina 13, cu o posibilã electrocutare fatalã, evitatã în ultima clipã...
Amenajatã cu forþe proprii, concepþie proprie ºi materiale... simple: cartoane de ouã,
muºama, tempera ºi postere luate din revistele Bravo... O cabinã care însã sunã
bine ºi va deveni ºi de transmisie în direct
a emisiunilor muzicale...
Se munceºte pe brânci... Cu Florin Ghiþoaica ºi Carelina Badea, mai întâi, apoi ºi
Mirela Dobre... ºi totul prinde contur...
Cutie dupã cutie, rafturile se completeazã.
Ne lipsesc înregistrãrile de suflet, ediþiile
festivalului Maria Tãnase, festivalurile
muzicale din zonã... Banda a fost recuperatã ºi folositã la altceva... Economie de
valutã... Economie de culturã ºi istorie...
1994, iunie... 40 de ani de emisie..Oamenii de dincolo de membrana difuzoarelor ies în public. Unii, mai curajoºi... Redacþia muzicalã... Absentã de la protocol...
Polivalenta arhiplinã, ºi nici nu se putea
alfel..., un maraton început dupã-amiaza
la 17,00 ºi terminat la miezul nopþii. Fiindcã
toþi au vrut sã vinã la sãrbãtoare, supãraþi
chiar cã nu au putut cânta decât o singurã
melodie, din economia de timp... Cine
„toþi”? 54 de soliºti, în frunte cu Maria
Ciobanu. Mulþi care au debutat pe frec-

venþa radioului craiovean, douã orchestre care se roteau pe scenã ca sã se poatã
odihni: Doina Gorjului ºi Maria Tãnase...
Noaptea târziu, dupã 7 ore de stat în picioare, alãturi de colega de prezentare, veterana ºi minunata Elisabeta Oprea, pãrãsim sala cu paºii împleticiþi... Autocare în
parcare ºi prieteni de frecvenþã.
Când am auzit înºiruirea de nume, am
spus cã e o glumã! Dar... am venit! ªi am
numãrat: din 56 au lipsit doar doi! „Sunteþi serioºi, totdeauna vom veni” . O apreciere, o etichetã... Importantã pentru fir-

mã... Radio Craiova aproape de sufletul
oamenilor ºi oamenii veniþi din Teleorman, Argeº, Vâlcea ºi Olt, de pe cãrãri
de munte sau de ºes, lãsându-ºi treburile pentru a fi alãturi de noi, la sãrbãtoarea celor 4 decenii... A fost mult? A fost
puþin? Cine ºtie? Poate numai cei care
au trecut prin caznã ºi s-au regãsit
aproape de membranã... Radio Craiova?
Un vis, o realitate, un dor, un suflet adevarat...

n Florin ªiºu

Un RADIO nãscut ºi renãscut din dragoste

B

un gãsit, dragi prieteni ºi simpatizanþi! Iatã, ne întâlnim ºi
într-un spaþiu tipografic, drept
confirmare a unei comuniuni pe care am
statornicit-o, de ani de zile, pe calea undelor, la genericul sonor „Aici, Radio
Oltenia Craiova”. De atâþia ani – Doamne, ce luminã ºi ce înrâurire poate avea
aniversarea! – ne întâlnim ºi ne împãrtãºim reciproc informaþii, dorinþe ºi trãiri.
De atâta timp, parcã ieºit din canavale,
sufletele ºi minþile noastre se confruntã
ºi se împacã, ºi iarãºi se înþeleg ºi se contrazic, ºi iarãºi se considerã în divergenþã ºi se îmbrãþiºeazã! Adicã, de atâþia ani,
de peste 60 de ani, iatã, între Radio Oltenia Craiova ºi dumneavoastrã, iubiþi
ºi stimaþi ascultãtori, s-a înstãpânit un
sine qua non reciproc!... Existã, oare,
poate exista o mai realã ºi mai afectivã
reuniune ºi conlucrare!?... Aºa ziºii „parlamentari” care-ºi fac veacul întorcând
politichia, sub sãlciile din vecinãtatea celebrei arteziene „Ciuperca” din Craiova
sau pe banca din faþa blocului, ca ºi vecinul meu, un fel de alter-ego în opoziþie,
ca ºi cârcotaºul închipuit ori filantropul
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zgârcit, vor spune cã nu! Fiindcã ei suntem noi. Adicã!... da, noi, cel de la microfon ºi cel care ascultã. Mereu în consens
de idei ºi de simþire. Cui nu crede am sã-i
aduc un argument de pominã. La puþine
zile dupã acea abuzivã ºi aberantã suspendare a postului (împreunã cu toate teritorialele), din ianuarie 1985, atelierele depanatoare de receptoare radio, din toatã
Oltenia, au cunoscut cea mai mare aglomeraþie. Ascultãtorul nu mai prindea Radio Craiova ºi credea cã aparatul sãu este
de vinã!... Poate exista o mai elocventã
declaraþie de dragoste?... Omul care-ºi regla ceasornicul zilei, al tuturor zilelor, dupã
Radio Oltenia Craiova nu mai putea sã
se bucure cu emisiunile lui de suflet ºi nu
mai auzea vocile care-l încântau ºi-l informau. Rãmãsese singur într-un „eter” fãrã
viaþã. Iar meºterii depanatori nu-l puteau
ajuta decât cu un oftat: „Aparatul e bun,
postul nostru a fost sugrumat!” Cum adicã?, se lamenta sincer ascultãtorul frustrat pe nedrept, sã nu o mai aud pe crainica fãrã egal Mihaela Florea care se complinea la microfon cu timbrul celei mai frumoase voci radiofonice, a lui Radu Goncearov (nume de mare romancier rus)… ºi
nici pe seniorul reportajului ºi povestirii,
Lucian Zatti?... ªi nici pe maestrul radioreportajului, Gheorghe Dobrescu?... ªi sã
nu mã mai încânte glasurile lui Romeo
Popescu, Ion Ferariu, Cornel Sorescu, Alexandru Balog, Elisabeta Oprea, Irina Teodorescu, Dumitru Þânþaru, Sabin Borcan,
Mihai Nicola, Aurelian Nicola… ªi, Doamne! sã-mi lipseascã emisiunile preferate:
„În sat la noi”, „Izvoraºul”, „Flori de cânt”,
„Lumea copilãriei”, „Orizont cultural”, „Pe
meleagurile patriei”, „De pe scene la microfon”!... Aº mai aduce drept argument
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ºi o apreciere sui generis, venitã ad hoc
de la scriitorul Dinu Sãraru, întâlnit la o
mirificã sâmbrã a oilor, între ciobanii din
Vaideeni. „Îmi plac emisiunile voastre ºi
vã prefer altor posturi”, îmi mãrturisea romancierul ºi publicistul rasat. „Daaa, i-am
rãspuns, lovit de o prefãcutã modestie,
durata programului este mai micã decât a
studiourilor centrale.” „Aha, a venit riposta plinã de farmec ºi de laudã intrinsecã,
timpul scurt nu vã permite sã faceþi emisiuni proaste!” Magister dixit! Le-am povestit, în multe rânduri, colegilor aceastã
întâmplare, ca sã le întãresc încrederea cã
sunt în topul celor mai buni. Iar, din unghiul acesta de vedere, cu atât mai tristã a
fost amuþirea subitã a postului, de la început de an 1985. Timp de cinci ani, Vali Pribeagu, împãtimit regizor tehnic audio ºi
video, mã tot întreba: Când vom relua emisiunile radioului nostru oltenesc?... Clipa
a sosit în Decembrie 1989, când „vocea
Olteniei” s-a trezit la o nouã viaþã. Atunci
s-a auzit renãscãtor: „Aici, Radio Craiova
Liberã!” Postul de radio oltenesc a renãscut sub noi auspicii, ale democraþiei ºi libertãþii. Este cert cã în acel moment de
rãscruce s-a manifestat ca un puternic factor revoluþionar, ancorat în actualitatea
esenþialã, socialã, culturalã, psihologicã.
Nu s-a substituit niciodatã unor consemnãri reportericeºti facile ori unor referate
pãrtinitoare asupra evenimentelor, fenomenelor ºi interpretãrilor politice. Dar nici
nu a fãcut din þânþar armãsar, exagerând
rolul întâmplãrii cu caracter individual,
parþial. Nu este nicio exagerare dacã afirmãm cã emisiunile au avut cel mai mare
indice de audienþã ºi cã erau aºteptate cu
interes maxim de ascultãtori. Poate erau o
trezire sau chiar o confirmare a opiniilor,

ori sentimentelor, ori trãirilor sociale,
afective, morale, axiologice aflate în stare latentã în fiecare. Sau poate era o cale
de comunicare mentalã ºi sufleteascã
între emiþãtor ºi receptor. Cel mai elementar sondaj a scos în evidenþã ratingul ridicat, de necontestat, o favoare dobânditã a postului de Radio Oltenia
Craiova ºi pãstratã de-a lungul anilor.
Niciun act reportericesc nu mi-a produs
satisfacþii asemãnãtoare. Iar el, dincolo
de dexteritatea profesionalã a noului
colectiv tineresc, pe care l-am recrutat
ºi l-am condus, totul s-a bazat pe o nedisimulatã sinceritate. Toþi – emiþãtori ºi
receptori – suntem una ºi aceeaºi persoanã cu toate cele rele ºi cu toate cele
bune. Pe rezonerul acestui conglomerat
raþional, afectiv ºi moral l-au aºteptat
dragii mei prieteni ºi simpatizanþi, în fiecare dimineaþã, de-a lungul a aproape
trei decenii, la genericul „Aici, Radio
Oltenia Craiova”. Întotdeauna am fost
în dialog viu cu aceºti oameni, iar tot ce
am scris ºi am vorbit la radio este esenþa
acestui dialog.
Îmi face nespusã plãcere sã închei
aceste rânduri omagiale cu o metaforã a
lui Lucian Blaga: „Totdeauna rãsunã în
preajma noastrã o muzicã ce ne vrãjeºte
gândurile, ne subjugã inimile ºi ne sileºte sã ne potrivim pasul dupã tactul ei. O
muzicã ce ne îmbatã ºi ne sugereazã ritmul unui joc sãlbatic sau al unui marº
funebru, ritmul unei romanþe visãtoare
sau al unui imn rãzboinic. Muzica aceasta – spiritul timpului. Cei de la Radio
Oltenia Craiova am trãit ºi trãim întotdeauna organic aceastã muzicã – spiritul timpului.

n Florin STAMA
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Destine ºi coincidenþe

„Cãlãtoria în realitate se
desfãºoarã în interiorul nostru”
Constantin Brâncuºi

M

ã bucur sã retrãiesc în prag
aniversar al Studioului de
Radio Oltenia Craiova câteva momente din viaþa mea care s-a identificat în cea mai mare parte cu aceastã
instituþie de prestigiu, mult îndrãgitã, în
Oltenia ºi mai departe, de ascultãtori.
Coincidenþã fericitã... Mi-am început
activitatea redacþionalã în Bãnie, de ziua
numelui meu, dupã absolvirea Facultãþii
de Filozofie a Universitãþii din Bucureºti.
Coincidenþã fericitã... Mi-am început
studiile universitare, în domeniu, în 1954,
anul în care a fost înfiinþat Studioul de
Radio Craiova, primul din provincie.
Coincidenþã fericitã... Din Craiova s-a

emis pentru prima datã în limba românã cu
aproape doi ani înaintea Bucureºtiului.
Aºadar, pionieratul Radioului are rãdãcini
la Craiova; momentul era menþionat ºi pe
o placã de marmurã pe zidul magazinului
Mercur (scara dinspre bisericã) acoperitã
de lucrãrile de modernizare din ultimii ani.
Poate o readucem la vedere, meritã cu prisosinþã.
Coincidenþã fericitã... „Oratoriul Tudor
Vladimirescu” , semnal sonor al Studioului de Radio Craiova a rãsunat din antena
aflatã în apropierea Coloanei Infinitului –
ce destin! – ca un omagiu adus frumuseþii
ºi trãiniciei „cu bucurie curatã”, cum spunea Constantin Brâncuºi despre creaþia
lui. Un crez care ne-a însoþit destinul de-a
lungul deceniilor cu satisfacþii pentru toþi
cei ce ºi-au dedicat sau continuã activitatea în acest colectiv minunat.

Coincidenþã fericitã... Prima mea deplasare a fost la Tg. Jiu, un moment care mi-a
însoþit investigaþiile radiofonice ulterioare, aproape o jumãtate de secol, în dorinþa
de a aduce ascultãtorii ºi telespectatorii
aproape de Brâncuºi; cu popasuri radiofonice la Hobiþa, Craiova, Bucureºti, Chicago, Paris ºi în alte locuri legate de genialul sculptor. Am avut astfel posibilitatea
sã înregistrez prieteni ai sculptorului, critici de artã, artiºti de renume reuniþi în
emisiunea „Brâncuºiana” începând din
anul 1967 la Radio Craiova, Radio România Actualitãþi, Radio Cultural, Radio Reºiþa, la Televiziunea Românã, un adevãrat
tezaur radiofonic.
Revenim la începuturi. În calitate de
coordonator, împreunã cu ai mei colegi,
am pornit pe acest drum de la o jumãtate
de orã de emisie la ºapte ore, devenind, în
momentul desfiinþãrii, al doilea post de
radio în limba românã din þarã. Pe lângã
emisiunile din program am început transmitera în direct de la diferite manifestãri
culturale, sportive ºi de altã naturã, organizarea de emisiuni-spectacol în colaborare cu factorii culturali din Craiova, Drobeta Turnu-Severin, Rm. Vâlcea, Tg. Jiu,
Petroºani, Piteºti, Alexandria, Cãlimãneºti
ºi din alte localitãþi.
Ne-am bucurat sã primim numeroase
mesaje din þarã ºi de peste hotare, de la

românii din Valea Timocului sau de la navigatorii care pãstrau legãtura cu þara prin
intermediul emisiunilor noastre, antena
fiind de mare putere.
Legãtura cu studiourile centrale de radio, prin transmisiunile în direct, multe
ore pe sãptãmânã, ne-a dat posibilitatea
sã aducem în casele ascultãtorilor din întreaga þarã locuri, personalitãþi, evenimente de prim plan naþional din creaþie,
istorie, tradiþie, economie, viaþã universitarã, activitate pe care am continuat-o
la Radio România Actualitãþi.
Cele grele au trecut, Studioul a renãscut în decembrie 1989, continuând acest
drum frumos cu un colectiv deosebit format din foºti sau mai tineri redactori, operatori, tehnicieni, alãturi de care am fost
ºi în calitate de realizator la Radio România Actualitãþi.
Mã gândesc acum cu pioºenie la
colegii ºi prietenii din începuturile activitãþii (Dumnezeu sã-i odihneascã!) ºi
la cei care alcãtuim primul Club al Seniorilor ROC 54.
Radio Oltenia Craiova 1954, un radio
al tuturor oltenilor ºi nu numai.
Îi doresc un destin asemenea Coloanei lui Brâncuºi, fãrã sfârºit...

n Cornel SORESCU

22 Decembrie la Studioul de Radio Craiova

S

-au scurs iatã 27 de ani de la acel 22 Decembrie 1989, numit mai apoi în fel ºi chip, numai revoluþie NU! Noi l-am trãit însã ca pe o
REVOLUÞIE, cu spaime dar ºi cu speranþe! Zic noi
vorbind de o mânã de oameni care ne-am aflat în
acea zi în Studioul craiovean, revenind în eter dupã
o pauzã de 5 ani, impusã s-a zis pe atunci, (era în
anul 1985) de Ceauºescu, mai apoi o altã variantã
care zicea cã, de fapt, Radioteleviziunea mumã (eram
împreunã la vremea aceea) a dispus închiderea studiourilor teritoriale pentru a realiza astfel sarcina trasatã de partid de reducere a personalului. Au rãmas
pe loc o mânã de tehnicieni, care asigurau conservarea postului ºi care, în acea dupã-amiazã, sub coordonarea ing. Alexandru Stuparu, au asigurat intrarea în emisie. În momentul în care am ajuns la studiou, cred cã era în jurul orei 15,30, partea redacþionalã era asiguratã de prof. Marinescu, venit cu un
grup de tineri, ºi Florin Stama, singurul din fosta
redacþie ºi care ºtia ce înseamnã o emisiune radio în
direct.
Douã au fost evenimentele din acele zile de 22-25
decembrie care m-au marcat ºi mi-au rãmas vii, nealterate de trecerea anilor... Primul a fost chiar în acea
dupã-amiazã de 22 decembrie...
La câteva minute de la intrarea în emisie, telefonul a început sã sune... ascultãtorii noºtri ne-au descoperit imediat, chiar dacã am lipsit din casele lor 5
ani! Unii ne-au spus cã radioul a rãmas pe frecvenþa
noastrã în tot acest timp ºi ne-au recepþionat imediat
ce am ieºit în eter! Aºa am început sã comunicãm: se
trage în Valea Roºie..., elicoptere în Defileul Jiului...,
au otrãvit apa în mai multe fântâni...., au vãzut în
zona cutare un terorist care trãgea ºi multe altele!
Majoritatea însã nu erau reale! ªi la judeþ lucrurile
erau în fierbere... începuse disputa pentru constituirea Frontului Salvãrii Naþionale! Se confruntau douã
tabere, una îl avea în frunte pe dl. R.B. ºi cealaltã pe
dl. prof. N! Nu mai ºtiu exact, în noaptea de 22 dec.
sau a doua zi, ne-am trezit cu o vizitã „profesiona-

lã”... Dl. S. ne-a comunicat cã el raspunde de Culturã
în cadrul FSN-ului. Ne-a chestionat dacã sunt probleme ºi, marþial ne-a sfãtuit sã avem grijã, apoi tot
aºa marþial, a plecat flancat de gãrzile de corp.
Peste vreo douã zile dl. S a fost debarcat din barca
culturii ºi am avut parte de o surprizã plãcutã... Dl.Tudor Gheorghe a preluat astã sarcinã ºi l-am avut minute bune oaspete. Poate nu aº fi reþinut-o aºa de bine
dacã nu venea în acelaºi timp ºi un cunoscut solist de
muzicã popularã, pentru a ne oferi un nou cântec inspirat de cãderea dictatorului. Pe noi, mai ales pe Florin Stama care aceptase deja rolul de coordonator,
prezenþa lui Tudor Gheorghe ne-a scutit de un moment mai mult decât neplãcut. Auzind ce vrea sã ne
ofere, dl. Tudor i-a zis fãrã menajamente cam aºa...
„ºtii ceva, mucles, ia o pauzã, dã-te niþel la fund...”!
ªi uite aºa, cu tot felul de întâmplãri, cu spaime cã
se trage în studiou, cu nesomn, s-a scurs noaptea,
apoi ziua de 23 dec. ºi iar noapte... scriam la lumina
unei veioze, uneori sub masã (comandantul plutonului trimis sã apere studioul nu ne-a permis sã aprindem lumina) ºi rãspundeam la telefon.
Cel de-al doilea eveniment care, ziceam cã m-a
impresionat, s-a petrecut pe 25 decembrie... în ziua
de Crãciun când au fost împuºcaþi Elena ºi Nicolae
Ceauºescu! Un asasinat oribil acum, dar, pe care,
atunci l-am crezut justificat! Asta e... istoria rãmâne
sã judece! Nu asta mi-a rãmas însã pentru totdeauna
în suflet. În jurul prânzului ne-am trezit cu o cãruþã la
poartã... o cãruþã care vroia sã intre în curte! Ascultãtorii dintr-o comunã din nordul judeþului (Mischii
sau ªimnic, nu mai ºtiu) încãrcaserã cãruþa cu tot
felul de bunãtãþi pe care oamenii satului le pregãtesc
de Naºterea Domnului... fripturã de porc, de pasãre,
tot felul de cârnaþi, ºuncã, jumãri, cozonaci ºi prãjituri...! Pentru noi, în dar pentru cã am revenit în casele lor dupã o aºa lungã absenþã !
Radioul oltean renãscuse! La mulþi ani Radio
Oltenia Craiova!

n Marcel STÃNCULEASA
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CLUBUL SENIORILOR ROC-54 aniverseazã RADIO OLTENIA CRAIOVA
la împlinirea a 63 de ani

ªi eu am fost reporter la ROC

O

profesie ca oricare alta, reporter la Radio Oltenia Craiova
(ROC), veþi spune despre aceste rânduri care privesc spre trecutele
vremi cu duioase amintiri.
Radioul m-a fascinat dintotdeauna. Ce
miracol se întâmplã în spatele unei cutii
neînsufleþite care parcã ascunde o lume
nevãzutã dar adevãratã, cine sunt cei care
ne transmit idei ºi sentimente, cum aratã
acei oameni din spatele cutiei, sunt întrebãri pe care mi le-am pus mereu ºi niciodatã nu le-am aflat rãspunsul.
Pânã mai încoace, radioul a dat ora
exactã ºi la propriu ºi la figurat.
El a reprezentat partea inefabilã, frumoasã, intimã ºi romanticã a presei. Iar
reporterii, niºte sentimentali. Pe vremea
aceea, nu îndeajuns de îndepãrtatã, presa însemna mai puþinã patimã, concurenþã, informaþie falsã, rutinã, scandaluri ºi
în fine, deziluzie.
Prima mea întâlnire cu radioul a fost
într-o searã de iarnã, când tatãl unui prieten a legat douã fire de aluminiu la stâl-

pul din faþa casei. Firele, lungi de 15-20 de
metri erau conectate la un difuzor aflat în
casã. Era prin anul 1960, când aveam vreo
zece ani. Atunci am ascultat pentru prima
datã minunatele sunete care strãbãteau din
cutia veche aºezatã pe marginea unei mese
spre noi cei care priveam ca hipnotizaþi la
ea, rãmânând nedumeriþi cã nu ºtiam cine
este în spatele ei ºi ne vorbeºte. Eram,
atunci, martorul unui miracol.
Acum realizez cã din difuzor ieºeau niºte cuvinte acoperite de pocnituri puternice. Mai târziu, în primii ani de liceu în Drobeta Turnu-Severin, am scris ºi citit de
multe ori la staþia de radioamplificare care
se afla la parterul Turnului de apã. Nu am
ascultat niciodatã ceea ce citeam pe atunci
pentru cã nu aveam la ce sã ascult. Ceva
mai târziu, tatãl meu a cumpãrat un aparat
de radio Delta. Pe baterii. Cu carcasã albã
ºi butoane galbene. De atunci, ne petreceam nopþile împreunã – Delta ºi cu mine.
A fost una dintre marile bucurii ale adolescenþei mele marcate de douã evenimente colosale: cumpãrarea, de cãtre tatãl meu,

a unei biciclete (cu care fãcea naveta ) ºi a
acelui aparat de radio.
Mai târziu, prin anii 1980, dupã absolvirea facultãþii, am trãit iluzia ºi deziluzia
venirii mele la Radio Oltenia Craiova. Doi
oameni minunaþi, cãrora niciodatã nu le
voi putea mulþumi îndeajuns, dar pe care
îi pãstrez în culcuºul cald al inimii mele,
Cornel Sorescu ºi Viorel Asproiu, directorii de atunci ai radioului, au încercat din
toate puterile sã mã aducã în colectivul
condus de domniile lor. Nu s-a putut. Partidul nu a fost de acord, prin meschinii lui
funcþionari de la cadre. Venirea mea la radio s-a petrecut abia dupã 1990. Mai bine
mai târziu, decât niciodatã. Aºa a început
aventura mea propriu-zisã ca reporter la
Studioul de Radio „Oltenia” Craiova. Dar
despre alte întâmplãri minunate de la radio vor povesti ceilalþi colegi ai mei. Pentru mine, important a fost cã am lucrat la
radio mulþi ºi frumoºi ani, care au trecut
prea repede, dar care mi-au marcat în cel
mai frumos mod viaþa, radioul rãmânând
pentru mine, mereu, marea mea dragoste.

n Nicolae FIRULEASA

Motorul muzical

B

unã seara ºi bun gãsit, doamnelor, domniºoarelor ºi domnilor! Sunteþi pe frecvenþele de
603 ºi 1314 kHz unde medii ºi 102,9 ºi 105
MHz FM ºi recepþionaþi Radio Oltenia
Craiova. De la aceastã orã ºi pânã la încheierea programului nostru din aceastã searã, Tatiana Drãghici vã dã întâlnire
cu emisiunea „Romanþa veºnic tânãrã“.
Aºa începea una dintre emisiunile pe
care le realizam ºi îndrãgeam atât de mult
la radioul pe care l-am slujit cu dragoste
ºi emoþie, deopotrivã, într-o redacþie care
se constituia în „Motorul muzical” al
acestui post public de radio, un radio al
tuturor oltenilor, Radio Oltenia Craiova
care elabora subiecte într-un mod interesant ºi deosebit de sensibil.
De ce sensibil? Simplu. Cei care au
studiat muzica – mã refer în primul rând
la cei care au studiat o ºcoalã superioarã
de muzicã, dar ºi la cei care au abordat
genuri considerate „mai uºoare“, muzicã popularã ºi chiar muzicã uºoarã – sunt
sau au fost oameni cu mari trãiri emoþionale, dar ºi mari iubitori de oameni. Sinceritatea glasului, convingerile pe care
le ai, alãturi de cunoºtinþe trebuie sã te
apropie de cel ce te ascultã, iar momentele muzicale trebuie alese cu mare grijã
ºi ca timp, dar ºi ca valoare, în aºa fel
încât sã nu se plictiseascã auditorul.
Imaginaþi-vã cum ar fi sã asculþi o
emisiune numai ºi numai din conversaþia
invitaþilor, timp de 30 de minute, fãrã sã ai

trei sau cinci minute de muzicã? Ar fi
plictisitor. Ascultãtorul ar schimba postul.
De aceea, aceastã „rotiþã“ a Ceasului Radioului este atât de importantã ºi de îndrãgitã.
ªi astfel marea majoritatea redactorilor
din Studioul de Radio Oltenia au colaborat cu plãcere cu Redacþia muzicalã, lucru
constatat de mine încã din 1995, când am
început sã cochetez cu ROC, având în
vedere cã soþul meu, Paul Drãghici, era
deja angajat ca redactor la Secþia muzicalã. ªi atunci am fost invitatã de colegul
Liviu Pop sã colaborez cu el la o emisiune
de „Caleidoscop muzical“, care oferea ascultãtorilor bijuterii muzicale din muzica
simfonicã, operetã ºi instrumentalã .
Pentru Paul Drãghici, a fost o mare surprizã ºi, cam cu douã zile înainte de a mã
duce sã încep colaborarea, având la el reportofonul, m-a imprimat citind un text, dar
nu mi-a spus de ce! Concluzia lui a fost cã
nu am voce radiofonicã.
Cred cã asta l-a ambiþionat pe Liviu Pop,
care îmi cunoºtea mai bine potenþele vocale, ºi aºa am început colaborarea. Am
descoperit astfel echipa deosebit de valoroasã (de aur) a secþiei, devenind colegã cu Elisabeta Oprea, o doamnã minionã, dar foarte exigentã, cu domnul Lucian
Iordãchescu – ambii fiind redactori de
muzicã popularã, Liviu Pop ºi Paul Drãghici – ambii acoperind genul simfonic,
operã ºi operetã, muzicã coralã, muzicã
popularã coralã ºi chiar ºi muzicã uºoarã.
Cu toþii asigurau nu numai emisiuni, ci ºi

ilustraþia muzicalã a întregului studio, dar
ºi imprimãri la spectacolele Filarmonicii
Oltenia ºi ale Teatrului de Operã ºi Operetã, precum ºi ale diverselor manifestãri ºi
festivaluri muzicale. (Imprimãrile se fãceau
atunci pe magnetofon, cu ajutorul unui
coleg deosebit, Florin Ghiþoaica, cel care
avea grijã sã fie trecute apoi pe banda
magneticã de radio, asigurând astfel materialul sonor pentru fonotecã).
Dupã câþiva ani, colectivul nostru s-a
reîntregit, prin revenirea domnului Florin
ªiºu la redacþia muzicii uºoare, asigurând
astfel întreaga paletã de emisiuni a muzicii
româneºti ºi universale. Cred cã abia
atunci Redacþia muzicalã a devenit o forþã
ºi nu pot trece peste un fapt deosebit –
cel ce a asigurat prin sponsorizare
mobilierul redacþiei, Florin ªiºu, un coleg
organizat ºi metodic, a reuºit sã revadã
tot materialul sonor al fonotecii: benzi, CDuri ºi documente specifice redacþiei.
Dupã câþiva ani, ni s-a alãturat Mirela
Dobre, fostã tehnicianã, care lucra la Social ºi care este o împãtimitã a muzicii populare. Deºi nu avea pregãtire în domeniu, cu multã perseverenþã ºi multã muncã, ºi-a desfãºurat activitatea cu pasiune,
mai ales dupã pensionarea Lizei Oprea.
Acelaºi devotament l-am remarcat ºi la
cele trei tinere talente, Laura Dincã, Liliana Vînturiº ºi medicul Delian Ionescu.
„Motorul muzical“ s-a bucurat necondiþionat de sprijinul conducerii Radioului,
întâi al domnului Sebastian Domozinã ºi al
domnului Florin Stama, în special pentru
susþinerea unor spectacole deosebite sub
egida Studioului de Radio Oltenesc –
spectacole folclorice, susþinute în bazinul
carbonifer ºi în Craiova. Prezenþa redactorilor era absolut obligatorie (ex. Lucian
Iordãchescu la Festivalul „Strugurelul de
aur“ ºi Festivalul „Maria Tãnase“ de la
Craiova, Paul Drãghici la Festivalul Muzicii Corale de la Reºiþa ºi „Anton Pann“ de
la Râmnicu Vâlcea, Florin ªiºu la Festivalul
Muzicii Uºoare pentru Copii de la Mamaia
ºi Festivalul Muzicii Folk de la Calafat).

Mulþumim revistei „Mozaicul”, domnului director Nicolae MARINESCU,
pentru spaþiul acordat!
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Foto: Petre Ganea

Ajutor ºi înþelegere am primit apoi ºi
de la urmãtoarea conducere, a domnului
Mircea Pospai ºi a domnului Cornel
Rusu, care au ridicat la noi cote calitative activitatea studioului nostru de radio, crescându-i prestanþa ºi notorietatea. În aceastã perioadã am trecut la a ne
fonoteca emisiunile ºi a ne ocupa ºi de
imprimarea muzicii. A însemnat astfel un
pas colosal în modernizarea studioului
ºi în instruirea noastrã.
Dar, în niciun caz „Motorul muzical”
nu putea funcþiona fãrã efortul depus
de tehnicienii radioului, unii chiar cu auz
perfect ºi cu o dorinþã nemãrginitã de
a-ºi demonstra profesionalismul: Carelina Badea, Florin Ghiþoaica, Mariana Cîrcotã, Mariana Anghel, Castela Ana ºi
Mariana Epure. Sau cât de mult a contat
colaborarea cu tehnicienii de la cabina
de emisie, lucrând ani buni cu regretaþii
Mariana ºi Titi Dondoescu, Gheorghe
Scurtu, apoi cu neobosiþii Gheorghe
Pantelicã, Cristi Neþoiu, Cornel Marcu,
Iulian ªtefãnescu, Lili Gherghe, ªtefan
Lãzãricã, Gigi Ciocoiu, Petricã Ganea.
Activitatea „Motorului muzical“ nu a
însemnat numai emisiuni ºi ilustraþie
muzicalã. În sarcina fiecãrui redactor revenea alcãtuirea unui soft special al fiºelor fiecãrui moment muzical (mã refer la
gen, tonalitate, interpretãri, compozitor,
an al apariþiei ºi multe alte date tehnice).
O muncã uneori istovitoare, dar foarte
necesarã pentru un studio de radio.
„Motorul muzical“ al Radio Oltenia
Craiova ºi-a adus o însemnatã contribuþie la îmbogãþirea fonotecii – înregistrãri
de mare valoare la toate genurile, interviuri, spectacole inedite, contribuind în
mod esenþial la creºterea prestigiului
instituþiei.
Mã bucur din suflet cã am fãcut parte
din aceastã „echipã de aur“ a Studioului.
La Mulþi Ani, Radio Oltenia Craiova!
La Mulþi Ani, Seniorilor ROC, mereu tineri ºi ferice!

n Tatiana DRÃGHICI
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