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Primul

cotidian al

Olteniei

Se împlinesc 25 de ani de la apariţia primului nu-
măr al cotidianului „Cuvântul Libertăţii” din Cra
iova, cel mai longeviv ziar din Oltenia şi nu nu-

mai, în formă printată. Acum 25 de ani, în zilele fierbinţi,
de răspântie istorică, ale revoluţiei din decembrie, „Cu-
vântul Libertăţii” era pe baricadele schimbării regimului
politic din această ţară, ce prefigura majore transformări
democratice. Dăinuia, se subînţelege, înfricoşarea de nu-
mele şi mitul dictatorului. „Cuvântul Libertăţii” era nu-
mele unei stări de spirit. Nu ne-a luat valul, e poate esen-
ţial de afirmat, răspicat, ne-am aflat pe creasta lui. Şi co-
lecţia ziarului, îngălbenită, firesc, de trecerea timpului, e
mărturie. Acum un sfert de veac, învingând frica, am fost
în stradă, când încă se trăgea de unde nu te aşteptai. Eram
parte emoţională colectivă, alimentată prin puseul de fe-
bră al unei mulţimi obosite, traumatizată sufleteşte, depar-
te de a fi învăţată cu aerul tare al libertăţii. În pofida vici-
situdinilor de tot felul, „Cuvântul Libertăţii” a supra-
vieţuit, iubind adevărul şi în acelaşi timp speranţa, fiind,
prin redactorii săi, un fidel „istoric al clipei”.

N-a fost un grefier impasibil al evenimentelor, n-
a jucat, cum spunea regretatul jurnalist şi mare
scriitor Octavian Paler, doar rolul de oglindă.

Fiindcă, oricât de fidelă, o oglindă nu îndreaptă niciodată
nimic, nu mişcorează răul, ajutând binele să triumfe. Între
un istoric şi un „istoric al clipei” există destule diferenţe,
dincolo de faptul că unul are nevoie de răbdare, iar altul
nu şi-o poate permite. O retrospectivă de orice fel, o pri-
vire în oglinda retrovizoare devine aproape imposibilă, chiar
la un moment festiv ca cel la care ne referim. Suntem la
numărul 7.632. Totuşi, ceva se impune: configurarea unui

profil statornic şi distinct al cotidianului „Cuvântul Li-
bertăţii”, prin valorile promovate, prin calitatea informa-
ţiei (socială, juridică, economică, politică) oferită cititori-
lor săi, rămaşi alături de ziar prin opţiunea pentru cultură,
într-un mare municipiu, care jinduieşte la statutul de capi-
tală culturală europeană. Fiindcă nu e nevoie de un pistol
împotriva culturii, e de ajuns să-i întorci spatele.

N-am vândut iluzii, dar nici n-am retezat aspiraţii.
N-am dat lecţii, dar nici n-am rămas impasibili
când cineva şi-a închipuit că rostirea poate fi

pusă la colţ, pe coji de nucă. N-am închis ochii în faţa
prostiei, fie ea particulară ori de stat, şi nici n-am respins
posibilitatea „schimbării la faţă”, fără a confunda părul cu
năravul lupului. În tumultul atâtor provocări mediatice,
stârnit de apariţia şi altor publicaţii locale, apoi a ofensivei
Internetului, loialitatea cititorilor – ediţiei printate şi online
– a potenţat toate disponibilităţile unui colectiv redacţional
şi tehnic harnic, talentat şi ataşat. Animat de obsesia cura-
jului, intransigenţei morale, eticii profesionale. Un sfert de
veac este vârsta cotidianului „Cuvântul Libertăţii” din
Craiova, binecunoscut în tot Doljul. Şi nu numai.

Şi ajungând aici găsim firesc să adresăm un salut
sincer şi colegial tuturor celor foarte mulţi ziarişti
şi colaboratori, de bună calitate umană, mulţi cu

distincţie intelectuală, care şi-au pus de-a lungul timpului
semnătura în paginile acestui cotidian regional, asigurându-
i de întreaga noastră recunoştinţă. Ar fi dificilă, dacă nu
imposibilă, o citire a catalogului, cum se mai întâmplă la
întâlnirea cu timpul. Un salut la fel de sincer tipografilor şi
montatorilor de la Alma DCMI Craiova, conducerii aces-
teia, unde se editează noapte de noapte cotidianul nostru.
Digresiunile sunt inutile. Unele amintiri scad, în importanţă
pălesc, altele dimpotrivă, capătă înţelesuri noi, la care, în
onestitatea noastră, nu ne-am gândit înainte. Atenţi la clipa
efemeră, ai cărei slujitori fideli ne considerăm, rămânem
devotaţi sincerităţii şi competenţei. „Cuvântul Libertăţii”
împlineşte aşadar 25 de ani de existenţă. Adevărul cel mai
important este acela că e viu şi se vrea în slujba cititorilor
săi, în slujba Cetăţii. E un crez, de la care nu se abdică.
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De 25 de ani Cuvântul Libertăţii
surprinde momentele importante
din viaţa urbei, transformând, aşa
cum îi este dat oricărui cotidian,
marile evenimente ale zilei în ştiri,
iar ştirile în istorie.Curiozitatea m-
a împins zilele trecute să răsfoiesc
colecţia ziarului... o adevărată că-
lătorie în timp, cu întâmplări deo-
potrivă fericite şi dramatice din via-
ţa oraşului,  evenimente politice,
sociale sau sportive c are ne-au
marcat existenţa. Imaginaţi-vă!
Peste 7.600 de numere ale ziarului
şi tot atâtea zile puse cap la cap!

Cu siguranţă, îmi amintesc mo-
mentul în care am păşit pentru pri-
ma dată pragul redacţiei, cu toate
emoţiile, fireşti atunci, dar şi cu o
anume curiozitate.Apoi, a urmat
bucuria de a-mi vedea semnătura
în subsolul primului meu articol.
Se întâmpla în urmă cu şase ani.
Au urmat câteva sute de articole,
sute de poveşti ale unor oameni.
Ce am învăţat? Că în meseria de
jurnalist bucuriile de azi pot fi dez-
amăgirile de mâine.Şi invers. Este
nepreţuită mulţumirea sufletească
pe care o ai atunci când simţi că
poţi ajuta un om care-şi pune ulti-

La mulţi ani,
Cuvântul Libertăţii!

mele speranţe în tine, însă tot pe-
atât de mare este dezamăgirea de a
lupta cu morile de vânt.Sunt câte-
va imagini care mi-au rămas  în
minte probabil pentru tot restul vie-
ţii. Suferinţa pe care am văzut-o
în ochii copiilor cu leucemie sau-
lacrimile unor bătrâni a căror ago-
niseală de-o viaţă pierise sub furia
apelor. La fel de bine întipărită în
memorie mi-a rămas însă şi bucu-
ria unui medic ce reuşise să salve-
ze o tânără căreia nimeni nu-i mai
dădea nici o şansă. Cert este că în
presă nu există loc de rutină. Vor-
bim de un domeniu care îţi pune
mereu în faţă noi provocări. Lu-
crurile evoluează fără încetare.
Meseria de jurnalist este una care
te macină psihic şi sufleteşte. Ce
ne împinge să o luăm, totuşi, în
fiecare zi de la capăt? Acel senti-
ment unic de a împărtăşi cu citito-
rii un reportaj bun dintr-un colţ ui-
tat de lume, dorinţa de a avea ex-
clusivitate, de a fi primul...într-un
cuvânt este vorba de acel microb.

La mulţi ani,
Cuvântul
Libertăţii!

RADU ILICEANU

Pentru mine, ziarul “Cuvântul
Libertăţii” a fost şi es te un baro-
metru. Îmi dă puterea să lupt pen-
tru c ineva care mai c rede în ţara
asta, în valorile ei, în oamenii ei
de c ultură,  în tinerii care scriu vi-
itorul. Din punctul meu de vede-
re, „Cuvântul Libertăţii” este acea
informaţie necesară zi de zi pen-
tru a mai face un pas înainte. Fie-
care pagină, de 25 de ani,  găzdu-
ieşte câte un domeniu de activita-
te : economie, politică, eveniment,
externe, educaţie,  social, cultură,
sport.  La pagina de economie, dar
nu  numai, semnez şi eu de 14 ani
şi un pic. Ce subiecte sunt azi?!
O întrebare care m-a fac ut în
aceş ti ani să caut, să investighez,
să cresc şi să învăţ, la rândul meu,
pe alţi colegi mai tineri. Este cea
mai bună întrebare care mi s-a pus
vreodată, dar şi cea mai grea ...E
greu să-i dau un răspuns la această
întrebare redactorului-şef, Mircea
Canţăr, un ziarist cu experienţa
domniei sale, cel care a pus piatra
de temelie a acestui jurnal, filă din
istoria comunităţii noas tre. De ce
este o întrebare dificilă ?! Pentru
că ridică alte 1.000 de întrebări pe

care trebuie să ţi le pui şi să le
pui, la rândul tău. Ce înseamnă 14
ani la Cuvântul Libertăţii, dintre
care jumătate în funcţia de redac-
tor-şef adjunct ?! Înseamnă foar-
te mult... Aici am crescut ca po-
pularitate şi de aceea datorez foar-
te mult acestui ziar. Cel mai inte-
resant lucru este atunci când mă
prezint undeva ş i mi se spune,
„parcă îmi spune ceva numele
dumneavoastră….”. Am învăţat la
„Cuvântul Libertăţii” valoarea gân-
dirii analitice în presă ş i, mai târ-
ziu,  am extrapolat această com-
petenţă. Aic i am cunoscut oameni
minunaţi, cu propiile lor poveşti
de viaţă. Am legat prietenii traini-
ce : Laura Moţîrliche şi Radu Ili-
ceanu sunt doi tineri care mă fac
cu greu să mă rup de acest ziar.
Lecţia de bază primită de la se-
niorul redacţiei a fost să nu ne ui-
tăm doar la evenimentul despre
care relatăm, ci şi la impactul în

MARGA BULUGEAN

Cuvântul Libertăţii , 25 de ani de activitate…
Datorez foarte

mult acestui ziar !

diverse domenii relevante. Redac-
torul-şef Mircea Canţăr ne-a în-
văţat să studiem presa externă şi
să o coroborăm cu evenimentele
ulterioare c e se petrec în Româ-
nia.În al doilea rând, mi-a fost
confirmat cât contează eleganţa şi
neutralitatea scrisului  pentru un
om din presă. Validarea a fost foar-
te puternic ă.În al treilea rând, am
primit noi provoc ări, dezvoltându-
mi orizonturile. Am creat propriul
meu concept de voluntariat, m-am
apropiat ş i am participat activ la
nevoile şi proiectele românilor  din
comunităţile istoric e. Sunt mem-
bru al Forumului Internaţional al
Jurnaliştilor Români şi acest lucru
se reflectă tot în paginile ziarului
Cuvântul Libertăţi.

La mulţi ani,
dragi colegi !

25 de ani de ... Cuvântul Liber-
tăţii şi 12 ani de când eu însămi scriu
în paginile acestui ziar. Aproape ju-
mătate din existenţa lui, aşadar, am
fost şi eu aici, alături de alţi 15-16
oameni, colegi şi deopotrivă prie-
teni, pentru a consemna evenimen-
te, pentru a scrie, într-un fel, o par-
ticică din istoria locului.

La capătul ac estor  ani,  cred ca
noi am reuşit să fim cei mai buni
şi pentru că suntem o echipă, un
grup unit care a reuşit să treacă
peste toate greutăţile.  Împreună
am petrecut c lipe grele când
soarta ziarului aproape ca fusese
pecetluită, dar ş i momente fru-
moase,  deosebite, c ând,  la sfâr-
şit de an,  strângem birourile, c o-
mandăm pizza şi toas tăm pentru
cele câteva sute de articole şi ştiri
ale noastre. În c olecţia de ziare
nu există număr din care să lip-
sească vreo semnatură, aşa c um,
din colecţia de poze,  nu există an

12 ani
la Cuvântul Libertăţii
LAURA MOŢÎRLICHE

din care să lipsească fotografia
noastră de grup c u c el mai nou
număr al ziarului în braţe. ..

Dacă nu ştii să scrii o ştire, nu
eşti jurnalist, este prima ş i cea mai
importantă lecţie pe care am în-
văţat-o aici.  Şi pe atunci ş tirile
mele arătau ca nişte mic i şi nevi-
novate eseuri.. . Cu timpul, am
învăţat că dimineaţa sunt 16 pa-
gini goale care seara, la ora 20.00,
se umplu full cu informaţii. Zia-
riştii sunt cei care aleargă ca niş-
te albinuţe şi adună tot ce pot,  ve-
rific ă, ordonează, redactează. Şi
aces ta este ziarul!

Se prea poate ca uneori cei care
stau acasă în fotoliu şi citesc aces-
te 16 pagini să-ş i închipuiasc ă că

articole sunt buchisite ş i scrise în
timp îndelungat. În realitate, tim-
pul este extrem de sc urt şi poate
că o notă es te redac tată în doar
câteva minute. Pentru ca aici tim-
pul presează!

Căutând cuvintele potrivite, te
gândeşti apoi ca informaţia pe care
o sc rii să-l ajute cumva pe cititor.
Dacă nu se întâmplă aşa, înseam-
nă c ă jurnalistul nu şi-a atins sco-
pul ş i nu şi-a respec tat misiunea
în acea zi.  Şi asta chiar contează!

Uneori lucrurile merg la limită
şi, pentru adevărul cuvintelor tale,
trebuie să te aperi în instanţă. De
cele mai multe ori te lupţi cu oa-
meni mai puternic i decât tine,  iar
singura armă este dreptatea.  Dar

jurnalistul este omul care nu se dă
bătut niciodată!

Cu toate acestea,  satisfacţia
morală pe care ţi-o oferă această
meserie este una foarte mare.
Când ai o opinie poţi să o sc rii,
poţi să îţi susţii ideile, poţi să vezi
că o idee bună are ş i efecte. Cu
un articol scris, poţi să ajuţi o
personă care se află în dificulta-
te. Adică eşti util!

Lucrând într-o redacţie de ziar,
afli primul despre tot ce se întâm-
plă în oraş, şi nu numai, în gene-
ral. Aproape tot ce se petrec e în
jur,  de la asfaltări de drumuri şi
până la marile edificii,  înainte să
fie puse în operă au fos t mai întâi
în ziar. Şi tu ai fost ac olo!

Ajungi să fii în preajma unor
oameni influenţi şi importanţi şi să
îi vezi aşa cum alţii nu îi văd nicio-

dată, să fii adică în culisele puterii.
Ai privilegiul să ajungi în locuri în
care alţii nu merg niciodată şi să
afli locuri şi lucruri cu totul noi.
Deci nu te plictiseşti niciodată!

Deşi pare un loc c omun faptul
că jurnalismul nu este doar un
job,  ci un mod de viaţă, este cât
se poate de adevărat. Ziarul la care
scriu m-a învaţat exact luc rul
acesta, precum şi reversul său,
anume că acela care intră în breas-
lă cu gândul să aibă un job nu va
fi niciodată un jurnalist.

Pentru toate ac este luc ruri
bune din viaţa mea vreau să-i mul-
ţumesc ziarului c are m-a ajutat să
desc opăr ş i să mă descopăr.

La mulţi ani,
Cuvântul
Libertăţii!



vineri,
26 decembrie 2014

Înainte de a fi o cifră rotundă,
a maturităţii,  pe alocuri chiar a re-
memorării şi a emoţiei, 25 de ani
de existenţă cred că este pentru
„Cuvântul Libertăţii” o cifră a res-
ponsabilităţii.  Responsabilitatea
asumată de a fi o voc e în această
zonă – prima, de altfel, care a apă-
rut în Oltenia post-comunistă, im-
pregnată în hârtia tipografică. Res-
ponsabilitatea de a rămâne parte
din c omunitate – cu bune, cu rele
– indiferent de vremuri.  Şi, nu în
ultimul rând,  responsabilitatea, de
asemenea, asumată, de a fi o te-
meinică şcoală jurnalistică, înain-
te c hiar c u mult ca aceasta să ca-
pete o formă instituţionalizată.

Că de 15 ani îmi găsesc locul în
redacţia „Cuvântul Libertăţii” este
şi pentru că, la rându-mi, respon-
sabilitatea este atitudinea care mă
defineşte cel mai bine. Tradiţia de-
dicării unor spaţii consistente în-
tâmplărilor culturale cotidiene ale
urbei, şi nu numai, e veche şi a dat
ziarului „Cuvântul Libertăţii” o notă
de distincţie în spaţiul zonal al pu-

Un sfert de secol
de cotidian. Sau despre

oameni şi responsabilitate

blicisticii. Şi continuă să o facă şi
astăzi. Mă bucur că pot duce mai
departe această tradiţie; poate pen-
tru o istorie a presei literare ce-şi
va afla cândva publicarea, ea va
argumenta o dată în plus ideea de
Craiovă culturală.

15 ani, aşadar – din 25 de presă
liberă! – în care am pus întrebări
şi am căutat răspunsuri. În care
am învăţat despre picturalitatea
limbajului şi teatralitatea atitudinii,
despre expresivitatea gesturilor şi
coregrafia carac terelor, despre
poezia faptelor şi muzicalitatea pro-
misiunilor, despre armoniile trecu-
tului şi acrobaţiile cotidianului. Din-
colo de toate acestea, cel mai mare
câştig al acestor ani sunt oamenii
pe care i-am cunoscut, cu specta-
colul şi spec taculosul vieţii lor.
Pentru ei, craioveni sau nu, conti-
nui să îmi găsesc locul în redacţia
cotidianului „Cuvântul Libertăţii”.
O spun cu toată responsabilitatea!

MAGDA BRATUAmurgul
unei Poveşti

că, totuşi, indicând 2040, drept data
„funebră”: o moarte virtuală, se spu-
ne, şi o previziune temerară.

Însă, chiar aşa fiind, pentru noi,
jefuitori ai clipei de-a lungul aces-
tor ultimi douăzeci şi cinci de ani
, dar în egală măsură şi jefuiţi de
ea, încă un sfert de veac ce ni se
mai îngăduie e deja un alt, ispititor,
capricios şi, cu siguranţă, liminar
pariu. Unica mântuire, în perspec-
tiva ce se anunţă, rămâne suspen-
darea în experienţa pe care am
practicat-o. Şi pe care am trăit-o,
slujbaşi ai Cetăţii, la dispoziţia Ei,
trecând, intrigaţi, întâmplarea din
cotidianitatea brută a realităţii sub
ochii unui cititor încă în aşteptare.

Este foarte probabil că am păşit
în amurgul acestei Poveşti, a pre-
sei tipărite ce-a marcat, neîndoiel-
nic, cât se poate de decisiv o spec-
taculoasă paradigmă a umanităţii.
Însă dacă presa tipărită, în tradiţia
ei multiseculară,  a reprezentat o
Istorie a Clipei şi cum, într-o dia-
lectică a succesiunii, Clipa însăşi
devine Istorie, ea va continua, chiar
şi în acest amurg, să depună măr-
turie despre aventura noas tră în
lumea ce ni s-a dat.

Ceasul acesta aniversar devine,
as tfel, un indic iu.  Un exemplar
punct de întâlnire.

Un sfert de veac de când sute
de mii de craioveni au luat cu asalt
instituţiile Puterii unui regim tota-
litar ce cocheta în conştiinţa lor şi
a milioanelor de conaţionali cu…
eternitatea; un miracol, s-a spus
atunci, în Ţară şi în lumea întrea-
gă, marcând sfârşitul unui calvar
şi promisiunea Începutului unei
Poveşti, nu cu Feţi Frumoşi şi Ile-
ne Cosânzene, ci cu spectrul unei
Libertăţi neaşteptat regăsite în fra-
gilitatea unei Speranţe reînviate. În
chiar acele zile de un dramatism
buimac apărea întâiul număr al
cotidianului „Cuvântul Libertăţii”
sustras oricărei cenzuri, menit să
informeze şi să reflec te asupra
evenimentelor survenite în succe-
siunea lor haotică.

Douăzeci şi cinci de ani repre-
zintă, într-o perspectivă estimati-
vă, o treime din existenţa unui om.
În realitate, ei se suprapun şi defi-
nesc chiar un destin în marja sa
cea mai semnificativă: cea a ma-
turităţii asumate cu conştiinţa unui
serviciu public în care, dincolo de
subiectivităţi şi de eventuale capri-
cii personale, ziarul devine o oglin-
dă mobilă a tumultului realităţii
imediate. Şi chiar aşa s-a întâm-
plat, iar testul cel mai ilustrativ e
astăzi – ş i mâine – la dispoziţia
celor care, istoriografi ori simpli
cititori, şi-ar dori să refacă, în li-
tera intimă, acest lung şi acciden-
tat parcurs prin tunelul unei tran-
ziţii tasate de intrigante întâmplări.

Şi ce-ar mai fi de spus, dincolo
de ispita satisfacţiei, fie şi uşor pa-

Revanşa clipei sau

GEORGE POPESCUtetice, reparcurgând arcul de timp,
decât speranţa că, din paginile con-
servate între coperţile colecţiei zia-
rului, ceea ce s-a petrecut, în Cra-
iova şi în Dolj, de-a lungul acestor
ultimi douăzeci şi cinci de ani, poa-
te restitui profilul unei comunităţi
în procesul ei de transformare ra-
dicală spre un viitor, el însuşi îndu-
rând o fragilitate plină de insidii.

E un adevăr, de altfel implaca-
bil, că impactul tehnologic fără
precedent survenit mai ales în spa-
ţiul comunicării a schimbat de o
manieră radicală statutul informă-
rii. Şi al informaţiei. Pare că noile
media au transferat în arhive mare
parte din presa tradiţională, laolal-
tă cu concedierea unor vechi mo-
dalităţi de a concepe şi a înfăptui
actul cultural în ansamblul său.
Până şi televiziunea acuză din plin
frisoanele unei competiţii inegale,
de vreme ce, sub incidenţa satului
global care e chiar lumea de as-
tăzi, comunicarea are, de-acum,
dimensiunea unui taifas „morome-
ţian”, dintr-o Poiană a lui Iocan ori
de pe stănoaga de la poarta bunici-
lor noştri din satul ce se pregăteş-
te şi el pentru…Muzeu.

Cu excepţia unor „profeţi” ne-
temperaţi, nimeni nu-şi asumă, de-
cisiv, vestirea apocalipsei presei co-
tidiene tipărite ivite, cu aproape şase
veacuri în urmă, de sub teascurile
„maşinii” gutenberghiene. Cineva ris-

Am ajuns la Cotidianul „Cu-
vântul Libertăţii”  în urmă cu mai
bine de zece ani,  total străină de
ac est domeniu. Nu ştiam nimic
despre o redacţie de ziar, nu
ştiam cum se c onc epe un ziar şi
câtă muncă presupune acest lu-
cru. Şeful a spus atunc i c ând m-
a văzut c ă nu crede că voi ajun-
ge jurnalist. Nu sunt nici astăzi. ..
Sunt doar un om c are a încear-
cat în toţi aceşti ani ş i încearcă
să-şi fac ă treaba cât se poate de
bine. Şi partea cea mai bună a fost
că acest loc de muncă mi-a ofe-
rit oc azia de a cunoaşte oameni.
Colegi, oameni cu care c olabo-
rez sau am colaborat la un mo-
ment dat, oameni care mi-au de-
venit prieteni sau care s-au pier-
dut în timp, cu toţii au lăsat o
urmă.. . Buni sau răi, din diverse

O experienţă
cât o viaţă....

CARMEN ZUICAN
pături soc iale, toţi aceşti oameni
pe care i-am întâlnit, toate po-
veştile lor, unele pe c are le-am
sc ris,  altele pe care doar le-am
auzit,  m-au ajutat să c resc. Da,
pot spune că aici, la „Cuvântul
Libertăţii” am c rescut,  am trăit
şi am acumulat experienţe de tot
felul ce şi-au pus amprenta asu-
pra omului care sunt astăzi. Poate
nu cel mai comod şi mai liniştit
om pe care în cunosc (colegii mei
ştiu asta cel mai bine) , dar cu s i-
guranţă un alt om decât cel care
trec ea pragul ziarului Cuvântul
Libertăţii în urmă c u mai bine de
zece ani. ..

Un sfert de secol de libertate a
fost reflectat zilnic în ziarul cu
nume potrivit pentru statutul do-
bândit de români în decembrie
1989. Spre deosebire de societa-
tea post revoluţionară, Cuvântul
Libertăţii n-a aruncat la gunoi as-
pectele pozitive ale vremurilor co-
muniste, atâtea câte erau atunci, şi
totodată s-a adaptat din mers, chiar
destul de rapid, cerinţelor demo-
craţiei. Unele ţin de organizarea
internă a redacţiei, altele de modul
cum sunt reflectate şi analizate
evenimentele pentru cititori. Cu-
vântul Libertăţii are, fără îndoială,
un public fidel, înmulţit în fiecare
generaţie, fiindcă n-a rămas scla-
vul conservatorismului, upgradân-
du-se permanent, adoptând şi ele-
mente moderne, stiluri neconven-
ţionale, idei inovative.

Pentru mine, Cuvântul Libertăţii
a însemnat debutul şi relansarea. Aici
am făcut, acum 12 ani, primii paşi,
unori nesiguri, naivi, dar cu entu-
ziasm, energie şi dorinţă de consa-
crare. Mi s-a oferit încredere şi am
primit sfaturi necesare, utile şi în

Sportul -
departamenul privilegiat

COSMIN STAICU

acelaşi timp mi s-a permis forma-
rea unui stil propriu. După aproape
un deceniu a veit al doilea „descăle-
cat”. Am primit şi am acceptat oca-
zia revenirii în mass-media şi am
contribuit cu experienţa dobândită
la continuitatea şi ratingul ziarului,
având de învăţat în continuare foarte
multe despre presă şi despre sport.
Departamentul „sport” a beneficiat
mereu în Cuvântul Libertăţii de un
statut privilegiat, ţinând cont că
Mircea Canţăr este practic un brand
naţional în acest domeniu, consa-
crat cu mult înainte de revoluţie. Din
acest punct de vedere pentru redac-
torii sportivi este un avantaj, fiind-
că poţi absorbi practic direct de la
sursă istoria sportului şi în special a
fotbalului craiovean. În acelaşi timp
se resimte o presiune, o responsa-
bilitate de a continua tradiţia, simţi
acea ştachetă ridicată inevitabil de

istoria „sportivă” a ziarului.
În cei cei aproape 6 ani adunaţi

aici, redacţia Cuvântului n-a în-
semnat doar un job, un loc unde
îmi petrec aproape o zi întreagă
încercând să evadez cât mai re-
pede, ci un loc unde vin cu plăce-
re şi mă pot exprima în domeniul
preferat, într-o redacţie profesio-
nistă,  dar în care încordarea şi
presiunea presupuse de activita-
tea în presă se pierd într-o atmo-
sferă jovială, într-un fel atipică. Ca
şi în alte redacţii, la Cuvântul tre-
buie să-ţi găseşti portiţa spre li-
bertate, spre adevăr, altfel ajungi
să te autocenzurezi, eşuezi într-
un element copy-paste. La 25 de
ani de Cuvântul Libertăţii, îi urez
cel puţin încă un sfert de secol de
existenţă la nivel înalt şi îmi urez
să particip cât mai inspirat la lon-
gevitatea acestei redacţii!



vineri,
26 decembrie 2014

Aşadar, trecură douăzeci şi cinci de ani
de când ziarul drag mie apare şi este zil-
nic la-ndemâna oricui. Trecură douăzeci
şi cinci de ani de când „off-rile” mele

sunt găzduite aici – în acest ziar de care m-am le-
gat sufleteşte, pe care-l iubesc şi care este parte
din viaţa mea.

Am aici adevăraţi prieteni, pe care-i stimez şi-i so-
cotesc „de-ai mei”. Nu găseşti oriunde un Mircea
Canţăr, care cu vorbele-i spuse la expoziţia mea ani-
versară m-a făcut să lăcrimez, o Magda care-mi este
ca o fiică, dacă vreţi, sau ca o soră mai mică, ori un
Nae Baban pe care-l ştiu şi copil, şi militar şi apoi
tată şi de care sunt legat prin nea Titi – tatăl său care
mi-a fost ca un frate mai mare şi de la care am învă-
ţat foarte multe.

Apar astăzi zeci de ziare, dar atât de legat sunt de
„sărbătoritul” de azi – de „Cuvântul Libertăţii” – să-
l aştept zi de zi cu nerăbdare, pentru mine nemaie-
xistând alte ziare. De douăzeci şi cinci de ani citesc
noutăţile lui şi să simt mai împlinit când ajung la ulti-
ma pagină. Asta este, n-am ce face, „sărbătoritul”
de astăzi mi-a intrat în sânge, este în mine pentru
totdeauna!

La cei douăzeci şi cinci de ani împliniţi astăzi îi
doresc din inimă încă douăzeci şi cinci de ani, cu
condiţia să fie la fel de bun ca până acum, şi, de ce
nu, şi mai şi! La mulţi ani, prietenul meu!
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