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Silvia Ciubotaru (n. 28 decembrie 1947, Botoşani) – 
etnolog. Este fiica Alexandrinei (născută Enescu) şi a lui 
Constantin Ionescu, profesori. A absolvit Facultatea de Lite-
re, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi lite-
ratura italiană a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi. Doctor în ştiinţe filologice al Universităţii „Babeş-Bo-
lyai” din Cluj-Napoca (1995), cu teza Ceremonialul nupţial 
în spaţiul etno-folcloric moldovenesc.  
 
Lucrări esenţiale:  

-  Vânătorii. Monografie folclorică (în colaborare cu Ion H. 
Ciubotaru), Iaşi, C.J.C.P., 1971; 

-  „Bătrâneasca”. Doine, bocete, cântece şi jocuri din ţinutul 
Rădăuţilor (în colaborare cu Florin Bucescu şi Viorel 
Bârleanu), în seria „Caietele Arhivei de Folclor” (CAF), 
vol. I, Iaşi, 1979; 

- Ornamente populare tradiţionale din zona Botoşanilor. Cu-
sături, ţesături (în colaborare cu Ion H. Ciubotaru), Bo-
toşani, C.J.C.E.S., 1982; 

- Strigături din Moldova. Cercetare monografică. Cu un capi-
tol de etnomuzicologie de Viorel Bârleanu şi Florin Bu-
cescu, CAF, vol. IV, Iaşi, 1984; 

- Ornamente populare tradiţionale din Moldova. Cusături, 
ţesături (în colaborare cu Ion H. Ciubotaru), CAF, vol. 
VIII, Iaşi, 1988; 

- Nunta în Moldova. Cercetare monografică, Iaşi, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2000; 

- Folclorul medical din Moldova. Tipologie şi corpus de tex-
te, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 
2005, 576 p.; ediţia a II-a în 2010; 

- Obiceiuri nupţiale din Moldova. Tipologie şi corpus de tex-
te, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 
2009; 

- Vara Arhanghelilor, Iaşi, Editura Pim, 2013; 
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- Vitralii. Pagini etnoculturale din presa anilor 1992-2012 
(în colaborare cu Ion H. Ciubotaru), Iaşi, Editura „Pre-
sa Bună”, 2015; 

- Obiceiurile agrare din Moldova raportate la spaţiul naţio-
nal, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 
2017. 

 
Ediţii îngrijite: 

- Petru Caraman, Colindatul la români, slavi şi la alte popoa-
re. Studiu de folclor comparat. Prefaţă de Ovidiu Bârlea. 
Ediţie îngrijită de Silvia Ciubotaru, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1983; 

- Petru Caraman, Conceptul frumuseţii umane reflectat în 
antroponimie la români şi în sud-estul Europei. Prolego-
mene la studiul numelui personal. Ediţie îngrijită, indi-
ce şi bibliografie de Silvia Ciubotaru. Introducere de 
Ion H. Ciubotaru, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza”, 2011. 
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eschidem paginile cărţii noastre printr-o în-
toarcere la origini, completând tabloul com-
plex al unui popor, ca într-un puzzle, cu ima-
gini reale despre riturile de trecere, despre 

unirea cu pământul, cu glia străbună, unde miraculoa-
sele plante îşi dau seva spre a trata şi vindeca orice 
boală sufletească şi trupească. 

Despre toate acestea invităm la dialog pe spe-
cialistul în etnologie Silvia Ciubotaru, doctor în filolo-
gie, cercetător ştiinţific principal gr. I la Departamen-
tul de etnologie al Institutului de Filologie Română „A. 
Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi, care ne 
prezintă detaliat secvenţe semnificative din viaţa po-
porului român. 

Dragostea pentru tradiţii şi obiceiuri este cea 
care ne-a condus paşii în acelaşi loc, întrucât iubirea 
ne leagă de tot ce e sfânt, de glia străbună, obiceiuri 
nupţiale şi plantele din Grădina Domnului. 

Este fiica Alexandrinei, născută Enescu, şi a lui 
Constantin Ionescu, profesori. Un nume predestinat 
parcă, numele său trimiţându-ne cu gândul la Silva, 
mama lui Romulus şi Remus, fondatorii Romei, fiind şi 
numele pe care Shakespeare l-a folosit pentru un ca-
racter în piesa lui Cei doi domni de Verona, numele Sil-
via fiind legat de numele din mitologie, Domnia Sa fă-
cându-se remarcată şi rămânând în istoria unui neam 
prin lucrările pe care le-a lăsat moştenire posterităţii, 
lucrări realizate cu trudă şi multă muncă de teren. 

În sens simbolic, numele Domniei Sale, din 
punct de vedere fonetic, este format din trei consoane 

D 
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şi trei vocale, conturând o egalitate, o balanţă între cer 
şi pământ, între străbuni şi contemporani, între ţărâ-
nă/trup – euharistie. 

O invităm pe doamna etnolog Silvia Ciubotaru 
să ne introducă în universul Domniei Sale pentru a-i 
descoperi obârşiile, lăsând-o să prezinte câteva istori-
siri din copilărie, o copilărie conturată de tradiţii şi 
obiceiuri alături de bunica Olga Paulina, cea care a în-
văţat-o valoarea satului, ancorând-o în respectul pen-
tru tradiţii şi pentru iubirea neamului străbun. Bunica 
respecta toate sărbătorile creştine şi pe cele tradiţio-
nale, respect care-i făcea pe oamenii de altădată să 
trăiască în afara timpului, să fie ei înşişi şi să preţuias-
că tot ce înseamnă valoare. 

Viaţa doamnei etnolog a fost marcată pozitiv de 
întâlnirea cu domnul profesor Ion H. Ciubotaru, cel ca-
re avea să-i devină soţ, mentor, susţinător şi sprijin în 
tot ceea ce a întreprins.  

Din acest moment, începe să se scrie istoria nea-
mului, să se „descătuşeze” tradiţiile, cutumele, datinile 
din copilăria Silviei Ciubotaru, datini şi obiceiuri cule-
se cu dragoste şi transpuse într-un limbaj ştiinţific şi 
academic în lucrările de autor. 

Un loc aparte în scrierile sale îl ocupă ţărâna, 
pământul străbun, astfel încât despre încălcările unor 
cutume legate de pământ, în special despre cele ce ţin 
de hotar, aici intervenind ordalia, care altădată repre-
zenta un mod de stabilire a dreptăţii sau a vinovăţiei 
părţilor în litigiu, prin diferite probe, ne vorbeşte în 
dialogul nostru. 

Numele interlocutorului nostru, etnolog Silvia 
Ciubotaru, a fost o perioadă de 30 de ani strâns legat 
de Radio Iaşi. A prezentat rezultatele cercetărilor de 
teren, având o emisiune cu rezonanţă, ecoul acesteia 
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auzindu-se şi peste hotare, fiind o emisiune de succes, 
iubită de publicul larg. 

Nu întâmplător emisiunea s-a intitulat Pe-un pi-
cior de plai, pe acest picior de plai tradiţiile şi obice-
iurile au fost la ele acasă şi vor dăinui atât timp cât vor 
fi oameni precum familia Ciubotaru, care iubesc satul 
cu tot ce are sfânt şi bun. 

Despre toate acestea, precum şi despre univer-
sul frumos al familiei Ciubotaru vom vorbi în interviul 
pe care l-am realizat împreună cu doamna etnolog 
Silvia Ciubotaru. 

 
 
― Avem onoarea să discutăm cu etnologul şi 

omul de cultură Silvia Ciubotaru, care şi-a dedicat viaţa 
întreagă muncii asidue de teren, cât şi valorificării 
acesteia prin studii şi cărţi de specialitate. Întâi de toa-
te, suntem curioşi să aflăm care-i sunt obârşiile Silviei 
Ciubotaru. De unde aţi pornit în lume? 

 

― Familia mea era din Botoşani. M-am născut pe 
strada Bucovinei, nr. 18, subliniez Bucovinei, pentru 
că numele a fost dat după Marea Unire, înainte se che-
ma strada Vila Boian. Familia mea avea un mare per-
sonaj în centru, şi anume pe Haralamb Enescu, străbu-
nicul meu, care era văr drept cu Costache Enescu, tatăl 
marelui compozitor George Enescu. Pentru mine este 
foarte important acest Haralamb Enescu, care a fost 
învăţător la Zamostea, ale cărui contribuţii le-am vă-
zut în răspunsurile la chestionarele lui N. Densuşianu 
şi care a fost un învăţător remarcabil, de tipul Domnu-
lui Trandafir al lui Sadoveanu. Acei învăţători primi pe 
care i-a păstorit după o vreme Garabet Ibrăileanu prin 
îndrumările lui, ca să zic aşa, duioase, mai târziu, şi ca-
re au făcut primul învăţământ de calitate în Moldova. 
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Pe acest patron, ca să-i zic aşa, l-am urmat. Bine..., ur-
mele lui le-am găsit mult mai târziu. 

Ceilalţi... Tatăl meu era nepotul preotului de la 
Prisăcani, Iaşi, pe Prut, care a fost şi el un mare perso-
naj. Până la 80 de ani făcea un kilometraj considerabil, 
slujea în trei-patru sate, fiind autoritar şi foarte res-
pectat. Mama mea, Alexandrina Enescu, a fost ajutată 
de George Enescu. Din păcate, au existat impedimente 
pentru ca acest ajutor să continue, nu numai plecarea 
lui Enescu în străinătate, mai mult forţată, ci şi faptul 
că mama nu avea talent muzical deloc... şi acesta a fost 
obstacolul principal. 

 

― Numele de fată, Silvia Ionescu, vă conduce în-
spre arborele genealogic al marelui muzician George 
Enescu. Aveţi păstrate în suflet istorisiri ale părinţilor 
sau bunicilor legate de neamul Enescu? 

 

― Nu, este vorba de numele de fată al mamei 
mele, care era Alexandrina Enescu, dar tatăl meu nu a 
dorit să păstreze numele, ci a considerat că numele lui 
este la fel de important, pentru că trebuie să ştiţi că un 
Ionescu din Moldova nu este acelaşi lucru cu Ionescu 
din Țara Românească şi, în general, din Bucureşti, un-
de sunt cu nemiluita. La moldoveni, erau dintre primii 
care au primit nume de familie. Aşa cum pe Ion Crean-
gă l-a chemat la un moment dat Ștefănescu. Urmaşii a 
doi fraţi, Ion şi Ștefan, s-au chemat Ionescu şi Ștefănes-
cu. Au avut dintre cele mai vechi, poate chiar dintre 
primele acte de identitate cu numele de familie. Înainte 
era cutare a lui Ion şi mai demult era sin cutare. 

 

― Aveţi istorisiri legate de neamul Enescu?  
 

― Da, sigur că da, dar, din păcate, s-a întâmplat 
ceea ce se întâmplă de obicei, când mama mi-ar fi putut 
povesti, atunci s-a prăpădit, şi nu am decât amintirile 
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pe care le trăiam în copilărie. Știu că George Enescu 
venea în vizită la bunicul meu, bunicul meu cânta foar-
te bine, e drept că nu muzică serioasă, ci romanţe, cân-
tece de petrecere şi aşa mai departe, era un om foarte 
vesel şi deschis, şi, de câte ori a putut, George Enescu 
a venit în vizită la casa aceea.  

Ceea ce este mai important şi trebuie să preci-
zez, în acea acasă a fost una dintre primele biblioteci 
de cartier pentru studenţii şi elevii care veneau în va-
canţă, care s-a făcut imediat după 1900, şi de aceasta 
s-a ocupat Haralamb Enescu, mergând cu trăsura din 
casă în casă, la marile case boiereşti, şi a adunat cărţi 
foarte valoroase. Cărţile din biblioteca de atunci, as-
tăzi, se află în fondul bibliotecii Liceului „A.T. Laurian” 
din Botoşani.  

În acea casă, foarte des, au intrat Nicolae Iorga, 
pentru că şi el a patronat aceste biblioteci, şi Spiru Ha-
ret. Aşa că amintiri au fost foarte multe şi despre Geor-
ge Enescu, mai ales din perioada dinaintea plecării, 
atunci când avea mai mult timp şi venea în vizită. Bine-
înţeles că nu pot uita biletele de favoare; el dădea întot-
deauna concerte la Botoşani, în turnee. Indiferent cât 
de important era şi cât de departe era chemat, în centre 
muzicale valoroase, George Enescu nu-şi uita obârşiile. 
De fapt, această familie Enescu a fost foarte importantă 
în zona fostului judeţ Dorohoi. La Zamostea, membri ai 
acestei familii erau preoţi, învăţători. De obicei, lumea 
acordă mai mare importanţă mamei lui George Enescu. 
Desigur, familia Cosmovici s-a ocupat foarte mult pe 
plan muzical, dar el datorează mult şi laturii paterne, 
unde erau oameni de acţiune, dar şi de cultură, între-
prinzători care au făcut foarte mult bine în zonă. 

 

― Aţi fost crescută şi educată într-un mediu inte-
lectual, cu părinţi profesori, într-o atmosferă de studiu, 
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cu reguli sobre, care, probabil, v-au marcat copilăria, 
adolescenţa şi viaţa. Ce amintiri păstraţi din perioada 
botoşăneană? 

 

― În Botoşani au fost cei şapte sau, mai bine-zis 
cei opt ani de acasă, pentru că după aceea ne-am mu-
tat la Suceava. Calea Bucovinei din Botoşani a acţio-
nat. Importantă a fost nu atât atmosfera culturală, ci, 
până în clasa întâi, a contat foarte mult acea grădină 
grozavă, strada era cu tei, cu tradiţii care se respectau 
întocmai. De exemplu, bunica mea Olga Paulina res-
pecta şi marile sărbători creştine, dar şi sărbătorile 
tradiţionale. Mi-aduc aminte de brazdele verzi de pe 
stâlpi de Sfântul Gheorghe şi de bătaia cu urzici, sau 
de crengile de tei din Duminica Mare, sau de sânzienele 
de la Sfântul Ioan din vară. Alături de acestea, mai pot 
aminti foarte multe obiceiuri pe care bunica le-a păs-
trat şi care mi-au rămas, cumva, în subconştient, şi 
aveau să fie reactivate mai târziu. Deci, făceam un fel 
de etnologie precum Jourdain din Burghezul gentilom, 
fără să ştiu. Precum făcea el proză fără să ştie, astfel 
făceam şi eu etnologie. Atmosfera aceasta a rămas ca 
un fel de bază pentru tot ce avea să se clădească mai 
târziu. Fiind copil, nu observam celelalte lucruri. De 
pildă, oraşul era cu ruine, îmi aduc aminte de Piaţa 
Teatrului Naţional pe jumătate distrusă şi plină de 
ciori. Foametea abia se terminase, perioada războiului 
a adus foarte multă suferinţă, dar noi aveam această 
grădină şi aceste sărbători tradiţionale, care ne făceau 
să fim în afara timpului. 

 

― Aţi început munca de teren împreună cu Ion H. 
Ciubotaru, care a fost deschizătorul de drumuri şi spri-
jinul Domniei Voastre. Ce ne puteţi spune despre acele 
împrejurări? 
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― De fapt, nu era o întâlnire între două persoane, 
eram în cercul de folclor de la Universitatea „Alexan-
dru Ioan Cuza”, cerc al Facultăţii de Filologie, condus 
de profesorul Vasile Adăscăliţei, şi noi aveam de reali-
zat un fel de anchetă în zona Romanului. Bineînţeles că 
eram studenţi, total nepricepuţi, şi era, mai mult, un fel 
de joacă. Oamenii ne ascultau pentru că eram tineri şi 
le acordam atenţie. Atunci, în acele clipe, l-am văzut pe 
actualul meu soţ cum proceda în cazul anchetei folclo-
rice. Cum se apropia de oameni, de informatori, cum 
alegea exact lucrurile importante din toată discuţia, de 
asta spuneam că nu a fost tocmai un interviu... când 
faci cu ţăranii o anchetă folclorică nu faci un interviu, ci 
faci mult mai mult decât atât. Încerci să te implici în tot 
universul lor înconjurător. Ei, şi acest lucru mi-a stâr-
nit un respect deosebit. Până atunci aveam cu totul alte 
preocupări. Am încercat la Istoria şi teoria artei, am 
vrut să fiu critic de artă plastică, pictam, îmi plăcea 
foarte mult, de pildă, istoria literaturii universale, lim-
ba şi literatura italiană, aveam cu totul alte înclinaţii. 
Sigur că la aceste investigaţii a revenit acel fond pasiv 
pe care-l aveam de acasă, de la bunica; deşi eram de la 
oraş, înţelegeam foarte bine anumite lucruri. Nu mă în-
trebam de ce să agăţi o creangă de tei, să zicem, într-un 
anumit loc, şi, apoi, s-o foloseşti când vin cumpenele 
mari, când vin furtuni, să o aprinzi, pentru a îndepărta 
pericolul... Toate acestea le ştiam, le ştiam de la bunica. 

 

― Recenta dumneavoastră apariţie editorială, 
carte de larg interes ştiinţific (Obiceiurile agrare din 
Moldova raportate la spaţiul naţional), se subsumează 
relaţiei omului tradiţional cu glia. Pe această temă v-aş 
ruga să ne spuneţi câteva cuvinte. 

 

― În primul rând, trebuie să menţionez că 
această carte face parte dintr-o suită de lucrări care 
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conţin tipologia Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovi-
nei. Cu această arhivă am crescut, cu ea am pornit, de 
fapt, cu toate lucrările. Am început cu Vânători. Mono-
grafie folclorică (în colaborare cu Ion H. Ciubotaru), un 
sat aproape de depresiunea Jijiei şi apoi, în anii 1970, 
folosind un chestionar, am pornit anchetele propriu-zi-
se. Deci, tot acest material imens am început să-l pu-
nem în tipologii. Eu am avut întâi Tipologia medicinii 
populare, apoi Tipologia nunţii în Moldova. Acesta este 
al treilea volum, şi cel mai dificil, întra-adevăr, cu Agri-
cultura în Moldova.  

Aici este vorba despre o competiţie, o falsă com-
petiţie care s-a făcut în literatura de specialitate între 
păstor şi agricultor. Foarte mulţi susţin că profilul mio-
ritic al românului îl face să fie visător, călător, bun cu-
noscător al constelaţiilor, viteaz şi primitiv în ce pri-
veşte anumite idei despre creşterea animalelor. În rea-
litate, românii sunt şi agricultori sau, mai bine-zis, sunt 
acei agricultori pe care etnologul Petru Caraman îi nu-
mea politehnos. Adică un agricultor creştea şi animale, 
deci avea păstori pe care-i trimitea..., un agricultor 
construia mori, un agricultor făcea foarte multe alte 
acţiuni complexe pentru a asigura producerea pâinii, 
circuitul ei şi aşa mai departe. În acest context, trebuie 
subliniat de unde se trage această dihotomie. Această 
dihotomie există chiar dinainte de Biblie, dar în Biblie 
o vedem foarte bine desfăşurată. Este vorba de conflic-
tul dintre un popor vechi de păstori care, atunci când i 
se dau pământurile Canaanului, devine popor de agri-
cultori şi toate vechile superstiţii sunt blamate, vechii 
idoli sunt blamaţi şi aşa mai departe.  

Cultul Domnului nostru Iisus Hristos este cultul 
pâinii, este cultul ostiei sau al pâinii dospite din Biseri-
ca Ortodoxă, este un cult, în primul rând, agrar. Și, de 
aici, ştim: Cain a fost blamat pentru că a fost agricultor. 
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Până la el, cei care erau cultivatori de legume, o culti-
vare foarte modică, sau culegători, ori vânători, consi-
derau pământul sfânt. Nu aveai voie să dăunezi pă-
mântului, or, vine agricultorul şi-l scrijeleşte, şi-l ară, 
şi-l munceşte ca pe el. Iar Cain, prima dată, este consi-
derat un blestemat, pentru că el nu mai este în acel 
eden, acel rai frumos unde toate fructele şi toate bu-
nurile pământului îţi vin de-a gata, ci el trebuie să pu-
nă mâna pe coarnele plugului şi să-şi câştige pâinea cu 
sudoarea frunţii. Sigur că Adam începe aratul, dar Cain 
este cel care continuă şi de aici pornesc aceste preju-
decăţi. La noi, cultul pământului agricol capătă nişte 
calităţi deosebite, adică neamurile se constituie în 
moştenirea acestor pământuri, primele pământuri, ca-
re se chemau bătrâni. Fiecare moştenea anumiţi bă-
trâni, anumite ocini pe care le transmitea din generaţie 
în generaţie şi, astfel, respectul faţă de pământ pri-
meşte o pondere enormă, enormă. 

 

― Din aceeaşi carte a dumneavoastră aflăm că 
pământul este element benefic, dar poate fi şi dăunător, 
atunci când este folosit în anumite vrăji. Vă rog să 
amintiţi câteva dintre aceste practici! 

 

― Nu este vorba neapărat de o vrajă, ci este vor-
ba de o încălcare a unor cutume legate de pământ, în 
special de cele hotarnice. Jurământul strâmb privind 
hotarele pământului, jurământ pe care nu aveai voie 
să-l încalci, pentru că în momentul acela se spune că te 
blestemă pământul. Cea mai importantă vrajă, deşi nu 
aş spune vrajă, ci aş spune ordalie. Ordalia reprezintă 
înlocuirea unei judecăţi omeneşti cu o judecată su-
pra-omenească, aşa cum este în basme: cei trei fraţi se 
pun la mijloc şi aruncă sabia în sus ca să cadă spre cei 
vinovaţi – aceasta este o ordalie. Era obiceiul să se fa-
că jurământul cu brazda pe cap. O brazdă de pământ 
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era pusă pe capul hotarnicului şi el trebuia să jure că 
hotarul acela era cel corect, mai ales la reconstituire. 
Se spunea că altfel te blestemă pământul, de fapt 
ajungi să fii sub pământ, mai concret ajungi să fii în-
gropat de pământ şi nu ai voie să încalci acest lucru. 
Bine, aici se întind blestemele asupra hotarnicilor care 
au încălcat acest lucru şi cărora întotdeauna, când 
sunt pe patul de moarte, şi dacă se chinuie prea mult, 
li se pune sub cap acel instrument nenorocit cu care 
au măsurat greşit. 

 

― Când Pământul este afânat, udat de mâna 
Domnului şi îngrijit de mâna omului harnic, el va dărui 
rod. Apar însă şi intemperiile, cum ar fi seceta, împotri-
va căreia se săvârşeau mai multe practici rituale. Din 
perspectiva gândirii arhaice, ce importanţă au acum 
Caloianul şi Paparudele? 

 

― Trebuie să spun că riturile de ploaie sunt cele 
mai numeroase şi cele mai importante, şi mai ales în 
Moldova. În Moldova se produce o diversificare fan-
tastică a Caloianului care de multe ori atrage şi Papa-
rudele, adică acestea devin, de fapt, un rit al Caloianu-
lui. Caloianul constă în îngroparea unei figurine de lut 
sau din plante la hotarele ogoarelor sau pe malul unei 
ape ca să aducă ploaia. Este un rit foarte vechi, care, 
probabil, se adresa unei anumite zeităţi uranice sau 
unei zeităţi a pământului, care putea chema această 
ploaie. Mai târziu, acest lucru s-a modificat foarte 
mult. În Moldova, imixtiunea riturilor funerare este 
foarte puternică, adică se considera că dacă moare ci-
neva tânăr şi este plâns foarte mult, acest plâns şi ja-
lea prilejuită vor provoca ploaia şi plânsul cerului, me-
taforic vorbind, şi din cauza aceasta, în Moldova, avem 
două tipuri de Caloian, în sens larg. Unul este acela în 
care se spune acea incantaţie specială a Caloianului 
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prin care se invocă porţile cerului, pentru a se deschi-
de şi să vină apa, şi al doilea este cel în care se spune 
un bocet, de preferinţă un bocet de fată mare şi, de 
aici, apare această particularitate specială care este a 
Moldovei, a satelor moldoveneşti în care Caloianul es-
te numit cu toate numele de fete: Aglăiţa, Marghioliţa, 
Maria, Irinuca şi aşa mai departe, pentru că se face 
acest transfer.  

Lucrul devine şi mai important, pentru că în ca-
zurile în care, cum s-a întâmplat după cel de-Al Doilea 
Război Mondial, când a fost o secetă cumplită în anii 
1944, 1945, 1946, se revine la forme arhaice ale obi-
ceiului şi se practică un simulacru de sacrificiu uman. 
O fată este dusă pe o năsălie, este bocită, cu preoţi, în 
anumite zone au fost preoţi adevăraţi, şi nu costumaţi, 
cum se întâmplă adesea, şi fata este aruncată într-o 
apă mare, „înecată” şi plânsă. Apoi, fata trebuie să iasă 
prin alt cotlon şi acolo, pe malul apei, se face o slujbă 
ca pentru un mort. Aceasta a fost, de pildă, în satul 
Știrbăţ de lângă Suceava şi sunt mai multe cazuri, pen-
tru că întotdeauna situaţiile foarte grave, deosebite, 
redeşteaptă nişte rituri care până atunci fuseseră aban-
donate sau păreau uitate complet. 

 

― Practici de acest gen se înfăptuiesc şi pentru 
provocarea sau combaterea precipitaţiilor. Ce legătură 
au solomonarii cu legarea şi dezlegarea ploilor? 

 

― Solomonarii sunt cele mai interesante perso-
naje din contextul riturilor de ploaie de la noi. Îmblân-
zitori de balauri, ei au avut nişte antecedente în anti-
chitatea balcanică, unde au existat Aruguciari la greci, 
la aromâni, purtători ai norilor şi ai balaurilor. Ei 
aveau o şcoală specială, despre care se spune că era 
sub pământ, şi învăţau aceste îndeletniciri, trebuiau 
să-şi îmblânzească un balaur, trebuiau să-l ţină şapte 
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ani sub pământ la întuneric şi abia după aceea puteau 
să-l stăpânească. Din momentul acela, ei purtau norii 
pe cer. Nu este un lucru total inedit în lumea romani-
că. George Sand descrie nişte obiceiuri din centrul 
Franţei, în care era vorba despre nişte ţărani, despre 
care se credea că duc norii pe cer. Mai târziu, obiceiuri 
de acest fel au fost văzute în sudul Poloniei, în Podha-
le, la urmaşii vechilor păstori din Carpaţi. La sfârşitul 
secolului al XIX-lea, unii oameni au fost închişi şi acu-
zaţi că ar fi adus ploaie cu piatră, comportându-se ca 
nişte solomonari. 

Dar, pe lângă solomonarii clasici, au existat în fi-
ecare sat persoane despre care se credea că pot aduce 
sau duce ploaia prin anumite gesturi magice. Numărul 
lor este imens, de la folosirea pânzei de in scuturată, 
până la vrăjile făcute sub podurile unor ape sau sim-
pla înfigere a unui instrument tăios, de exemplu, topo-
rul, în mijlocul curţii şi aşa mai departe. Răspunsurile 
la chestionar ne-au dat o imensitate de informaţii în 
acest scop. Până atunci se credea că nu există decât 
acolo sau dincolo. Această tipologie unifică măcar 800 
de localităţi din Moldova sub stindardul aceloraşi obi-
ceiuri. 

 

― Aţi publicat mai multe studii şi trei volume 
consacrate unor probleme etnologice esenţiale. Cel pri-
vitor la obiceiurile agrare se înscrie printre cărţile fun-
damentale ale culturii noastre. Vă rog să ne prezentaţi 
câteva dintre cele mai importante obiceiuri agrare 
specifice poporului român. 

 

― Obiceiurile agrare cele mai importante res-
pectă tot lungul şir de munci, începând cu aratul, se-
mănatul, continuând cu recoltatul şi aşa mai departe. 
Aceste obiceiuri sunt ori aduse exact pe câmpul res-
pectiv, pe ogor (de pildă, binecuvântarea plugului, 
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prima arătură, colacii care se pun în coarnele boilor) 
sau făcute acasă, la domiciliul fiecărui agricultor. Aşa-
dar, este vorba despre încercarea seminţelor. De obi-
cei, la Crăciun, în anumite lădiţe, se seamănă diferite 
grâne şi până la Bobotează se verifică dacă au crescut, 
care sunt mai puternice, sau se pun crengi de vişin, de 
cais înmugurite şi care dacă înfloresc la Sfântul Vasile 
înseamnă că livada va merge foarte bine.  

Sunt însă şi unele obiceiuri foarte vechi şi foarte 
absconse, adică sunt criptate la ora actuală, oamenii le 
folosesc, le spun, dar nu ştiu ce substrat ar avea. În 
primul rând Pluguşorul, cel mai mare poem agrar, le 
indică.  

Este vorba despre spiritul grâului antropomorfi-
zat, despre o bătrână ciudată, cu o seceră foarte ciuda-
tă, chiar ruptă, şi care este de ajuns să închidă ochii şi 
umple valea de snopi, care-i întrece pe toţi şi care este 
desigur bătrâna grâului, care este pomenită de Man-
hardt (care este uneori un manechin făcut din spice pe 
care-l pun pe ogor).  

La noi, un lucru care până acum abia a fost po-
menit în câteva rânduri, l-am descoperit în fiecare sat, 
şi anume, spiritul grâului ca iepure, care s-a păstrat în 
expresiile ţăranilor. Atunci când se termină postata, 
ţăranul spune acuma, acuma prindem iepurele, când 
trece cineva pe lângă cei care seceră, se zice hei, mai 
aveţi o leacî şî pânî disarî prindeţi iepurili! şi aşa mai 
departe. Sunt şi foarte multe legende legate de un ie-
pure care îi promite ţăranului că o să aibă recolte pe 
câmpul lui în fiecare an şi multe altele.  

În întreaga Europă, spiritul grâului apare şi ca 
mistreţ, ca lup. Sunt foarte multe ipostaze ale lui, dar, 
la noi, în primul rând, este iepurele, despre care a vor-
bit, pentru prima dată, etnologul Ion I. Ionică, pome-
nind despre două sate din Ardeal, sate în care se 
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vorbea exact despre acest spirit. Pe lângă toate aces-
tea sunt multe, multe alte datini: legarea pământului 
ca să nu-ţi fure cineva recolta prin punerea unor 
crengi cu spini, ca să nu se apropie cineva de recoltă, 
cu blestemul aferent, care contează foarte mult. 

 

― Din punct de vedere tradiţional, cum se deru-
lau sărbătorile de iarnă şi cum se manifesta magia 
acestora? Se mai păstrează, astăzi, ceva din vechile obi-
ceiuri? 

 

― Se păstrează chiar foarte mult, mult mai mult 
decât se crede, dar de la oraş nu se observă prea bine. 
Vreau să spun că există un fel de izolare a satului la 
ora actuală, faţă de oraş. Sărbătorile sunt foarte mul-
te... şi cele creştine, dar şi cele străvechi, care continuă 
Saturnalia antichităţii. Este vorba de colindat, de urat, 
de jocurile cu măşti, reînviind amintirea unor tote-
muri sau a unor spirite ale pământului, chiar spirite 
agrare, precum Jocul Caprei, care este sigur un joc cu 
un spirit agrar, pe care polonezii, şi acum, îl consideră 
foarte important. Ceea ce este iepurele pentru noi, es-
te capra, koza, pentru ei.  

Interesantă este specializarea sărbătorilor, da-
torită multor modificări ale calendarului. Cap de iarnă 
era înaintea Sfântul Andrei, apoi Sfântul Nicolae şi 
chiar Ignatul (sacrificiul porcului). Toate acestea au 
scăzut ca valoare, dar au păstrat câte ceva din ce tre-
buie să fie sărbătoarea trecerii dintre ani, şi anume, la 
Sfântul Andrei, este venirea strigoilor, pomenirea 
morţilor, păzirea usturoiului şi cu riturile acestea de 
alungare a spiritelor rele şi mai ales a lupilor, pentru 
că Andreiul de iarnă era şi un sfânt al lupilor; sau de 
Sfântul Nicolae, s-au păstrat darurile care se fac copii-
lor. Sărbătorile există pentru că sunt carismatice, pen-
tru că ele atrag pe toţi cei care vor să se bucure de 
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cetina împodobită, de frumuseţea unor colinde şi de 
alte lucruri plăcute. 

 

― Numele dumneavoastră a fost mult timp legat 
de Radio Iaşi. Aţi colaborat mai bine de 30 de ani. Le-aţi 
prezentat ascultătorilor rezultatele cercetărilor dum-
neavoastră de teren. Adică interviurile pe care le-aţi lu-
at interlocutorilor din lumea satelor. Cum vă simţiţi, 
acum, în postură de persoană intervievată? 

 

― Da, este adevărat! M-aş simţi mai rău dacă aş 
fi în postura acelor interlocutori pe care i-am sâcâit, 
i-am reîntâlnit, i-am căutat de mai multe ori... În pos-
tura actuală nu este chiar dificil. Am colaborat cu Ra-
dio Iaşi încă din studenţie, dar nu prezentam lucruri 
legate de folclor neapărat, ci erau mici scenete care se 
făceau pentru programul difuzorului de la cămin, de 
pildă, cu îndrăgostiţi şi cu urări la sfârşitul unui an 
studenţesc. Dar în momentul în care am început cu 
adevărat, deci din deceniul şapte al secolului trecut, 
această participare a fost legată de Arhiva de Folclor a 
Moldovei şi Bucovinei. De foarte multe ori, am difuzat 
multe materiale culese de un an sau de doi ani şi, mai 
ales, am anunţat pe acei interpreţi ale lor să le asculte.  

Vreau să spun că a fost o emisiune foarte urmă-
rită în satele în care am făcut anchete folclorice, dar 
nu a fost numai asta, ci am încercat să facem o emisiu-
ne care să se ridice mai sus de simpla prezentare a 
unor materiale folclorice. În conţinutul acesteia, fă-
ceam relaţii între specii folclorice sau prezentam une-
le subiecte rare, carismatice, pentru că era vorba de 
personaje de poveste şi legătura lor cu anumite perso-
naje mitologice şi despre folclorul cutumiar, sigur, în 
măsura în care se putea face în acel interval de timp. A 
fost o emisiune, emisiunea Pe-un picior de plai, pentru 
că astfel se chema, care a fost foarte urmărită şi în 
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Republica Moldova. După ani de zile, am aflat lucrul 
acesta. Postul de Radio Iaşi era foarte puternic, încât 
se putea auzi în multe colţuri ale lumii. Am aflat că am 
fost ascultată şi în unele comunităţi româneşti chiar 
din Canada şi din Australia. Deci, a fost o emisiune ca-
re a contribuit la popularizarea folclorului autentic ro-
mânesc. Nu urmărea, în primul rând, acurateţea inter-
pretării vocale, ci autenticul acestor materiale, care 
era foarte important, pentru că erau materiale care nu 
erau reconstituite, ci erau din mediul cel mai autentic 
rural. 

 

― Știm că una dintre cărţile dumneavoastră este 
dedicată medicinii populare. Apelând la farmacia din 
„grădina Domnului”, ce plante sau leacuri ar putea bu-
cura trupul, izbăvindu-l de boală? 

 

― Aţi spus foarte frumos, însă această lucrare 
despre medicina populară, care este tot din cadrul ti-
pologiilor legate de Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bu-
covinei, este mai mult decât o prezentare de plante 
medicinale. Acestea, la ora actuală, se cunosc; în gene-
ral, este vorba de un anumit complex etnoiatric, care 
urmăreşte în ce măsură descântecele, vrăjile de tot fe-
lul şi leacurile autentice şi foarte importante şi adevă-
rate, cu adevărat vindecătoare, se unesc împreună în-
tr-un adevărat complex medical. Un vindecător ade-
vărat de la ţară nu era numai un culegător de plante 
medicinale, ci el ştia să-i vorbească acelui bolnav, să-i 
sugereze că-l vindecă şi, mai ales, să-i acorde impor-
tanţă, să-l asigure că el este centrul universului şi să-
nătatea lui este foarte importantă, lucru care nu se 
întâmplă, din păcate, cu un bolnav care se duce la un 
spital sau la un dispensar, astăzi, unde este şi rând, în-
ghesuială, unde, de fapt, este un necunoscut şi de foar-
te multe ori este repezit, nu brutalizat neapărat, dar 
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tratat cu foarte multă indiferenţă. Aici este valoarea 
deosebită a medicinii populare. Era adevărata medici-
nă populară. Vraciul cunoştea acel bolnav şi-l trata, 
pentru că ştia ce-şi doreşte, ce trebuie să-i spună ca el 
să se simtă mai bine. El, bolnavul, de foarte multe ori, 
se simţea deja mai bine înainte ca leacul să-şi facă 
efectul. 

 

― O carte importantă pe care aţi publicat-o este 
aceea despre obiceiurile nupţiale. Care sunt cele mai 
importante „secvenţe” şi din ce zone ale Moldovei aţi 
cules informaţii legate de acest rit major de trecere? 

 

― De fapt, sunt două cărţi despre obiceiurile 
nupţiale: una este Nunta în Moldova. Cercetare mono-
grafică, publicată în anul 2000, care este lucrarea mea 
de doctorat, şi cealaltă este Obiceiuri nupţiale din Mol-
dova. Tipologie şi corpus de texte, care cuprinde, pe 
lângă studiul introductiv şi retrospectiva bibliografică, 
un corpus bogat de texte şi de materiale din 800 de 
sate, de fapt localităţile fiind mult mai numeroase. 
Deci, sunt două lucrări tratând acelaşi subiect, dar cu 
profil diferit.  

Obiceiurile de nuntă sunt cele mai importante şi 
cele mai rezistente în timp, pentru că nunta reprezintă 
evenimentul cel mai important dintre riturile de tre-
cere. Cine se naşte nu ştie, cine moare, de multe ori, 
nu este conştient că moare, dar cine face nuntă este 
conştient de tot, de la început. Este lucrul esenţial în 
ceea ce priveşte marcarea destinului următor. Obice-
iurile de nuntă se păstrează cu foarte mare grijă, pen-
tru că se consideră că respectarea lor poartă noroc. De 
foarte multe ori se spune că nu a avut noroc, pentru că 
nunta lui n-a mers bine sau a fost o înmormântare în 
timpul nunţii. Cel mai grav este atunci când situaţia 
aceasta se petrece în aceeaşi familie, cazuri rarisime. 
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Apoi, se respectă anumite faze ale acestui rit de trece-
re, treptat, treptat. Totul vine de la o iniţiere a tineri-
lor la horă sau la marile sărbători ale satului, darea 
colacului pentru îndrăgostit de către fata pe care o iu-
beşte, în noaptea de Anul Nou, un colac dedicat special 
pentru acesta.  

Urmează fazele pentru logodnă... vorbitul, înţe-
legerea, peţitul, care se respectă. Apoi, este această în-
cercare de a închide într-un cerc magic tot spectacolul 
nunţii. Este vorba despre drumul mirilor, de pildă, ca-
re înconjoară tot satul. Ei nu merg pe drumul cel mai 
scurt spre biserică, ca să aibă ocol mireasa, adică să ai-
bă oi şi vite multe, dar este vorba şi despre alungarea 
spiritelor rele. De foarte multe ori, se aruncă cu boabe 
de grâu, ca să-i facă drumul mai mănos în viaţă şi sunt 
şi multe alte gesturi de acest gen. Toate aceste obice-
iuri sunt prezente în toată Moldova, dar fireşte că fie-
care zonă are specificul ei mai accentuat. De pildă, 
sunt zone în Bucovina şi, mai ales, în centrul Moldovei 
în care strigăturile de nuntă sunt foarte numeroase şi 
foarte puternice, apoi sunt zone în care elementul cel 
mai important îl reprezintă adusul găinii de către vă-
tăjiţă sau de către ciubotăriţă la nuntă şi corabia sau 
dolia care o reprezintă metaforic la noi, dar, de exem-
plu, în Dobrogea, ei chiar fac o corabie şi cu darul pen-
tru bogăţia şi pentru mana acestei nunţi.  

Apoi, mai sunt aceste texte excepţionale care, în 
Moldova, s-au păstrat sau, mai bine spus, chiar sunt 
specifice Moldovei, este vorba de Colăcărie, care este 
foarte frumoasă şi cu tot ritul aferent, cu închinarea 
colacului, cu vărsarea apei şi cu trecerea, apoi, a nunţii 
întregi pe sub colacul legat cu prosoape şi Iertăciunea 
pe care alte zone n-o au şi aproape a dispărut. S-ar pă-
rea că iniţial se spunea în proză. Kogălniceanu repro-
duce o astfel de iertăciune care s-a spus bunicilor lui, 
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care se păstrase în familie. La noi este atât importantă, 
încât a atras foarte multe elemente biblice. Se crede că 
asigură, într-adevăr, casă de piatră şi transmiterea no-
rocului din partea părinţilor asupra noului cuplu for-
mat. 
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CULTURA UNUI POPOR, PĂSTRATĂ  
ÎN MANUSCRISE ȘI TIPĂRITURI,  

APĂRATĂ CU GRELE BLESTEME SCRISE 
PE MARGINEA ACESTORA 
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Elena Chiaburu (n. 22 august 1967) – bibliotecar. 
Este fiica Laviniei (născută Horduna) şi a lui Mihai Brad, ţă-
rani din satul Rădeşti, comuna Costeşti, judeţul Vaslui. A ab-
solvit Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi.  

Doctor în ştiinţe istorice al aceleiaşi Universităţi din 
anul 2002, cu teza Carte şi tipar în Țara Moldovei pînă la 
1929.  
 
Lucrări esenţiale:  

- Carte şi tipar în Țara Moldovei până la 1859, Iaşi, 2011;  
- Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldo-

vei. un Corpus (coautor Ioan Caproşu), Vol. I-IV, Iaşi, 
2008-2009. 

 
Studii şi materiale:  

- Regime change in Romania: A quarter-century impact on 
libraries (coautor Hermina G.B. Anghelescu), în „Libra-
ries in a postcommunist worldˮ, vol. 63, nr. 4 (Spring), 
part 2, 2015, Chicago (SUA);  

- Despre clopotele şi clopotarii din Ţara Moldovei (până la 
1859), în „Tyragetia”, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, 
Chişinău, 2015;  

- Tipărituri din vremea exarhului Gavriil (1815-1821) păs-
trate în biblioteci din România, în „Magazin bibliolo-
gicˮ, 1-4, 2015, Chişinău; 

- Clasarea cărţilor în patrimoniul cultural naţional – o „radi-
ografie” a bibliotecilor româneşti, în vol. Colecţiile de 
patrimoniu în era digitală. Comunicări şi articole, Bucu-
reşti, 2015;  

- Clopotele Iaşilor până la 1859, în „Dacia Literară”, Anul 
XXVI (Serie nouă), nr. 2 (137), 2015;  

- Inscripţii funerare din zona Bacăului, în „Acta Bacovien-
sia”, vol. X, 2015;  
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- Ex meis libris, în „Dacia literară”, Anul XXVI (Serie nouă), 
nr. 1 (136), 2015; 

- Gavriil Bănulescu (Bodoni) – contradicţii biografice, în 
„Profesioniştii noştri: Ioan Solomon”, vol. XV, editat de 
Arhivele Naţionale ale României, 2015;  

- Reglementările dreptului bisericesc asupra cărţii româneşti 
vechi, în vol. Retrospecţii medievale. In honorem Profes-
soris emeriti Ioan Caproşu (ed. Victor Spinei, Laurenţiu 
Rădvan, Arcadie M. Bodale), Iaşi, 2014;  

- Despre clopotele şi clopotarii din zona Bacăului – până la 
1859, în „Carpica”, vol. XLIII, 2014; 

- Ex-libris-ul cu blestem din Țara Moldovei, în „Anuarul Mu-
zeului Etnografic al Moldovei”, vol. XIII, 2013; 

- Consideraţii privitoare la raportul dintre epitafe şi inscrip-
ţiile săpate pe lespezile funerare, în vol. Text şi discurs 
religios, nr. 3, Iaşi, 2011;  

- Lumea de aici şi lumea de dincolo reflectată în inscripţiile 
funerare din Moldova, în „Anuarul Muzeului Etnografic 
al Moldovei”, vol. XI, 2011. 
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ornind de la Apus de soare a lui Barbu Ștefă-
nescu Delavrancea, în care vorbele rostite de 
Ștefan cel Mare sunt încă actuale: Țineţi minte 
cuvintele lui Ştefan, care v-a fost baci până la 

adânci bătrâneţe... că Moldova n-a fost a strămoşilor 
mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voş-
tri ş-a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul vecilor..., 
unul dintre oamenii culturii ieşene care se integrează 
perfect acestui îndemn, respectând neamul strămo-
şesc, colectându-i valorile autentice pentru a le lăsa 
urmaşilor, este doamna Elena Chiaburu, despre care 
se poate spune că a semnat actul de moştenire pome-
nit de Marele Ștefan, prin strădaniile de a lăsa cartea 
ca zestrea cea mai de preţ a unui popor. 

Domnia Sa este interesată de cartea veche, fiind 
unul dintre specialiştii consacraţi ai domeniului, pu-
nând accentul pe primele tipărituri, pe valoarea manu-
scriselor, acordând pagini întregi blestemelor legate 
de carte, de proprietarii acestora, de furtul sau înstră-
inarea cărţilor, precum şi de moştenirea testamentară 
transmisă din generaţie în generaţie, evidenţiind im-
portanţa şi valoarea inegalabilă a tipăriturilor. 

Spirit dinamic, realizează muncă de teren, culege 
informaţii cu minuţiozitate şi aşterne pe hârtie cu res-
ponsabilitate şi cu rigurozitate ştiinţifică, demonstrân-
du-şi calităţile de om de cultură, dar şi de om pasionat 
de ceea ce face. Înzestrată cu credinţă şi modestie, este 
un om între oameni, care zideşte piatră cu piatră, clă-
dind un univers bogat, presărat cu slove făurite, iscând 

P 
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frumuseţi şi preţuri noi, cum ar fi zis şi Tudor Arghezi 
în poezia Testament. 

Cărţile sale pot fi asemănate cu o casă pe care o 
construieşti, în care vrei să trăieşti liber şi să simţi bu-
curia căminului, casa clădită în urma lecturilor îţi ofe-
ră stabilitate culturală şi siguranţa că neamul va fi bo-
gat şi împlinit cultural. 

Doamna bibliotecar Elena Chiaburu a tratat 
printre temele lucrărilor sale cartea veche şi tiparul 
românesc; şcoala, biserica, bibliotecile; blestemele, clo-
potele şi inscripţiile funerare; ex-libris-ul; personalităţi 
ilustre din trecut şi de astăzi, astfel încât în interviul 
acesta ne oferă doar o picătură din paharul cultural cu 
care îşi potoleşte setea zilnică, intenţia noastră fiind ca 
să nu lipsească nici din paginile unui volum de-al nos-
tru. 

Cu astfel de oameni ne mândrim şi prin ei am 
deschis porţile lumii, făcându-ne cunoscuţi peste ho-
tare şi spre ei trebuie să ne îndreptăm recunoştinţa, 
căci ei vor fi şi vor rămâne zeii culturii noastre, sufle-
tul neamului dăinuind în istorie. 

Cărţile meşteşugite şi făurite prin cuvânt, legate 
prin credinţă şi pasiune, cu mărturii verosimile şi în-
tâmplări reale, scrise cu putere de analiză şi sinteză, 
cu argumente puternice, evidenţiază caracterul minu-
nat al omului care se află în spatele scrisului, sub sem-
nătura Elena Chiaburu. 

Vă invit să savuraţi interviul, pagină cu pagină, 
întipărind în memorie date esenţiale despre primele ti-
părituri, apariţii, blestem, înstrăinare, proprietari etc. 
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― Cartea veche avea o importanţă covârşitoare 
pentru toţi cei care o deţineau. Ea era asociată cu noţiu-
nile de spiritualitate, de preţuire morală, de stăpân, de 
blestem, de moştenire. Care sunt contextele istorice şi 
când sunt utilizate ele? 

 

― Tradiţia scrierii pe marginea cărţilor a fost bi-
ne reprezentată în trecutul poporului român. Cartea 
veche s-a bucurat de o preţuire morală aparte, se 
transmitea din generaţie în generaţie şi constituia o 
punte de legătură între oameni, în spaţiu şi mai ales în 
timp. Valoarea cărţilor rezultă şi dintr-o serie de prac-
tici situate în afara sferei comerciale: amanetarea şi 
confiscarea lor de autorităţi în schimbul neachitării 
unor obligaţii fiscale, însuşirea lor pe nedrept de hoţi 
sau chiar de persoane aparent onorabile. În timpul 
războaielor sau al năvălirilor străine, cărţile erau cap-
turi de seamă, pentru recuperarea lor proprietarii 
parcurgând distanţe lungi sau se judecau cu cei pe ca-
re îi puteau dovedi că şi le-au însuşit în mod ilegal. Ele 
aveau o valoare mare în comparaţie cu multe produse, 
o arie de circulaţie foarte largă în timp şi în spaţiu, au 
întrunit calităţile unui etalon de schimb general ac-
ceptat, au constituit obiect de tezaurizare şi au fost lă-
sate moştenire de la o generaţie la alta. 

Cărţile puteau fi vândute, schimbate cu altele 
care aveau o valoare egală ori lăsate zălog. Preţurile se 
achitau în bani sau în compensaţie cu produse agrico-
le, cu animale, prin efectuarea unor munci agricole ori 
servicii religioase.  

Însemnările făcute pe cărţi atestă nenumărate 
cazuri în care, pentru a cumpăra o tipăritură, se fă-
ceau mari eforturi financiare, de multe ori fiind ne-
cesare strădanii colective pentru a se putea plăti. Şi 
din punct de vedere simbolic, cărţile aveau o valoare 
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considerabilă. O carte se transmitea din generaţie în 
generaţie, ca orice proprietate ereditară, iar măsura 
valorii sale este dată şi de faptul că era asimilată obi-
ectelor de cult şi că pentru protejarea ei se recurgea la 
măsuri de natură spirituală, concretizate în blesteme 
înfricoşătoare, inspirate din hagiografia creştină. Se 
folosea blestemul fixat grafic, deoarece scrisul avea în 
societatea românească medievală un prestigiu deose-
bit, era trainic, putea forţa veşnicia.  

Într-o vreme în care gândirea era dominată de 
biserică, respectiv de credinţa ortodoxă, afurisenia şi 
anatemizarea celor care ar fi îndrăznit să aducă atinge-
re în vreun fel integrităţii fizice a cărţilor erau foarte 
eficiente. În viaţa religioasă şi socială din trecut, bleste-
mul a avut un rol nespus de mare şi un efect moraliza-
tor pe care puţini dintre noi, cei de astăzi, îl percepem.  

Spre deosebire de mănăstirile din apusul Euro-
pei, spaţiul românesc nu a cunoscut aşa numitele libri 
catenati, cărţile legate cu lanţuri de pupitre sau am-
voane ca să nu poată fi furate. Din acest motiv, bleste-
mele inspirate din istoria şi hagiografia creştin-orto-
doxă erau dintre cele mai înfricoşătoare şi îi vizau pe 
toţi cei care ar fi putut schimba, într-un fel sau altul, 
destinul cărţii, şi se aplicau deopotrivă cărţii manu-
scrise şi tipărite. Trebuie spus însă că spre deosebire 
de blestemele orale, cele scrise pe cărţile vechi au un 
caracter predominant cult, referinţele şi trimiterile că-
tre Sfânta Scriptură şi alte cărţi ale Bisericii fiind co-
vârşitoare. 

 

― Cartea, izvorul înţelepciunii, era atât de valo-
roasă, încât sustragerea, pierderea sau înstrăinarea ei 
era strâns legată de blestem. Care sunt consecinţele 
blestemului şi cine are puterea de a arunca anatema 
asupra răufăcătorilor? 
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― Blestemul înseamnă atât „chemarea urgiei di-
vine pe capul cuiva şi vorba prin care se urează rău şi 
nefericire; soarta rea de care nu se poate scăpa cineva, 
cât şi vorbe prin care cineva se scoate din turma cre-
dincioşilor”, această din urmă accepţiune având-o, cu 
precădere, blestemul în însemnările de pe cărţile 
vechi. De multe ori, pentru această noţiune, se foloseş-
te şi termenul de afurisenie. La finele secolului al 
XIX-lea, Bogdan Petriceicu Hasdeu arăta că în epoca 
veche „numai Biserica afurisea, fiind aceasta o penali-
tate canonică”, iar „afurisirea” este un termen popular, 
în vreme ce anatema este unul cult. Diferenţa este una 
de sens, nu doar de întrebuinţare, deoarece „a afurisi” 
înseamnă a-l izola, a-l despărţi pe un păcătos de co-
munitatea drept-credincioşilor, în vreme ce „a anate-
matisa va să zică a-l scoate pentru totdeauna din sânul 
Bisericei, şi încă a-l da, a-l închina lui Antichrist”. Vor-
ba curat poporană, trecută la români din greacă prin 
mijlocire latină, este blăstem, care însă a căpătat un în-
ţeles mai întins, deşi totuşi se întrebuinţează uneori ca 
sinonim cu afurisenie. În vechile zapise, se mai întă-
reşte punându-se alături, într-un mod pleonastic, unul 
sau mai mulţi termeni sinonimi: anatema, proclet, 
triclet etc. 

Din însemnări făcute pe marginile cărţilor se 
ivesc cei îndreptăţiţi să blesteme de raporturile în care 
se aflau cu cartea: donatori, copişti, vânzători, cumpă-
rători, precum şi motivele pentru care o fac. Ortodoxia 
fiind componenta definitorie a culturii româneşti, fie 
ea cultă sau populară, iar cuvântul scris având o im-
portantă componentă sacră, un aspect interesant este 
cel al recunoaşterii greşelilor şi al iertării păcatelor. În 
textele însemnărilor, apare copistul care solicită indul-
genţa pentru eventualele greşeli de scriere, dar şi în-
demnul adresat cititorilor care pot fi absolviţi de 
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păcate prin lectură. Nu în ultimul rând, blestemele de-
notă instruirea celor care scriu, afuriseniile cele mai 
straşnice fiind veritabile mostre de cultură teologică, 
pe de o parte, de drept civil şi canonic, pe de alta. 

 

― Cartea veche, de factură religioasă mai întot-
deauna, este personificată având puteri miraculoase. 
Ea deschidea noi orizonturi, considerându-se că ţine de 
foame, aduce bucurie, oferă adăpostire săracilor, mân-
gâiere sau cercetare bolnavilor. De aceea, valoarea 
acesteia atrage după sine imprecaţii şi blesteme, fiind 
la fel de puternică precum cuvântul lui Dumnezeu reve-
lat. Ce ar trebui să ştie cei neiniţiaţi despre blestemul 
legat de carte?  

 

― Din punctul de vedere al dreptului canonic, 
cărţile unei biserici intră în categoria lucrurilor sfinţi-
te, aşa-numitele res benedictae, alături de clopote, veş-
mintele preoţeşti, ograda bisericii, cimitirul etc., iar 
examinarea însemnărilor făcute de-a lungul timpului 
pe cărţi reliefează faptul că ele erau atât de preţuite, 
încât li se atribuiau însuşiri de odoare bisericeşti. De 
aceea, aproape invariabil, însemnările încep cu formu-
la „această sfântă“ sau „sfântă şi dumnezeiască carte”. 
Sugestivă este notaţia de pe o Carte românească de în-
văţătură, considerată „tuturor scârbiţilor şi asupriţi-
lor, bucurie, flămânzilor, folositoare de hrană, celor 
învăluiţi adăpostire, streinilor mângâiere, bolnavilor 
cercetare”. 

În ceea ce priveşte motivele generatoare de im-
precaţii, acestea se refereau la buna păstrare a cărţilor 
acolo unde au fost aşezate de la început de către ctitori, 
prin danie, în biserici şi mănăstiri, ori în familie.  

În mod oarecum paradoxal, în epocile trecute 
era incriminată mai degrabă schimbarea locului unei 
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cărţi, fixat iniţial de către un donator, şi deteriorarea 
bogatelor ferecături, decât furtul. Lucrurile stau astfel 
din cauză că din punctul de vedere al dreptului cano-
nic, de care am amintit mai înainte, furtul unei cărţi 
bisericeşti intra în categoria ierosiliei, adică a furtului 
de odoare bisericeşti, şi era de o gravitate egală cu 
omorul.  

 

― Blestemele au fost menite a fi mărturii grăi-
toare lăsate pe cărţile vechi, conturând însemnătatea şi 
valoarea cărţii. Care este perioada în care întâlnim ast-
fel de blesteme pe cărţile vechi şi care erau aceste cărţi?  

 

― Cel dintâi blestem pe o carte din Ţara Moldo-
vei a fost făcut, în mod firesc, pe un manuscris. Este 
vorba de Tetraevanghelul slavon cumpa rat de Ştefan 
cel Mare şi oferit bisericii ctitorite de el în Borzeşti, la 
3 noiembrie 1495, ca să-i fie „pomenire nestrămutată 
până stă acest hram”. Marele domn ameninţa pe „cine 
va strica şi va clinti această pomenire, fie episcop sau 
popă sau oricine, unuia ca acela să-i fie potrivnică 
Sfânta Născătoare de Dumnezeu în ziua înfricoşatei 
judecăţi a lui Hristos”. 

Următoarea imprecaţie apare tocmai în 1512, 
pe o Evanghelie slavonă de la Mănăstirea Neamţ. Gră-
măticul Dimitrie, scriind „cu dania şi învăţătura mitro-
politului Teoctist din Suceava”, îl înspăimânta pe „cine 
ar cuteza să-l ia de la acest sfânt lăcaş şi să-l ducă un-
deva aiurea, ori să-l vândă, să fie neiertat de Domnul 
nostru Iisus Hristos şi de smerenia noastră”.  

Și pentru că ne aflăm în preajma zilei Sfântului 
Nicolae, iată un alt exemplu: într-o duminică, la 3 iu-
nie sau iulie 1519, Matiiaş cămăraşul de vistierie din 
Suceava, care a cumpărat un Tetraevanghel, „l-a înnoit 
a doua oară” şi l-a dat în biserica Sf. Nicolae din Su-
ceava pentru sănătate şi iertarea păcatelor, cerea şi el 
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ca manuscrisul „să fie neclintit de la acea biserică a 
Sfântului Nicolae în vecii vecilor. Dacă cineva ar încer-
ca să-l strice sau să-l vândă, să fie blestemat de Dum-
nezeu şi de Preacurata Maica Domnului şi de 318 Pă-
rinţi de la Nicheia şi de Sfântul Părinte Nicolae şi de 
toţi sfinţii”. Observăm că spre deosebire de Ştefan cel 
Mare, cei doi donatori au trecut în rândul infracţiuni-
lor generatoare de pedepse preaînalte şi vânzarea căr-
ţii. Prin urmare, practica apăruse, iar cei ce puteau că-
dea în asemenea păcat erau mai ales vieţuitorii lăca-
şului care adăpostea odorul. Fapta era condamnabilă 
din cauză că, potrivit dreptului medieval, daniile ctito-
riceşti confereau dreptul de stăpânire asupra bunuri-
lor cedate, cei miluiţi având doar dreptul de folosinţă 
asupra lui, nu însă şi proprietatea. 

Prima tipăritură din Ţara Moldovei, Cartea ro-
mânească de învăţătură, a fost legată şi ea cu straşnice 
blesteme. Iată afurisenia scrisă în 1701 pe exemplarul 
dăruit de Ioan Moldoveanul în Gura Negrii: „Nime să 
nu o înstrăineze, iar de se va întâmpla, acela să fie blăs-
tămat de Dumnezeu şi de Maica Precista şi de Sfinţii 
Apostoli şi de Sfinţii Părinţi 318 cei din Nicheia şi alalţi 
sfinţi părinţi a 7 soboară mari a toată lumea şi de toţi 
alalţi sfinţi şi de ceata drepţilor. Să fie despărţit şi în-
străinat de tot binele vecinic, ca Sodoma şi Gomora, 
afurisit, trecleat, procleat, anatemat. Fierul rugineşte, 
piatra mucezeşte, lemnul putrezeşte, iar trupul aceluia 
să nu putrezească, ce să fie legat întru păcatul lui şi să 
fie partea lui cu Iuda, vânzătoriul lui Hristos, şi cu Arie, 
hulitoriul lui Hristos, şi cu toţii ereticii carii-s fiii pieri-
rei. Iară cei care veţi citi şi veţi învăţa dintr-această 
carte să fiţi drepţi şi zapisul nostru să nu-l stricaţi, 
<ca> să nu vă luaţi blăstămul ce-i mai sus scris.” 

Pe unele cărţi s-au scris şi blesteme savuroase, 
inspirate din vorbirea şi viaţa de zi cu zi. „Cine să va 
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afla să ia această carte <din satul Burzuc> să-i fie ca-
pul de piatră şi piatra de cap”, cel care „va risipi po-
mana” de la Aţintiş să fie blestemat de Dumnezeu „şi 
să fie pe dânsul biciurile ce sunt scrise în cartea aceas-
ta”. Cel care ar fi furat exemplarul de la Vad-Copalnic 
era blestemat „să fie negru ca dracu”, la fel cu cel care 
ar fi cumpărat exemplarul donat la Poiana Aiudului şi 
care risca să fie „drac întunecat, iară cine se va ţine cu 
dânsele şi nu va pomeni pe Palcău Ion să fie anatema 
cu tot ce are el”.  

Popa Aron din Varviţă, când a cumpărat un Pen-
ticostar (Râmnic, 1743), l-a blestemat pe „cine s-ar 
afla să o fure să fie afurisit de 318 Sfinţi cei din Ni-
cheia şi se intre dracul într-însu, să zbiere ca măgariu 
când îl mâncă lupii”.  

Cine s-ar fi ispitit să fure Vieţile Sfinţilor pe luna 
septembrie (Mănăstirea Neamţ, 1807) date schitului 
Gorovei ce îl avea ca patron pe Sf. Ioan Botezătorul era 
blestemat „să fii muncit de el până l-a răpune cu totul, 
să muncească în veci”. 

 

― Valoarea cărţilor este atât de mare, încât sus-
tragerea, pierderea sau înstrăinarea acestora atrăgea 
după ea blestemul? 

 

― Da, pentru că, din punct de vedere canonic, 
furtul obiectelor aflate în stăpânirea bisericii nu con-
stituie un simplu furt, ci unul grav, din categoria 
ierosiliei (sau sacrilegiului). Pravila lui Vasile Lupu 
(Iaşi, 1646) defineşte ierosilia astfel: „toate feliurile de 
greşeale cu câte să atinge omul de besearică, toate 
acelea să cheamă ierosilii”, păcat pe care Canonul 8 al 
Sf. Grigorie de Nyssa îl consideră de aceeaşi gravitate 
cu uciderea. Săvârşeşte ierosilie cel ce fură obiectele 
consacrate bisericii, deci şi cărţi. Prin urmare, nu este 
surprinzător că însemnările de pe marginea cărţilor 
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fac referire cu precădere la posibilitatea virtuală ca 
acestea să fie furate şi destul de rar înfăţişează un furt 
deja consumat.  

De asemenea, din multitudinea de însemnări pe 
care eu le-am cercetat, nu am întâlnit încă menţiunea 
unei pedepse fizice sau băneşti aplicate unui hoţ de 
cărţi, deşi colecţiile de drept bisericesc folosite în spa-
ţiul românesc medieval prevăd astfel de pedepse. De 
pildă, în Pravila de la Govora din 1640, în materie de 
penalizare mirenească, apare şi bătaia la spate şi peste 
tălpi a hoţului de biserici, iar Pravila lui Vasile Lupu 
stipulează că „dooă certări să dau furului: o certare 
iaste în bucatele lui, ce să dzice să întoarcă înapoi tot 
ce va fi furat; altă certare iaste asupra trupului său 
pentru greşală şi răutate ce va fi făcut”. Aceeaşi Pravi-
lă detaliază chestiunea, luând în calcul circumstanţele 
producerii faptei: „Carele va fura den besearică vreun 
lucru ce va fi svinţit, macar de va fi furat atunce întâi, 
să-l spândzure.”  

În alt loc, legiuitorul nuanţează: „Oricine va fura 
lucru sfinţit den loc ca acela cinstit şi svânt, pre acela 
să-l spânzure, sau să-l ardă de viu în foc; de aceasta 
după cum va fi voia giudeţului”. Și, mai departe: „Cela 
ce va fura lucru svinţit den loc nesfinţit sau lucru ne-
svinţit den loc svinţit, să va certa după cum va fi voia 
giudeţului, iară să nu i să ia viiaţa, alegând de va fi fă-
cut acest lucru de doaă, trei ori, după cum spune pra-
vila.”  

Severitatea pedepselor este justificată în mod 
desluşit de Dimitrie jitnicerul, după 1606, când a cum-
părat manuscrisul intitulat Patru împăraţi (sec. al 
XV-lea) şi l-a dat la Biserica Albă din Iaşi. Donatorul 
menţiona fără ocolişuri paguba produsă lăcaşului de 
cult de cel care ar fi luat cartea: „Cine o va lua de la bi-
serică şi nu o va da iarăşi la biserică şi va fi paguba 
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sfintei biserici să dea răspuns înaintea cumplitei şi ne-
făţarnicei judecăţi a lui Hristos”.  

Toate acestea sugerează faptul ca  furtul din bi-
serica  a apa rut ceva mai ta rziu î n ra ndul tranzact iilor 
cu ca rt i s i, data  fiind î ncadrarea sa canonica  de gravi-
tate egala  cu omorul, era destul de rar. 

 

― Care este primul blestem care înfierează furtul, 
scris pe o carte din Țara Moldovei? 

 

 Primul blestem care înfierează furtul, scris pe 
o carte din Țara Moldovei, apare la aproape un secol 
de cînd ieromonahul Gavriil Uric a scris celebrul său 
Tetraevanghel, păstrat azi la Biblioteca Bodleiană din 
Oxford, Marea Britanie. Abia la 25 mai 1528, monahul 
Evloghie, dăruind un Apostol mănăstirii Sălăgeni, trece 
în rândul faptelor rele şi furtul fiind, totodată, mult 
mai explicit cu pătimirile din Veacul de Apoi: „cine va 
îndrăzni să o strice sau va risipi dania şi întărirea 
noastră sau o va fura, ori o va vinde, să fie blestemat 
de Dumnezeu făcătorul cerului şi al pământului şi de 
Preacurata lui Maică şi de cei 12 Sfinţi Apostoli de 
frunte şi de 318 Părinţi care sunt la Niceea. Şi să-i fie 
soarta cu Iuda şi cu anatema şi sângele lui Dumnezeu 
asupra lui.”  

Cartea fiind atât de preţuită, în categoria furtu-
lui intrau multe fapte înrudite: luarea cu forţa, prin 
tâlhărie ori pradă şi chiar schimbarea locului iniţial 
stabilit de donator.  

La 14 septembrie 1731, un fiu al lui Pavăl Bujo-
ranul, fost mare sulger, a cumpărat şi a donat mănăs-
tirii Măgariul (jud. Vaslui) un Evhologhion (Bucureşti, 
1729), subliniind aceste nuanţe semantice: „Iar cine 
s-ar ispiti să o fure sau să o muti de la această sfîntă 
mănăstire, unii ca aceia, furi sau talhari sau mutători 
sfintii cărţi acestiia, unii ca aceia să fie afurisiţi de 
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Domnul Dumnezeu ce-au făcut ceriu şi pământul şi de 
Sfânta Precurata Fecioară Mariia, Maica Sfinţiii sali şi 
de toţi sfinţi şi de 318 Oteţi ce-au fost în Necheia. He-
rul, pietrile să putredască şi să răsăpască, iar trupul 
aceluia să stia întreg, nevătămat, să aibă parte cu Iuda 
şi cu spurcatul Arie, şi dat anaftemii; lovască-l bubeli 
lui Gheiză şi cutremurul lui Cain, să-l înghiţe pămîntul 
de viu ca Tan (sic!) şi Aviron. Şi aicia am scris eu, Pa-
homie ieromonah, fiind la aciastă mânăstioară de mai 
sus pomenită şi eu încă făcând sfânta leturghie. Pe 
unul ca acela, fur sau mutător acestii sfinte cărţi, cu 
acest blăstăm l-am blastamat de mai sus pomenit.”  

Mai clar în exprimare a fost Andreian, egumenul 
schitului Brazi, în februarie 1717, când a cumpărat un 
Molităvnic şi a invocat pedeapsa Sf. Onufrie, patronul 
schitului pentru „cine s-ar ispiti să o ie sau să o fure 
sau să ie cu săla de la svânta mănăstire, fără voie a lui 
Dumnedzău, unul ca acela să fie afurisăt şi anaftema, 
proclet şi treclet şi maranafta. Lemnele şi hierul şi pie-
trele şi tote câte sunt, să putredzască, dar trupul unuia 
ca aceluia să nu mai putredzască în vecii veacului, şi 
să aibă pârâşi la vreme giudeţul pe Svetii Onofrei, a 
căruia este hramul aice”. 

 

― Cărţile vechi, în special manuscrisele, fiind îm-
podobite cu preţioase ferecături din aur, argint şi pietre 
preţioase, au fost luate de multe ori ca pradă de război, 
deoarece noi, românii, am fost aici în bătaia tuturor 
vânturilor de-a lungul istoriei. Ce evenimente de acest 
fel ne-aţi putea prezenta? 

 

― Aşa este. Dacă egumenul Andreian se temea să 
nu-i fie luată cartea de vreun tâlhar pământean, mult 
mai frecvent cărţile constituiau pradă de război pentru 
oştenii din armatele care au călcat de atâtea ori terito-
riul Ţării Moldovei. Vă dau un singur exemplu din anii 
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1716-1717, din timpul invaziei comune a tătarilor şi a 
trupelor austriece conduse de căpitanul Ferenţ (întâm-
plare de pe urma căreia avem astăzi în Iaşi un monu-
ment – Crucea lui Ferenţ). La 13 februarie 1717, Mihail 
Racoviţă, domnul Ţării Moldovei, a pus să se consem-
neze povestea unei Liturghii arhiereşti (sec. al XVII-lea) 
furată în timpul acelor tulburări: „Dămu ştire pentru 
această sfântă Liturghie, precum am cumpărat-o de la 
tătari, cându au prădatu tătarii ţara, din fapta unui 
beţivu blăstămatu de un ficior a unui Dumitraşco logo-
fet, din neamul Ceaurescu, anume Vasile, ce au fostu şi 
stolnic. Care pradă şi robie ce au făcut de cându-i Mol-
dova şi pân acmu nu au fostu. Trebuie a-i zice toţi: fiiul 
pierzării. Ce oricare preot ar cânta sfânta leturghie pre 
această sfântă carte, să aibă a-l blăstăma la toate letur-
ghiile. Să n-aibă parte cu Hristos, ce cu Iuda şi cu tre-
cletul Arie şi cu toţi cei lepădaţi de Hristos. Şi am dat-o 
la biserica domniei mele din târgu, din Ieşi, ce este fă-
cută la Vamă, unde-i hramul Înviere Sfântului şi Drep-
tului Lazar, ca să fie acole păn-să va aşeza lucrurile, şi 
aşezându-să, iar să mergă unde au fostu mai nainte, la 
mănăstirea Bogdănii!” (din judeţul Bacău). 

 

― Blestemele scrise pe filele cărţilor vechi arată 
că uneori cărţile puteau fi şi victime ale diverselor răz-
bunări politice. Ne puteţi oferi câteva exemple? 

 

― Sigur că da. A fost cazul, de exemplu, al unui 
Tetraevanghel ferecat de Ion Golia, marele logofăt. La 
10 septembrie 1581, Teofan, mitropolitul Sucevei a 
scris pe dânsul: „Acest Tetraevanghel l-a făcut şi l-a fe-
recat Ion Golia marele logofăt, şi chinuindu-l Iancul vo-
ievod (Iancu Sasu), nefiind vinovat, în sfârşit i-a tăiat 
capul şi i-a luat toate averile şi acest Tetraevanghel, şi 
după aceasta fiind gonit Iancu din domnie, a fugit în 
oraşul Liov (astăzi în Polonia). Atunci şi eu, Teofan, 
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mitropolitul Sucevei, am fugit de frica lui Iancul, şi ră-
pind leahul toate averile lui, şi văzând şi acest Tetrae-
vanghel răpit de strein, şi scârbindu-mă cu duhul cum îl 
defaimă streinii latini, şi ca să nu piară amintirea fere-
cătorului lui, l-am răscumpărat de la leah, dând leşilor 
100 ughi pentru Tetraevanghel, şi neputând să-l scot de 
la el, şi încă silindu-i domniţa, şi cu mare greutate abia 
l-am scos din mâinile leşilor, şi am mai adăogat, dând 
încă 100 taleri, încât puţin de nu mi-am dat tot al meu, 
şi l-am răscumpărat. Atunci m-am întors înapoi şi am 
venit în ţara mea şi l-am dat la biserica zidită de mine, 
cu hramul Cinstitului Prooroc Mergătorul înainte şi Bo-
tezătorul Ioan în mânăstirea Răşca. Aşadar, cine din fiii 
panului Golăi îl va lua, sau soţia lui, şi voiesc să-l plă-
tească, pentru amintirea părinţilor lor, ci să dea banii 
de mai sus, 100 ughi şi 100 taleri mânăstirei Răşcăi, şi 
după plată sunt slobozi să-l ia. Iar altfel, cine se va ispiti 
să-l mute din biserică, acela să fie blestemat, de trei ori 
blestemat de Domnul Dumnezeu, de Botezătorul Ioan 
şi de smerenia noastră.” Observăm că nici măcar faptul 
că o danie provenea dintr-un rapt nu justifica anularea 
ei fără plata preţului corect.  

 

― Sunt situaţii în care din cauza fricii blestemu-
lui, cei care greşeau aduceau cărţile înapoi? 

 

― În mod sigur da. Furtul pret iosului obiect re-
prezentat de carte era un pa cat extrem de greu s i din 
aceasta  cauza  cel care î s i recunos tea gres eala putea fi 
iertat daca  aducea cartea î napoi.  

I n 1705, s-a scris pe un Triod slavon (Lwow, 
1699) că: „este a sfinţii bisarici a Banului din Iaş, iar 
cine ar fura-o sau ar lua-o făr(ă) ştire preuţilor să fie 
afurisit şi blăstămat de Domnul Dumnezău şi de Maica 
Precista, iar cine ar aduce-o la bisărică, să fie iertat şi 
blagoslovit”.  
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O fapta  remarcabila  era s i returnarea unei ca rt i 
ga site. Iata  exemplul ca torva manuscrise scumpe fura-
te de ta tari s i de cazaci. Pe un Tetraevanghel (sec. al 
XVI-lea) există o notă: „Acest Tetraevanghel a fost ro-
bit de păgânii tătari şi nu se ştie de la ce loc a fost îna-
inte şi cine l-a făcut. Şi l-a răscumpărat robul lui Dum-
nezeu pan Ioan Golâi, mare logofăt, şi a dat pe dânsul 
1200 aspri. Şi era stricat şi l-a îndreptat şi l-a înfrumu-
seţat, şi l-a dat în biserica lui Dumnezeu din târgul Ia-
şilor, la margine (biserica mănăstirii Golia, de astăzi), 
unde este hramul Înălţării Domnului Dumnezeu şi 
Mântuitorului nostru Isus Hristos, pentru sufletul său 
şi al soţiei sale Ana, şi al copiilor lor, şi al părinţilor 
lor, şi pentru sufletul aceluia care mai înainte l-a făcut 
şi s-a străduit.” O î nsemnare asema na toare s-a făcut şi 
pe aşa numitul Tetraevanghel de la Humor, ms. (1473): 
„În cursul anului 7165 a venit Timuş cu cazacii aici, în 
Ţara noastră a Moldovii, pe când se afla doamna lui 
Vasile voievod închisă în cetatea Sucevei. Şi pentru că 
Timuş Hmielniţchi era ginerele lui Vasile voievod, a 
venit cu oaste ca s-o ia din cetatea Sucevei şi în aceas-
tă vreme a prădat şi a ars bisericile şi a ocupat mănăs-
tirile şi sfânta mănăstire Humor, care avea tot felul de 
minunate scule, podoabe şi odăjdii, şi n-a mai rămas 
nimic din averea sfintei mănăstiri. Şi s-a întâmplat să 
fie luat şi acest sfânt Tetraevanghel în mâinile cazaci-
lor. Într-aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, am venit noi, 
cu oastea noastră şi cu a lui Gheorghe Rakoţi, măria sa 
cneazul Ardealului şi printre prăzile de la cazaci l-a lu-
at oastea ungurească de la cazaci şi a ajuns acest sfânt 
Tetraevanghel în mâinile unui mare general, pe nume 
Kimin Ianăş, şi de la luminăţia sa l-am răscumpărat eu, 
Gheorghe Ştefan voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn 
al Ţării Moldovei. Şi iarăşi domnia mea m-am milosti-
vit şi am dat acest sfânt Tetraevanghel înapoi la sfânta 
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mănăstire sus-numită a Homorului, să fie pomenire 
domniei mele şi ajutor atunci când va fi nevoie, pentru 
iertarea păcatelor şi fie ca până atunci să le răscumpăr.”  

 

― Ținând cont de valoarea mare a cărţilor, aces-
tea erau împrumutate în diferite scopuri? 

 

― Sigur că da. Aşa cum am spus, primele cărţi fi-
ind religioase, cronologic vorbind, mai întâi ele s-au 
împrumutat între biserici şi mănăstiri, asta însemnând 
că bisericile şi mănăstirile mai bogate, care aveau mai 
multe cărţi sau mai multe exemplare dintr-o carte, dă-
deau cu împrumut şi celor care nu aveau. Ulterior, a 
apărut şi împrumutul cărţilor de lectură între persoa-
nele particulare. Însă, trebuie spus că, deşi avea acor-
dul să ia o carte, dar nu o mai înapoia, făptuitorul tot 
intra sub incidenţa mâniei divine. Dând un Tetraevan-
ghel mănăstirii Solca la 1 august 1616, Ştefan Voievod, 
fiul lui Ştefan Tomşa, era foarte ferm: „Cine o va lua din 
sfânta mănăstire pentru oarecare trebuinţă sau cu bi-
necuvântarea soborului sau şi fără binecuvântare şi nu 
va înapoia-o iarăş la mânăstire, unul ca acela să fie afu-
risit şi de 3 ori afurisit de Domnul Dumnezeu şi de 
Preacurata şi Purure Fecioara Maica lui Hristos şi de 
Sfinţii Primi Apostoli Petru şi Paul şi de toţi sfinţii”. În 
schimb, cei care îşi recunoşteau greşeala şi aduceau 
cartea, erau iertaţi. 

 

― Cărţile fiind atât de importante, acestea au in-
trat în proprietatea individuală? Aveau oamenii epoci-
lor trecute cărţi proprii? 

 

― Desigur, numai că posesorii particulari de 
cărţi, până târziu, spre mijlocul secolului al XVIII-lea, 
erau destul de puţini. Din acest motiv, păstrarea cărţii 
în familie era legată cu straşnice blesteme. De exemplu, 
popa Ioan şi Stan au cumpărat un Tetraevanghel „să le 
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fie rugă lor şi femeilor lor şi copiilor lor şi părinţilor 
lor şi nepoţilor lor. Şi apoi s-a trudit şi popa şi Stan şi 
au spus cuvinte copiilor lor, fiilor şi fiicelor şi nepoţi-
lor şi rudelor lor, tuturor, să nu vândă această rugă, să 
fie îndreptare înaintea Domnului. După aceea, bleste-
mă popa şi Stan pe tot neamul pentru această carte, 
dacă cineva o va lua, sau din fii sau din fiice sau din ru-
dele lor sau hoţul care o va fura, sau cine o va vinde 
sau cine o va cumpăra, să fie blestemat de 318 Sfinţi 
Părinţi cei de la Niceea şi să fie osândit înaintea Dom-
nului la înfricoşata judecată”. 

 

― Cunoscând valoarea cărţii, ea reprezenta un 
bun doar pentru că, material vorbind, aducea beneficii 
sau erau urmărite şi alte scopuri?  

 

― Însuşirea cărţii şi mutarea ei din locul unde a 
fost donată iniţial era de neînchipuit pentru simţul co-
mun, neputând fi altceva decât rezultatul unui imbold 
diavolesc asupra omului. De exemplu, episcopul Efrem 
al Rădăuţilor a scris pe un Tetraevanghel, o Psaltire şi 
un Octoih, în anii 1613, 1614 şi 1624că „cineva numai 
cu îndemnare diavolească ar îndrăzni să-l ia şi să-l 
strămute de la mănăstire în alt loc, pentru fapta lui 
meritând să fie blestemat de Domnul Dumnezeu, făcă-
torul cerului şi al pământului, şi de Preasfânta lui Mai-
că şi de 318 Sfinţi Părinţi de la Nicheea şi de toţi sfinţii 
şi să aibă parte cu Iuda”. La rândul lui, Anastasie, epi-
scopul Rădăuţilor, scria pe Liturghierul (1641) dăruit 
mănăstirii Moldoviţa: „Cel ce din uneltire diavolească 
se va atinge să-l ia şi să-l mute din locul acesta în altul, 
unul ca acela să fie blestemat de Domnul Dumnezeu şi 
de Preacinstita Sa Maică. Şi să-i fie pârâş Arhanghelul 
Gavriil la înfricoşata judecată a lui Hristos”. Episcopul 
s-a considerat obligat să fie la fel de protector şi cu cea 
dintâi tipăritură din Ţara Moldovei, Cartea românească 
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de învăţătură (Iaşi, 1643), pe care a cumpărat-o pen-
tru a înzestra mănăstirea Moldoviţa, locul său de 
postrig, la 20 martie 1644. „Iar cine-l va îndemna dia-
volul de să va ispiti a lua pri însa şi a o muta di la aces-
ta loc într-altul sau a o vende cuiva, acela ca să fie 
blăstămat de Domnul Dumnedzeu şi de Preacurata a 
lui Maică şi să-i fie lui pârâş Arhanghelul Gavriil la în-
fricatul giudeţul lui Hr(istos) şi de nişte păcătoşi ca 
noi să fie neiertat în veaci.” Ceva mai înainte, Gheorghe 
din Lozna, pârcălab de Hotin, cu soţia Cristina, erau şi 
mai înverşunaţi la 22 martie 1599 când dotau biserica 
din cetatea Hotinului cu un Tetraevanghel ferecat: „Iar 
cine va îndepărta sau va lua această danie a noastră de 
la această sfântă biserică, sau o va pune zălog şi va 
mişca din acest loc sfânt, din cetatea Hotin, unde este 
hramul Adormirii Preasfintei Stăpânei noastre Născă-
toare de Dumnezeu, să fie blestemat şi afurisit de cei 
318 Sfinţi Părinţi şi de cei 12 Apostoli, să fie anathema 
în numele Domnului. Eu, Gheorghe pârcălab, împreună 
cu doamna mea, am vrea cu un asemenea om care ar 
voi să ia această sfântă carte şi să o îndepărteze din 
acest sfânt loc unde am dat-o noi, să ne întâlnim la Ju-
decata de Apoi, unde nu există făţărnicie.” 

 

― Cine erau autorii furtului de cărţi? 
 

― Autorii blestemelor îi ajută pe cercetători să 
afle categoriile de răuvoitori care şi-ar fi putut însuşi 
cărţile sau doar preţioasele lor ferecături. De exemplu, 
pe la 1604, un Tetraevanghel a fost cumpărat de fraţii 
Carp şi Simeon cu familiile lor, pentru satul Nestero-
veţ. Din însemnarea cu blestem pot fi aflate alte cate-
gorii de posibili stricători de danii de cărţi: „Cine va în-
depărta această carte cu numele Evanghelie din acea 
sfântă biserică, nici fecior, nici prieten şi nici preot, da-
că o va îndepărta, apoi cu el voi avea judecată înaintea 
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judecăţii lui Hristos, când Hristos însuşi va veni să ju-
dece viii şi morţii.” La un moment dat, cartea a ajuns 
în posesia medelnicerului Iordache de la Paşcani, care 
a donat-o bisericii din Cârligi. Bun cunoscător al mo-
ravurilor vremii sale, medelnicerul s-a asigurat şi el că 
oricare dintre cei care „s-ar ispiti să o înstreineze de la 
ace sfântă beserică unde au dat-o titorii, să fie afurisi-
tu şi anathima şi aranathima şi blăstămat de Tatăl şi 
de Fiiul şi de Duhul Sfântu şi de toate cetele îngereşti 
şi de trei sute şi opt Oteţi carii sintu la Nechidie (sic!) 
şi de Sfinţii Vasili cel Mare, Gligorie Bogoslovu şi Ion 
Zlataust şi de toţi sfinţii. Oricine s-ar greşi să o ie de la 
biserică, ori călugăru, ori preut, sau diacu, sau alţii din 
prostime, şi dacă va înţelege scriptura şi n-o va băga 
în samă, să o ducă de unde poronceşte scriptura, să fie 
afurisit de Dumnezeu şi de noi caria am scris aice”. Re-
iese din această însemnare că păcatul era mult mai 
grav dacă prădătorul ar fi ştiut să citească pe carte, ar 
fi înţeles cui aparţine, dar ar fi continuat să ignore 
dreptul asupra ei. 

 

― Care erau mijloacele prin care se depista dru-
mul cărţii din momentul furtului şi care era „soarta” 
acestora? 

 

― Înzestrând mănăstirea Dragomirna, mitropo-
litul Anastasie Crimca consemna, la 7 februarie 1616, 
pe o Psaltire cu tipic atât tranzacţiile posibile cu cărţi, 
cât şi locurile în care ele puteau fi duse: „Cu toate sunt 
6 cărţi dăruite; să nu aibă voie nimeni să le ia de la 
această sfântă mănăstire; şi cine va încerca să le ia sau 
să le vândă sau să le ducă cu vreo înşelăciune de la 
acest sfânt loc în altă mănăstire, sau în sate mireneşti, 
fără ştirea sfântului sobor, să fie blestemat şi de trei 
ori blestemat de Domnul Dumnezeu făcătorul cerului 
şi al pământului şi de Preacurata lui Maică şi de 318 
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Sfinţi Părinţi cei de la Niceea şi de toţi sfinţii şi de noi 
să fie neiertat şi în acest veac şi în cele viitoare şi să 
aibă parte cu Arie cele de trei ori blestemat şi cu Ev-
nomiie şi cu Siver cel fără cap şi cu alţi eretici şi cu Iu-
da trădătorul lui Hristos şi să putrezească trupul său 
cât timp va fi încă viu, care va fi întocmai ca şi mine, 
care cu multă sărăcie am fost pus să umblu în alte mă-
năstiri, cu multe supărări şi mi-am pus nădejdea mea 
în Maica noastră Născătoarea de Dumnezeu, căreia nu 
i se micşorează mila ei niciodată în veci.” 

 

― Deducem că şi cei care aveau în grijă cărţile 
erau responsabili direcţi pentru ele. Dacă erau furate 
sau înstrăinate în timpul cât ei se ocupau de ele, bles-
temul era îndreptat şi asupra lor? 

 

― Aşa este. Blestemul viza şi păstrarea necores-
punzătoare sau distrugerea cărţilor. Trăind într-o vre-
me în care manuscrisele erau împodobite cu bogate 
ferecături, Petru Rareş a vrut să se asigure că Tetrae-
vanghelul pe care l-a dat mănăstirii Xiropotam de la 
Muntele Athos, la 21 noiembrie 1535, îşi va păstra in-
tactă ferecătura: „Şi dacă va încerca cineva să-l ia de 
acolo sau să rupă argintul de pe el, acela să fie afurisit 
aici şi pe cealaltă lume”. Mai târziu, monahul Ioil, care 
a cumpărat o Evanghelie tipărită la Snagov în 1697 şi a 
dăruit-o schitului Lapoş, era şi el foarte înverşunat îm-
potriva virtualilor răufăcători – „Iară cinia s-ar întâm-
pla să o depărtiază cu gând desăvârşit di la sfânta be-
serică sau să o vănzi sau să furi sau să lipsască slovile 
aceste în vrun feli şi le strice, să fie blăstămat de Sfân-
ta Troiţă şi de Maica Precistă şi de cei 12 Apostoli şi de 
Sfinţii Prooroci şi de Sfinţii Mucenici şi de Prepodob-
nici şi de Precuvioşi şi de toţi sfinţii şi de cei 318 de 
Oteţă Sfinţi di Nichiia şi de cei 70 de Apostoli şi de toţi 
sfinţii. Hierul să putrezască, pietrile să putrezască, 
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pământul să să topască, iară trupul aceluia să şaze în-
tregu păn-la Sfântul judeţ şi atunci să aibă părtaş pre 
Sfinţii îngeri şi să fie în blăstămul lui Arie şi să păti-
mască creparea Iudii şi patima lui Avisalon şi să fie de 
trii ori procletu şi să aibă parte cu Iuda şi să rămăia 
supt mănie lui Dumnezeu şi de smerenie noastră încă 
să fie neiertat unul ca acela ce o ar fura sau o ar vinde 
această sfântă Evanghelie di la Sfânta Troiţă.”  

După încă vreo jumătate de secol, în anul 1744 
sau 1745, Gavriil a cumpărat cu 15 lei un Triod de 
Râmnic şi l-a dat pomană la sihăstria Dărmăneştilor, 
dar a pus să se scrie pe el un mare blestem: „Iară cine 
să va întămpla să o furi sau să o vănze sau să ascunze 
slovele sau să le raze sau să le strice cu niscare meşte-
şuguri sau or în ce feli a vre să o prăpădească şi să o 
răsipască de la Sfânta Troiţe cu gând desăvărşit să fie 
anaftima, să fie blăstămat de Sfânta Troiţe şi de Maica 
Precistă şi de cei 12 Apostoli, de cei 318 de Oteţ sfinţi 
di la săborul din Nichie şi de toţ sfinţii, să pătimască ca 
Iuda şi ca Arie şi ca Avisalon şi ca Ham şi de smerenie 
noastră încă să fie neiertat unul ca acela, precum şi 
mai sus s-au auzit.” Sensul menţiunii privitoare la stri-
carea slovelor este acela de a falsifica documentul, 
adăugând sau ştergând cuvinte pentru a modifica tex-
tul însemnării şi, implicit, menţiunea de proprieta-
te. Mergând mai departe în timp, la 15 decembrie 
1752, un Lupul R. nota pe Cartea românească de învă-
ţătură (Iaşi, 1643): „Iar cine au rumtu filile rumpă-i-se 
dzilile, dar nu ce i-au rumtu cu greşeală, cene ci-au 
rumtu într-adinsu, d-au fostu cu minte.” Şi, în fine, un 
mucalit a scris pe Apostolul (Bucureşti, 1743) aflat 
într-o biserică din Vatra Dornei: „Acestor slove le tre-
buie tarniţă, căci sunt prea mari: ar putea aduce cu 
dânsele mălaiu de la ţară! Dar nu-ţi iaste mai lesne să 
le faci mai mici, să nu mânjeşti cartea, că şeade rău?“ 
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― Ținând cont de toate acestea, să conchidem: se 
citea de-a lungul sutelor de ani trecuţi? 

 

― În ciuda multelor clişee istoriografice privi-
toare la Evul Mediu întunecat sau la epoca fanariotă 
păgubitoare pentru cultura română, înaintaşii noştri 
au fost oameni cărturari, educaţi şi instruiţi, mulţi din-
tre ei chiar culţi şi elevaţi. De pildă, în perioada în care 
limba greacă avea o mare răspândire în cultura noas-
tră, circula o expresie referitoare la tinerii educaţi şi 
instruiţi, spunându-se despre dânşii că sunt pedepsiţi 
cu învăţătura; sensul noţiunii de pedeapsă fiind diferit 
de cel de astăzi: în limba greacă, to pedepsi însemnând 
a învăţa carte.  

Numeroase însemnări fac referire la cititul cărţi-
lor ca act izbăvitor de păcate. La 5 august 1569, logo-
fătul Petru Albotă dăruia un Tetraevanghel Mănăstirii 
Putna „întru amintirea mea şi a părinţilor mei. De ace-
ea, părinţilor, mă rog, dacă cineva va începe să ceteas-
că în ea lucruri de mântuire, pomeniţi-vă şi pe noi în 
sfintele voastre rugăciuni, ca şi pe voi să vă pomineas-
că Hristos întru împărăţia sa cerească.” 

Iar pe la 1595, ieromonahul Dositheiu de la Put-
na a scris un Minei pe luna Februarie şi l-a dat Mănăs-
tirii Suceviţa „Întru pomenirea sa şi pentru sufletul 
părinţilor săi, veşnica lor pomenire. Şi pe cine îl va în-
vrednici Dumnezeu a citi şi a cânta pe această sfântă 
carte, să mă pomeniţi şi pe mine, păcătosul, în sfânta 
voastră rugă, ca să vă învrednicească şi pe voi Dumne-
zeu în sfânta sa împărăţie a cerurilor, amin.” 

Observăm că înţelegerea corectă a istoriei cărţii 
româneşti este inseparabil legată de tradiţiile cultura-
le şi de regulile canonice ale Bisericii Ortodoxe, deoa-
rece folosirea cărţilor a fost reglementată încă din pri-
mele secole ale Bisericii primare.   
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NICOLAE CREŢU,  
REPOTENŢAREA „DE LOGOS”  

A CUVÂNTULUI 
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Nicolae Creţu (n. 20 aprilie 1941, Bârlad, Vaslui) – 
critic şi istoric literar. Este fiul Eufrosinei (născută Gociu) şi 
al lui Neculai Creţu, subofiţer. A absolvit Facultatea de Lite-
re a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctor în 
ştiinţe filologice al aceleiaşi Universităţi din anul 1978, cu 
teza Construcţie şi semnificaţie în romanul românesc. 

A ţinut cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie ro-
mână la Universitatea „Paul Valery” din Montpellier, Franţa 
(1976-1979), unde a iniţiat editarea revistei de studii ro-
mâneşti „Dialogue”, şi la University of Washington din Seat-
tle, Statele Unite, în cadrul Programului Fulbright de 
schimburi academice internaţionale (1983-1985).  
 
Lucrări esenţiale: 

- Mélanges à la mémoire de Louis Michel (în colaborare), 
Montpellier, 1979; 

- Textes littéraires roumains (în colaborare), Montpellier, 
1979; 

- Cunoaştere. Creativitate. Comunicare (în colaborare), Iaşi, 
1981; 

- Constructori ai romanului, Bucureşti, 1982; 
- Relaţii româno-polone (în colaborare), Iaşi, 1995; 
- Actes. Journées de la francophonie (în colaborare), I-II, Iaşi, 

1996-1998; 
- O întâlnire astrală. Centenar Lucian Blaga – Ion Barbu (în 

colaborare), Iaşi, 1997; 
- Studia antiqua et archaeologica, în colaborare, Iaşi, 1998; 
- Auteurs européens du premier XXe siècle (în colaborare), 

Bruxelles, 2002; 
- Studii de slavistică (în colaborare), Iaşi, 2002; 
- Limba şi literatura română în spaţiul etno-cultural daco-

românesc şi în diaspora (în colaborare), Iaşi, 2003. 
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u siguranţă, în conştiinţa fiecăruia există imagi-
nea dascălului perfect, conturat într-un portret 
care rămâne undeva în adâncul sufletului şi în-
tr-un colţ al minţii, cuibărit pe vecie. Locuşorul 

acela este sfânt, e un altar pe care se jertfeşte, zi de zi, 
omul care te-a marcat pozitiv, care te-a învăţat, te-a 
condus spre deschiderea lumilor prin lectură, descope-
rindu-ţi un univers nou, în care vrei să te refugiezi şi să 
trăieşti veşnic.  

Veşnicia e locul minunat pe care îl dobândeşti 
contopindu-te cu fiecare cuvânt, propoziţie, frază, e lo-
cul unde te retragi şi meditezi la frumuseţile descope-
rite în lumi paralele, lumi care pot fi accesibile doar 
prin lectură.  

Să descoperi frumosul, zugrăvit uneori prin lite-
rele ţesute şi brodate, în cuvinte care se deschid în noi 
orizonturi, prin gustul de lectură asezonat uneori cu pi-
canterii şi vorbe de duh, e un lucru care ţine de mister, 
magie, întrucât farmecul cuvintelor te invită, ca într-un 
iureş, să pătrunzi, să înţelegi şi să descoperi sensurile. 

Toate acestea devin vibrante în momentul în ca-
re găseşti omul care să te conducă prin talentul didac-
tic, deschizându-ţi cheile de lectură, descoperindu-ţi 
noi sensuri, invitându-te pe veci să fii dedicat şi sclav 
cărţii.  

Acest om are „însemnele” perfecţiunii, are trăsă-
turi care-l clasează şi-l recomandă a fi numit dascălul 
model, omul care, odată intrat în sufletul tău, nu va gă-
si niciodată calea de ieşire, deoarece accesul îi va fi 
blocat pe veci.  

C 
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Gustul pentru lectură a fost deschis spre savoare 
de domnul profesor Nicolae Creţu, profesorul iubit nu 
doar de studenţii de la Litere, ci şi de studenţii de la al-
te facultăţi. Nu mare mi-a fost mirarea când întrebat fi-
ind de studenţii de aiurea, dacă-l cunosc pe domnul 
profesor Nicolae Creţu, în viziunea cărora era un mun-
te mai mare decât Ceahlăul, rugându-mă să intervin pe 
lângă Domnia Sa, pentru a-i primi la cursurile ţinute în 
universitate.  

Nu vă pot explica ce emoţii mă încercau când îl 
vedeam pe holurile universităţii, căutând intenţionat să 
mă intersectez cu Domnia Sa, pentru că simţeam că zi-
ua îmi va fi mai bună, înseninată fiind de pozitivismul 
cu care ne încărca pe fiecare, stăpânindu-ne cu privirea. 

Întotdeauna am fost atras de contrarii: mic de 
statură, dar mare la caracter; cu ochii mici, dar atent la 
toate detaliile, aşteptând, ca un al doilea Moromete, să 
întâlnească oameni cu care să comunice, fiind suficient 
să pornească la drum ca toate să prindă viaţă. 

Profesorul Nicolae Creţu a fost veriga care a unit 
lanţul incursiunii prin facultate, rămânând adânc cui-
bărit în sufletul şi inima de student, dar şi de om ma-
tur. Mulţumesc lui Dumnezeu că, prin prisma meseriei 
pe care o am, am avut ocazia de nenumărate ori să-l în-
tâlnesc pe cel care mi-a fost profesor, crescându-mi 
inima că am avut ocazia să-l intervievez pe modelul 
din viaţa mea, mândru fiind că rolurile s-au inversat 
oarecum. Deşi greutatea acestui om nu poate fi nicio-
dată cântărită, m-am simţit „un om mare”, da, recu-
nosc, pentru că l-am intervievat pe domnul profesor, 
având acum ocazia să mă apropii şi să-l cunosc, să-l 
descopăr şi pe omul Nicolae Creţu. 

Primele interviuri au stat sub semnul emoţiei, 
pentru că îmi era frică să adresez întrebările unui ast-
fel de om care este cu mult prea departe de lumea în 
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care ne învârtim, este un scriitor perfect, un vizionar al 
operei, un critic şi un teoretician profund, care dă o in-
terpretare proprie şi astfel unică operelor artistice. 

Primele interviuri au fost legate de imaginea ţi-
ganilor în literatura română şi cea universală, urmate 
fiind de întrebările pe care i le-am adresat Domniei Sa-
le pentru ca acestea să fie publicate în Memoria oraşu-
lui, pentru că un astfel de nume nu avea cum să lip-
sească. 

Suntem mai bogaţi cu oameni dăruiţi de Dumne-
zeu Iaşului şi culturii ieşene, cu oameni care vor rămâ-
ne în istorie pe vecie, pentru că au trecut odată pe aici 
şi şi-au lăsat însemnele bine întipărite pe băncile uni-
versităţii ieşene, în sufletele şi minţile studenţilor, în 
aerul pe care-l respiră şi expiră Iaşul în întregul uni-
vers. 

Un profesor ca acesta îşi depăşeşte generaţia, la 
fel cum Eminescu şi Bacovia şi-au depăşit curentul. 
Să-l ţină Dumnezeu întru mulţi ani, ca să se poată bu-
cura cultura şi să poată anima toate invitaţiile prin 
prezenţa şi cuvântul Domniei Sale. 

Prin acelaşi cuvânt omnipotent, instrumentul pe 
care îl deţine şi-l mânuieşte Domnia Sa, îl invităm să ne 
dezlege minţile, dând cursivitate ideilor şi interviului 
care curge parcă de la sine.  

 
 
― Domnule profesor, când a fost sădit şi dezvoltat 

gustul pentru literatură? 
 

― Aş zice că mi-a plăcut întotdeauna să citesc, 
dar sigur că această dragoste a început încă din copilă-
rie, cu toate că nu erau cărţi multe în casa părintească. 
Mama era casnică, tatăl, subofiţer de administraţie în 
armată, făcuse un liceu comercial; dar cărţile pe care 
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le aveam nu erau pentru copii, nu erau pentru vârsta 
noastră. Abia când am intrat în şcoală, împreună cu 
fratele meu mai mic cu doi ani, părinţii au început să 
ne cumpere cărţi. Îmi amintesc că printre primii au-
tori citiţi, graţie acestor cărţi cumpărate de ei, care, de 
fapt, erau cadouri de Crăciun şi nu numai, se regăseau 
Hans Christian Andersen, Fraţii Grimm, Creangă al 
nostru. Mai târziu, am avut o pasiune pentru Jules 
Verne, cred că citisem tot ce era în limba română scris 
de el, în perioada gimnaziului, când toţi visează să fie 
marinari şi aviatori. Am împrumutat foarte multe cărţi 
de la o Bibliotecă Aarhus, în anii 1950, fiindcă era şi în 
drumul către şcoală, a Bârladului meu natal, şi vreau 
să vă spun că biblioteca era foarte bogată. 

Bibliotecarii de acolo împrumutau cărţi şi copii-
lor ca mine, nu numai adulţilor, pentru că nu era prea 
multă birocraţie în înscrierea şi completarea fişelor de 
cititor. Adesea, bibliotecarii se mirau că restituiam 
cărţile prea repede şi de câteva ori chiar m-au verifi-
cat dacă le-am citit. 

 

― Cum arăta copilul Nicolae Creţu, dar adultul? 
Povestiţi-ne despre copilărie, studii, impactul cu lectu-
ra. 

 

― Îmi amintesc de o vorbă de-a lui George Căli-
nescu despre copilăria sa, o vorbă rostită, scrisă, amin-
tindu-şi ce a gândit în momentul în care intră în con-
tact cu o fotografie din copilărie: Cine eşti tu, 
băieţelule? 

Ştiu că în copilărie m-am bucurat că aveam, în 
casă, un aparat de radio, pentru că nu erau ca acum te-
levizoare, calculatoare etc. Radioul, în acea perioadă, 
reprezenta ceva, de exemplu teatrul la microfon mi-a 
creat o adevărată dragoste pentru arta dramatică, co-
chetând o perioadă cu teatrul şcolar pentru că-mi 
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plăcea foarte mult şi visam să fiu actor sau, mai cu-
rând, regizor. Că am renunţat la gândul acesta, mi-a 
prins bine mai târziu. 

Copilăria şi adolescenţa reprezintă rădăcinile 
formării, modelării şi evoluţiei de mai târziu. Ştiu că 
mi-a plăcut întotdeauna să ascult, de pildă, teatru la 
microfon. Nu aveam teatru în Bârlad în acea perioadă, 
ci s-a făcut mai târziu, când deja eram spre sfârşitul li-
ceului (Teatrul „Victor Ion Popa”), dar veneau unele 
teatre în turneu şi dădeau spectacole; chiar ţin minte 
că învăţătoarea m-a luat împreună cu copiii ei şi cu în-
că vreo doi colegi de-ai mei de clasă la spectacole ale 
Teatrului „Ţăndărică”.  

Studiile au fost decisive în ceea ce priveşte dra-
gostea pentru cultură, în sensul larg al cuvântului, 
dragostea pentru idei noi, pentru adevărata artă. 

În gimnaziu, am avut ca profesoară de română, 
doar doi ani, pe soţia poetului George Tutoveanu, poet 
bârlădean, sămănătorist, şi a contat foarte mult pentru 
mine. Mi-a dat aripi în acea perioadă, apreciindu-mi o 
compunere şcolară despre Umbra lui Mircea. La Cozia, 
de Grigore Alexandrescu, citând câteva fraze despre 
ceea ce scrisesem, apreciindu-mi modul de gândire şi 
interpretare a versurilor.  

În perioada liceului, un rol important în forma-
rea mea l-a jucat profesorul de limba şi literatura ro-
mână. Şi astăzi, când scriu ceva, mă întreb, prima dată, 
dacă i-ar fi plăcut profesorului ce-am scris, atât de ma-
re a fost influenţa acestui om, care a devenit parte din 
mine, din gândirea selectivă, fiind cu adevărat un pro-
fesor bun.  

Împreună cu câţiva colegi, ne pregăteam pentru 
o emisiune radio, unde aveam un concurs cu elevii de 
la un liceu din Huşi, pe tema scriitorului Mihail Kogăl-
niceanu. De aceea eram invitaţi, deseori, acasă la 
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domnul profesor, pregătindu-ne suplimentar, spre în-
cântarea noastră, acesta dezvăluindu-ne şi lucruri in-
teresante din viaţa lui. Am fost martorii unor scrisori, 
ai unor corespondenţe dintre domnul profesor şi scri-
itorul Eugen Ionescu, cu care fuseseră coleg la Univer-
sitatea din Bucureşti. 

M-am adaptat greu stilului său în primul an de li-
ceu, însă pe urmă am înţeles că nu ne cere altceva de-
cât să gândim, pe primul loc fiind gândirea cognitivă. 

 

― Care a fost cartea de căpătâi în care v-aţi regă-
sit şi aţi trăit alături de personaje. Poate vă amintiţi un 
fragment, un capitol definitoriu din timpul incursiunii 
care să reprezinte simbolul de credinţă, de morală, de 
viaţă? 

 

― Este foarte greu de făcut o alegere aşa, pe mo-
ment, dar dacă mă gândesc bine la primele experienţe 
de lectură care au lăsat urme adânci în conştiinţa mea, 
impresii puternice, într-adevăr, să poţi stabili un ra-
port special cu anumite personaje ale unor mari scrii-
tori este dificil... dar, cu siguranţă, aici intră scriitorii 
noştri, de pildă, un autor cum este I.L. Caragiale nu 
poate fi trecut cu vederea, evidenţiat prin ironia lui, 
ironie pe care am regăsit-o şi la profesorul de liceu, 
modelul şi calea care mi-au insuflat frumosul prin lec-
tură, învăţându-mă să receptez bine un autor ironic de 
talia lui Caragiale. Este adevărat că nu te identificai cu 
personajele scriitorului, în general ironizate, dar te 
identifici, mai curând, cu optica ironică a acestuia.  

Un alt autor care mi-a plăcut şi-mi place foarte 
mult este Camil Petrescu. Impresia făcută de Ultima 
noapte de dragoste, întâia noapte de război a rămas pe 
viaţă. Este una dintre cărţile mari ale literaturii noastre. 
Dintre străini, la orizontul vârstei respective, mi-a plă-
cut Mark Twain cu Tom Sawyer, o carte a adolescenţei, 
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cu umor; un alt Creangă al literaturii. Mi-a plăcut foarte 
mult romanul Crimă şi pedeapsă al lui F.M. Dostoievski, 
preferându-l, chiar astăzi, din foarte multe puncte de 
vedere, cu toate că îmi plac şi romanule Fraţii Karama-
zov şi Idiotul.  

 

― Cum începe povestea despre familie, universi-
tate, viaţă? 

 

― Am cunoscut-o pe soţia mea când eram amân-
doi studenţi... şi acuma glumesc cu ea, pentru că prima 
oară am stat de vorbă la o şedinţă a Asociaţiei Studen-
ţilor; ea era în anul I, iar eu în anul al III-lea, şi trebuia 
să facă un proces-verbal. Ea neavând experienţa nece-
sară, m-am oferit „să-i ofer consultanţă”. A făcut, ca şi 
mine, română pură şi ne-a părut rău amândurora că 
nu era şi pe vremea studenţiei noastre formatul acesta 
de astăzi, limba română cu o limbă străină, pentru că 
ne plac limbile străine. O limbă străină sau mai multe 
sunt, într-adevăr, ferestre deschise şi spre alte culturi 
şi, astfel, îţi poţi vedea mai bine şi propria ta cultură... 

Fiica noastră, care la rândul ei are şi ea o fată 
studentă în anul al II-lea, a făcut tot Litere, secţia 
Franceză-Engleză. Nu a vrut să facă română, pentru că 
nu a acceptat să-mi fie studentă. A decretat: „Nu voi 
face română, ci două limbi străine.” 

 

― Cum arată portretul profesorului care v-a în-
drumat paşii spre lectură? 

 

― Profesorul Ţuperman, despre care am vorbit... 
el a fost călăuzitorul care a avut un rol decisiv în for-
marea mea. După aceea, în facultate, au fost mai mulţi: 
profesorul Constantin Ciopraga, căruia i-am fost ani la 
rând asistent şi care m-a ales pentru literatura secolu-
lui al XX-lea, literatura interbelică, în special.  
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Un rol important în formarea mea l-au jucat şi 
profesorii Liviu Leonte, Ion Sârbu, profesori specia-
lizaţi în literatura secolului, acum, devenit trecut. 

În ceea ce-l priveşte pe profesorul meu de la Li-
ceul „Gh. Roşca Codreanu” din Bârlad, aş vrea să subli-
niez un lucru: el este cel care ne-a învăţat că, înainte 
de toate, studiul literaturii în şcoală nu trebuie să fie 
un studiu reproductiv.  

Pe atunci, în pedagogie, nu se vorbea de proble-
matizare, dar el avea instinctul problematizării. Scotea, 
cum spunea el, „întrebarea la concurs”, adică o între-
bare adresată întregii clase, fiind acceptate toate răs-
punsurile, chiar şi cele greşite, pentru că aici nu ai voie 
să contrazici, să critici pe nimeni, cultivându-le, astfel, 
dorinţa de a se remarca şi a gândi spre literatură. 

Metoda problematizării mi se pare că lipseşte, 
de multe ori, în şcoala de astăzi. Îi întreb pe studenţii 
din anul I, avertizându-i de la început că nu vreau cita-
te, nu vreau reproduceri, trimiteri la critici, la manua-
lele de liceu, cum gândesc despre o anumită operă sau 
despre un scriitor român sau străin, operele fiind fil-
trate prin propria conştiinţă, cu putere de analiză, de 
sinteză, şi nu prin comentarii gata fabricate, studiate 
şi interpretate de alţii, eventual tocite de aceştia. De 
foarte multe ori, vezi o mirare în ochii lor, pentru că 
sunt obişnuiţi, din păcate, să citeze, să reproducă. 

 

― Când şi cum s-a produs marea întâlnire cu 
Franţa şi S.U.A.? Care este experienţa câştigată în urma 
colaborării cu aceste două state? 

 

― Cum am spus mai devreme, regret că pe vre-
mea studenţiei noastre nu existau specializările de as-
tăzi, unde o altă limbă are un rol foarte important, în-
trucât mi-au plăcut întotdeauna limbile străine.  
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Este adevărat că în perioada gimnaziului şi a li-
ceului nu se studiau decât rusa şi franceza, fiind singu-
rele limbi străine, apoi, mai târziu, au apărut clase de 
studiu în limba engleză, respectiv limba germană.  

Din cauză că, şi am să regret asta cât trăiesc, 
limba rusă „ne era băgată pe gât”, simţindu-se şi ştiin-
du-se că este rezultatul unei Românii ocupate, fiind 
trupe sovietice în ţară, după război, tendinţa era de a 
respinge şi, astfel, nu m-am putut apropia de limba ru-
să pentru a o învăţa. Mai târziu, în facultate, colegul 
meu Ioan Lobiuc, din neam de ucraineni din nordul 
Moldovei, ştia limba rusă, încât citea lingvistică occi-
dentală tradusă în ruseşte, pentru că ruşii traduceau 
totul... Îl invidiam, oarecum, pe acesta, pentru cultura 
bogată şi vorbirea curentă a unei limbi atât de grele, 
precum este rusa.  

În România, autorii burghezi, occidentali, nu 
erau traduşi, nici din literatură, nici operă savantă sau, 
ştiu eu, filosofie ş.a.m.d. 

Rezultatul a fost că aproape toată energia aceas-
ta intelectuală am investit-o în limba franceză, ca lim-
bă străină, şi nu în limba rusă, şi-mi pare foarte rău că 
am tratat-o aşa de superficial.  

Astăzi, le spun studenţilor mei că una dintre ce-
le mai bune alegeri a lor ar fi studierea limbii ruse sau 
germane, care, de obicei, sunt ocolite, părând mai difi-
cile pentru români, existând şi aici o explicaţie..., dar 
nici nu sunt pe tapet, nu sunt la modă, precum este cu 
„rom-gleza”, care acum stâlceşte limba română. 

Am avut o profesoară extraordinară de limba 
franceză, doamnişoara Asmiovici, care ne cultiva inteli-
gent, cu subtilitate şi fineţe, interesul pentru limba 
franceză. Pentru a învăţa limba franceză ne dădea 
cărţi din biblioteca personală pentru a le traduce, îm-
prumutându-ne şi din revistele comuniste franceze, 
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care veneau în România, „Le Monde” sau „L'Huma-
nité”.  

La sfârşitul anului, la premiere, în timpul liceu-
lui, am primit discursurile lui Jack Duclos în limba 
franceză, cartea ajutându-mă mult la exerciţiul limbii. 
Din acest interes pentru limbile străine, mi-am dorit 
să fac un curs intens de limba engleză, pentru că fran-
ceza lui Voltaire o înţelegeam şi o scriam, putând con-
versa fără dificultate.  

Engleza mi se părea dificilă, puţin ridicolă, mai 
ales când începi să reproduci pronunţia engleză sau 
americană pe care o auzeam din filme. Am simţit ne-
voia că este impus un curs de limbă engleză, lucrând 
intensiv 12-14 ore pe săptămână.  

Irina, fiica noastră, era mică şi stăteam cu rân-
dul cu ea, şi, astfel, am făcut acest curs, încât, la sfârşi-
tul acestuia, aveam un nivel de conversaţie şi de re-
dactare acceptabil. 

Apoi, au venit stagiile la Universitatea „Paul Va-
léry” din Montpellier, o instituţie de învăţământ care 
avea peste opt secole de existenţă, universitate la care 
a fost student, printre alţii, şi François Rabelais, dar 
nu la Litere, ci la Medicină.  

Pentru că am avut şansa succesiv, întâi, în Fran-
ţa, unde am stat trei ani şi jumătate, apoi în S.U.A., fi-
ind profesor universitar, având cursuri, examene, pre-
darea limbii române pe diferite niveluri studenţilor de 
acolo, mi-a oferit posibilitatea să fac un fel de cenaclu 
cu traduceri, împreună cu aceştia. 

Din punct de vedere cultural, Franţa este un fel 
de „buric” al Europei.  

După Franţa, am urmat stagiul în Statele Unite, 
unde a trebuit să schimb imediat sistemul de referin-
ţe, pentru că aici mi s-a deschis o altă lume, cu oameni 
care gândesc altfel, societatea este construită pe alte 
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tipare. Este o ţară populată de oameni care sunt, ma-
joritatea, în cel mai bun caz, la a treia sau a patra ge-
neraţie de americani, deci imigranţi în fond, dar o ţară 
mult mai deschisă spre alte culturi. Studenţii sunt in-
teresaţi de română, de polonă şi de alte limbi şi cul-
turi, mai deschişi şi mai interesaţi decât francezii, pe 
partea aceasta a studierii limbilor străine. 

 Pe de altă parte, Franţa te învaţă să preţuieşti şi 
să te fereşti de excese, să preţuieşti rafinamentul, pen-
tru că este ţara rafinamentului prin excelenţă, inclusiv 
în literatura lor.  

Americanii au vigoare, încât atunci când au înce-
put să imite literaturile europene, vorbesc de marii lor 
scriitori de acum, faţă de William Faulkner, Ernest He-
mingway şi ceilalţi, au pierdut atuul lor esenţial, toc-
mai pentru că aveau mai puţină fineţe, mai puţin rafi-
nament, mai puţină forţă. 

 

― Fiindcă aţi amintit de Franţa, domnule profe-
sor, îmi vin în minte, acum, scriitorii ruşi Nina Berbero-
va, Vladimir Nabokov, Andrei Makine, exilaţi aici, care 
au creat, au editat reviste, au scris chiar în limba fran-
ceză. Au găsit aceştia rafinamentul despre care vorbiţi? 

 

― Da, s-a produs o simbioză între culturi. Cultu-
ra rusă este o cultură de mare vigoare şi de mare pro-
funzime. Este de ajuns să vezi un roman rusesc ecrani-
zat de către americani şi observi că se pierde foarte 
mult din ceea ce este cu adevărat fondul rusesc. Nu au 
acces la ceea ce-i distinge pe ruşi cu adevărat. 

Ai amintit de imigraţia rusă în Franţa, rezultat al 
revoluţiei din 1917; atunci a fost cel mai mare val de 
refugiaţi, aristocraţi şi albi, faţă de bolşevicii care câşti-
gaseră puterea. Ceea ce este de remarcat este ce s-a în-
tâmplat şi cu emigraţia românească de după cel de-Al 
Doilea Război Mondial. Aceşti emigranţi din culturi 
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diferite, inclusiv cea românească, au vitalitatea lor, 
pentru că au gândit exilul ca pe o competiţie culturală 
făcută fără libertate în ţările lor. 

 

― Scriitorii secolului al XX-lea definesc şi mar-
chează o parte a literaturii. De ce Liviu Rebreanu, Camil 
Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu? De ce Ion Bar-
bu, Lucian Blaga şi Tudor Arghezi? 

 

― În ceea ce-i priveşte pe romancierii care au 
constituit obiectul tezei mele de doctorat şi ai cărţii 
Constructori ai romanului (Bucureşti, 1982), Mihail 
Sadoveanu a fost scriitorul preferat, care iniţial a re-
prezentat punctul meu de interes, întrucât voiam să-l 
cuprind în teza de doctorat, însă venise un decret 
de-al lui Nicolae Ceauşescu şi teza de doctorat trebuia 
limitată la 200 de pagini. Atunci am discutat cu profe-
sorul Constantin Ciopraga, cel care era coordonatorul 
tezei de doctorat, şi am restrâns la cei trei, care sunt 
mai uşor de adus în aceeaşi matcă comparativă din 
punctul de vedere al sensului, implicit în structura ro-
manelor lor: sens, viziune, felul lor de a vedea omul, 
omenescul, lumea. 

Noi avem mari poeţi, însă dificultatea este în poe-
zie enormă: prin traducere în alte limbi se pierd nuan-
ţele importante, de exemplu Ion Barbu, George Baco-
via, Lucian Baga, Tudor Arghezi sunt unici în perspec-
tivă universală, în orizontul larg deschis şi trebuie să-i 
convingi comparând, mai ales cu studenţii, la universi-
tate, să-i convingi pe românii noştri că nu avem moti-
ve să stăm cu fruntea coborâtă şi avem potenţial cre-
ativ absolut fără niciun complex, nici de superioritate, 
dar nici de inferioritate faţă de alte culturi.  

Acelaşi lucru îl putem spune şi despre autorii de 
mai târziu, precum Nichita Stănescu, Marin Sorescu, 
Gelu Naum, autori extraordinari, de altfel. 
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― Care sunt scriitorii, tinerele talente, pe care 
le-aţi promovat şi ajutat pentru a-şi dezlega vocea inte-
rioară prin intermediul condeiului? 

 

― Păstrez raporturi foarte bune cu studenţii de 
vârf, chiar ei se remarcă în mod deosebit, nu pe stu-
denţii de nota 10, ci personalitatea lor vie, spiritul cri-
tic, chiar capacitatea de a intra într-un dialog polemic 
cordial cu profesorul lor, cu mine. Îi încurajez să facă 
asta, iar sfatul meu către ei, la începutul studenţiei, es-
te să abandoneze mentalitatea şcolară, cea reproducti-
vă. Nu să-i facă neapărat plăcere profesorului calitatea 
şcolii, inclusiv a universităţii, ci depinde de exigenţa 
reciprocă a studenţilor faţă de profesori, nu numai a 
profesorilor faţă de studenţi. Important este să ne ce-
rem unii altora ca universitatea să fie universitate, dia-
logul încurajat şi stimularea de a gândi cu propriul cap. 

 

― Cum arată o zi din viaţa scriitorului, omului, 
familistului Nicolae Creţu? 

 

― În primul rând, sunt foarte matinal şi cele mai 
productive ore sunt cele de dimineaţă, îmi ajung cinci 
ore de somn, nu adorm foarte târziu, dimineaţa de la 
ora cinci pot să lucrez până pe la zece, şi acesta este 
un timp foarte productiv, pentru că este linişte, toată 
fiinţa ta este odihnită. Uneori, mă trezesc cu gândurile 
legate de ceea ce am întrerupt în ziua precedentă, re-
luând activităţile, iar mare parte din timp trece cu citi-
tul şi scrisul. De obicei, după ora zece, evadez, ies din 
casă, simt că mişcarea îmi face bine, pentru că fac jur-
nalism cultural, având rubrică permanentă în „Ziarul 
de Iaşi”, intitulată Cetatea universitară. Pentru ca tex-
tul să fie publicat în acest ziar sunt prezent la mai 
multe manifestări culturale din Iaşi, de unde-mi selec-
tez informaţia la rece, apoi o editez.  
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Îmi place ceea ce fac şi, astfel, îi stimulez şi pe 
studenţii noştri. 

Îmi place dialogul, îmi place dezbaterea autenti-
că, nu simulată, nu întrebări şi răspunsuri paralele, ci 
mizez pe adevărata întrebare şi pe adevăratul răspuns. 

 

― Povestiţi-ne despre realizările din cei patru ani 
în care aţi fost directorul Editurii Junimea. 

 

― Era perioada de după căderea lui Nicolae Cea-
uşescu, o perioadă foarte dificilă editorial, eram la Ju-
nimea, numit de Andrei Pleşu, ministru al Culturii de 
după căderea vechiului regim. Înaintea mea fuseseră 
şi alţii solicitaţi pentru această funcţie şi, poate, mai 
înţelepţi ca mine şi mai prudenţi, refuzaseră, însă eu 
am acceptat cu gândul că aş putea să schimb, în pro-
funzime, lucrurile la Editura Junimea. Adică, să avem 
redactori foarte buni, redactori critici; după mine, ac-
tul editorial este un act critic prin excelenţă, dai dru-
mul sau nu dai drumul manuscrisului către tipar şi că-
tre public, către cititori. Ei, am avut nişte iluzii care 
s-au corectat în faţa realităţilor, pentru că era o peri-
oadă în care preţurile (hârtiei, tiparului etc.) se schim-
bau de la o săptămâna la alta şi nu de la o lună la alta. 
La o editură de stat precum era Junimea, făceai anche-
tă de tiraj ca să ştii dacă editezi sau nu titlul respectiv, 
dacă din punct de vedere financiar (economic) rentea-
ză şi pentru că se schimba calculul de preţ, se schimba 
şi ancheta de tiraj. Totuşi, chiar şi în condiţiile acestea, 
am reuşit să fac nişte modificări, începând de la com-
ponenţa redacţiei, unde unii au plecat de bunăvoie, iar 
alţii au rămas să lucreze cu noi. Cei care i-au înlocuit 
pe cei plecaţi, dar şi cei care au rămas făceau, într-ade-
văr, o echipă bună. Din păcate, condiţiile acestea con-
tabiliceşti, apariţia editurilor particulare sau explozia, 
suntem în anii 1990-1991, ziarelor, ungeau tipografia 
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Dosoftei, singura din Iaşi, neavând nicio altă alegere în 
acel moment. În acest context, editura Junimea trebuia 
să aştepte ca întâi să iasă de sub tipar ziarele, cărţile 
pentru care editurile particulare dădeau „atenţii” tipo-
grafilor, în plus editurile particulare erau susţinute şi 
din străinătate, pentru că cele de stat erau socotite în 
afara ţării drept comuniste, ceea ce era o prostie.  

Dincolo de toate acestea, în acea perioadă, au 
fost câţiva autori pe care i-am editat şi încurajat să 
scrie şi să publice; de pildă, Mirel Cană, care este cel 
mai bun, după mine, dintre autorii aceştia pe care îi 
ştiam din studenţia lor drept talentaţi. Mirel Cană, mu-
zeograf, care semnează sub pseudonimul Şerban Ale-
xandru, este un scriitor foarte bun, cu gust, cultură, 
profunzime, de altfel, cred că unul dintre romanele lui 
reprezentative va apărea, în curând, la o editură ame-
ricană, ceea ce este un semn de succes şi dincolo de ho-
tarele României. 

Au fost mulţi scriitori care, încă din studenţia 
lor, îmi dădeau la cenacluri sau la cursuri manuscrise-
le, începuturi de poezie, proză, eseu, uneori şi drama-
turgie, dar, mult mai rar. Cu mulţi am păstrat legătura, 
unii au renunţat la scrisul literar din diferite motive, 
alţii au continuat, au perseverat.  De pildă, Doina Ruşti 
a fost studenta noastră, Ruşti fiind numele de după 
una dintre căsătorii... Doina Stănculescu era o studen-
tă de vârf, o minte inteligentă şi îndrăzneaţă, cum se 
vede şi acum în scrisul ei. Doina Ruşti este o autoare 
de prim plan în momentul de faţă. Constantin Dram, în 
acea perioadă, a început foarte bine ca prozator, dar 
nu a continuat, ci a trecut pe critică. 

 

― Sunteţi „balanţa” mai multor generaţii. Cum 
arată studentul din trecut şi cum arată cel de astăzi? Ti-
nerii universităţilor de litere au dezvoltat gustul pentru 
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lectură, pentru cultivarea frumosului prin citit? L-aţi gă-
sit pe acel Niculaie Moromete al zilelor noastre? 

 

― Există, sigur că există, şi acum vârfuri şi 
aceasta se simte, aşa de bine, în special, la anul I; dacă 
ai cursuri cu bobocii, simţi imediat dacă vin de pe mâ-
na unor profesori adevăraţi, pentru că deja au un înce-
put de formare a gustului, întrucât li s-a cultivat deja 
simţul critic; se văd lecturile, adică genul acesta de 
foşti liceeni, deveniţi boboci, care nu şi-au făcut aşa-zi-
sele eseuri şcolare „pe ciupeli” şi „peticeli” de pe inter-
net, nu, ci pentru a face acel eseu, aceştia chiar au citit.  

Există şi partea opusă: să întâlneşti, la Litere, 
uneori chiar spre sfârşitul studenţiei, tineri care te 
conving în dialog, nu numai la examen, ci şi la semina-
rii, la cursuri, că nu au citit nici când erau elevi, dar 
nici în timpul studenţiei, de exemplu romanele scriito-
rilor canonici este de neconceput după părerea mea să 
nu fie lecturate. Avem liceeni care nu citesc şi, din pă-
cate, o să avem şi profesori care nu citesc, este o lume 
„leibniziană”, „le meilleurs le mont possible” pentru 
leneşi. Este o mare diferenţă între unii care vin la Lite-
re pentru că nu le place matematica, doar din acest 
motiv, şi alţii care vin pentru că nu pot trăi fără lectu-
ră... mare diferenţă. 

 

― Amintiţi-ne principalele nume care dăinuie şi 
marchează cultura ieşeană. Ce trebuie făcut ca acestea 
să fie cunoscute de la cei mai mici până la adulţi, vârst-
nici? 

 

― Iaşul are, realmente, potenţial cultural de ni-
vel internaţional, nu numai naţional, trebuie combătu-
tă însă tendinţa care se vede şi ea, tot în Iaşul nostru, 
spre un anumit provincialism de mentalitate, o ten-
dinţă, din câte ştiu eu, de a privi prea obedient ce scriu 
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cei de la Bucureşti sau de la Cluj. Iaşul a avut nu numai 
pe vremea lui Maiorescu, Junimii, a lui George Călines-
cu sau a lui Garabet Ibrăileanu, orgoliul acesta de a fi 
un centru formator de opinie, care să aibă autoritate 
intelectuală şi morală, ci poate avea şi astăzi. Avem 
personalităţi culturale nu numai în literatură, nu 
vreau să vorbesc numai de literatură, ci vă pot exem-
plifica şi din alte domenii.  

L-am ascultat pe prof. univ., dr. în filosofie, Şte-
fan Afloroaie, vorbind, la deschiderea anului universi-
tar, unde i s-a propus, fiind invitat, să susţină prelege-
rea aceasta inaugurală a cursurilor din toamna anului 
2017, şi a ales ca temă o întrebare metafizică prin ex-
celenţă: Sensul vieţii?  

Aşadar, să le vorbeşti la deschidere bobocilor, 
mulţi dintre ei prezenţi prima dată în Aula Magna a 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, chiar şi unor uni-
versitari de diferite specialităţi, despre această temă 
nu este o treabă uşoară. Dar, mă întreb, oare de ce se 
potrivea această temă? Deoarece studenţilor, la înce-
put de drum, trebuie să le vorbeşti despre sensul vieţii 
studenţeşti, ce şi cum să facă cu anii de studenţie? Ce 
meserii vor îmbrăţişa la sfârşitul facultăţii? Studenţia, 
să ştiţi, nu le cere să fie anahoreţi, studenţia nu-i viaţă 
mănăstirească, dar să facă în aşa fel încât să nu treacă 
ziua fără să simtă că au câştigat ceva şi în plan intelec-
tual.  

 

― Ca Iaşul să devină un generator de energii cul-
turale, care sunt ţintele strategice pentru atingerea 
standardelor unui climat intelectual? 

 

― În primul rând, trebuie luptat cu adevărat îm-
potriva acestei mentalităţi, complexul acesta provin-
cial este cel care descurajează multe forţe creative în 
Iaşi.  
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Enumăr câteva nume, primele care-mi vin în 
minte: Nichita Danilov este un scriitor autentic, un 
scriitor inconfundabil şi în proză şi în poezie. Alături 
de acesta îi amintesc pe Emil Brumaru, Lucian Vasiliu 
şi mulţi alţii, pentru că scopul nostru nu este să facem 
un inventar de nume.  

Revistele care apar în Iaşi joacă un rol foarte im-
portant. Exemplific, în acest context, seria de articole 
despre înţelegerea la zi a ideilor maioresciene, semna-
te în Expres cultural (revista pe care o conduce Nico-
lae Panaite) de către Constantin Pricop, profesor la 
Catedra de Limba şi Literatura Română. Găseşti în 
aceste articole atâta substanţă, cum nu găseşti în cărţi 
întregi, adaptate la urgenţele României de astăzi, o 
Românie în care mulţi trăiesc orbeşte, înghit ceea ce 
zboară, mediatizându-se falsul, minciuna, sterilul.  

În Iaşi trebuie stimulate forţele creatoare şi tre-
buie vindecat complexul de provincialism al unei părţi 
a oraşului, trebuie încurajaţi cei tineri să aibă spirit 
critic, să intre în dialog cu colegii lor din celelalte cen-
tre universitare, precum Timişoara, Bucureşti sau 
Cluj. Trebuie să fim demni, să ne păstrăm ideile şi să 
nu acceptăm ceea ce ni se impune doar pentru că aşa 
trebuie, pentru că aşa gândesc unii, alţii decât noi, mai 
ales că, foarte adesea, evaluările bucureştene sunt fal-
se, conjuncturale, interesate, unde toţi se laudă unii pe 
alţii.  

Festivalurile culturale, precum FILIT, sunt o cale 
de afirmare a Iaşului. Părerea mea este că în competi-
ţia de idei, în competiţia creativităţii, Iaşul stă cu frun-
tea sus, în confruntările cu celelalte centre importan-
te, inclusiv Capitala, dar mai cu seamă să-şi creeze re-
laţii în Europa, în lume, dincolo de hotarele ţării. Aces-
tea trebuie făcute şi bineînţeles că aceasta este ipso 
facto, antiprovincialism. 
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― Îmi amintesc, din perioada studenţiei, cu drag, 
cursurile ţinute de Domnia Voastră, imprimându-mi-se 
în minte faptul că, aproape fiecare curs, începea cu tri-
miteri către F.M. Dostoievski. Când l-aţi descoperit şi ce 
reprezintă opera acestuia pentru dumneavoastră?  

 

― El este, în special, în orizontul prozei, al roma-
nului, tot aşa de inevitabil cum este W. Shakespeare în 
ceea ce priveşte dramaturgia. Adică un nume atât de 
sus în domeniu, încât cam tot ceea ce este esenţial în 
genul dramatic sau epic, începe şi face trimiteri la ast-
fel de repere.  

Nu este singurul, tot aşa de mult mă interesează 
şi-l recitesc frecvent pe Ivan Gonciarov cu Oblomov, 
despre care fostul director al Editurii Cartea Româ-
nească, Mircea Mihăieş, spunea că e romanul cel mai 
rusesc, mai rusesc, poate, decât scrierile lui L.N. Tols-
toi sau ale lui F.M. Dostoievski, cu toate că riscă şi dă 
impresia că este un pseudo-roman, întrucât îi lipseşte 
intriga, acesta captând foarte bine, la fel cum a făcut-o 
M. Cervantes în Don Quijote al său, acelaşi paradox al 
omenescului lui Oblomov, care este şi un paradox al 
omenescului lui Don Quijote. 

Don Quijote este nebun, dar în nebunia lui exis-
tă şi înţelepciune şi chiar ei, spaniolii, vorbeau despre 
acesta ca de un morosofos, adică „nebunul înţelept”.  

În Oblomov nu este numai pasivitatea, inactivis-
mul acesta rusesc şi el oriental, este un fel de prelun-
gire a inocenţei copilăreşti. Aici, nu este doar adultul 
rămas infantil, dar este ceva din această înclinare, păs-
trarea la vârsta adultului din puritatea şi graţia copilă-
riei. 

 

― Care este personajul dostoievskian pe care l-aţi 
iubit? Dar personajul care v-a dat bătăi de cap, insom-
nii? 
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― Raskolnikov a rămas cea mai stabilă iubire, 
dar dacă s-ar fi întâmplat să nu citesc celelalte romane 
ale lui F.M. Dostoievski, fără îndoială, percepţia mea 
faţă de marele scriitor rus ar fi fost una săracă. De ce? 
Pentru că, de pildă, Karamazovii, nu numai cei trei fii, 
dar şi tatăl, chiar şi bastardul joacă un rol complex în 
romanul de toţi cunoscut. Foarte interesant cum auto-
rul construieşte toate aceste personaje şi ce paletă a 
omenescului ţese el prin personaje, dar şi cu acestea.  

Sau, de pildă, versanţii aceştia semantici prin 
personajele din romanul Idiotul contează enorm. Fie-
care dintre personajele de prim-plan din acest roman 
sunt foarte importante în ce priveşte configuraţia, 
complexitatea sensului romanului. Nu numai prinţul 
Mâşkin şi Nastasia Filipovna, ci chiar Rogojin şi cele-
lalte personaje. Aşa este Dostoievski, un autor com-
plex, care face din fiecare roman al său o capodoperă 
care exercită asupra cititorului, după reflecţia lecturii, 
un soi de joc de perspective.  

În acest context, aş face o metaforă, gândindu-mă 
la Alexander Calder, sculptorul american cu acele 
„mobiles”, sculptură cinetică, cu mai multe faţete, adică 
un personaj văzut din mai multe perspective prin teh-
nica oglinzilor paralele sau a pluriperspectivismului. 

 

― Un nume precum Nicolae Creţu conturează 
cultura românească prin numeroasele publicaţii, dar şi 
prin cursurile speciale ţinute de-a lungul timpului stu-
denţilor. Un roman care să aparţină domnului profesor 
Nicolae Creţu, pe când? 

 

― Poate că se va întâmpla, dar ar trebui să mă 
grăbesc dacă aş avea cu adevărat un gând de felul 
acesta.  

Pot să mărturisesc aici şi în dialogul nostru prie-
tenesc că, sigur, am scris ca toată lumea, am scris în 
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adolescenţă, de exemplu, versuri, am încercat proză, 
mai mulţumit am fost de ceea ce mi-a ieşit în scris ca 
eseu şcolar, la vremea aceea, devenind ceva esenţial 
pentru profesie, dar şi singura etapă în care chiar am 
simţit imboldul de a scrie ficţiune, proză scurtă sau 
chiar roman mai concentrat. 

Miron Radu Paraschivescu avea o vorbă despre 
poezie şi roman şi zicea că pentru roman trebuie oase 
tari, altfel spus, trebuie să petreci mult la masa de 
scris, chiar ani de zile, pentru ca un roman să vadă lu-
mina zilei. Singurul loc din lume unde m-am simţit în-
demnat să scriu roman a fost în Statele Unite ale Ame-
ricii; poate vă întrebaţi de ce? Pentru că este o lume în 
care aproape totul se află la vedere. Nu ai să vezi ban-
diţi şi gangsteri la fiecare colţ de stradă, nu ai să-i vezi 
pe marii lor nababi sau jucători la bursă, cei care dau 
lovituri de miliarde de dolari în stradă, dar, în general, 
lumea americană este o lume în care nu se poartă si-
mulacrele, ascunderea.  

Îi întrebam pe colegii mei de la University of 
Washington din Seattle – de ce la voi autorităţile îi la-
să pe beţivani să stea acolo, în faţa magazinelor ali-
mentare care sunt tot timpul deschise. Nu vă fac o im-
presie proastă, atât vouă, cât şi străinilor care vin la 
voi? Le-am mai spus că în Uniunea Sovietică, la ruşi, îi 
duc în spitale de dezalcoolizare şi-i mai pun să şi plă-
tească. Răspunsul colegilor suna astfel: „Noi credem 
că este mai pedagogic să vadă lumea cum arată un be-
ţivan pentru a nu ajunge alcoolic.” 

 

― Ştim că sunteţi un bun specialist şi critic de 
film; care sunt filmele care şi-au pus amprenta asupra 
fiinţei şi pe care le recomandaţi tinerei generaţii, ca ac-
te moralizatoare şi de viaţă? 
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― Aş lega răspunsul la această întrebare de în-
trebarea precedentă şi deja am afirmat, dar aş mai 
completa: în relaţia dintre proză narativă, nuvelă sau 
roman, nuvela este mai uşor de ecranizat. Nuvela are 
o structură filmică sau dramatică încă din textul lite-
rar faţă de roman. Ecranizarea unui roman pune pro-
bleme precum decuparea unor secvenţe din roman, 
realizarea raportului între ceea ce este descris sau po-
vestit, echilibru între naraţiune şi dialogurile din ro-
man, toate acestea se pun la filtrarea textului spre 
imagine, spre film. Acestea toate le-aş lega de întreba-
rea anterioară, pentru că dacă m-aş hotărî să scriu un 
roman şi cred că nevoia de aşa ceva se simte, nefiind 
doar o nevoie subiectivă.  

Aşadar, este nevoie de roman, de proză narativă 
care să meargă spre esenţa omenescului, nu pitores-
cul exterior, nu efecte de proză narativă care sunt su-
perficiale, limbajul, de pildă, nebunia aceasta a limba-
jului „buruienos” care se poartă din anii 1990 încoace, 
cu iluzia multora, mai ales femeile care scriu şi mai 
deşuchiat, uneori, decât bărbaţii, că aşa este reprezen-
tată marea revoluţie estetică în literatură, mai mult, că 
acum poţi folosi şi cuvintele care erau puse în index pe 
vremea lui Ceauşescu. Este o prostie! Nu sunt pudi-
bond, e nevoie şi de acele cuvinte, uneori este locul 
lor, dar nu în modul în care sunt folosite acum, supli-
nind sexualitatea pe calea limbajului. Nu este normal. 
Vreau să spun că relaţia dintre film şi filmul ca artă, la 
cele mai înalte niveluri, conturează o artă care supri-
mă verbiajul şi suprimă excesul de cuvânt. Filmul bun 
nu este filmul în care dialogurile sau partea, dimensi-
unea verbală să dubleze imaginea, ceea ce spune ima-
ginea nu mai trebuie redat şi prin cuvinte. 

 



80 

 

― Când faceţi aceste afirmaţii, sunt convins că vă 
gândiţi şi faceţi referiri la regizorul rus Andrei Tarkov-
ski – am dreptate? 

 

― Exact. Vreau să spun că aş vedea o convergenţă 
de substanţă, de adâncime, pătrunzător în esenţa ome-
nescului şi un roman care să nu fie pe mii de pagini, nici 
neapărat concentrat sub suta de pagini cum a venit mo-
da tot dinspre Occident, „shoot novel”, romanul scurt, 
dar, la dimensiuni rezonabile, însă să nu fie prea mult. 
Aş merge mai direct spre esenţă, spre simbol, spre trăi-
re, spre emoţie şi pe mai puţine „zorzonele”, mai puţin 
joc de procedee artistice, greşeala capitală a postmo-
dernismului, exces de acrobaţie a mijloacelor de expre-
sivitate.  

Procedeele sunt instrumente, ce faci cu ele? Ce 
straturi adânci ale omenescului atingi? În acest con-
text, amintesc de conferinţa cu laureatul premiului 
Nobel pentru Literatură care a fost la Iaşi, Gao Xing-
jian, un autor extraordinar, care pledează exact pentru 
aşa ceva. Drumul spre esenţă, zice el, impasurile exis-
tenţiale, nu tot felul de „danteluţe” şi brizbizuri. 

 

― Ce părere aveţi despre literatura impusă pen-
tru examene, cu autori canonici, cu opere care nu sunt 
alese tocmai pentru dezvoltarea cognitivă şi psihologi-
că a elevilor, acestea fiind înconjurate de crime la tot 
pasul? (Fără a anula importanţa acestor scriitori de o 
mare valoare pentru cultura noastră, ci doar conside-
rând că puteau fi alese alte opere care să aparţină ace-
loraşi scriitori.) 

 

― Cum spun anglofonii, „good question”, bună 
întrebare. Eu nu sunt chiar aşa de sceptic, adică, to-
tuşi, acest synopsis despre literatura română este pu-
ţin poate prea dominat de o impresie pe care 
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într-adevăr programa şcolară o face asupra noastră. 
Totuşi, şcolarii noştri trec dinspre Amintirile din copi-
lărie ale lui Ion Creangă şi umorul acestuia către vi-
ziunea tragică, dramatismul tragic din opera lui Liviu 
Rebreanu, ca să amintesc aceste două nume, sau dra-
matismul soft din opera lui Mihail Sadoveanu, dar pu-
ternic şi el, dacă ne gândim la opera din programa şco-
lară, Baltagul.  

Există umor şi în proză. În romanul românesc, 
mai rar, nu în prim plan, nu la cei mai mari. Poţi vorbi 
despre ironia şi grotescul din Hortensia Papadat-Ben-
gescu, dar nu de umor. Poţi vorbi, de exemplu, de iro-
nia lui I.L. Caragiale, eşti obligat să vorbeşti de ea, de 
ironia lui George Călinescu din Bietul Ioanide, raporta-
tă la lumea universitară.  

Umorul nu lipseşte cu totul din literatura româ-
nă şi am să dau câteva nume. De exemplu, al doilea ro-
man al lui Bogdan Suceavă, autor publicat de Editura 
Polirom, Venea din timpul diez, este un roman care are 
şi umor, care cultivă şi comicul pe o temă tot gravă de 
psihologie socială. În acest roman se naşte mitologia 
liderului. La Breban, de exemplu, sunt foarte multe 
conjugări între ironie şi un anumit umor intratextual. 

Din generaţia lui Bogdan Suceavă mai sunt şi alţi 
autori care tratează umorul, de pildă comunismul ridi-
culizat prin optica copiilor în scrierile fraţilor Florian şi 
mai sunt şi alţii, precum Bogdan Popescu, Cine adoarme 
ultimul, comunismul cu clişeele lui, pus faţă în faţă cu 
bunul-simţ al copilului care reacţionează la falsitate. 

 

― M-aţi dus cu vorba şi tot nu am aflat care filme 
v-au încântat privirea şi v-au bucurat sufletul, călăto-
rind alături de personaje? 

 

― Foarte greu de făcut o alegere, dar primele 
care-mi vin în minte şi le-am văzut de foarte multe ori, 
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încât nu mă satur să le revăd, sunt La Strada (1954), 
Amarcord (1973) de Federico Fellini, Andrei Rubliov al 
regizorului rus Andrei Tarkovski. 

 

― Lumea a fost marcată de nume româneşti mari 
care au scris istorie şi tradiţie. Mai există oameni de un 
asemenea calibru care să ne facă cunoscuţi oriunde în 
lume? Daţi-ne câteva exemple! 

 

― Există, cu siguranţă. Trebuie să le fim recu-
noscători acelor români care contribuie prin ceea ce 
fac şi ceea ce sunt la imaginea frumoasă a românului 
şi a României. Trebuie să le fim recunoscători pentru 
aceasta, încât graţie lor se mai estompează imaginea 
românului peste hotare, aceea de hoţi, violatori şi de 
ucigaşi. Ca şi ei, avem şi noi hoţii, violatorii, ucigaşii 
noştri, dar avem şi valori în toate domeniile de activi-
tate, cu care ne mândrim şi fac mare cinste neamului. 

Îmi place să subliniez faptul că, deşi am spus în 
repetate rânduri şi am scris, reluând ideea acesta, atât 
în ţară, cât şi în străinătate, cei care au ajuns în elita 
mondială a culturii sunt exact cei care au mers „în răs-
păr” faţă de modele timpului lor.  

Pericolul într-o ţară cum este România, pe o 
mentalitate care crede că neapărat destinul culturii 
noastre naţionale este marginal, pericolul, într-un ase-
menea context, este mergerea mereu pe ideea obedi-
enţei faţă de modelele pe care le emit şi le difuzează 
alte centre culturale din lume.  

Multă vreme a fost Parisul, acum New-York-ul, în 
special după al Doilea Război Mondial, treptat, progre-
siv a crescut influenţa americană şi a New-York-ului, în 
special. New-York-ul nu este America, nu e esenţa Ame-
ricii, mai curând aş vedea sâmburele la Boston, New-
England.  
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Ce este formidabil la personalităţile exagerat de 
viguroase, precum Mircea Eliade, Eugen Ionescu şi 
Emil Cioran, trinitatea aceasta a noastră? În primul 
rând, au renunţat la modelele timpului lor, fiind împo-
triva acestui clişeu, simţind că a urma tiparul acestor 
modele ar fi un fel de auto-condamnare la eşec, o sin-
ucidere spirituală.  

Au trăit în exilul datorat comunismului, au trăit 
în Occident, Parisul a fost, de fapt, fermentul impune-
rii personalităţii lor creatoare. Nu s-au combătut unul 
pe altul, nu era convergenţă în toate ideile lor, în ati-
tudinile lor, pentru că personalităţile adevărate şi oa-
menii buni încap unul lângă celălalt. Nu e nevoie să se 
ghiontească reciproc, să se înlăture, să se vorbească 
de rău unul pe celălalt, să se incomodeze.  

Este adevărat că mai exprimă şi puncte de vede-
re critice o personalitate faţă de alta, dar nu critici rău 
voitoare. Exemplul lor este de urmat, că trebuie să 
abandonăm vorba lovinesciană a sincronizării, de fapt, 
Lovinescu chema la sincronizare, avea sentimentul, şi 
avea şi dreptate pentru epoca lui, că literatura, cultura 
noastră era defazată, rămasă în urmă, dar el vorbea şi 
de diferenţiere, deci nu copiezi ceea ce fac alţii, ca să 
arăţi că eşti pe picior de egalitate.  

Astăzi, mai curând, pericolul este al sincroniză-
rii ca pliere pe tiparele modei, şi atunci aş zice că ar 
trebui să fie exact invers, să ne desincronizăm, să nu 
fim înregimentaţi în gloata care urmează modelele, 
ci să mergem în răspăr cu ele, precum a mers Mircea 
Eliade.  

La sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, 
intelectualii lumii erau, foarte mulţi dintre ei, de stân-
ga, nu neapărat comunişti, ci socialişti, fiind atraşi de 
istoria religiilor, de ştiinţa miturilor, toate acestea fi-
ind văzute drept iraţionaliste. 
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Eugen Ionescu, la început, nu a făcut parodie, 
prin Cântăreaţa cheală, Lecţia şi altele, unui anumit 
tip de dramaturgie, ci a subminat parodic fundamen-
tele dramaturgiei, pentru a face loc unei dramaturgii 
moderne, dar de esenţă neoclasică, precum este în Le 
roi se meurt (Regele moare), capodopera lui de maturi-
tate, deci a mers în răspăr. 

Emil Cioran, prin gândirea lui unduitoare, de 
fapt, conturează refuzul sistemului în filosofie, în gân-
direa filosofică, având o atitudine care nu se lasă cap-
tată într-o anumită alveolă, formulă. 

Putem aminti aici, în acest context al discuţiei 
noastre, şi de Constantin Brâncuşi sau de Lucian Bla-
ga, expresionismul celui din urmă fiind la mare distan-
ţă de cel german şi austriac, fiind evidenţiată esenţa 
spiritului românesc în poezia lui. 

Lirica lui George Bacovia nu seamănă cu niciuna 
dintre poeziile lumii.  

Dacă este ceva pentru care să luptăm în cultura 
românească contemporană, dar din păcate obiceiul 
prost al obedienţei faţă de mode este foarte răspândit, 
ne putem lupta pentru cei patru, cinci poeţi care scriu 
„altfel”, fiind adevăraţii poeţi ai generaţiei lor. De ace-
ea, oricând vom aduna laolaltă 100 de volume ale 
unor poeţi tineri contemporani şi vom schimba nume-
le între ele, toate ar fi la fel, nefiind greu de diferenţiat. 

 

― Ce sfaturi daţi tinerei generaţii care vrea să ur-
meze o carieră în lumea literelor? 

 

― Un singur îndemn omenesc, prietenesc am 
pentru ei, nu profesoral neapărat: „citiţi, fraţilor, citiţi 
cu adevărat”, adică lectură profundă, care să lase ur-
me în fiinţa cititorului, lectură care să te facă să gân-
deşti. Trebuie să citeşti şi ce au gândit alţii despre ace-
laşi autor, despre aceeaşi operă, despre aceeaşi carte 
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de idei, nu numai lectura literaturii ca beletristică, dar 
şi lectură de carte de idei, din sociologie, filosofie, psi-
hologie, fiindcă, fără acestea, nu se poate. Nu poţi frec-
venta literatura mare, capodoperele acesteia, vârfurile 
literaturii româneşti şi mondiale fără astfel de lecturi 
suplimentare.  

Sigur, nu este vorba de vreun soi de prejudecată 
intelectuală că totul se realizează prin lectură, lectura 
adevărată rafinează, iar trăirea îl face pe cititorul ace-
la bun, care a mers la adevăratele surse ale marii cul-
turi, să vadă altfel lumea, să-i vadă altfel pe cei din ju-
rul său.  

Pe lângă lectură, este necesar şi dialogul intelec-
tual, de exemplu elevii de liceu să comunice între ei, 
vârfurile clasei, studenţii noştri etc. Aceasta face ca în-
crederea faţă de destinele culturii româneşti, destinul 
românilor şi al României în lume să aibă şi puncte de 
susţinere luminoase, viguroase. Există acest potenţial, 
însă trebuie încurajat şi răsplătit. 
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NICHITA DANILOV,  
„UMBRA DE AUR”  

DEASUPRA TIMPULUI 
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Nichita Danilov (n. 7 aprilie 1952, Climăuţi, comuna 
Muşeniţa, judeţul Suceava) – scriitor. Este fiul Nataliei (năs-
cută Ivanov) şi al lui Ivan Danilov, ţărani. 

La Iaşi, urmează liceul (1967-1971), apoi o şcoală 
postliceală de arhitectură (1971-1973) şi Facultatea de Şti-
inţe Economice (1974-1978). Debutează cu poezie în „Con-
vorbiri literare” (1977) şi, editorial, cu volumul Fântâni 
carteziene (1980 – Premiul Uniunii Scriitorilor pentru de-
but). Colaborează la „Viaţa românească”, „Luceafărul”, „Cro-
nica”, „România literară”, „Tribuna”, „Dialog” etc. 
 
Lucrări esenţiale: 
- Fântâni carteziene, Iaşi, 1980; 
- Câmp negru, Bucureşti, 1982; 
- Arlechini la marginea câmpului, Bucureşti, 1985; 
- Poezii, Iaşi, 1987; 
- Deasupra lucrurilor, neantul, Bucureşti, 1991; 
- Apocalipsă de carton, Iaşi, 1993; 
- Urechea de cârpă, Iaşi, 1993; 
- Mirele orb, Iaşi, 1995; 
- Nevasta lui Hans, Iaşi, 1996; 
- Deasupra lucrurilor, neantul – Au dessus des choses, le 

néant, ediţie bilingvă, traducere de Emanoil Marcu, Bo-
toşani, 1997; 

- Nouă variaţiuni pentru orgă, prefaţă de Mircea Mihăieş, 
Iaşi, 1999; 

- Umbră de aur, melancolia, postfaţă de Mircea A. Diaconu, 
Botoşani, 2000; 

- Suflete la second hand, Bucureşti, 2000; 
- Secol, Iaşi, 2002 etc. 
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iind prezent la susţinerea şi lansarea cărţii Rec-
viem pentru ţara pierdută, am avut plăcerea şi 
onoarea să-l provocăm la dialog pe emeritul 
scriitor Nichita Danilov. Pentru că toată lumea 

a fost interesată de aura aceasta a scriitorului, contu-
rând poetul, noi am fost mai curioşi şi am dorit să ve-
dem care este aluatul din care a crescut şi s-a dezvol-
tat autorul. O incursiune în copilăria sa, de care se lea-
gă satul Climăuţi, mama şi tata, dangătul cristalin şi 
plin de spiritualitate al clopotelor, dar şi tradiţiile, în-
rădăcinarea unui neam, le vom descoperi, ca pe o car-
te scrisă cu sufletul şi trăită de copilul, adultul şi matu-
rul Nichita.  

Pentru ca să înţelegi în profunzime opera unui 
scriitor sunt necesare, înainte de toate, citirea biogra-
fiilor, a jurnalelor, a vieţii şi a copilăriei diaristului, ca-
re îţi vor descoperi cheile de lectură, prezentul încor-
setat de trecut şi deschis spre viitor, imaginea care va 
deschide conturarea eului liric şi posturile acestuia.  

Format în spirit tradiţionalist, cu rigorile impu-
se de neamul starover, cu credinţa şi condeiul în mâ-
nă, cu dorinţa de a scrie pentru a transforma în zenit 
„nadirul latent”, aşa cum spune şi Barbu în poezia Din 
ceas dedus, poetul având puterea de a ridica însuma-
rea, tradusă prin naşterea operei artistice, unde-şi ex-
primă crezul său artistic, despre artă, despre rolul po-
etului şi raportul acestuia cu lumea şi divinitatea.  

Poetul care surprinde timpul în ipostaze diferi-
te, timpul cel vechi care are răbdare, lumea conturân-
du-şi viaţa organizată, după propriile reguli, cu familii 

F 
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statornice şi copii sănătoşi, cu liniştea colibei care te fa-
ce fericit, cu portul strămoşilor, şi timpul cel nou, adu-
cător de legi, reforme, capitalist, democraţie, un haos 
total, care plasează lumea în buni, răi şi foarte răi. 

Răsărit în „lumea celor vechi” şi luminând în lu-
mea celor noi, poetul Nichita Danilov trece prin tune-
lul vieţii, clădind lumea frumoasă, bună, pură, înain-
tând spre o lume care se surpă, întrucât viitorul este 
unul sumbru, sămânţa căzând pe pietre, şi atunci când 
„oamenii de nimic se ridică, nelegiuiţii mişună pretu-
tindeni”. 

Despre toate acestea, despre copilăria şi trecu-
tul omului Nichita Danilov, vom lăsa izvorul nesecat al 
sufletului să curgă în oceanul vieţii şi al experienţei de 
viaţă trăită, invitându-l ca într-un joc să se prindă de 
sufletul nostru, ca împreună să descoperim viaţa, va-
loarea, frumosul, divinul unui om care a trăit şi altfel. 

 
 
― Cum arată copilăria în ochii adultului Nichita 

Danilov? Este adevărat că marii scriitori îşi trag sevele, 
esenţele din spaţiul rural, unde frumosul dăinuie, peisa-
jul este unul magnific, puritatea naturii îţi dă imaginea, 
invitându-te la scris? Oamenii curaţi şi harnici devin 
personajele roditoare ale sufletului, copiii bucolici con-
turează universul inedit, vieţuitoarele şi insectele colo-
rează şi amplifică peisajul. Le-aţi întâlnit în copilăria 
dumneavoastră?  

 

― Cred că a fost o copilărie ca în paginile lui Ion 
Creangă. Pentru mine, şi astăzi, este o lume fantastică 
pe care am lăsat-o în urmă şi care a rămas în sufletul 
meu. De acolo, de fapt, îmi şi extrag forţa lirică şi epi-
că, din acel spaţiu, multiplicat, desigur, cu ceea ce este 
zona aceasta a Iaşului, zonă care are profunzimea ei. 
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Este, cu adevărat, un spaţiu profund şi care te încarcă 
spiritual. Cred că un transfer de acolo, din zona satului 
meu natal, Climăuţi, din nordul Bucovinei spre Iaşi, a 
fost benefic. 

 

― Trăim într-o nouă eră, tehnologia te acaparea-
ză, te atrage ca un burete, dezlipindu-te şi îmbibân-
du-te în modern, pierzând drumul virtuţilor, al morali-
tăţii, al luminii, ocolind frumosul, căzând direct în pră-
pastia deschisă pentru a produce non-valoare, pierdere 
de timp, imoralitate. Unde se află satul tradiţional? 

 

― Întotdeauna unde este sat, tehnica şi capita-
lismul nu pătrund chiar în profunzime. Acestea pă-
trund la suprafaţă şi dau naştere, mai degrabă, unui 
fenomen care se combină, între tradiţie şi, cel mult, 
„kitsch”. Nu ştiu care este situaţia astăzi, în zona Buco-
vinei de Nord, dar, probabil, oamenii se confruntă cu 
existenţa, zi de zi, însă, pe lângă această confruntare, 
cu siguranţă mai au şi micile lor bucurii, iar bucuria 
copilului, bucuria copilăriei nu poate fi oprită de ni-
meni. Problema este de şansă; de pildă, eu am avut 
şansă, şansa mea a însemnat, de fapt, colectivizarea, 
pentru că în momentul în care aceasta a venit şi ni s-a 
luat pământul, singura cale a fost de a veni la oraş şi 
de a face şcoală. 

 

― Cum este reliefată imaginea tatălui, esenţa vie-
ţii, cel care v-a dat viaţă? 

 

― Tata, în acea perioadă, lucra în zona Iaşului, 
imediat, în anul următor, după ce s-a înscris la colec-
tiv, m-a şi transferat în Iaşi, unde, în prealabil, cumpă-
rase întâi o casă, apoi a doua, iar, după aceea, a mai 
cumpărat una pentru a se aşeza şi ei.  

 

― Pe unde treceţi, lăsaţi amprenta şi izul scriito-
rului profund, dar şi a omului Nichita Danilov. Mă simt 
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onorat să fiu mesagerul direct al edilului şef al comunei 
Muşeniţa, care m-a însărcinat să vă înmânez diploma 
prin care sunteţi ales cetăţean de onoare al comunei. Ce 
sentimente vă încearcă? Ce simţiţi în aceste momente? 

 

― Cu uimire am primit-o, deşi pe ea scrie că 
sunt cetăţean de onoare din 13 mai 2010. Eii! surpriza 
a fost, într-adevăr, foarte mare, pentru că timp de câţi-
va ani nu m-a anunţat nimeni. Dacă mă anunţau, cu si-
guranţă, m-aş fi bucurat şi chiar aş fi vrut să particip la 
eveniment. Am înţeles că a fost o manifestare, chiar 
una culturală, mai ales că aş fi avut posibilitatea să mă 
întâlnesc şi cu alţi cetăţeni de onoare ai comunei, scri-
itori, şi aici mă refer la Vasile Andru sau Vasile Andru-
covici care este din Muşeniţa. Cu acesta mă mai revăd 
prin Iaşi, prin Bucureşti, dar în Muşeniţa, din păcate, 
nu ne-am văzut niciodată, însă, poate, ne-am întâlnit 
în copilărie. Acesta era mai mare decât mine şi mereu 
am avut viziunea şi-mi plăcea să cred că atunci când 
mergeam împreună cu părinţii la Muşeniţa şi cumpă-
ram vişini, doi-trei copaci, pe care, apoi, dezbrăcân-
du-i de fructe, umpleam cămara de dulceţuri şi vişi-
nată, licoarea tatălui, imaginându-mi şi vizionând că 
aceştia erau ai lui Vasile Andru.  

 

― Aţi scris în revista „Kitej-grad” un articol pro-
fund, emoţionant, despre satul natal, de ieri şi de astăzi, 
despre bogăţia şi frumuseţea celui trecut, sărăcia şi 
tristeţea oamenilor care nu mai au motive să se bucure. 
Cum vedeţi satul actual modern versus satul tradiţional 
şi care-i drumul care duce la conturarea corolei, la re-
facerea şi restabilirea echilibrului între nou şi vechi? 

 

― Într-adevăr, îmi adresam o întrebare retorică 
legată de perspective şi, ştiu eu, poate de statistică, de 
faptul că majoritatea satelor noastre se depopulează, 
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iar în Climăuţi, unde a fost o localitate înfloritoare ca 
şi Fântâna Albă (azi Ucraina), satul învecinat, satul în 
care s-a născut mama, graniţa s-a închis, s-au închis şi 
drumurile spre Europa, drumurile comerciale, dru-
muri care legau zona Sucevei de Cernăuţi şi, după ace-
ea, mai sus, până la Liov. Cel puţin, Fântâna Albă, chiar 
dacă era sat lipovenesc, era un sat de negustori; buni-
cii mei de acolo erau buni neguţători şi oameni pros-
peri. Cei de aici, din Climăuţi, se ocupau de ceea ce se 
numeşte „copca”, adică făceau iazuri. Majoritatea ia-
zurilor din Moldova sunt făcute de gospodarii din Cli-
măuţi, chiar de tata, aici, tot ce înseamnă iazuri pe 
Jijia, zona Movileni, Potângeni, Podu Iloaiei, Aroneanu, 
cred că 80 la sută dintre iazurile din judeţul Iaşi au 
fost făcute de oamenii amintiţi. De foarte multe ori, în 
vacanţe, mergeam şi eu, deşi pe mine nu prea mă lua 
la treabă, mă menaja. Din perspectiva aceasta m-am 
întristat, pentru că în momentul în care eu eram la 
şcoala din Climăuţi, în clasa în care învăţam, erau circa 
28 de elevi, când am fost, în urmă cu ceva timp, în în-
treaga şcoală erau doar 14 elevi. Situaţia aceasta m-a 
posomorât! 

 

― Situaţia aceasta este una de generalitate, însu-
mând închiderea mai multor şcoli şi comasarea acesto-
ra din cauza numărului redus de elevi, lucru sesizat, cu 
regret, şi-n Muşeniţa. Raportându-ne la ceea ce spunea 
Ştefan Apetrei, personajul din opera lui Creangă, „pu-
tem dormi liniştiţi, mai are cine să ne tragă ciubotele?” 

 

― Cu atât mai mult sunt întrebări pe care trebu-
ie să ţi le adresezi. Nu poţi spune că ai fost pe acasă, 
prin Climăuţi, şi să spui că e bine. Mie îmi este drag sa-
tul natal, sunt legat de el, mi-am împrospătat sufletul, 
mai ales că, atunci când am fost, vreo două zile am 
înotat prin iazurile de acolo, pentru că îmi place foarte 
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mult să înot. În vremea copilăriei mele, erau iazuri 
mai mici şi, astfel, ne-am deprins cu înotul... dar întreg 
satul îmbătrâneşte. Am văzut că foarte puţine case noi 
s-au ridicat, oamenii s-au rărit. Populaţia activă este 
plecată înspre Rădăuţi, Iaşi, dar, probabil, majoritatea 
oamenilor sunt în afara graniţelor şi te întrebi: Care 
este destinul? Care este perspectiva? De ce din aproxi-
mativ 1500 de locuitori, câţi erau pe vremea mea, au 
rămas astăzi atât de puţini? La Fântâna Albă, din câte 
ştiu, situaţia este şi mai dramatică. Acolo a fost şi cen-
trul Mitropoliei noastre de rit vechi. Era un sat puter-
nic, cu populaţie activă, cu oameni harnici şi cu oa-
meni care ştiau să mânuiască banul şi mărfurile, iar 
atunci când am fost, „bătea vântul” mai puternic decât 
la Climăuţi şi, sigur că, această situaţie m-a întristat, 
pentru că eu aveam o altă perspectivă asupra Fântânii 
Albe. Mi-aş fi dorit ca şi Climăuţiul să fie o zonă mai 
prosperă, măcar cum sunt satele din jurul Rădăuţiului, 
precum Frătăuţi, Milişăuţi, dar, din păcate, deocamda-
tă nu se întâmplă treaba aceasta... însă, poate, vor veni 
şi timpuri mai fericite. 

 

― Cum definiţi timpul? Care sunt funcţiile aces-
tuia?  

 

― Capăt de linie şi capăt de timp, capăt de linie 
pentru că, cel puţin, acolo s-a închis. Capăt de timp 
pentru că a venit un alt timp în care, odată cu absorbţia 
aceasta capitalistă a forţei de muncă, nimeni nu mai 
ştie ce se va întâmpla, adică, practic, este luată aproape 
toată populaţia activă care, din păcate, pleacă în afara 
graniţelor. Dacă nu ar fi fost acolo capăt, ci Bucovina ar 
fi respirat ca înainte, ar fi fost altă perspectivă şi pen-
tru satul meu natal. Cred că, pentru întreaga zonă a 
Moldovei, întrucât era plămânul verde occidental, Ro-
mânia avea graniţă directă cu ei. De aceea, ajungeau 
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foarte uşor în Polonia, Austria, şi nu mai treceai prin 
Ucraina. Cred că, acolo, la nivelul Uniunii Europene, 
partea aceasta, despre care vorbim, ar trebui să fie 
prinsă în activitate, pentru că este o izolare pe care o 
simţi în toată Moldova noastră, din aceste cauze istori-
ce. Să sperăm că, cine ştie, istoria va avea şi cu un re-
vers mai fast şi va veni un timp în care aceste ţinuturi, 
şi nu mă refer numai la zona de nord, ci, în general, 
partea aceasta de est a continentului, să aibă altă per-
spectivă şi populaţia să nu devină migratoare. 

 

― Orice întreg este format din jumătăţi. Perfecţiu-
nea este reprezentată de un cerc, uneori ondulat la ca-
pete. O inimă! Credeţi că inima va fi reîntregită în mo-
mentul în care clopotele vor vorbi aceeaşi limbă şi se vor 
uni într-un glas? 

 

― Eu şi acuma aud clopotele care bat în zilele de 
sărbătoare prin Climăuţi, atunci chiar dialogau câteva 
clopotniţe între ele şi aştept perioada când aceste clo-
pote vor dialoga şi peste graniţă, cum s-a întâmplat 
înainte ca graniţele să fie închise, pentru că atunci, de 
exemplu, în zilele de Paşti, era un dialog al clopotelor 
dintre Fântâna Albă şi Climăuţi.  

 
  



97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTIMUL LUTIER CONTOPIT  
PE VECIE CU PROPRIA CREAŢIE...  
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Pavel Gavril (n. 22 iulie 1949, comuna Ivăneşti, ju-

deţul Vaslui) – lutier. Este fiul Ilenei (născută Mavroian) şi 
al lui Cristea Gavril, ţărani. A absolvit Facultatea de Filolo-
gie Rusă din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” în 
anul 1971. 

În perioada 2010-2013, a participat la Târgul de Meş-
teri din oraşul Târgu Frumos, Iaşi; Târgul Meşterilor Popu-
lari de la Roman, Neamţ şi la manifestarea interactivă 
Meşteri la Ateneu, Iaşi. 
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iua de 1 mai 2017 ne-a surprins în preajma 
unui om minunat, păstrător de valori, de tradi-
ţii, făcând cinste neamului din care face parte. 

Concret, invităm la dialog pe Pavel Gavril, 
un om deosebit, iubitor de frumos, iubitor de poezie, 
poate unicul şi cel din urmă lutier din zona Moldovei. 
Domnia sa, cu emoţie în voce, ne vorbeşte despre 
apropierea de poezie şi nu întâmplător, întrucât aces-
ta a fost membru al Cenaclului „Lupta cu inerţia”.  

Dialogul este unul emoţionant, domnul Pavel în-
cercând să ne surprindă cu poezia Umbra, pe care ne-o 
recită, sensibilizându-ne şi creând acea atmosferă 
armonioasă, caldă, pentru ca interviul să-şi înceapă 
cursul. O astfel de atmosferă nu putea trimite decât la 
timpuri străvechi sau la timpul copilăriei, paradisul 
pierdut, pe care l-a trăit în satul Valea Mare, comuna 
Ivăneşti, judeţul Vaslui.  

Copilăria este una încărcată şi marcantă pentru 
tânărul Pavel, ca pentru orişice alt copil, de altfel, care 
trăieşte în perioada după cel de-Al Doilea Război 
Mondial.  

Domnia Sa s-a născut la 22 iulie 1949; o viaţă de 
om trăită cu bune şi rele, cu realizări personale, fami-
liale, profesionale, clădind o familie sănătoasă, cu pa-
tru copii şi patru nepoţi, darurile lui Dumnezeu. Co-
piii, la rândul lor, sunt toţi realizaţi, întrucât au avut 
modele sănătoase în familie, fiind crescuţi în legile 
moralei şi ale unei educaţii solide, fiind sârguincioşi, 
iubitori de frumos, ascultători de părinţi, ajungând, şi 

Z 
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ei, de altfel, părinţi înainte de toate şi artişti în toată 
puterea cuvântului. 

Pavel Gavril se mândreşte cu fetele sale, care au 
atins cele mai înalte culmi în ceea ce priveşte mânui-
rea arcuşului: Maria-Luiza, Elena-Ancuţa şi Corina. Bă-
iatului, Cristian-Paul, cunoscător al secretelor pianu-
lui, i-a plăcut banul şi nu a ajuns să susţină concerte la 
nivel naţional, european, precum au făcut-o fetele, dar, 
cu toate acestea, nu se dezlipeşte de muzică, fiind un 
desăvârşit lăutar. 

Gavril Pavel este un intelectual care astăzi îşi 
poartă paşii în cartierul Frumoasa din Iaşi, îmbogăţind 
viaţa culturală ieşeană prin faptul că este unicul lutier 
cu realizări aparte, fiind iniţiatorului viorii G.P.P.L.A.C. 

Fiind lutier de meserie, alături de o familie fru-
moasă, transmiţând membrilor şi generaţiilor urmă-
toare din tainele muzicii, domnul Gavril Pavel a creat 
o vioară unicat, căreia i-a dat şi o marcă – G.P.P.L.A.C., 
aceste iniţiale reprezentând numele său, dar şi nume-
le fiecărui copil pe care-l are: Gavril Pavel, Paul, Luiza, 
Anca, Corina. 

În timpul interviului, lutierul ne povesteşte cum 
s-a apropiat de tainele instrumentelor cu coardă, vioa-
ra şi viola. 

Una dintre fiicele sale, azi concert-maestru la 
Opera din Iaşi, ieri elevă la Liceul de Artă „Octav Băn-
cilă”, se pregătea de un concurs la Suceava şi, ca un fă-
cut, înainte de competiţie, vioara s-a dereglat, dând 
bătăi de cap tatălui, care a fost nevoit pe ultima sută 
de metri să găsească soluţii. Alerga tata, în sus şi-n jos, 
să repare vioara fetei, atât la Iaşi, dar mai ales la Cluj, 
acolo unde aceasta a intrat, timp de trei zile, în repara-
ţie, pentru că, nu-i aşa?, fata tatei trebuia să susţină 
concertul. Chiar din primele clipe când a intrat în ate-
lierul lutierului Costache Pavel din Cluj, domnul Gavril 
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Pavel nu a avut stare şi s-a apucat de treabă, implicân-
du-se, trup şi suflet, în a învăţa din tainele acestui fru-
mos instrument. 

După şase luni, lutierul din Cluj îl cheamă pe vii-
torul lutier din Iaşi să înveţe cu adevărat din secretele 
viorii şi, imediat după, şi-a dorit să făurească o vioară 
a lui, un instrument care să aibă un sunet mai bun, cu 
noi performanţe artistice şi, încet-încet, a trecut la un 
nou principiu de construcţie a viorii, care a revoluţio-
nat lumea instrumentelor cu coardă. 

Domnul Pavel Gavril îşi doreşte să înregistreze 
marca G.P.P.L.A.C., însă, din cauza lipsei de fonduri, nu 
reuşeşte, cu toate că vioara este de cea mai înaltă cali-
tate.  

Un astfel de om nu putea trece neobservat, ast-
fel încât am realizat un interviu care să rămână în is-
toria culturii şi muzicii naţionale, cu accent deosebit 
pe zona Moldovei. 

 
 
― Ştim din surse sigure că aţi cochetat cu poezia 

şi aveţi versuri scrise, ştiute doar de familie, care nu au 
fost publicate niciodată. Care este perioada şi contextul 
în care v-aţi apucat de scris? 

 

― Într-adevăr, am câteva caiete de poezii, ver-
suri de suflet şi, încă de la început, vă spun că am făcut 
parte din Cenaclul „Lupta cu inerţia”. Acest cenaclu s-a 
imprimat pe retina şi în mintea mea ca o amintire plă-
cută, iar poeziile scrise în perioada cenaclului şi citite 
în cadrul acestuia sunt, în fiecare zi, o hrană spirituală 
pentru mine.  

 

― Ca orice adult, privim prin ochi de om matur 
copilăria de altădată, care a reprezentat baza univer-
sului nevinovăţiei, râsului, jocului. Povestiţi-ne, pe scurt, 
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în câteva fraze, despre anii copilăriei, despre universul 
în care aţi crescut şi v-aţi dezvoltat. 

 

― Aveţi perfectă dreptate, de câte ori avem oca-
zia, ne întoarcem în copilărie, în locul lipsit de griji, la 
poala mamei, cea iubitoare şi tandră, la jocurile presă-
rate cu bucurii şi veselie maximă. M-am născut în sa-
tul Valea Mare, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui, în 
anul 1949. Copilăria, precum au trăit-o mai toţi copiii 
în acea perioadă, a fost fericită, descântată de activi-
tăţi pe care nu le vom mai întâlni niciodată, activităţi 
conturate în jocurile formate din grupurile închegate 
de copiii de pe uliţele satului, copii care, astăzi, au 
ajuns oameni de nădejde, cu prestanţă, ai societăţii în 
care trăim. Părinţii, Cristea şi Ileana, din care m-am 
născut, mi-au oferit o educaţie pe măsura pregătirii şi 
conştiinţei lor, de a avea copii cu bun-simţ, muncitori 
şi harnici.  

 

― Dacă ar fi să vă întoarceţi în copilărie, cu ochii 
omului matur, ce aţi schimba? Care este regretul cel 
mai mare că aţi fi putut face ceva şi nu aţi dus la bun 
sfârşit? 

 

― Da, un singur lucru regret, acela că nu am reu-
şit să aplic în totalitate sau să consolidez spusele ma-
mei, care de fiecare dată îmi zicea: „să nu-ţi pară rău, 
niciodată, de un lucru pe care l-ai avut şi l-ai pierdut”, 
urmând să conştientizez că pierderea era şi mai mare 
în momentul în care am avut acel ceva, dar nu am ştiut 
să-l preţuiesc. Preţuirea, pentru mine, este ceva filoso-
fic; mama avea o filosofie aparte: să mă educe, în sen-
sul bun al cuvântului, pentru muncă, pentru creaţie, 
pentru viaţă, şi aşa am ajuns să cred foarte mult în 
carte, să conştientizez că fără carte nu valorez nimic; 
de aceea am învăţat foarte bine, fiind o plăcere nu doar 
să studiez, ci să-mi văd şi părinţii împliniţi în urma 
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rezultatelor, ajungând un exemplu în satul în care 
m-am născut. 

 

― Primind modelul unei educaţii sănătoase în sâ-
nul familiei, aţi avut grijă, la rândul dumneavoastră, să 
transmiteţi aceleaşi valori, mărturie fiind copiii şi nepo-
ţii dumneavoastră, care, astăzi, plecaţi prin toate colţu-
rile lumii, vă oferă aceeaşi satisfacţie şi împlinire sufle-
tească.  

 

― Copiii mei au primit educaţia pe care am moş-
tenit-o de la părinţii mei şi mi-am dorit, întotdeauna, 
să mă depăşească în toate domeniile, inclusiv în cel al 
gospodăriei, al lucrurilor care ţin de familie şi de uni-
tatea acesteia, dar toate fiind obţinute prin muncă, pe 
etape. Atunci când eşti elev, să-ţi respecţi munca de 
elev, să faci ce trebuie să facă un elev pentru a ajunge, 
ulterior, unde trebuie şi, încet-încet, etapele vor de-
curge de la sine, respectând spusele lui Creangă: „dacă 
e copil să se joace, dacă e popă să cânte, iar dacă e cal 
să tragă”. Or, copiii mei au fost instruiţi pentru a avea 
rezultate excelente. 

 

― Întăresc cele spuse de dumneavoastră pentru 
că am auzit numai lucruri deosebite despre copiii pe 
care i-aţi crescut şi educat. Care sunt realizările acesto-
ra în plan muzical? 

 

― Am patru copii: Cristian-Paul, care a terminat 
secţia Pian, Maria-Luiza a terminat Vioara, Elena-An-
cuţa a terminat vioara şi Corina a terminat viola. Toţii 
copiii, în prezent, sunt cu merite deosebite, confirmate 
la locul de muncă, şi aceasta nu o spun eu, că sunt tatăl 
lor, ci o spun rezultatele. În acest context, amintesc 
doar recunoaşterea meritului european pentru Ele-
na-Ancuţa, concert-maestru la Opera din Iaşi, Corina fi-
ind şefă de partidă la Filarmonica din Iaşi, Luiza este 
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violonistă la Galaţi, şi Cristian-Paul care, din păcate, 
chiar dacă a terminat pianul, nu a reuşit să intre în lu-
mea înaltă a celor care sunt profesionişti în muzică. 
Acesta a greşit pentru că a pus pe primul loc banul şi 
apoi profesia, şi precum se spune în termeni populari 
„banul este ochiul dracului”, întrucât îţi ia minţile, pre-
ferând să rămână un excelent interpret, fără să atingă 
culmile muzicii adevărate. În momentul în care, prac-
tic, nu poţi evolua într-un concert de muzică la nivel 
naţional, nu te poţi numi muzician. Sincer, îl consider 
un bun lăutar, dar nu un bun muzician. 

 

― De unde ideea de a urma Facultatea de Litere 
pentru un împătimit al muzicii? Care a fost drumul pe 
care l-aţi parcurs până în clipa de faţă? 

 

― Am terminat şapte clase şi, din tot sufletul vă 
spun că, în acea perioadă se făcea cu adevărat carte. 
Erau autoritate, disciplină, severitate, emotivitate, 
chiar uneori era frica de a te duce la şcoală nepregătit. 
Astăzi, este cu totul altceva. După terminarea celor 
şapte clase, am făcut Liceul Teoretic „Mihail Kogălni-
ceanu” din Vaslui, iar, imediat după, am absolvit Fa-
cultatea de Filologie, română-rusă, Universitatea „Ale-
xandru Ioan Cuza”, la fără frecvenţă; lucram în învăţă-
mânt, dar eram şi student. În momentul în care am 
profesat ca dascăl, am avut catedra formată din ore de 
limba română, limba rusă, apoi am predat limba fran-
ceză. Pe atunci, era o obligaţie, în primul rând morală, 
ca noi, cadrele didactice, să mergem la şcoală pregăti-
te. Nu puteai intra la ore fără a pune pe masă, în faţa 
directorului, caietul cu planurile de lecţie, şi nu ştiu 
dacă astăzi se mai utilizează această procedură. 

 

― Sunt sigur că aţi fost pentru elevi acel „domn 
Trandafir” sau „învăţătorul Herdelea”, care a pus bazele 
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studiului limbii române. Unde au fost purtaţi paşii profe-
sorului Gavril? 

 

― Am lucrat în învăţământ o perioadă de opt 
ani, în judeţul Vaslui, mai exact în localităţile Lipovăţ, 
Căpuşneni, Valea Mare. 

 

― Care a fost impactul şi când s-a produs dragos-
tea pentru acest instrument? 

 

― Întâmplarea a făcut ca ai mei copii să fie elevi 
la Liceul de Artă „Octav Băncilă”, şi unul dintre aceştia, 
Elena-Ancuţa, astăzi concert-maestru la Opera din Iaşi, 
avea nevoie, pe când era elevă, de o intervenţie la vi-
oara pe care cânta. În Iaşi, în acea perioadă, era lutier 
Gh. Kaţer (reparator de instrumente cu coardă, acor-
dor de piane); Dumnezeu să-l ierte, a reparat vioara, 
iar Elena-Ancuţa trebuia să participe la Concursul Na-
ţional de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” de 
la Suceava. Vioara avea nevoie de o reparaţie compe-
tentă, care să-i ofere nişte posibilităţi de interpretare 
de înaltă ţinută. În cel mai scurt timp, am mers la 
Kaţer, am reparat-o, avea o crăpătură sub limbă, însă 
reparaţia nu a fost perfectă, pentru ca, apoi, profesoa-
ra, doamna Viorica Tănase, stinsă şi ea între timp, o 
mare profesoară, absolventă a Conservatorului „Piotr 
Ilici Ceaikovski” din Moscova, având profesor pe Leo-
nid Kogan, mi-a comunicat că vioara nu este reparată 
corespunzător. 

Kaţer a făcut o lucrare mai puţin profesionistă, 
în sensul că trebuia detablată vioara, pieptul viorii, şi 
după aceea reparată cum trebuie fisura pe care o avea 
sub limbă. Domnia sa, pur şi simplu, a încercat să es-
tompeze acea fisură, ceea ce este o lucrare făcută doar 
la suprafaţă, mai puţin pretenţioasă, dar în profunzi-
me nu este eficientă. 
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― Şi după cum se spune că „nimic nu este întâm-
plător”, vioara s-a defectat atunci când trebuia, nu nu-
mai ca să-i dea de muncă domnului Gavril, ci mai ales 
să-l pună pe acesta să se specializeze în măiestria şi ar-
ta de a fi lutier, ajungând, astăzi, renumitul lutier recu-
noscut în toată ţara. Care au fost paşii pe care i-aţi ur-
mat de la defectarea viorii încoace? 

 

― A trebuit să merg la Cluj-Napoca, la lutierul 
Costache Pavel. Am ajuns cu vioara la Domnia Sa, nu o 
oarecare vioară, ci marca Francesco Gobetti, un in-
strument extraordinar, fapt întărit şi de marele lutier. 
Ce a urmat nici nu vă puteţi imagina: când a văzut-o, a 
deschis catalogul, a văzut despre ce este vorba şi a 
spus care sunt problemele acesteia, confirmând că es-
te o vioară valoroasă, interesându-se cine cântă la ea. 
Am accentuat necesitatea reparaţiei acesteia, spunân-
du-i că va fi folosită de fiica mea, în cel mai scurt timp, 
la un concurs. Chiar dacă eu am cerut ca vioara să fie 
reparată în regim de urgenţă, replica lutierului clujean 
a fost că cel puţin trei zile durează reparaţia acesteia, 
aducându-mi, scurt şi la obiect, explicaţiile necesare şi 
paşii pe care trebuia să-i parcurgă pentru a face o 
treabă de calitate. Costache Pavel mi-a oferit adăpost 
în atelierul Domniei Sale, iar timp de trei zile am stat 
lângă el, alături de alţi ucenici care făceau diferite lu-
crări. Eu, din lipsă de ocupaţie, la un moment dat, pri-
mesc, din partea lutierului, invitaţia de a lucra, între-
bându-mă dacă mă pricep la traforaj, iar ochiul celui 
care se simte atras de frumos a început să lucreze. 
I-am confirmat că ştiu să traforez şi m-am apucat de 
treabă. Am făcut, întâi, un scăunel pentru vioară, mult 
mai sofisticat, iar, în urma dibăciei pe care am arătat-o, 
lutierul a rămas surprins, întrebându-mă dacă am cu-
noştinţe despre vioara Stradivarius şi componentele 
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acesteia. Încercând să impresionez, am făurit un căluş 
identic cu cel al viorii Stradivarius, stârnind curiozita-
tea maestrului, care a început să-mi adreseze foarte 
multe întrebări, apoi am fost pus la treabă. Înainte de 
toate, meşterul clujean mi-a dat să fac un piept de vi-
oară, care era desenat, proiectat încă din start, iar eu 
trebuia să fac nişte frezări cu dalta şi finisări cu sticla, 
şi iarăşi a rămas surprins. Concret, în cele trei zile, am 
lucrat un piept şi un spate de vioară, apoi, meşterul lu-
tier şi-a arătat nedumerirea, spunându-mi că „matale 
te pricepi”; cu toate că mi-a spus-o ca pe un compli-
ment, mie îmi plăcea să fac treabă de calitate.  

 

― Calităţile dumneavoastră şi priceperea de care 
aţi dat dovadă au fost suficiente pentru a fi remarcat şi 
apreciat de clujean. Ce a urmat? 

 

― Chiar în cele trei zile, mi-a apreciat interven-
ţia şi interesul pe care le-am arătat, iar după exact şa-
se luni de zile, am primit un telefon de la Domnia Sa, 
întrebându-mă dacă nu vreau să mă fac lutier. I-am 
comunicat că sunt angajat la întreprindere şi nu pot să 
merg să stau în Cluj zi de zi. Până la urmă, am luat de-
cizia să merg săptămânal la Cluj, în atelierul meşteru-
lui lutier, şi să încep a învăţa din secretele viorii. Mer-
geam săptămânal, uneori câte o săptămână, iar la 
muncă motivam că sunt bolnav; şi, astfel, prin efort, 
am învăţat lutieria. Sincer vă spun că, pentru mine, ce-
ea ce învăţasem de la clujean nu era suficient, ci a tre-
buit să trec la un studiu amănunţit al principiului de 
construcţie a viorii. 

 

― Practic, v-aţi gândit să făuriţi o vioară nouă, 
care are şi o marcă, dar şi un principiu de construcţie 
diferite? 
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― Da, pentru că sălile de concert de la curtea îm-
păraţilor erau mici, iar instrumentele erau construite 
în aceeaşi manieră, micuţe, mai puţin vocale, mai puţin 
gălăgioase, mai puţin intense ca sunet. Astăzi, se cântă 
în săli mari de concerte, deci spaţiul este mult mai ma-
re, şi pe lângă faptul că mi-am dorit să obţin un sunet 
mai intens, am trecut la un nou principiu de construc-
ţie a viorii. Vioara mea se numeşte G.P.P.L.A.C., purtând 
iniţialele, întâi ale mele, Gavril Pavel, apoi iniţialele co-
piilor. Vedeţi dumneavoastră, am reuşit prin vioara fă-
cută de mine să schimb total instrumentul, comparativ 
cu viorile clasice. 

Întărind cele spuse mai sus, lutierul, demon-
strându-mi cu o oarecare mândrie în glas şi licărire în 
ochi, îmi arată noul instrument creat de mâinile sale 
dibace şi cu degetele-i bătătorite de muncă îi atinge 
corzile care scot, într-adevăr, un sunet aparte, dur, gă-
lăgios, parcă nemaiauzit la vioarele clasice. 

 

― Cum vă simţiţi în postura de creator? Care este 
principiul de construcţie a viorii? Aţi început să culegeţi 
laurii muncii dumneavoastră? Care este materialul din 
care confecţionaţi viorile? 

 

― Pe lângă faptul că vioara are pieptul întreg 
din lemn, are şi un profil sub formă de Z care semnifi-
că, în primul rând, rezonanţa în cutia viorii. Pieptul 
acesteia este, de asemenea, de-a întregul. Sunt diferite 
esenţe de lemn din care se construiesc viorile, dar eu 
folosesc lemnul de păr. În cazul viorii făcute de mine, 
pieptul şi spatele sunt din lemn de păr, iar eclipsele 
(părţile laterale), din lemn de paltin creţ. O altă deose-
bire, comparativ cu vioara clasică, care este legată de 
F-uri, la mine, legătura este sub formă de I, ceea ce 
conferă o rezonanţă mărită, sincronizată cu bara de 
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rezonanţă care este din acelaşi material, cioplită cu 
dalta, sinusoidală.  

 

― Modalitatea de construcţie şi bucăţile de lemn 
folosite sunt în tonalitate cu vioara clasică? 

 

― Nu, bara de rezonanţă nu este aplicată, ci este 
din aceeaşi bucată de lemn, lucrată şi finisată, împre-
ună cu faţa viorii. Profilul este esenţial şi concură la o 
rezonanţă deosebită ca tonalitate şi timbre, eliminând 
sunetul metalic. 

 

― Care au fost şi sunt reacţiile specialiştilor? Cât 
costă o astfel de vioară făurită de dumneavoastră? 

 

― Din păcate, din cauza preţului ridicat al unei 
astfel de viori, care costă până la zece mii de euro, in-
terpreţii şi nu numai aceştia nu sunt interesaţi, dar, 
după ce eu voi muri, viorile şi violele mele vor fi apre-
ciate şi vor costa sute de mii de euro. Următorul pas 
pe care trebuie să-l fac este înregistrarea mărcii la 
OSIM, acţiune care costă foarte mult.  

 

― Ce alte elemente de noutate aţi adus prin biju-
teria pe care aţi creat-o? 

 

― Alte elemente de construcţie sunt eclizele – 
concepute din furnir, nişte butuci puşi, de exemplu: se 
ia lemnul, se taie frumos, se pune în apă caldă, se mo-
delează şi se face forma, acesta fiind sistemul vechi, 
clasic. Noutatea, la mine, constă în faptul că ecliza este 
din aceeaşi bucată de lemn brut, din lemn de paltin, 
care oferă o rezistenţă aparte, după care toate aceste 
părţi se asamblează. În cazul eclizelor, trasate şi freza-
te, apropie grosimea cea realizată în mod empiric prin 
furnir curbat. 

 

― Care sunt diferenţele între vioara clasică şi cea 
care vă aparţine? 
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― Diferenţa o constituie, în primul rând, înălţi-
mile diferite, măsurile diferite, cutia de cuie care se 
află în capul instrumentului, acesta fiind diferit şi el, 
fiind sculptat de mine, cu instrumentele necesare, şi, 
după cum se poate vedea, este reflectată, în lemn, o 
muză, ca atunci când artistul interpretează să fie mult 
mai apropiat de artă şi, în acelaşi timp, mult mai apre-
ciat. Capul sculptat conferă viorii simbolul feminităţii. 
Pieptul viorii situat în zona în care se pune căluşul... 
este drept, şi cu această ocazie se elimină crăparea 
pieptului viorii, care este curbat clasic, dându-i rezis-
tenţă. 

Este o situaţie conferită de personalitate, fiecare 
lutier apreciază partea bună a unui instrument în mă-
sura în care ştie să şi interpreteze... pentru că aceasta 
pe care o am sună diferit de la instrumentist la instru-
mentist şi, în acest caz, nu este calitatea instrumentu-
lui, ci calitatea mâinii drepte. 

 

― Aţi asamblat vioara cu toate elementele amin-
tite; ce trebuie să facem ca munca dumneavoastră să 
fie cunoscută lumii? 

 

― Pe lângă expoziţiile la care am participat, or-
ganizate în Iaşi şi nu numai, cei care şi-au arătat inte-
resul au fost deschişi la dialog doar la suprafaţă, pen-
tru că nu s-a materializat nimic.  

 

În speranţa că o asemenea valoare nu poate trece 
neobservată, avem nădejdea că lucrurile se vor aşeza şi 
va fi răsplătită şi recunoscută munca unică a lutierului, 
punându-l în locul binemeritat, în lumea maeştrilor 
muzicieni, recunoscându-i creaţia şi munca sisifică. 
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VINUL,  
ÎMPLETIREA VIEŢII CU MOARTEA 
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Paul Iancu (n. 29 iunie 1941, Costeşti, Iaşi – m. 17 

septembrie 2017, Hârlău) – muzeograf. După terminarea 
studiilor liceale la Focşani, în 1961, urmează în 1969 cursu-
rile Institutului Pedagogic de Învăţători din Iaşi; în perioada 
1971-1975, urmează cursurile universitare la Facultatea de 
Ziaristică din Bucureşti, obţinând licenţa în Ziaristică. Îşi 
continuă pregătirea profesională prin cursuri postuniversi-
tare, precum „Bazele muzeologiei” din cadrul Ministerului 
Culturii, şi îndeplineşte, apoi, mai multe funcţii, precum cea 
de director al Casei de Cultură timp de 25 de ani, apoi vice-
primar al oraşului Hârlău în perioada 1975-1989; din 1990, 
îşi desfăşoară activitatea în cadrul Complexului Muzeal Na-
ţional „Moldova” Iaşi, în calitate de muzeograf la Muzeul Vi-
ei şi Vinului din Moldova. 

În 1964, înfiinţează Teatrul Popular „Petru Rareş”, 
Hârlău; în 1975, Societatea Culturală „Petru Rareş” Hârlău 
şi în 2001 înfiinţează şi organizează activitatea Ansamblu-
lui Folcloric Tradiţional „Sârba cu năframă” la Hârlău. Îm-
preună cu un colectiv de cercetători şi muzeografi din ca-
drul Muzeului Etnografic al Moldovei, înfiinţează, în 2006, 
Muzeul Viei şi Vinului din Moldova, la Hârlău. Achiziţionea-
ză piese de muzeu – unele făcând parte din Patrimoniul Cul-
tural Naţional, şi organizează, anual, Festivalul Viei şi Vinu-
lui, precum şi alte manifestări muzeale complexe. 

 
Lucrări esenţiale:  

- Rătăcirea, piesă de teatru în trei părţi, Ed. Centrului Jude-
țean de Cultură, Iaşi; 

- Oraşul Hârlău: 1968-1988, monografie, Ed. Centrului Jude-
țean al Creaţiei Populare, Iaşi, 1988;  

- Un muzeu European la Hârlău-Iaşi: Muzeul Viei şi Vinului, 
în Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, Nr. 7, Iaşi, 
2007;  

- La curţile Hârlăului – teatru, Editura StudIS Iaşi, 2009;  
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- Hârlău, străveche vatră de cultură şi spiritualitate româ-
nească, Editura StudIS Iaşi, 2009;  

- Fiii Bahloviei, vol. 1, Editura Ştef Iaşi, 2011;  
- Fiii Bahloviei, vol. 2, Editura Ştef Iaşi, 2011;  
- Fiii Bahloviei, vol. 3, Editura StudIS Iaşi, 2013;  
- Vinul, fenomen de cultură şi spiritualitate, Editura StudIS 

Iaşi, 2013, iar în 2014 a doua ediţie, revăzută şi adău-
gită; 

- Destinul unui actor, Editura Pim, Iași, 2016 etc. 
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şezat între două judeţe măreţe, de o parte Iaşii, 
ţinut înţesat de valori şi cultură, pe de altă par-
te Botoşaniul, presărat cu scriitori, oameni de 
vază dăruiţi de divinitate ţării, Hârlăul, ca o fe-

reastră deschisă înspre inima Moldovei, chiar dacă de 
dimensiuni spaţiale mai mici, nu a fost evitat de isto-
rie, aceasta punându-şi amprenta, în diverse momen-
te, asupra orăşelului de pe Bahlui. 

Cu toate că a avut un rol zbuciumat în istoria 
Moldovei, fiind deseori distrus de-a lungul veacurilor, 
fiind şi centrul unor răscoale şi mişcări ţărăneşti, Hâr-
lăul a rămas un orăşel curat şi frumos, cu oameni 
vrednici, păstrători ai tradiţiilor şi obiceiurilor, dar şi 
ai credinţei străbune moştenite de la înaintaşi. 

Totuşi, atenţia noastră nu se va îndrepta spre is-
toria micii urbe, ci, mai degrabă, spre un om ce a avut 
rădăcini adânc răsfirate în pământul moldav, un om 
care, deşi a trecut nu de mult la Domnul (în septem-
brie 2017), încheindu-şi socotelile cu lumea aceasta, 
rămâne în memoria şi în conştiinţa tuturor, devenind 
un fel de Nenea Iancu al Hârlăului, cunoscut de toată 
lumea care s-a perindat din 2006 încoace pe la Muzeul 
Viei şi Vinului din Moldova, muzeu-filială a Muzeului 
Etnografic al Moldovei din Iaşi. Nu aveai cum să nu-l 
îndrăgeşti din prima clipă când îl întâlneai. Adus puţin 
de spate, cu o înălţime medie, cu privirea scăldată în 
soare, cu podoaba capilară ninsă de vremuri şi de tim-
puri aşternute pe chipu-i blând, te întâmpina cu o pri-
vire caldă, invitându-te să pătrunzi în lumea miracu-
loasă a viei şi vinului, a cărei poveste ţi-o prezenta, cu 

A 
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răbdare şi calm, cu multă blândeţe, de la cap la coadă, 
respectând toţi paşii unei lecţii, căci, la bază, era învă-
ţător, parcă format într-un remarcabil spirit haretian. 

Povestea era depănată în tonuri calde, prezen-
tând informaţii complete, într-un mod captivant, 
aproape despre fiecare obiect în parte, făcându-te par-
că, în plan imaginar, să te prinzi de suflet şi să trăieşti 
povestea aidoma... În această stare înaltă, de transpu-
nere efectivă în poveste, te aducea povestitorul-mu-
zeograf Paul Iancu! Fiind o fire mucalită, povestea îi 
era uneori pigmentată de snoave, cu tâlc, acestea cre-
ând impresia că eşti alături de personajele lui Crean-
gă, de năstruşnicul Nică sau de Ştefan a Petrei. 

Faptul că rădăcinile sale profesionale sunt lega-
te de Institutul Pedagogic de Învăţători din Iaşi explică 
mai bine unele trăsături ale domnului Iancu. În faţa ta 
este pedagogul, institutorul, care încearcă să-ţi prezin-
te muzeul ca pe o lecţie pe care trebuie să o înveţi, 
pentru că, la scurt timp, la un pahar de vin, are loc şi 
evaluarea, în dialogul său muzeologic întâlnind conec-
tori care evidenţiază acest lucru: „Ştiţi care sunt săr-
bătorile în timpul anului, când vinul este adus la rang 
de veneraţie?”, „Care sunt patronii vinului?”, acestea 
fiind doar două întrebări care vizau evaluarea noastră, 
a trecătorilor care şi-au purtat pasul prin Muzeul Viei 
şi Vinului. 

Cu toate că are câteva luni de când nu mai este 
printre noi, el a rămas viu în conştiinţa şi sufletele 
noastre; de aceea, ca o mărturie că aici a trăit odată un 
om, vom prezenta ultimul interviu pe care l-am reali-
zat cu Domnia Sa, un interviu pe care l-a bănuit, aşa, 
ca un presentiment, că va fi ultimul. Cu sufletul des-
chis, a vorbit fără reţineri, eliberându-şi sufletul prin 
naraţiuni şi descrieri picante pe care le-a lăsat urmaşi-
lor. 
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Să-ţi fie ţărâna uşoară, nene Iancule, iar noi te 
asigurăm că vei rămâne veşnic nu doar în catastifele 
Hârlăului, ci, mai ales, în memoria celor care te-au cu-
noscut, preţuit şi respectat, dar şi a celor care te vor 
cunoaşte şi descoperi din scrierile noastre. 

 
 

― Am păşit, cu răbdare şi emoţie, spre acest loc 
aproape sacru. Vă invităm să ne prezentaţi, în linii 
mari, muzeul în care vă desfăşuraţi activitatea. 

 

― Ne aflăm într-un veritabil monument istoric, 
de fapt o veche casă boierească, datând de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, 
monument istoric care adăposteşte Muzeul Viei şi Vi-
nului, un muzeu unic, prin profilul său, în întreaga Mol-
dovă, instituţie muzeală care a fost inaugurată în luna 
iulie a anului 2006. Această deschidere s-a făcut după 
o renovarea minuţioasă a clădirii, fapt care a presupus 
eforturi financiare mari din partea Ministerului Cultu-
rii, prin intermediul Complexului Muzeal Naţional 
„Moldova” Iaşi, instituţia noastră conducătoare, mana-
geriată pe atunci de scriitorul Val Condurache. A urmat 
o activitate muzeo-tehnică efectivă de peste jumătate 
de an a unei echipe de muzeografi etnologi coordonată 
impecabil de regretatul Vasile Munteanu, care, deşi în-
tre timp devenise directorul Direcţiei Judeţene de Cul-
tură Iaşi, a ţinut efectiv să fie adesea aici pentru a pune 
în operă cât mai profesionist cu putinţă tematica de 
principiu elaborată la Iaşi de către specialiştii Muzeu-
lui Etnografic al Moldovei. Astfel, muzeul din Hârlău 
oglindeşte prezenţa acestei băuturi miraculoase de la 
naştere până la moarte. Povestea vinului priveşte mai 
toate comunităţile românilor din Moldova, ca, de altfel, 
şi de la celelalte popoare care au cunoscut viticultura, 
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vinul fiind asociat sângelui Mântuitorului Iisus Hristos 
şi integrat ceremoniilor şi riturilor sacre. Trei argu-
mente avem pentru această idee. În primul rând, nişte 
versuri în creaţia populară care sună astfel: În coastă 
L-au înţepat,/ Din coastă I-au curs/ Sânge şi apă./ Din 
sânge şi apă/ Viţă-de-vie-poamă;/ Din poamă-vin./ Sân-
gele Domnului pentru creştini... Însuşi Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos le spune celor 12 Apostoli: Eu sunt 
viţa, iar voi sunteţi mlădiţele; apoi, al treilea argument, 
să nu uităm prima minune făcută de Mântuitor la Nun-
ta din Cana Galileei, atunci când preface apa în vin, fi-
ind considerată prima din şirul minunilor Sale, deşi au 
fost făcute mai multe minuni înainte de acest mo-
ment... pentru că taina fundamentală a Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos este esenţa tuturor minunilor. 

 

― Muzeul adăposteşte tradiţia şi cultura vinului. 
Cum sunt repartizate şi evidenţiate acestea în fiecare 
încăpere a muzeului? 

 

― Muzeul este structurat pe două niveluri, cu 12 
săli în care sunt reflectate principalele etape din viaţa 
omului – naşterea, nunta, moartea – etape în care se 
consumă şi se foloseşte vin, iar celelalte săli sunt înno-
bilate cu piese etnografice care ne vorbesc despre teh-
nica viticolă, despre drumul vinului, popasul acestuia, 
credinţe şi superstiţii. 

 

― Vinul este, poate, cel mai important aliment 
din viaţa omului, chiar şi în Taina Euharistiei. Prezen-
taţi-ne această minunată licoare, rolul şi utilizarea 
acesteia în societate. 

 

― Încă de la începuturi, vinul era colectat în saci 
din piei de animal sau în vase de lut şi se consuma de 
către membrii comunităţilor arhaice la marile sărbă-
tori, dar şi ca ofrandă adusă cultului strămoşilor. Pe 
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de altă parte, vinul se consuma încă din perioada 
pre-natală, atunci când viitoarele mame care, poate, 
aveau probleme cu sarcina, foloseau o fiertură din vin 
cu flori şi plante, iar o altă reţetă era întrebuinţată pen-
tru păstrarea sarcinii propriu-zise. Obstacolele acestea 
fiind înlăturate, are loc naşterea pruncului, naştere ca-
re este sugerată în prima sală a muzeului. Aşadar, naş-
terea este ilustrată printr-un leagăn cu cele trei ele-
mente – cana, ulciorul, pupăza –, toate revenindu-i 
moaşei, acest personaj nelipsit din viaţa sătească de al-
tădată. Tot moaşa îi face pruncului şi prima baie, pre-
cum şi primele preziceri: „Să fii sănătos!”, „Să fii vo-
ios!”, „Să fii mintos!”, adică să înveţe carte pentru a fi la 
lume de folos. Asemenea practici se mai întâlnesc şi as-
tăzi în vatra etno-folclorică Poiana Stampei, Suceava. 

 

― Euharistia sau Sfânta Împărtăşanie nu poate fi 
realizată fără sângele Domnului. Care este rolul vinului 
în această sfântă taină? 

 

― Este adevărat că vinul are un rol foarte im-
portant la Sfânta Împărtăşanie, rol sugerat, în muzeul 
nostru, printr-un fragment de strană bisericească, po-
tirul în care se ţine Sfânta Împărtăşanie, un chistornic 
sau tiparul pentru făcut prescuri, un crucifix şi un po-
melnic. Astfel, toată viaţa copilului va fi marcată de 
prezenţa vinului, fie că este vorba de muncă, fie că es-
te vorba de sărbătoare, el fiind crescut de părinţi, apoi 
integrat în viaţa satului şi luat, la vremea hărăzită, la 
hora satului de către cei maturi. La acest din urmă ma-
re eveniment, tânărul era îmbrăcat, ca şi ceilalţi ai săi, 
în straie populare tradiţionale specifice locului res-
pectiv. 

 

― Dacă tot aţi amintit de straiele populare şi de 
costumul bărbătesc şi femeiesc, foarte frumoase, inedite, 
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vă invităm, în câteva fraze, să descrieţi piesele din mu-
zeu. 

 

― Costumul bărbătesc etalat în această expo-
ziţie de bază este alcătuit din cămaşă, fustă, iţari, cu-
rea, cingătoare şi nelipsita punguliţă pentru bani, ca şi 
celălalt, care este etalat, tot aici, cu brâul mult mai lat 
decât primul, brâu folosit la portul acestui sătean. Cât 
priveşte straiele pentru femei, remarcăm cămaşa care 
are ca motiv strugurele şi viţa-de-vie, catrinţa, mara-
ma, care se folosea în apropierea Iaşilor, iar ceea ce se 
detaşează de celelalte piese componente ale costumu-
lui popular este această ie sau cămaşă populară care 
provine de la Sticlăria, una dintre cele mai valoroase şi 
frumoase piese de etnografie pe care le avem în patri-
moniul muzeului. 

 

― De Sticlăria sunt legate şi alte tradiţii şi obice-
iuri. Cunoaşteţi date specifice acestui sat? 

 

― Un sat situat la o distanţă de circa şase-şapte 
km de Hârlău, un sat cum rar ne este dat să vedem, un 
sat cu vechi tradiţii populare, o localitate unde şi as-
tăzi se păstrează portul popular, un sat unde întâlnim 
fanfara tradiţională, cete de urători şi formaţii, deose-
bit de valoroase, care scot în evidenţă folclorul local 
din această subzonă etnofolclorică, foarte bogată, a 
Moldovei. 

 

― Sunt, peste an, câteva sărbători în care vinul 
este valorizat în chip aparte. Când şi cum veseleşte vi-
nul inima omului? 

 

― Pe nouă martie sunt cei 40 de sfinţi de la Se-
vastia, atunci când există obiceiul să se bea 40 de pa-
hare cu vin. Vinul este un adevărat medicament pen-
tru organismul uman, consumat desigur în cantităţi 
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rezonabile. În luna mai se bea vinul pelin. În noaptea 
de Sfântul Andrei, când fetele îşi fac de ursită pentru 
a-şi vedea alesul inimii lor, iarăşi sunt nişte practici de 
consum ritual al vinului. Dar, fiindcă veni vorba de 
tradiţii, în jurul cănilor şi a ulcelelor de vin se organi-
zează şezătorile şi clăcile la care nelipsită este munca, 
în primul rând cântecul, voia bună, jocul popular. Toa-
te aceste activităţi tradiţionale sunt sugerate în expo-
ziţia noastră prin căni de lut pentru vin, scăciţa pentru 
usturoi, trişca, foarfecul legat la gură cu o funie de câ-
nepă, care semnifică un alt obicei, intitulat Păzitul us-
turoiului, din noaptea Sfântului Andrei, cu cele două 
furci de tors pe fundalul a două frumoase scoarţe mol-
doveneşti. 

 

― Ca să fie consumat la sărbătorile iernii, vinul 
este pregătit cu minuţiozitate din toamnă. Cum este 
perceput vinul în anotimpul rece? 

 

― Ceea ce mai vedem în această sală este colţul 
de sărbătoare care delimitează cele 12 zile de sărbă-
toare de la sfârşitul şi începutul fiecărui an, de la Cră-
ciun până la Bobotează, perioadă de renovare rituală a 
timpului, perioada când se consumă cea mai mare 
cantitate de vin de peste an pe cap de locuitor datorită 
obiceiurilor alimentare, dar şi datorită cetelor de ură-
tori şi mascaţi care vestesc, din casă în casă, venirea 
Noului An. Şi dacă am amintit de Anul Nou, avem eta-
late în muzeu masca Ursului de la Belceşti, masca unui 
moşneag din aceeaşi formaţie, toba, sabia, zurgălăii; 
comoraşul, conducătorul întregului alai, strângând şi 
banii, dar purtând în mână o traistă în care se află un 
ulcior cu vin şi un colac pe care fata de măritat îl dă 
unuia dintre băieţii din ceată, făcând astfel un legă-
mânt de logodnă. 
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― Vinul este strâns legat de nunta din Cana Gali-
leei, când Mântuitorul transformă apa în vin. Care este 
importanţa vinului la nunţile de astăzi? 

 

― În sala ce prezintă nunta, sunteţi invitaţi să fa-
ceţi cunoştinţă cu cei doi eroi principali ai nunţii, mire-
le şi mireasa, îmbrăcaţi în straie populare tradiţionale 
chiar din zona Hârlăului. Este vorba despre costumul 
popular tradiţional pentru mire care provine din De-
leni şi costumul popular pentru mireasă care provine 
din Sticlăria, de asemenea fiind etalate aici şi câteva 
piese din Pârcovaci. Desigur, nu lipsesc cele două cu-
nunii pe care preotul le pune pe capul mirilor la cele-
brarea cununiei religioase, dar, atenţie, şi aici este ne-
lipsit ulciorul cu vin, pentru că toţi cei prezenţi la cu-
nunie la Sfânta Biserică sunt serviţi cu câte o ulcică de 
vin. În această sală, aflăm şi instrumentele populare 
tradiţionale pentru taraf, începând de la cimpoi, fluier, 
trişcă, cobză, tobă, iar în imaginea alăturată acestora 
este o nuntă tradiţională din Vatra Dornei, Suceava. În 
continuare, sunt etalate ştergarul pentru nun sau pro-
sopul nunului, alături de năframe şi năfrămuţe, cusute 
de druştele miresei pentru domnişoarele de onoare şi 
pentru vorniceii de masă. 

 

― Foarte interesantă este sala în care sunt repre-
zentate imagini din timpul nunţii. Societatea trecută 
punea un mare accent pe zestre, de aceea unele căsăto-
rii erau aranjate. Ce ne puteţi spune despre zestrea mi-
rilor? 

 

― Bineînţeles că mireasa nu vine în casa mirelui 
cu mâna goală, ci cu lada de zestre; iată icoana, făcă-
toare de minuni, a Sfântului Nicolae, sfânt despre care 
se crede că are grijă de cei căsătoriţi şi de copii, în ge-
neral. Oglinda pentru înhobotat şi dezhobotat mireasa, 
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iar în colţ, vornicelul de casă, care are, şi el, un rol deo-
sebit de important, începând de la înţelegerile dintre 
socrii mici şi socrii mari, până la ospăţul cel mare, care 
are loc sâmbăta şi duminica, adică la nuntă. El poartă 
în mână o ploscă în care se află vin sau ţuică şi-i ser-
veşte pe toţi cei pe care-i invită la nuntă. Ultima piesă 
etalată în această sală este banca de iertăciune, aici cei 
doi miri cerându-şi iertare de la părinţi. Astăzi, în sate-
le din împrejurimile Hârlăului s-a reactualizat un obi-
cei mai vechi; astfel, după o pauză de 24 de ore după ce 
s-a terminat nunta, se mai organizează o nuntiţă la ca-
re participă rubedeniile nunilor, ale socrilor şi ale miri-
lor şi ne închipuim cât se bea şi în acest început de no-
uă etapă a vieţii omului, atât la nuntă, cât şi la nuntiţă. 

 

― Vinul este prezent şi-n ritualul de trecere, al 
transcenderii spre moarte. Ce practici legate de vin sunt 
în această etapă? 

 

― Moartea sau trecerea la cele veşnice căreia, 
noi, creştinii, îi spunem „un nou început”, este prece-
dată de câteva semne prevestitoare, precum căderea 
unei oglinzi sau a unei icoane, trosnirea unei grinzi, 
urletul câinelui, găina care cântă precum cocoşul ş.a. 
Acestea sunt semne care ne dau de gândit că cineva 
dintre cei apropiaţi va pleca în curând din lumea noas-
tră. Amintesc, în treacăt, practica arhaică de uşurare a 
morţii prin punerea jugului sub perna muribundului, 
dar şi despre toiagul de înmormântare. Masca pentru 
priveghi se folosea în unele cătune din Ţinutul Vran-
cei, unde oamenii şi-o puneau pe faţă ca să nu-i gă-
sească moartea chiar pe ei. În viziunea comunităţilor 
tradiţionale, priveghiul însemna un semn de solidari-
tate cu cei care trăiesc şi o ultimă petrecere cu cei care 
mor. Aici avem o ladă de zestre cu odoarele care se 
dau de pomană pentru cel mort, dar ceea ce vedem 
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etalat pe perete este o piesă textilă rară, foarte valo-
roasă, care face parte din tezaurul muzeului, anume o 
scoarţă din Mândreşti – Botoşani, datată 1861, pe care 
este reprezentat pomul vieţii, în vârful fiecărei crengi 
aflându-se câte o pasăre. Potrivit unor credinţe popu-
lare, după moarte, sufletul omului s-ar transforma în 
pasăre şi ar reveni, vreme de doar 40 de zile, pe la lo-
curile unde a trăit. Iată şi moşoaicele sau vasele de lut 
care se dau de pomană pentru cel decedat; de obicei, 
se dau cu vin, dar şi cu apă. Este expus şi pomul de în-
mormântare, iar alături este un dulap încrustat cu 
semnul Sfintei Cruci, dulap în care sunt păstrate po-
menile şi care mai este şi astăzi în uz în ţinutul Huşi-
lor. Această piesă face, de asemenea, parte din tezau-
rul Muzeului Etnografic al Moldovei. Mai observăm 
alături şi crucea de piatră din cimitirul vechi de la De-
leni şi, pe scară, cele 24 de poduri sau cele 24 de vămi 
ale văzduhului care se dau de pomană pe tot parcur-
sul drumului funerar. Şi în această ultimă etapă a vie-
ţii omului, vinul se foloseşte intens; astfel, începând de 
la priveghi, oamenii care vin la mort sunt serviţi cu 
vin, cu ţuică, cu prăjiturele, cu cozonac. Preotul stro-
peşte mormântul cu vin, apoi, după înmormântare, se 
fac pomeniri la trei zile, la nouă, la 40 de zile, la un an, 
şi, ultima, la şapte ani. De asta am spus că vinul este 
prezent în viaţa omului de la naştere... până la moarte 
şi după. 

 

― Care este explicaţia paharelor cu vin şi apă de 
pe fereastra încăperii în care este depus cel adormit? 

 

― Tradiţia spune că acest pahar cu apă este pus 
pentru potolirea setei celui care a murit. Din experien-
ţa pe care o am, participând la diferite momente triste 
de acest gen, am observat că jumătate din paharul cu 
apă era gol, scăzuse. 
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― Pentru că vinul apare în toate momentele im-
portante ale vieţii omului, de la naştere şi până la 
moarte, chiar şi după, putem spune că nu doar viaţa 
omului are un drum şerpuit, ci şi vinul, pentru că este 
legat şi contopit cu omul. Dacă ar fi să realizăm un 
drum al vinului, care ar fi acesta? 

 

― Vinul are un drum lung şi întortocheat. Cel 
mai scurt drum al acestuia este din pivniţă până în ca-
sa viticultorului. Înainte, vinul se schimba în pieţe, în 
iarmaroace, în târguri, vin contra produse agricole, 
contra lemn de construcţie, contra materiale meşteşu-
găreşti, dar vinul face un popas mai îndelung la han, şi, 
aici, în incinta muzeului, am reconstituit un han. De 
obicei, hanul este situat, după cum se ştie, la răscruce 
de drumuri. Este locul unde, în jurul cănilor şi ulcelelor 
de lut, pline cu vin, se dezleagă limbile clienţilor şi se 
pun la cale tot felul de afaceri. Mai găsim expusă aici 
masa tradiţională de han, pe care se găsesc vasele pen-
tru vin şi ţuică, câteva părăluţe lăsate de clienţi. Mai 
vedem în vitrina din incinta hanului un grupaj şi o co-
lecţie de ulcioare şi de ploşti din mai multe centre viti-
cole ale Moldovei, de o mare frumuseţe şi originalitate. 
Un element de noutate este această frigare, confec-
ţionată din sabia haiducului Pantelimon de la Scobinţi, 
iar ceea ce se vede în cuiere sunt straiele celor care 
trec pragul hanului. Se poate observa şi firma Hanului 
de la Zlodica, sub formă de coasă, un vestit han din păr-
ţile locului la care chiar voievodul Ştefan cel Mare şi 
Sfânt făcea dese popasuri în drumul său de la Cetatea 
de Scaun a Sucevei la Curtea Domnească din Hârlău şi, 
apoi, la Curtea din Cotnari. Cei care aveau valori le 
transportau în acest sipet, expus în han, sipet care da-
tează din secolul al XVII-lea. Vinul din cramă la han se 
aducea cu acest cărucior în care se află un butoiaş şi se 
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foloseau anumite măsuri pentru lichide, începând de la 
ţoi, măsura cea mai mică, până la ocaua lui Cuza. Mai 
vedem etalat în incinta hanului un cântar şi câteva bu-
toiaşe închise în cercuri de alun, precum şi un grupaj 
de ploşti. Dar, dincolo de toate, ştiut este faptul că ţă-
ranul viticultor are casa lui, unde el mănâncă, se odih-
neşte, pune la cale tot felul de înţelegeri pentru logod-
nă, pentru nuntă, unde îşi priveghează mortul. 

 

― Deja ne-aţi oferit o scurtă prezentare a urmă-
toarei săli din incinta muzeului, sală în care este reflec-
tată viaţa viticultorului... 

 

― Aici, cel mai important element îl constituie 
vatra sau soba cu sistemul de încălzire pe bază de râp-
că şi ciucălăi. Se găseşte tot inventarul gospodinei ca-
sei, care este stăpâna de necontestat a interiorului, in-
ventar pe care-l foloseşte pentru prepararea hranei, 
începând de la ceaunul pentru mămăliguţă, covata 
pentru făină, chiupul pentru borş, oale pentru lapte, 
fier pentru călcat. În continuarea vetrei, se află patul, 
iar deasupra acestuia, culmea pe care se puneau ţesă-
turile de interior pentru uscat sau păstrat. Este adevă-
rat că în zilele noastre culmea are un rol decorativ, dar 
mai sunt case în Moldova unde ea îşi păstrează rostu-
rile iniţiale. De asemenea, tot în incinta casei viticulto-
rului, putem observa nelipsita ladă de zestre pe care 
se află un set de covoare şi scoarţe moldoveneşti, pre-
cum şi un set de perne. Mai departe, vedem masa pe 
care mănâncă cei care locuiesc aici, iar mai încolo, din-
colo de laviţă, se găseşte perimetrul efectiv al celor ca-
re locuiesc în acest interior, laviţa fiind o scândură tare 
de stejar rezemată de perete, care se regăsea mai ales 
în unele case boiereşti, dar şi la unele mănăstiri. Mai 
vedem un dulap pentru păstrat vasele de bucătărie, 
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covata pentru pâine şi colaci, un blidar, o cofă pentru 
vin şi o doniţă pentru lapte. 

 

― Vinul este depozitat în sticle, damigene, butoa-
ie, care la rândul lor sunt păstrate în crame, bine aerisi-
te, răcoroase. Cum este structurată crama? Care sunt 
recipientele în care vinul se „odihneşte”? 

 

― Aceasta este locul de depozitare al tuturor re-
cipientelor pentru producerea vinului, pentru păstra-
tul şi transportul acestuia, dar, înainte de a intra într-o 
cramă tradiţională, iată în imagine o cramă din ţinutul 
Huşilor, în a doua imagine ruinele hanului de la De-
leni, apoi o cramă modernă de la Cotnari şi o plantaţie 
de vie, iar ceea ce se mai vede în drumul spre cramă 
este gârliciul sau începutul beciului. Acum păşim în 
cramă şi observăm care este inventarul unei crame 
tradiţionale. Mai întâi, linul sau călcătorul, una dintre 
piesele foarte importante şi valoroase ale cramei; aici 
strugurii se puneau în sac, se zdrobeau cu picioarele, 
iar mustul se pune în butoaie. Precizăm că zdrobitoa-
rea a apărut mai târziu. În continuare, putem vedea 
câteva butoaie de diferite dimensiuni, iar pe policioa-
ră sunt etalate fierbătoare, pâlnii, căni, ulcioare de mai 
multe tipuri şi de mai multe dimensiuni, butoiaşe de 
dimensiuni mai reduse şi nelipsitul cazan pentru făcut 
ţuica din crama viticultorului. 

 

― Pentru ca vinul să ajungă pe mesele oamenilor, 
viticultorul are nevoie de unelte. Ce astfel de unelte se 
regăsesc în muzeul dumneavoastră? 

 

― Ne aflăm în sala care adăposteşte uneltele 
specifice viticulturii, începând de la chitonog, săpăligă, 
furcă, răbojul de socoteală în cramă (pe care, ori de 
câte ori viticultorul scotea vin, făcea câte un semn ca 
să ţină o socoteală). Specifice viticulturii sunt hârleţul 
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din lemn, foarfecele şi cosoarele etalate pe acest pa-
nou. Este expusă aici şi nelipsita colibă din vie, cu un 
craniu de cal în vârful ei, craniu pus pe un par, care 
are rolul de a speria păsările cerului (cele mai dăună-
toare păsări fiind graurii); ca atare, pe această poli-
cioară este un corn pentru alungat graurii din vie fă-
cut la Poiana Deleni. Mai găsim aici un zdrobitor sau 
mustuitor, lucrat de către un viticultor ingenios, sub 
formă de mână, şi cunoaştem că strugurii se culeg în 
panere, coşuri, coşărci, ciubere. 

 

― Care sunt patronii vinului şi viţei-de-vie? 
 

― Doi sunt patronii viţei-de-vie şi vinului, Trif 
Nebunul, în fapt Sfântul Mucenic Trifon, un sfânt din 
perioada creştină timpurie (secolul al III-lea d.H.), că-
ruia i-a rămas numele de Nebunul pentru excesul de 
băutură pe care i-l pune în cârcă poporul şi care se 
sărbătoreşte la 1 februarie. Al doilea mare patron este 
Sfântul Gheorghe, sărbătorit la 23 aprilie, atunci când 
viticultorii au obligaţia morală, creştinească să invite 
preoţii în vii, să facă slujbe speciale, pentru rodul vi-
ţei-de-vie. Amintim şi faptul că în sudul României, la 
marea sărbătoare a Sfintei Cruci din 14 septembrie, se 
obişnuia începerea culesului viilor, prin Dobrogea fi-
ind chemat în vii şi preotul spre a înălţa rugăciuni în 
locurile unde urmau a se aşeza butoaiele; tocmai de 
aceea această sărbătoare se numea în calendarul po-
pular şi Cristovul viilor. 

 

― Păşim spre sala teascurilor; ce instalaţii mai 
deosebite se regăsesc în muzeu şi de unde sunt colecţio-
nate? 

 

― În incinta acesteia este etalat teascul cu patru 
roţi de la Tansa, Iaşi, piesă care face parte din tezaurul 
muzeului. Cei care nu aveau teascuri împrumutau de 
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la cei care aveau şi, de exemplu, acest teasc era dus de 
la o vie la alta; pentru asta se plătea, desigur, o zeciu-
ială, cum, de altfel, se plăteşte şi astăzi. Cele mai vechi 
teascuri din această sală sunt cel cu pene orizontale 
din Oneaga – Botoşani şi cele cu grindă orizontală şi 
şurub din fier din ţinuturile Dorohoiului şi ale Rădă-
uţiului. Aceste teascuri nu se mai folosesc de câteva 
zeci de ani, dar, astăzi, ele servesc drept presă de ulei 
la Ruginoasa şi Belceşti, Iaşi. Mai târziu, a apărut teas-
cul cu şurub din fier. Cele mai valoroase teascuri sunt 
cele confecţionate manual cu unul sau două şuruburi 
din lemn. Cel care este etalat aici se mai foloseşte şi 
astăzi pe Valea Telejnei din ţinutul Vasluiului, iar celă-
lalt, de vizavi, se utilizează chiar în ţinutul Hârlăului, 
în Maxut, Deleni şi Buhalniţa, Cepleniţa. 

 

― Aţi pregătit o sală în incinta muzeului dedicată 
atât meşteşugului de făurire a butoiului, cât şi butoiului 
în sine. Povestiţi-ne... 

 

― Necesitatea ca unii dintre viticultori să aibă în 
inventarul lor toate ustensilele şi uneltele pentru con-
fecţionarea butoaielor a dat naştere la un nou meşteşug 
care se cheamă butnărit sau dogărit, despre care se 
vorbeşte încă din secolul al XV-lea, iar mai târziu se 
aminteşte despre un staroste al butnarilor. Am recon-
stituit un atelier de dogărie în care sunt expuse o multi-
tudine de unelte, începând de la buturuga din lemn cu 
barda, scăunoaia, masa pentru tras doage, diferite sta-
dii de prelucrare a vaselor concretizate în formă finală 
în butoaie, butoiaşe de diferite dimensiuni, în căzi mai 
mici sau mai mari. Vedem expus şi bancul de lucru al 
dulgherului, iar ceea ce este etalat pe panouri sunt toa-
te sculele şi ustensilele folosite de meşterul dogar pen-
tru confecţionarea butoaielor. În colţul sălii, sunt câteva 
butoiaşe închise în cercuri de alun şi cercuri de fier şi 
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nelipsitul aparat de radio din atelierul dogarului, pen-
tru că şi el este informat, cum suntem şi noi; adesea, în 
timpul practicării meşteşugului, acesta asculta muzică... 

 

― Între vin şi ceramică există o strânsă legătură. 
Aţi reuşit, practic, în ultima sală a muzeului, să reflec-
taţi această împletire. Este important obiectul cu care 
se bea vinul? 

 

― Ne aflăm, de fapt, într-un atelier de olărit şi fa-
cem cunoştinţă cu meşterul olar, cu masa şi roata ola-
rului, cu diferite stadii de prelucrare a boţului de lut, 
până la forma finală concretizată în străchini, ulcele, 
căni, ulcioare, fierbătoare de mai multe tipuri, de mai 
multe dimensiuni, piese pentru cazanul de ţuică. Aceas-
tă vitrină găzduieşte o colecţie de ulcele pentru vin din 
zona Rădăuţiului a meşterului Colibaba, unul dintre cei 
mai importanţi meşteri populari din Moldova. Mai pu-
tem vedea, în colţul atelierului, un grupaj de ulcioare 
din mai multe centre viticole ale Moldovei, cu simbolul 
strugurelui şi al viţei-de-vie. În altă vitrină din incinta 
atelierului sunt expuse obiecte de ceramică neagră din 
Poiana, comuna Deleni, a cărei caracteristică principală 
este bombarea accentuată a pântecelui fiecărui vas, în-
cât îi dă o formă deosebită, începând de la castroane, 
străchini, ulcioare, căni pentru vin, apă sau lapte, oale 
pentru sarmale, chiupuri pentru borş. Da, într-adevăr, 
sarmalele fierte în această oală sunt mult mai gustoase, 
iar vinul băut din cana de lut are alt gust decât cel băut 
din pahar. 

 

― Drumurile care şerpuiesc pe colinele Moldovei 
sunt marcate de viţa-de-vie care-şi aduce rodul în cra-
mele zidite în alte veacuri. Cum arată harta vinului 
moldovenesc şi care sunt zonele cele mai importante cu 
podgorii? 
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― Drumul vinului este ilustrat, generic, pe aceas-
tă hartă în relief a Moldovei. Culoarea maro marchează 
podgoriile. În Moldova sunt 12 podgorii, începând de 
la Hârlău, Cotnari, Iaşi, până la cele din sud, din judeţe-
le Galaţi şi Vrancea. Dar, cele 12 podgorii au 53 de cen-
tre viticole ale căror soiuri de vin sunt ilustrate pe 
acest panou în limbile română, franceză şi engleză. În 
imagine este surprinsă o plantaţie de vie de la Cotnari, 
vinoteca şi o hrubă tot de la Cotnari, alte câteva buto-
iaşe şi ulcioare pentru vin şi ţuică, iar această ultimă 
vitrină găzduieşte o colecţie de sticle din trei centre vi-
ticole – Cotnari, Iaşi şi Huşi. 
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LUMINĂ ŞI CULOARE,  
VIAŢĂ ŞI TRĂIRE PRIN POEZIA  

ŞI PICTURA LUI AUREL ISTRATI 
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Aurel Istrati (n. 21 septembrie 1942) – pictor, critic 
de artă, muzeograf, publicist. Este fiul avocatului Anastasie 
Istrati şi al Florentinei, născut în Bălţi, astăzi Republica Mol-
dova. A absolvit Facultatea de Arte Plastice din Iaşi la clasa 
profesorului Dan Hatmanu şi Institutul Naţional de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu”, Facultatea de Muzeologie, 
Bucureşti. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Româ-
nia, Filiala Iaşi. Muzeograf la Complexul Naţional Muzeal 
„Moldova” Iaşi (din 1990 până a ieşit la pensie). Premiul 
Naţional al Ministerului Culturii „Ion Frunzetti” (Centenar 
„Corneliu Baba”), împreună cu Mihail Voicu şi Corina Cim-
poeşu. În anul 2014 i se decernează Marele Premiu la Festi-
valul Internaţional A.R.T.E. 
 
Lucrări: 

- Călin Alupi, album-catalog, împreună cu Grigore Ilisei, 
1996; 

- Satul arhaic românesc, album-catalog, împreună cu Marcel 
Lutic, 2005; 

- Vreme de Albastru/ Blue spirit (versuri), Ediţie bilingvă, 
Iaşi, Editura Danaster, 2011. 

Publică în „Dacia literară”, „Cronica” etc. 
 
Lucrări de artă plastică:  

Clopotniţă la Telega; Primăvara; Autoportret etc. 
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aşul, oraş cultural, este casa unor oameni pe cât 
de valoroşi, pe atât de modeşti, pe cât de talen-
taţi, pe atât de dedicaţi profesiei şi valorilor au-
tentice ale neamului românesc. Unul dintre nu-

mele mari care încă scrie în istoria artei şi a picturii, a 
culturii ieşene, este omul, pictorul şi criticul de artă, 
poetul şi muzeograful Aurel Istrati, care anul acesta 
împlineşte frumoasa vârstă de 75 de ani, din care, mai 
bine de jumătate dedicaţi muncii, artei. 

Din biografia lui Aurel Istrati spicuim că s-a năs-
cut în anul 1942, în oraşul Bălţi, pe atunci în Regatul 
României, azi în Republica Moldova, absolvind Facul-
tatea de Arte Plastice din Iaşi, la clasa profesorului 
Dan Hatmanu, dar şi Institutul de Arte Plastice „Nico-
lae Grigorescu” din Bucureşti, la clasa profesorului 
Marin Gherasim. Alte spirite formatoare şi călăuzitoa-
re i-au fost Dinu C. Giurăscu şi Andrei Pleşu. 

După o perioadă bârlădeană, plină de împliniri, 
în 1990 îl aflăm, ca muzeograf, la Muzeul de Artă din 
cadrul Complexului Naţional Muzeal „Moldova” din 
Iaşi, din acelaşi an devenind şi membru al Uniunii Ar-
tiştilor Plastici, filiala Iaşi. 

Toţi cei care l-au cunoscut şi îl cunosc pot con-
firma trăsăturile de caracter care îl recomandă ca fiind 
unul dintre cei aleşi. Impunător nu doar prin înălţimea 
fizică, cât mai ales prin trăirile şi zestrea pe care o lasă 
urmaşilor, este autorul unor poezii cu o rezonanţă 
aparte, cât şi al unor lucrări artistice rămase în istorie 
şi premiate cum se cuvine, primind, în anul 2014, Ma-
rele Premiu la Festivalul Internaţional A.R.T.E. 

I 
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Pentru că premiul care i s-a acordat a fost pen-
tru un Autoportret de excepţie, ne permitem, cu por-
tretul în faţă, să evidenţiem trăsăturile foarte bine 
surprinse care îl zugrăvesc ca om şi pictor. Faţa pre-
lungă, dostoievskiană, trimite spre un aer de solemni-
tate, cu pomeţii uşor ieşiţi din matcă, conturează 
denivelările vieţii cu urcuşuri şi coborâşuri, cu ochii 
mari creionează cunoaşterea, spiritualitatea, frumuse-
ţea interioară, cu nasul uşor acvilin, trimite spre acel 
aer boreal, cu fruntea frumos rotunjită, subliniind în-
ţelepciunea, misterul. Sprâncenele, frumos conturate, 
conduc spre disciplină, ordine, chiar asceză. Acest au-
toportret, parcă rupt dintr-o operă dostoievskiană, es-
te completat de elementul care dă viaţă tabloului, prin 
barba frumos surprinsă în cromatica alb/negru, evi-
denţiind dualitatea viaţă/moarte, noapte/zi, întune-
ric/lumină, bine/rău etc. Senzualitatea şi comunicarea 
sunt sugerate prin buzele fin arcuite, care dau perso-
najului un ton aparte. Per ansamblu, chipul de pe pân-
ză se regăseşte în „original”, susţinând viaţa omului 
Aurel Istrati, în tablou aflând urmele suferinţei care 
s-au cuibărit, făcându-şi loc pe distinsa faţă, conto-
pindu-se cu aceasta. 

Pentru că un asemenea nume, ce şi-a legat exis-
tenţa sa profesională inclusiv de arta naivă, dar şi de 
arta populară românească, nu are voie să treacă neob-
servat pe lângă un neam de români autentici, am con-
semnat viaţa şi trăirile omului şi artistului Aurel 
Istrati în dialogul pe care îl lăsăm să se desfăşoare 
conform întrebărilor şi răspunsurilor primite. 
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― Anul acesta, împliniţi frumoasa vârstă de 75 de 
ani. Dacă aţi da timpul înapoi, ce aţi schimba? Aveţi re-
grete acum, aţi şti să folosiţi timpul altfel? 

 

― Este foarte greu de răspuns la această între-
bare. Este o vârstă care vine, cum s-ar spune, şi ur-
mează altor ani. Dacă aş da timpul înapoi, mă întreb... 
ce-aş face? Cred că tot artă aş face. Poate că aş fi mai 
prudent cu viaţa mea intimă, care ne e dată pentru a 
ne bucura. 

 

― Cum arată imaginaţia unui artist la această 
frumoasă vârstă? 

 

― Capacităţile imaginative şi creative nu suferă, 
zic eu, modificări esenţiale, ci energiile şi-au pierdut 
din bogăţia de altădată. Dincolo de toate acestea, ca 
artist, mă simt foarte tânăr, ca om, în vârstă. 

 

― Cum a fost copilăria dumneavoastră, redată 
prin ochii omului matur şi surprinsă în tablouri? 

 

― Copilăria nu mi-a fost atât de benefică, în sen-
sul că m-am născut în timpul războiului, în vremuri 
foarte grele şi chiar toţi din familia mea am fost ame-
ninţaţi cu trecerea după gratii, consideraţi fiind duş-
mani ai poporului, întrucât tata fusese magistrat şi 
prin meseria lui, făcându-şi treaba de jurist, condam-
nase foarte mulţi comunişti şi astfel era vizat cu în-
treaga familie. În schimb, sigur, copiii găsesc resurse 
proprii să străbată aceste evenimente care nu sunt 
atât de binevenite. Eu am avut noroc de fratele meu 
geamăn, care m-a însoţit mai tot timpul şi, pot spune 
că, în artă, el mi-a fost sfătuitorul, susţinându-mă să 
lucrez, chiar dacă acest fapt însemna sacrificiu pentru 
el. Copilăria, cu bune, cu rele, este singurul element 
care ne ancorează în trecut, păstrând amintirea vie, fi-
ind puntea de legătură spre maturitate.  
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― Copilăria mereu este legată de cele două fiinţe 
gingaşe, care ne-au dat viaţă şi ne-au crescut. Cum ară-
ta omul, sfătuitorul, cel care v-a fost tată? 

 

― Tatăl meu a fost o fiinţă deosebită, în sensul 
că era un om care, dincolo de meseria de jurist, fiind 
binecunoscut la acea vreme, iubea frumosul, arta, în 
general, şi cu toate acestea a fost împotriva studiului 
artelor, pentru că nu-şi dorea ca odrasla lui să fie un 
artist într-o lume nedescoperită încă, care să trăiască 
din vânzarea unor tablouri, întărindu-mi mereu ideea 
că artiştii sunt muritori de foame. 

 

― Să înţeleg că înrudirea artistului cu arta a fost 
mai presus decât sfaturile primite de la tatăl Domniei 
Voastre? 

 

― Contopirea mea cu arta însumează patimă, de 
aceea mărturisesc că dragostea pentru frumos, pentru 
artă a fost mai presus de sfaturile primite de la tată. A 
fi artist, în lumea pe care o iubeam şi o iubesc, era 
echivalentul cu a fi avocat în lumea juriştilor; amândo-
uă însemnau sacrificiu, jertfă, patimă. A fi artist în-
seamnă, pentru mine, un alt mod de a vedea lumea, 
bineînţeles în parametri în care deţii limbajul de spe-
cialitate pe care numai arta ţi-l poate oferi.  

 

― Care este tabloul dumneavoastră de suflet? De-
scrieţi-l. 

 

― Tablouri preferate am foarte multe din diferite 
genuri şi nu poţi compara unul cu altul, totuşi o sensi-
bilitate aparte o regăsesc în Portretul unui preot de la 
Parcova din Republica Moldova, tablou la care ţin, reu-
şind să-i pun în evidenţă trăsăturile ascunse, expresia 
chipului său necunoscută altora. Este un fel de dezvă-
luire aparte, în sensul că intri într-o lume care nu-ţi 
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aparţine, într-o lume interioară, şi găseşti dominanta 
reperului tău, a personalităţii tale. 

 

― Sensibilitatea dumneavoastră nu se regăseşte 
doar la nivelul artei prin pictură, ci şi printr-o continu-
are a acesteia în înaltul poeziei. În ce postură s-a aflat 
eul creator de-a lungul operei? 

 

― Poezia m-a curtat şi în tinereţe, însă faptul că 
profesia m-a solicitat, ocupându-mi mare parte din 
timp, fiind profesor şi dăruindu-mă muncii mele la ca-
tedră, mai ales în postura de director al Şcolii de Arte 
din Bârlad, nu am avut vremea necesară să mă ocup 
de eu-l acesta interior şi uite că au venit timpurile 
când am scos din traistă ce mi-a lăsat Dumnezeu, cu 
cât mai aveam şi eu, scoţând la lumină arta poetică. O 
fac cu toată pasiunea şi responsabilitatea, pentru că 
nu vreau să improvizez lucruri care nu mă caracteri-
zează sau nu mă exprimă. 

 

― După cum spune marele poet Lucian Blaga: 
Veşnicia s-a născut la sat. Cum arată satul în pictură, în 
poezie, în viziunea dumneavoastră? 

 

― Chiar dacă, astăzi, satul românesc este schim-
bat, acesta în pictura şi poezia mea este exprimat în-
tr-o viziune mai modernă, oprindu-mă asupra unor lu-
cruri care să definească un loc, nu numai aşa ca să fac 
un motiv care să mă incite, să-mi pună în evidenţă ca-
pacităţile creative, ci mai mult de atât. Legat de acest 
subiect, vă destăinui faptul că, împreună cu etnograful 
Marcel Lutic, un prieten bun, în urmă cu câţiva ani 
(mai precis în 2005), am organizat o expoziţie intitula-
tă Satul arhaic românesc, care a fost primită cu foarte 
mare interes atât de către specialişti, cât şi de public. 
În cadrul expoziţiei, am alăturat două lumi în aceeaşi 
poveste. Pe de o parte, am reflectat lumea elevată, a 
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oraşului, iar, pe de altă parte, lumea satului, arătând, 
astfel, care sunt acele puncte de convergenţă dintre 
ele. Aceste două lumi se întrepătrund şi aşa s-a născut 
arta care dă o culoare specifică neamului nostru. 

 

― Mai există satul tradiţional astăzi? Ce sfaturi 
aţi da tinerei generaţii referitoare la păstrarea, conser-
varea valorilor tradiţionale? 

 

― Chiar dacă în ultimii ani satul nostru s-a mo-
dificat, totuşi sunt zone în ţara noastră unde tradiţiile 
au rădăcini puternice. I-aş sfătui să se hrănească spiri-
tual din acele zone, iar de acolo să-şi extragă zăcămân-
tul care va naşte ulterior creaţia lor.  

 

― Este diferită viaţa unui artist de viaţa unui om 
obişnuit? Cum aţi fost perceput de contemporani? 

 

― Sigur că viaţa unui artist este alta, comparativ 
cu a unui om care trăieşte în condiţiile realului, nor-
malităţii. Artistul are frământările specifice care-l duc 
spre ceva, spre o idee, spre o imagine, spre o sumă de 
cuvinte care să rostească ceva, să exprime ceva auten-
tic. Artiştii din breasla mea pot spune că m-au privit şi 
mă privesc destul de bine, eu fiind un om sociabil, în-
să, în momentul când vrei să faci ceva cu adevărat, te 
izolezi şi te smulgi din realitate, pentru că altfel nu-ţi 
vin ideile cu care ar trebui să faci corp comun, ca să 
bată o singură inimă, creaţia. 

 

― Înclinaţia artistică aţi transmis-o şi moştenito-
rilor? Copiii dumneavoastră pictează? Au înclinaţii spre 
literatură, pictură? 

 

― Da, aş spune că, dintre copiii mei, în număr de 
trei, Iustina, prima fată a mea, are aptitudini pentru 
muzică, dar am o Măriucă, nepoţica mea, care este cea 
mai bună la matematică şi la pictură.  
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― Dacă ar fi să pictaţi lumea de astăzi, ce tonuri 
de culoare/paletă cromatică aţi folosi? Ce titlu simbolic 
aţi da lucrării? 

 

― Dragul meu, este foarte greu să defineşti în 
câteva culori o lume atât de dificilă, „de colorată”. Lu-
mea de astăzi, prin părţile care o compun, este instala-
tă într-un dezacord. Culorile care să reflecte această 
discordanţă sunt disonante, opozante, să zicem un 
orange cu negru, deşi nu-mi place relaţia aceasta. Tit-
lul pe care l-aş da acestui tablou zugrăvit, în cuvinte, 
ar fi Lumea Ne-lume. 

 

― Care este poezia dumneavoastră de suflet? Ce 
ne puteţi mărturisi despre ea? 

 

― Aici sunt foarte multe de spus şi v-aş putea 
chiar recita o strofă din creaţia proprie. Am poeme la 
care ţin foarte mult, în sensul că am meditat asupra 
vieţii, sentimentelor mele şi ale celorlalţi: Nicio pasăre 
nu-şi mai înalţă cântul de smalţ şi de laur,/ Nici vântul 
nu-şi mai tânguie psalmul,/ Doar umbrele subţiri, în ra-
mele de aur,/ Îşi ţes, tăcut şi solemn, amintirile-n 
etern... din poezia Cu mâinile grele. 

 

― Dacă la Ion Barbu poezia este o continuare a 
geometriei, aţi descoperit aceeaşi paralelă între poezie 
şi pictură? Este poezia continuarea picturii? 

 

― Latinii, strămoşii noştri, ziceau „Ut pictura po-
esis” („Şi pictura e poezie”); deci există această reci-
procitate. Artele, în genere, sunt acelaşi trunchi co-
mun, numai că folosesc limbaje diferite. 

 

― Aţi cunoscut foarte multe tipuri de oameni, 
atât plăcuţi, cât şi mai puţin plăcuţi. Povestiţi-ne din 
cariera dumneavoastră de artist o întâmplare cu şi des-
pre oameni?  
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― Vă povestesc un moment pe care mi-l amin-
tesc şi acum, cu mare drag, petrecut în compania unui 
mare artist – Călin Alupi. Eram într-o tabără de crea-
ţie, în urmă cu ceva ani, nu departe de Iaşi. Călin era 
un om blajin, cu o ţinută nobilă, şi astfel de oameni 
sunt foarte puţini. Acestuia îi plăcea de mine, ca artist, 
pentru că nu eram un zgubilitic, ci mă manifestam în 
limitele normalului în conversaţii şi nu numai. Atunci 
când pleca în natură, să admire peisajele şi să lucreze, 
mă lua cu el şi, la un moment dat, întinzându-mi o 
pânză albă, îmi spune: „Măi Aurel, uite şi tu cât de fru-
moasă este pânza aceasta şi când mă gândesc la faptul 
că eu am să o murdăresc!” Treaba aceasta, domnule, 
m-a impresionat enorm. A dat dovadă de o modestie 
cum rar întâlneşti. Pictura, sigur, pentru el era o iubi-
re, un domeniu în care s-a şi manifestat cum se cuvine 
şi, pentru toate acestea, i-am şi dedicat o carte/un al-
bum. Am făcut treaba aceasta pentru că mi-am dat 
seamă că acest om, datorită modestiei, în exces, pe ca-
re o avea, merita, pentru că, în această lume a artei, 
este bine să fii mai tăcut şi mai liniştit. Ce mi-a spus 
relevă foarte multe despre artistul din el, dar arată că 
a fost şi rămâne autentic. 

 

― În concluzie, am constatat că frumuseţea vine 
din interior, completată cu modestia şi cu harul creator. 
Ce sfaturi aţi da tinerilor artişti pentru a reuşi în viaţă 
pe plan profesional? 

 

― Pentru a reuşi, în acest domeniu, deloc uşor, 
totul ţine de sine. În momentul în care eşti devotat 
unui domeniu, artei, culturii, faci tot ce poţi pentru a te 
exprima cât mai bine. Sunt foarte multe piste, astăzi, 
pentru a reuşi, şi-mi vin acum în minte cuvintele lui 
Marcel Proust: Câţi artişti originali există, tot atâtea 
lumi avem la dispoziţia noastră. Vedeţi dumneavoastră, 
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câtă esenţă există în aceste cuvinte ale lui Proust, încât, 
ca artist, dacă ţii cont de toate acestea, nu poţi minţi, ci 
eşti devotat, trup şi suflet, artei. Şi atunci, artistul este 
unul dintre cei care ne pun la dispoziţie o altă lume. 

 

― Şi dacă aţi amintit de lume, Dostoievski, prin 
vocea Prinţului Mâşkin din romanul Idiotul, spunea că 
„frumuseţea va salva lumea”. Ce părere aveţi? 

 

― Este greu de spus, pentru că lumea a obosit. 
Văd, în fiecare zi, în jurul meu, oameni care nu mai vor 
poezie, pictură, muzică, frumos. Oamenii resping ide-
ea de-a face altceva decât să-şi cumpere de mâncare şi 
să se hrănească bine. Este o realitate pe care o trăim, 
dar este posibil ca, în timp, cultura să revină în planul 
care i se cuvine şi să ne aducă bucuriile acelea pe care 
noi nu le mai trăim, dar le căutăm. 
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CALISTRAT ROBU,  
ESENŢA TRADIŢIEI ÎN ARTĂ 
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Calistrat Robu (n. 4 iunie 1952) – pictor. Este fiul lui 

Ștefan Robu şi al Paraschivei (născută Radu), comuna Pu-
feşti, judeţul Vrancea. A început să picteze de când era elev, 
iar prima apariţie publică a fost într-o expoziţie de grup 
prin anul 1976. A expus la diverse Saloane, Galerii ale Mu-
zeelor Judeţene de Artă din Piteşti, Argeş, Bacău etc.  

 
Expoziţii personale: 1987, 1988, 1989, Cronica Iaşi; 1997, 
Teatrul de Comedie din Bucureşti şi Centrul de Cultură 
„George Apostu” din Bacău; 1996, Festivalul Dracula-Hotel, 
Bucureşti etc.  
 
Expoziţii colective: 1991, Bucureşti; 1992, Chişinău; 1993, 
Bucureşti; 1995, Bucureşti; 1996, Madrid; 1997, Bucureşti; 
1997, New York; 1997, Viena; 1998, Paris. 
 
Premii: Premiul I la etapa de masă la Festivalul Naţional al 
Educaţiei şi Culturii Socialiste „Cântarea României”; Pre-
miul I la etapa de judeţeană la Festivalul Naţional al Educa-
ţiei şi Culturii Socialiste „Cântarea României”; Premiul II şi 
titlul de laureat la etapa republicană a Festivalul Naţional al 
Educaţiei şi Culturii Socialiste „Cântarea României”, 1987; 
Premiul I pentru pictură pe sticlă la Salonul de artă plastică 
naivă, Botoşani, 1988; Premiul I la etapa de masă la Festiva-
lul Naţional al Educaţiei şi Culturii Socialiste „Cântarea Ro-
mâniei”; Premiul I la etapa judeţeană la Festivalul Naţional 
al Educaţiei şi Culturii Socialiste „Cântarea României”; Pre-
miul II şi titlul de laureat la etapa republicană a Festivalul 
Naţional al Educaţiei şi Culturii Socialiste „Cântarea Româ-
niei”, 1989; Premiul I la Salonul Naţional de Artă Naivă, Bu-
cureşti, 1991; Premiul II la Expoziţia Naţională de Icoane 
,,Patimile şi învierea Mântuitorului”, Bucureşti, 1995; Pre-
miul II acordat de Fundaţia Culturală „Ethnos” la Salonul 
Naţional de Artă Naivă, Bucureşti, 1995; Premiul pentru 
pictură „Dr. Ioan Grigorescu” la Expoziţia Naţională de Artă 
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Naivă, Piteşti, 2007; Premiul „SIF Moldova” la Salonul de 
Primăvară al Artei Naive, Bacău, 2008; Premiul pentru pic-
tură „Aurora Năforniţă” la Expoziţia Naţională de Artă Nai-
vă ,,Saloanele Moldovei”, Iaşi, 2008; Premiul III la Salonul 
Internaţional de Artă Naivă, Bucureşti, 2009; Premiul Cen-
trului Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” la 
Salonul de Primăvară al Artei Naive, Bacău, 2011 etc. 
 
Lucrări esenţiale:  

- Omul – fiinţă trecătoare, album, Iaşi, Editura CreaArt, 
2012; 

- Frumosul şi urâtul în arta naivă românească, Iaşi, Editura 
CreaArt, 2015; 

- Ecouri plastice, Iaşi, Editura CreArt, 2016. 
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scultându-l pe Robu şi observându-i lucrările, 
suntem implicaţi într-o nouă viziune a imagi-
narului, unde viaţa este creionată în contururi 
cu nuanţe tari, dând un alt aspect tradiţiei în 

ansamblul ei. Pictorul naiv Calistrat Robu, originar din 
Pufeşti, judeţul Vrancea, dă o altă formă vieţii în con-
tururi de lumină şi culoare. 

Paleta cromatică vastă, imaginaţia şi creativi-
tatea, unicitatea Domniei Sale, îl recomandă ca fiind 
un artist plastic important. Calistrat Robu vine în în-
tâmpinarea publicului iubitor de artă cu lucrări ine-
dite, cu titluri simbolice: Sărbători de iarnă, Preşedin-
tele, Lanul, Primăvara, Masă bogată, Îndrăgostiţi, 
Moartea, Justiţia, Genocid, Generalul comunist, Terasa 
Sărăriei, Odihnă, Omul, fiinţă trecătoare, Paradisul vi-
nului, Boul Roşu, Iarna, Rugăciune, Măturătorul, Regele 
nebun, Generaţie, Naşterea Domnului, Ispita, Satul meu, 
Alegeri, Peştele, Copil adormit, Fuga din paradis, Sără-
cie, Geneza, Războiul vinului cu ţuica, Taraf ţigănesc 
etc. care au ca marcă identitară spirala. Pentru că de la 
naştere suntem înconjuraţi de dualitate, bine-rău, fru-
mos-urât, rai-iad, Calistrat Robu fiind interesat direct 
despre dualitatea rai-iad, ca un creator „răzbunător”, 
aşază din pensulă, de-a stânga şi de-a dreapta, binele 
şi răul. 

Tocmai pentru că omul este o fiinţă trecătoare, 
care se naşte plângând şi singur şi moare exact în ace-
leaşi condiţii, artistul Calistrat Robu doreşte să păstre-
ze din această fiinţă trecătoare şi să focalizeze trece-
rea omului prin viaţă în tablouri realiste prin care 

A 
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alimentează energia şi originalitatea acestuia. Fiecare 
om are o poveste a sa, fiind un călător prin viaţă, cu 
trăirile şi cu zbuciumul la care suntem expuşi zi de zi, 
robi ai sistemului şi dedaţi întru totul societăţii, pentru 
a fi acceptaţi şi pentru a duce un trai decent. Singurul 
care se abate de la aceste reguli, nefiind robul nimănui, 
chiar mai degrabă un stăpân al culorilor, acestea din 
urmă reprezentând insulina care alimentează sângele, 
perfuzia care-l ţine în viaţă, luându-şi oxigenul şi esen-
ţele din pictură. 

Omul care nu poate trece neobservat în lumea în 
care trăim, contemporan cu noi, o renaştere şi o reînvi-
ere a maestrului Rousseau (Vameşul), un vameş care 
lasă tribut vieţii opera sa artistică, cu nume predesti-
nat parcă, Calistrat Robu, pictorul naiv al zilelor noas-
tre. Ironia sorţii sau nu, numele Calistrat, de origine 
grecească, se traduce prin armată frumoasă, iar asociat 
cuvântului rob, nu ne rămâne decât să împletim cele 
două nume într-o esenţă şi să traducem, în sens plas-
tic, robul armatei frumoase – pictura. 

Domnia Sa, aşteptându-ne parcă, şi-a deschis su-
fletul, spunându-ne povestea vieţii sale, o poveste în ca-
re instrumentele principale sunt pensonul, apa, acuare-
la şi foaia; într-un tot unitar, alcătuiesc averea cea mai 
de preţ, condimentate cu imaginaţie şi creativitate din 
plin. 

 
 
― Numele Calistrat Robu este legat de arta naivă. 

Care este traiectoria care a marcat succesul în plan 
profesional, care au fost paşii spre reuşită? 

 

― Totul a început încă din copilărie, când am 
fost conectat, din toate punctele de vedere, la viaţa 
satului nostru. Apoi, ajungând, în lumea oraşului, la 
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îndrumarea unor specialişti care au văzut lucrările 
mele, specialişti implicaţi în artele frumoase şi, aici, 
mă refer la Aurel Leon (îi plăcea să i se spună Bădia 
Leon), Radu Negru, chiar şi din pictorii profesionişti 
care mi-ai spus: Domnule, continuă să pictezi, pentru 
că ai un mod original de a te exprima şi îţi aparţine! Pe 
atunci, sincer vă spun că, nu cunoşteam prea multe 
despre arta naivă, dar, între timp, am reuşit să citesc, 
să mă informez din cărţile şi albumele de specialitate 
dedicate artei naive din perioada respectivă, anii 
1974-1975. Încă din primele momente când am păşit 
în Iaşi, la îndemnul celor amintiţi, am reuşit să pictez, 
pentru ca, imediat după, să şi expun în cadrul unor 
manifestări organizate la „Flacăra Iaşului”, „Cronica”. 
Pe de altă parte, de-a lungul anilor, am avut foarte 
multe expoziţii de grup. Concret, în această perioadă, 
am intrat în atenţia pictorului Vasile Savonea, pe 
atunci îndrumător în cadrul Casei de Cultură din capi-
tală, care s-a ocupat de strângerea artiştilor naivi din 
toată ţara. Începutul meu, ca pictor, a fost foarte timid. 
Este foarte greu până îţi formezi un stil propriu, până 
îţi alegi un drum, până vrei să faci ceva şi trebuie să 
ştii, cu adevărat, ce-ţi doreşti, pentru că în artă este 
foarte greu să te defineşti. 

 

― Numele Savonea este legat doar de experienţa 
dumneavoastră personală sau este cunoscut şi la alt ni-
vel?  

 

― Pe lângă cărţile editate, Vasile Savonea s-a 
ocupat şi de expoziţii itinerante în întreaga lume. 

 

― Dacă la începutul dialogului nostru aţi amintit 
de copilărie, de satul natal, cum este filtrată aceasta 
prin sufletul şi conştiinţa Domniei Voastre. Mai există 
astăzi satul tradiţional? Detaliaţi, vă rog... 
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― Sunt originar din Pufeşti, judeţul Vrancea, o 
comună compusă din trei sate, eu fiind din Ciorani, 
dar, satele fiind foarte apropiate, sunt influenţe comu-
ne în ceea ce priveşte acest loc binecuvântat de Dum-
nezeu, unde am văzut lumina zilei. Satul natal, şi as-
tăzi, este mirific, situat fiind pe Valea Siretului, cu veri 
călduroase şi ierni friguroase. Pe timpul copilăriei me-
le, viaţa era trăită altfel. În acele timpuri, în ţara noas-
tră, era perioada colectivizării pe care am prins-o din 
plin, atunci când omului i se lua bucata de pământ şi 
nu numai şi, astfel, comuniştii au încercat să distrugă 
şi spiritul, spirit care, foarte frumos, era reflectat pe 
casele din sat făurite de meşterii locului, împreună cu 
stăpânii lor, din vălătuci de pământ. Casele acestea 
erau ornamentate cum nicăieri în lume nu erau, cu 
motive foarte vechi, începând cu brâiele care, trimi-
teau cu gândul la arborele vieţii, spirala, care, de fapt, 
era linia vieţii omului, până şi zvastica era pe casele 
din satul natal, dar, nici într-un caz nu era acel simbol 
împotriva vechiului regim, ci era, de fapt, aducătoare 
de bine, aducătoare de noroc. Pe lângă toate acestea, 
în ornamentica arhitecturală a caselor din sat, erau 
mult mai multe simboluri, şi mai amintesc de diregii 
caselor cu soarele şi luna şi multe alte simboluri care 
veneau din vechime, precum capul de bour, un semn 
al bunăstării şi fertilităţii. În acelaşi context, amintesc 
şi de viţelul pe care l-am întâlnit în Biblie, viţel pe care 
şi-l făcuseră evreii ca simbol al zeităţii... bine, dar la 
ţăranul român avea şi are cu totul şi cu totul alte sem-
nificaţii. Alte simboluri care erau reflectate în con-
strucţiile de odinioară din satul nostru şi, pe alocuri şi 
astăzi, au fost calul, şarpele, lupul. Trebuie să amintesc 
de cocoş şi de sfânta cruce, simboluri nelipsite de pe 
casele gospodarilor din Ţinutul Vrancei. În jurul aces-
tor simboluri se desfăşura viaţa strămoşilor noştri şi, 
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cu dor în suflet, vă spun că şi „paradisul meu pierdut” 
era ancorat alături de acestea.  

Pe strămoşi i-am prins chiar în timpul când li se 
lua totul, animalele, pământurile, şi nu-i vedeam deloc 
tihniţi, dar trecuseră prin Al Doilea Război Mondial, 
trecuseră ruşii peste ei... şi ştim că Moldova fusese căl-
cată de ruşi până când regele a întors armele. Tata, 
spre exemplu, a fost luat prizonier din Focşani, deşi 
fusese în Est, în război; l-au luat şi l-au mai ţinut în Ru-
sia o perioadă. Lumea era agitată, nu era deloc tihnită, 
dar, dincolo de toate acestea, tradiţiile se respectau, 
iar totul era făcut după un calendar specific satului 
nostru şi amintesc de acel calendar agrar pe care, as-
tăzi, nu-l mai respectăm şi nu mai ştim aproape nimic 
despre el. Totul se făcea la timp, începând cu însămân-
ţatul pământului până la depozitatul grânelor în ham-
bare, aşteptând anotimpul rece pentru a sta la acele 
seri în care se organizau clăci, şezători cărora colecti-
vizarea le-a pus capăt. Mă simt împăcat sufleteşte pen-
tru că am prins o perioadă aceste activităţi care erau 
deosebite, mirifice pentru toată suflarea satului, dar 
mai ales pentru un suflet care, de câţiva ani, venise pe 
lume. 

 

― Tablourile dumneavoastră conturează o tema-
tică largă; printre teme, am regăsit creionată şi viaţa 
politică. Care portret a fost cel mai greu de realizat?  

 

― Aş putea spune ce nu aş putea realiza. De 
exemplu, nu m-aş atinge de Regele Mihai. Ţara a fost fă-
cută/ctitorită de regi şi, părerea mea este aceea că, şi 
astăzi, în fruntea ţării ar trebuie să fie tot regi, şi nu po-
liticieni. După anii 1990, am avut foarte mari speranţe, 
dar am fost foarte dezamăgit, fiindcă eu începusem deja 
să expun şi să-mi exprim ideile. Aşadar, la „Cronica”, am 
avut o expoziţie prin care făceam trimitere la Nicolae 
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Ceauşescu şi la politica lui ilustră, dar nici cei de astăzi 
nu m-au scutit de acest efort, pentru că, în definitiv, es-
te un efort să te chinui cu o figură din aceasta care face 
atât de mult rău neamului românesc şi care numai plă-
cere nu-ţi face să o pui pe pânză. Am încercat, am reu-
şit şi chiar am creat anumite animozităţi în sânul poli-
ticii româneşti, dar a trecut, şi mă ocup de ei în conti-
nuare pentru că nu se poate altfel, dar, pe de altă parte, 
şi ei se ocupă de noi. Trebuie să le-o întoarcem cu ace-
eaşi monedă. 

 

― Enumeraţi-ne câteva dintre lucrările dumnea-
voastră care zugrăvesc această lume? 

 

― Am început cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
am continuat cu politicienii de după anii 90, iar cel 
mai „iubit” dintre personaje a fost Traian Băsescu, 
pentru că avem afinităţi, „iubindu-ne” de la distanţă.  

 

― Pentru că arta naivă utilizează un limbaj cu o 
exprimare fără graniţe, am observat în tablouri, în cali-
tate de neiniţiat, că aţi surprins toate categoriile socia-
le, alegându-vă de fiecare dată o ţintă. Care sunt „ţinte-
le” spre care veţi aspira şi pe care le-aţi „ochit” bine? 

 

― În primul rând, toţi vrem o viaţă mai bună. Eu 
visam o Românie cel puţin la fel ca ţările din Occident. 
Îmi doream să avem o viaţă mai bună, nu neapărat in-
frastructură, pentru că drumuri bune nu înseamnă, 
neapărat, civilizaţie, însă voiam să trăim mai bine, să 
avem o ţară în care copiii noştri să poată munci, să ai-
bă un viitor lângă bunii şi străbunii lor, să iubim, să 
muncim şi să trăim împreună; pe când astăzi, după 
cum se poate observa, nu mai avem aceste şanse. Ţin-
tele mele sunt politicienii, sistemul care nu ne lasă să 
trăim. Şi, în acest context, mă întreb: cum poţi să iei de 
la gura copilului tău şi să vinzi străinilor? Bine, vinzi, 
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dar vinde pe ceva consistent, nu o da de pomană. Nu 
este corect ca o mână de oameni să se îmbogăţească, 
iar restul să sufere. Aceştia din urmă sunt cei care fac 
foame, bătrânii sunt părăsiţi, copii care adorm flă-
mânzi şi, de cele mai multe ori, adorm fără părinţi 
lângă ei. 

 

― Pământul pe care călcăm este afânat de sânge-
le strămoşilor. Sângele este unit cu ţărâna, dând rod şi 
hrănind mulţimile. Merită, oare, înaintaşii, pentru sa-
crificiul şi jertfa adusă, asemenea ignoranţă şi bătaie de 
joc din partea mai marilor?  

 

― În Primul Război Mondial, bunicul dinspre ta-
tă a fost rănit şi, ulterior, şi-a pierdut un picior, după 
care s-a stins. Pentru neam, s-a jertfit la Mărăşeşti. Ta-
tăl a luptat în Al Doilea Război Mondial, iar, pe de altă 
parte, noi, cei de azi, luptăm pentru a scăpa de hoţi. 
Deci, vă daţi dumneavoastră seama că în urma acestor 
fapte trăite de neamul nostru, din partea celor care ne 
conduc este nu numai un abuz sau o umilinţă, ci, mai 
degrabă, este o lipsă de umanitate totală. Cum pot ex-
plica eu nepotului meu că i-am lăsat o ţară, când ea es-
te vândută, resursele nu mai sunt ale noastre, iar po-
mii din păduri lipsesc. 

 

― În orice tablou m-aş uita şi din orice colţ aş pri-
vi, apare simbolul spiralei, ca o marcă identitară în lu-
crări. Ce reprezintă? 

 

― Spirala este simbolul vieţii, dar pe lângă 
aceasta mai zugrăvesc şi calul, peştele. Am tablouri în 
care prezint religia noastră, creştin-ortodoxă, înce-
pând de la crucificarea Mântuitorului pe care o reflect 
în diferite lucrări simbolice. În acest context, am să vă 
descriu o lucrare a mea în care există un ţăran care îşi 
face treburile de zi cu zi... la coasă, la prăşit, la căratul 
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fânului şi, în lucrare, există undeva o troiţă în care 
Mântuitorul este aplecat către el. Aici se arată suferin-
ţa ţăranului, nu că munceşte, pentru că munca este un 
privilegiu să o poţi presta într-o ţară în care îţi poţi 
câştiga viaţa cea de toate zilele în mod plăcut, onest, 
însă el are, în lucrarea mea, o suferinţă aparte, sufe-
rinţă pe care încerc să o surprind. Concret, ca să extra-
polăm, suferinţa aceasta nu e numai a ţăranului, ci a 
întregului popor. 

Calul, un alt simbol pe care-l zugrăvesc, consti-
tuie, de fapt, trecerea dincolo. Peştele este simbolul 
credinţei strămoşeşti, apropierea de Hristos. Pe lângă 
toate acestea, mai apar şi arborele vieţii, pomul cu-
noaşterii, simboluri care ne leagă de ancestral. Trăim 
într-o lume mirifică, a misterelor în care Dumnezeu 
este alături de noi, dar noi nu-l simţim, nu vrem să-l 
avem alături de noi, nu vrem să-l pipăim, să trăim îm-
preună cu El. Această problemă a noastră, a muritori-
lor, mă frământă, pentru că dacă am fi mai aproape de 
Dumnezeu nu am ajunge să ne urâm, să ne ucidem 
unul pe altul, să ne umilim. Ce simt eu atunci când pic-
tez cele amintite în lucrările mele îmi doresc să per-
ceapă, să simtă şi cel care îmi admiră tablourile. 

 

― Cromatica este diversă, aprinsă, cu precădere, 
accent mult pe roşu şi albastru, ce semnifică, pentru 
dumneavoastră, fiecare culoare? 

 

― Acestea sunt culori calde, culorile vieţii, culori 
în care ne zbatem zilnic. Viaţa trebuie să aibă o culoare 
mai fierbinte, mai caldă. Albastrul reprezintă celălalt 
registru care domoleşte partea fierbinte, caldă a vieţii. 
Trăim într-o lume a contrastelor, o lume a binelui şi a 
răului, a iadului şi a raiului. De noi depind toate aceste 
lumi pe care încercăm să le vedem sau să le simţim, 
cert este că oricum le simţim, pentru că trăim în viaţă.  
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― Ce culori aţi folosi pentru a ilustra lumea de as-
tăzi? Aveţi tablouri care reflectă lumea în care trăim? 

 

― Lumea de astăzi este infernală. Am tablouri 
care ilustrează războiul dintre foame şi îmbuibare, 
mai am un tablou apocaliptic în care preşedintele nos-
tru, Traian Băsescu, predomină şi conduce hoarda de 
cavaleri ai Apocalipsei. Viaţa noastră este presărată de 
evenimente nu numai biblice, ci autentice, reale.  

 

― Zestrea dumneavoastră artistică a fost trans-
misă şi urmaşilor, întrucât fiul dumneavoastră este 
moştenitor direct, fiind înzestrat cu acelaşi talent. In-
terveniţi cu sfaturi în tablourile fiului sau este o lucrare 
individuală? 

 

― Între noi există o dispută permanentă, atât es-
tetică, cât şi referitoare la modul de a expune, de a pu-
ne, de a face, pentru că, în definitiv, este o facere... dar 
ceea ce creează el este cu totul şi cu totul plecat în altă 
parte faţă de ceea ce fac eu. Fiul meu, Răzvan, are dru-
mul lui, nu s-a desprins de partea socială, fiind îndrep-
tat, în ceea ce face, spre estetic, spre partea frumoasă 
a vieţii, ceea ce este firesc, pentru că este mai tânăr şi 
caută părţi mult mai plăcute ale existenţei. 

 

― Ce sfaturi aţi da tinerilor talentaţi care doresc 
să urmeze aceeaşi cale, cea a picturii naive? 

 

― Pe tinerii artişti de astăzi, nu pot decât să-i fe-
licit pentru că au răbdare şi voinţă. La modul cum este 
popularizată arta la noi, este o luptă colosală pentru 
cei care încearcă, pentru că, să fim sinceri, arta cere 
bani, şi nu este pe acelaşi taler cu scrisul. Astăzi, folo-
sim calculatorul, scriem, ne facem treaba şi mergem 
mai departe, pe când, în pictură, nu putem face aşa ce-
va. Este o luptă continuă cu vopseaua, cu materia, cu 
pânza şi încercăm să depăşim părţile acestea materiale.  
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Naivii nu sunt oameni şcoliţi, ci sunt oameni cu 
har, un har lăsat de Dumnezeu... şi dacă Dumnezeu ţi-a 
dat har... ideal ar fi să-l duci mai departe şi să nu aş-
tepţi niciodată de la cei responsabili de actul cultural 
din societate să facă ceva pentru tine. Eu nu am găsit 
niciodată în ţara noastră, în afară de Vasile Savonea, 
Costin Alexandrescu de la Piteşti, artişti plastici, care 
să aibă modul aparte de a mai achiziţiona artă, fău-
rind, astfel, un muzeu de artă, cum este cel de la Pi-
teşti. Dincolo de cei responsabili pe plan local, sunt cei 
din Ministerul Culturii. Iar când pe Mircea Diaconu, 
când a fost pe la Iaşi, l-am întrebat: Domnule, ne cu-
noşti? Ştii cine suntem noi? mi-a răspuns că în două 
luni cât a fost ministru nici prin cap nu i-a trecut că 
existăm, în schimb ştia că există artă naivă în Româ-
nia, ştia că este foarte frumoasă şi atât. Însă, pe de altă 
parte, ne-a mai spus că, la Bruxelles, a făcut o interpe-
lare a comisarului responsabil de cultură în Uniunea 
Europeană şi, pentru România, pentru arta din ţara 
noastră, din păcate, nu era depus niciun proiect, dar 
să ne mai gândim la arta naivă? Nu există aşa ceva! 

 

― Nu există artist care să nu-şi îndrepte gândul 
spre satul natal, spre timpul de odinioară. Cum este sa-
tul tradiţional în tablourile artistului Calistrat Robu, 
sat pe care l-am întâlnit zugrăvit în tabloul expus, nu de 
mult, la Botoşani, la Salonul Naţional de artă naivă „Gh. 
Sturza”.  

 

― Pentru mine, satul tradiţional ascunde, şi as-
tăzi, multe mistere. Tabloul despre care vorbiţi se nu-
meşte Crăciunul şi, în el, se adună sărbătoarea Crăciu-
nului şi a Anului Nou, în care mascaţii umblă din casă 
în casă pentru a alunga spiritele rele. În copilărie, nu 
înţelegeam ce rol are masca, dar, astăzi, masca are un 
rol benefic, şi nu malefic. Mai mult, ştiut este faptul că, 
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la înmormântare, în Vrancea, ca nicăieri în ţară, lumea 
se bucură, petrecând, chefuind pe cinste, respectând 
anumite tradiţii care vin din negura timpului. Aceasta 
este tradiţia noastră, trebuie să o respectăm, şi de cele 
mai multe ori îi găsesc rostul, fiindcă scăpăm de iadul 
terestru şi mergem la Bunul Dumnezeu, acasă, acolo 
sus, de unde am venit. 

 

― Cum îi pedepsiţi pe cei răi şi ce loc ocupă cei 
buni în tablourile dumneavoastră? Cu alte cuvinte, cum 
este văzut iadul, dar raiul? 

 

― Raiul terestru este un vis pe care am sperat 
să-l trăiesc după 1989, dar nu s-a mai concretizat... în 
schimb, am rămas nostalgic, reflectând raiul în câteva 
tablouri, în care am surprins pe Adam şi Eva, în care 
visez ca vreodată să fie bine, nu numai pentru o mână 
de oameni, ci pentru tot poporul, pentru că toţi meri-
tăm asta. Pe de altă parte, după cum se poate vedea, 
iadul reprezintă toată clasa politică pe care am încer-
cat să o zugrăvesc în unele lucrări. Am fost ironic, fi-
indcă, în arta naivă, de multe ori, trebuie să fii astfel. 
Am ilustrat, în acest mod, nu numai viaţa politică, ci şi 
îmbuibarea la masă, am făcut paralele între bogaţi şi 
săraci. Toate acestea au fost şi încă sunt frământări ale 
sufletului meu, dar le-am simţit şi-n rândul oamenilor, 
pentru că eu, spre deosebire de alţi artişti, trăiesc lân-
gă cetăţenii mei, printre ei. Am vecini, mă întâlnesc la 
evenimente cu artişti şi nu numai, în tabere de creaţie, 
mă întâlnesc cu ei peste tot... oamenii sunt cei care in-
fluenţează lucrările mele. Nu-i pot urî nici pe cei care 
ne creează probleme, umilinţe, ci, aceştia, pentru mi-
ne, sunt rătăciţi şi, probabil că, mai târziu, îmi vor da 
dreptate, dacă nu, nicio problemă, este doar treaba lor. 
În schimb, opinia mea este aceea că trebuie să fim 
uniţi, iar ceea ce fac eu nu este cu ură, ci este o altă faţă 
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a existenţei noastre şi care cred că este cea adevărată, 
că, altfel, nu aş face-o. 

 

― Sunteţi mânuitorul pensulei care surprinde şi 
„arde” tot răul. Dacă ar fi să vă gândiţi la realizarea 
unui tablou care să ne identifice ca neam, cum l-aţi rea-
liza şi ce titlu i-aţi da? 

 

― Oamenii – populaţia nu au/nu are nicio vină, 
iar singura vină a acestui neam este aceea că e naiv, 
naiv în sensul curat, iubitor, deschis, cinstit, fără golă-
nii din acestea inventate după anul 1989. Poporul nos-
tru este angelic, este curat, frumos, deosebit şi nu ştiu 
dacă aş găsi culoare şi formă pentru el... poate Con-
stantin Brâncuşi a găsit în Coloana infinitului, cu iz-
bucnirile şi căderile reflectate în această lucrare, şi to-
tuşi tinzând spre infinit. Întrebarea acesta este foarte 
pretenţioasă, dar, în timp, mă voi gândi la ea şi, poate, 
voi încerca să creez un tablou care să ne reprezinte ca 
neam, dar nu ştiu dacă voi reuşi.  

 

― „Calul roşu”, intitulat de subsemnatul, apare în 
diverse tablouri, este acesta elementul salvator? Cum 
comentaţi tabloul „Nu mor caii când vor câinii”? 

 

― Pe lângă acest simbol, am surprins în lucrările 
mele şi multe altele. Era o trimitere la boii sistemului 
comunist, însă, din păcate, nu am scăpat de ei nici as-
tăzi, mai sunt printre noi. Calul este un simbol al tre-
cerii dincolo, în partea cealaltă, a nemuririi. Acesta ne 
călăuzeşte, ne duce, astfel era şi este văzut în tradiţia 
noastră şi aşa l-am zugrăvit şi eu şi îmi doresc şi sper 
ca dincolo să găsim tot ce ne dorim. 

 

― Sunteţi unul dintre oamenii care au străbătut 
şi au ajuns la locul binemeritat, deşi nu aveţi studii în 
domeniu. Sunt ca dumneavoastră mulţi alţii, care încă 
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nu au găsit persoana care să-i promoveze. La saloanele 
de artă naivă din ţară, îşi pot expune lucrările şi astfel 
de tineri? 

 

― Da, cu siguranţă... cei tineri, dacă au har şi ta-
lent, pot expune oriunde şi oricând. Astăzi, ţinând cont 
de faptul că toţi suntem conectaţi, prin internet, la re-
ţeaua internaţională a artei, pentru tinerii pictori este 
un prilej de a-şi valorifica, nu numai material, chiar şi 
vizual lucrările. Sunt, în Occident, foarte multe expozi-
ţii la care se poate merge, cu costuri mari, dar se poa-
te. În schimb, pe de altă parte, ajutorul statului, bănu-
iesc că, în curând, va fi diminuat sau egal cu zero, 
fiindcă politicienii noştri dragi fug de cultură şi nu dau 
bani pentru aceasta, dar mai ales pentru arta naivă, o 
artă care ne caracterizează într-un fel. Suntem un po-
por naiv şi curat, păcat că nu suntem popularizaţi pen-
tru a ne vedea întreaga lume.  

 

― Domnule Calistrat Robu, imaginile din tablou-
rile pictorilor naivi, astăzi, aproape că nici nu se mai în-
tâlnesc în satele noastre. În urmă cu un deceniu, prin 
satele noastre, copiii mergeau cu vacile la păscut, mer-
geau desculţi, mergeau la scăldat; astăzi, prin sate este 
pustiu, parcă nici iarba nu mai e aceeaşi, nici verdele nu 
mai e verde, iar copiii sunt capturaţi, în cea mai mare 
măsură, de lumea virtuală, a nepalpabilului, a irealului, 
o lume falsă. Cum comentaţi? 

 

― Este adevărat! În lucrările noastre e reflectată 
lumea satului cu trăirile ei, cu plusurile şi minusurile 
acesteia, de aceea noi, naivii, suntem nostalgici. Mai 
nou, a apărut, acum, arta naivă de târg şi nu ne mai 
bucură peisajul din sat, tradiţiile satului. Vinovat este 
tot omul, pentru că, în definitiv, dacă nu vrei să simţi 
iarba sub tălpi şi vrei neapărat să te uiţi în tabletă şi 
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telefon, când poţi avea şansa să simţi viaţa altfel? Tot 
ce se întâmplă nu are gust, însă este o invazie a tehno-
logiei occidentale care ne termină din toate punctele 
de vedere şi nu numai, dar dacă ar fi numai tehnolo-
gia, poate că nu ar fi atât de grav.  

 

― Nu v-aţi gândit să duceţi mai departe zestrea 
artistică şi să iniţiaţi o şcoală de tinere talente în arta 
naivă, pentru a-i coordona spre eficientizarea procesu-
lui didactic? 

 

― Aţi ajuns, prin această întrebare, într-un 
punct destul de sensibil şi spun asta fiindcă a existat şi 
există, acum, o tendinţă de a introduce în şcolile popu-
lare de artă din ţară studii de artă naivă, iar Ion Măric, 
din Bacău, a fost precursorul unei astfel de idei, chiar, 
la un moment dat, voia Academie de artă naivă. Imagi-
naţi-vă dumneavoastră cum ar fi ca eu, care nu sunt 
şcolit, să învăţ pe cineva să facă ce? Proporţii... desen. 
Eu poate le fac instinctiv, fiindcă mi-a dat Domnul şi 
culoare, şi formă, dar nu aş putea să fac asta în mod 
didactic, deoarece nu am pregătirea respectivă şi nici 
nu m-a interesat niciodată să fac treaba aceasta. Să nu 
uităm că marii artişti ai lumii, şi aici mă refer la Vin-
cent van Gogh, Paul Gauguin, Henri-Julien-Félix-Rous-
seau, cunoscut ca le Douanier (Vameşul), au fost pri-
mitivi care nu au trecut prin şcoli şi care au descoperit 
o lume a lor, pe care au pus-o pe pânză şi au redat-o 
omenirii. Unii au fost de acord cu ei, alţii nu, dar tim-
pul le-a dat dreptate şi au ajuns, ca astăzi, să fie zeifi-
caţi în templul artistic al universului. Ceea ce ţi-a dat 
Dumnezeu aceea faci, deci nu pot să arăt şi să predau 
şi altora din tainele picturii naive. 

 

― Cum este omul Calistrat Robu, dar artistul? 
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― Nu prea există diferenţe, în sensul că sunt 
aprig în ceea ce fac, pun foarte mult suflet şi, probabil, 
aceasta a şi creat o atenţie deosebită asupra lucrărilor 
mele. În tot ceea ce întreprind, încerc să fiu omul 
drept, cinstit, să nu supăr aproapele, pentru a nu de-
veni o povară pentru acesta... şi astfel mi-aş dori să fie 
toată lumea. Cât timp poţi trăi pe picioarele tale, să nu 
furi, să nu dai în cap, arată acel simţ al ţăranului ro-
mân pe care l-a avut dintotdeauna, care era împăcat 
cu munca şi cu cei din jurul său. De ce atâta pasiune şi 
prigoană pentru a alerga după bani... Pentru ce? 
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CADENȚA TRĂIRILOR ȘI A UNIVERSULUI 
ÎN OPERA PICTORULUI LIVIU SUHAR 
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Liviu Suhar (n. 17 februarie 1943, Iacobeni, Sucea-

va) – profesor, pictor. A absolvit Institutul de Arte Plastice 
„Ion Andreescu” Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice şi 
Decorative, cu diploma de licenţă în arte, specialitatea pic-
tură, Profesori: Aurel Ciupe şi Petru Abrudan (1962-1968). 

 
Premii: 2013 – Medalia de aur Inventica 2013, Salonul de 
Inventică, Iaşi; 2000 – Premiul Pogor pentru excelenţă în 
activitatea culturală, Primăria Municipiului Iaşi; 2000 – Or-
dinul naţional Serviciul credincios în grad de Cavaler, con-
form Decretului 524/01.12.2000; 1999 – Premiul Ministe-
rului Culturii din Republica Moldova – Saloanele Moldovei, 
ediţia a IX-a; 1984 – Diploma şi medalia de argint, Bienala 
de pictură Košice, ediţia a VII-a, Cehoslovacia. 
 
Expoziţii personale: 2013 – Muzeul Unirii, Iaşi; 2011 – 
Muzeul de Artă, Suceava; 2006 – Muzeul Naţional de Artă, 
Cluj Napoca; 2003 – Expoziţie retrospectivă Muzeul Naţio-
nal de Artă, Iaşi; 2000 – Haus Rhode, Wolfsburg, Germania. 
 
Expoziţii de grup: 2012 – Arta la frontieră – Frontiera ar-
telor, Budapesta-Timişoara; 2012 – Saloanele Moldovei, 
Chişinău-Bacău; 2001 – Visionen 2001, Bad Kissingen, Ger-
mania; 1989 – Cagnes sur Mer, al XXI-lea Concurs interna-
ţional de pictură, Artă monumentală – Unirea şi Indepen-
denţa poporului Român, tapiserie 30 mp, Palatul Culturii, 
Iaşi; 1984 – Bienală de pictură, ediţia a VII-a, Kosice. 
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rin intermediul acestui dialog, ne propunem 
să aducem în prim plan frumosul şi modestia, 
împletite cu tradiţia, obiceiurile şi datinile 
străbune.  

Cel care are conturate aceste trăsături şi fixate 
de-a lungul vieţii prin muncă, creaţie şi har este picto-
rul de o valoare incontestabilă Liviu Suhar, născut în 
Iacobeni, Suceava, recunoscut atât în ţară, cât şi peste 
hotare prin tablourile alese, rezultate în urma creaţiei 
desăvârşite, a talentului, a viziunii proprii, dar şi a unei 
imaginaţii opulente. 

Pe note muzicale, acompaniat de un lirism pro-
fund, dă naştere tablourilor, muză de inspiraţie fiindu-i 
copilăria care este personificată prinzând viaţă în lu-
crări, în centrul cărora se află lăutarii care animează şi 
însufleţesc atmosfera. Profunzimea acestor lucrări 
atinge cote maxime în momentul în care viziunea se 
îndreaptă spre Hristic, unde Hristosul este surprins în 
postura omului, suferinţa fiind vizibilă pe chipul aces-
tuia. 

Despre alte teme abordate, despre universul 
unui pictor desăvârşit care se inspiră din satul tradiţi-
onal, de unde preia imagini condensate, verosimile, fil-
trate ca într-o oglindă prin propria conştiinţă şi 
transpuse în nuanţe şi culori, cu pensula, în tablouri 
autentice, aflaţi în interviul realizat. 

Despre importanţa pictorului în viaţa societăţii, 
despre devenirea pictorului în „scriitorul fără cuvinte”, 
descoperiţi în interviul realizat, imaginile grăind de la 
sine, reprezentând o epocă, o viaţă trăită autentic. 

P 
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Una dintre imaginile rămase vii în memoria pic-
torului Liviu Suhar face trimitere la ocupaţia primilor 
oameni, la turma lui Cain şi Abel, la păstorul care-şi 
conduce mioriţele spre câmpul de verdeaţă, oferin-
du-le libertatea şi hrana necesară pentru a fi sănătoa-
se, dăruind din bogăţia lor laptele cel curat, brânza în-
chegată de burduf, carnea fragedă şi proaspătă, dar şi 
pielea pentru îmbrăcăminte. 

Și pentru că luna februarie a anului 2018 a fost 
luna în care domnul Suhar a adunat în buchetul vieţii 
al 75-lea boboc, pregătit să înflorească, lăsând umani-
tăţii valoarea inestimabilă a lucrărilor sale, îi dorim ca 
anul acesta să-i fie la fel de benefic, să-i de-a Dumne-
zeu imaginaţie şi creativitate să le poată aşterne pe 
hârtie, dorindu-i ca anul 2018 să prindă contur în ta-
blouri vii şi autentice, iar domnia sa să beneficieze 
doar de sănătate, bogăţie spirituală, înconjurat de prie-
teni şi de toţi cei apropiaţi. 

În dialogul nostru îl găsim pe Liviu Suhar în ala-
iurile sărbătorilor de iarnă de altădată, alături de hai-
ducii satului, implicat trup şi suflet în bunul mers al 
păstrării, conservării şi promovării datinilor şi obice-
iurilor specifice zonei de unde este originar. 

În timpul Sfintei Liturghii a Bobotezei, respectiv 
a Sfântului Ion, era plăcut impresionat de harul preo-
tului satului, care îl ajuta să pătrundă în lumea curată, 
simţindu-se conectat mai uşor cu divinitatea. 

Dacă ne descrie Sărbătoarea Crăciunului, Anului 
Nou, Bobotezei, sărbători unice şi pline de sens în satul 
tradiţional, ne prezintă în rândurile următoare pregă-
tirile din casa părintească, dar şi din sfânta biserică, la 
care participa cu tot sufletul în perioada Sfintei Învieri. 

Toate sărbătorile satului despre care ne vorbeşte 
pictorul Liviu Suhar aveau în centru un personaj rămas 
viu în inimile sătenilor, recunoscut pentru modestia sa, 
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pentru exemplul de familist şi tată, dar mai ales pentru 
exemplul sătenilor, devenind un Popa Trandafir al lui 
Slavici, demn, ca sătenii să spună, la final, în cor: Ține-l 
Doamne întru mulţi ani, că popa-i omul lui Dumnezeu.  

În perioada 1-28 februarie 2018, reprezentanţii 
Muzeului de Artă din cadrul Complexului Muzeal Naţi-
onal „Moldova” Iaşi au organizat la Palatul Culturii ex-
poziţia retrospectivă a artistului plastic Liviu Suhar. 
Vernisajul expoziţiei a avut loc în februarie în incinta 
Muzeului de Artă din cadrul Palatului Culturii. 

Cu acest prilej, a fost lansat catalogul de expozi-
ţie „Liviu Suhar – Pictura din patrimoniul Muzeului de 
Artă Iaşi”, apărut la Editura Palatul Culturii, autori Va-
lentina Druţu şi Minola Iutiş.  

În cadrul expoziţiei amintite, una dintre lucrările 
expuse se intitulează Bocitoare, lucrare în care este 
prezentat convoiul funebru, tablou care reprezintă adu-
ceri aminte ale experienţei autorului aşezate şi tasate în 
conştiinţa acestuia, nuanţând imagini reale de la înmor-
mântările tradiţionale de unde nu lipseau bocitoarele. 

Liviu Suhar ne spune că toată imaginaţia bogată 
cu care a fost înzestrat şi harul de a picta se datorează 
şansei că a trăit într-o epocă frumoasă, de unde a putut 
să-şi aleagă imaginile vii, cromatica opulentă, frumosul 
exprimat prin tradiţii, imagini condensate ale realului, 
în centrul universului aflându-se omul în comuniune 
directă cu natura şi cu divinitatea. 

Copilăria trăită e plină de bucuria unui copil care 
a ştiut să se joace, să râdă şi să marcheze evenimentele 
frumoase ale vieţii, o copilărie care-l clasează în rândul 
pictorilor care se inspiră din această etapă a vieţii, sur-
prinzând lumea la horă, la clacă, în comuniune cu natu-
ra, cu jocuri şi hore, cu înmormântări care rămân înti-
părite, dar şi cu răstignirea lui Hristos văzută prin 
ochii pictorului Liviu Suhar. 
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Interesant este faptul că pictorul nostru, domnul 
Liviu Suhar, pe lângă imaginaţia bogată lăsată liberă în 
tablourile create, şi-a găsit prieten de nădejde în muzi-
că, însoţindu-l pretutindeni, împletindu-se într-un li-
rism profund cu lucrările, muzica şi pictura fiind două 
domenii sensibile, care i-au fost apropiate şi la bine şi 
la rău, îndemnându-l să creeze şi să-şi aleagă paleta 
coloristică atât de diversificată.  

 
 
― Domnule profesor, am citit despre dumnea-

voastră că vă alegeţi tematica din lumea înconjurătoa-
re. Sunteţi un mânuitor al pensulei, aşa cum a fost I.L. 
Caragiale un mânuitor al cuvântului. Cum aţi reprezen-
ta tabloul care ilustrează/ conturează lumea de astăzi? 
Aţi folosi tonuri închise? 

 

― Este o întrebare foarte contorsionată şi com-
plicată, pentru că un pictor va reprezenta lumea în ca-
re trăieşte, dar nu-şi pune problema cum arată lumea 
de astăzi şi, dacă stau să mă gândesc, aş folosi o paletă 
mai luminoasă, mai obscură, mai contondentă prin 
contraste de închis, deschis sau de culori. Opinia mea 
şi convingerea care are o vechime rezonabilă este că, 
artistul, în general, şi pictorul, în special, fără să-şi dea 
seama, prin ceea ce face este un cronicar al timpurilor 
în care trăieşte, chiar dacă nu-şi propune aşa ceva, 
vrând-nevrând el reprezintă într-o stare metaforică 
universul şi lumea în care vieţuieşte. Întotdeauna a 
fost aşa! Dacă ne uităm la pictorii Renaşterii, cu toate 
că subiectele erau religioase, descoperim şi citim me-
sajul privind acele tablouri, făcându-ne o imagine de-
spre societatea respectivă. Aşa se întâmplă şi acum şi 
probabil că răspunsul la întrebarea dumneavoastră îl 
va putea descifra cineva un pic mai târziu. 
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― De la copilărie la maturitate este un pod. Cum 
vedeţi trecerea peste acest pod? 

 

― Da, foarte frumos aţi formulat „un pod”, nu-
mai că podul acesta nu este suspendat, ci este un pod 
care îţi poartă paşii, unul după altul, către etapa matu-
rităţii.  

Ceea ce pot să vă spun, privind retrospectiv lu-
crurile: mă consider, din punct de vedere al profesiei 
mele, că am avut o mare şansă de a mă naşte într-un 
loc binecuvântat de Dumnezeu, în care dincolo de 
spectaculozitatea şi frumuseţea geografică a cadrului 
natural şi peisajului, am trăit primii ani de copilărie în-
tr-un mediu în care ceea ce se întâmpla în comunitate 
era nealterat. Eram, ca orice copil, curios să descopere 
lumea, fascinat de toate momentele importante din sa-
tul nostru. Erau sărbătorile care pur şi simplu m-au 
marcat pentru totdeauna, mai ales cele de iarnă, cu 
toată spectaculozitatea lor în care se întâmplau acele 
ritualuri, obiceiuri încă netulburate. Acum aproape că 
nu mai există deloc, dar atunci participam la ele cu toa-
tă fiinţa mea şi credeam în toate poveştile cu Sfântul 
Crăciun, cu urători, mascaţi şi mă implicam direct, adi-
că nu eram un spectator, ci eram un actor în diferite 
etape, din copilărie până am plecat la facultate. Ei, toa-
te aceste lucruri, dar nu numai din timpul sărbătorilor 
de iarnă, ci erau momentele din primăvară, când după 
sărbătorile Paştelui, era spectaculosul moment când 
turmele de oi urcau la munte pentru perioada de vară. 
Acolo se petrecea ceva fabulos, încât nici nu poţi po-
vesti, dar mai vezi la tv, astăzi, astfel de reportaje de 
prin diferite zone ale ţării, de exemplu din Maramureş, 
unde se mai păstrează acest obicei. Maramureşul era 
apropiat de zona mea pentru că Iacobeniul de unde 
sunt originar, şi zona Dornelor aveau o interferenţă a 
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culturilor uşor diferenţiate de zona Năsăudului, Bistri-
ţei şi zona Maramureşului şi zona Bucovinei. 

Acel spectacol al turmelor de oi care urcau la 
munte, după ce în prealabil un păstor iniţiat mergea şi 
verifica dacă a crescut iarba suficient de mare, cât să 
se poată hrăni oile, rămâne memorabil. Ei, momentul 
acela era un adevărat spectacol teatral, pentru că în 
faţa turmelor erau ciobanii cu buciumul, care anunţau 
traseul, sincer nu ştiu dacă mai sunt astăzi, dar au fost, 
zeci de ani s-au păstrat aceste datini. Mă impresiona, 
de exemplu, fluieratul acela care-l scoteau păstorii ca 
să dirijeze turmele, dar şi hămăitul câinilor. Fiecare 
însoţitor, conducător de turme, mai ales copiii, aveau 
în mână frunze de leuştean cu care mânau oile. Nu am 
ştiut niciodată care este motivul şi de ce leuşteanul? 
Poate că era printre primele legume care apăreau pri-
măvara?  

Un alt tablou memorabil este acela când, după 
trei zile, se făcea adunarea sus, zicându-i la măsură, 
iar în Maramureş i se spunea sâmbra oilor, şi repre-
zenta momentul când oamenii se duceau în munte cu 
mâncare, însoţiţi de o sticlă de holercă de acasă, şi fie-
care, în cupe de lemn, îşi măsurau cantitatea de lapte 
pe care o dădeau oile. Acele cantităţi se notau de către 
baci pe o bâtă sau pe o grindă şi în funcţie de cantita-
tea de lapte, omul, la sfârşit, în timpul verii, când îi ve-
nea rândul până toamna, îşi primea partea de caş, 
urdă, zer şi toate celelalte. Ei, acesta era un spectacol 
fabulos pentru mine, pentru că eu am vrut să mă fac 
cioban. Lucrurile acestea nu mai există; dacă le poves-
tesc unora din generaţiile tinere, care chiar trăiesc 
acolo, nu pot să creadă că a existat aşa ceva, lor li se 
pare că sunt nişte poveşti citite de undeva, dintr-o car-
te. Pe toate acestea le-am trăit şi în toate acestea am 
crezut.  
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Revenind la sărbătorile de iarnă şi la mersul cu 
colindatul, cu uratul, şi aici existau reguli respectate 
cu stricteţe. Acestea se desfăşurau pe generaţii, astfel 
încât întâi mergeau copilaşii care nu primeau bani, ci 
un măr, un colac, nuci, după aceea veneau ceilalţi mai 
mari şi, târziu, în noapte, mergeau gospodarii unii la 
alţii, care colindau şi urau. 

La Anul Nou se făceau alaiurile Caprei, Ursului, 
Țiganului, Țigăncii, Dracului şi multe altele. După ce 
am crescut, fiind prin clasa a III-a, a IV-a, tata a avut 
grijă să mă înveţe o urătură tare frumoasă, clasică. O 
ştiam toată, cap-coadă, încât devenisem iniţiat, fiind 
solicitat de băieţii mai mari pentru a-i însoţi în alai şi 
pentru a spune urătura, făcând lucrul acesta până la 
vârsta de 19 ani, atunci când am terminat liceul. 

Un alt moment aparte pentru mine era Bobo-
teaza, pe care şi acum o păstrez în memorie, pentru că 
eram creştini şi duminica eram nelipsiţi de la sfânta 
biserică, era o atmosferă foarte sobră, pioasă şi de 
concentrare.  

Mă impresionau, în această perioadă, gerurile 
mari când se făcea crucea de gheaţă în curtea bisericii 
şi se oficia slujba, încât era ceva de vis. În faţă erau 
amplasate câteva ciubere din lemn, nu din plastic sau 
fibră de sticlă, în care era adusă apa curată, aşa cum 
trebuia să fie, de la izvoarele zonei şi sfinţită. 

Întotdeauna mă impresiona, atunci când ve-
deam că părintele avea în mână crucea de argint şi 
smocul de busuioc; când făcea acel moment al sfinţirii 
şi expresia lui cu privirea întoarsă către văzduh şi in-
vocarea venirii Sfântului Duh, rămâne memorabilă în 
amintirea vie, totul era atât de natural, nu era nimic 
teatral, totul se transmitea celor care asistau curat, di-
rect, din convingere. 
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― Aţi amintit de sărbătorile de iarnă, de câteva 
zile am intrat în postul Paştelui. Cum era pregătită săr-
bătoarea Învierii în comunitatea de unde sunteţi origi-
nar şi cum era primită aceasta de către oamenii lo-
cului? 

 

― Într-adevăr, era cu totul diferit decât întâm-
plările din iarnă. În momentul când se anunţa că înce-
pe postul Paştelui, toată lumea făcea curăţenie. Acasă 
eram patru copii şi toţi, pentru că venea sărbătoarea 
Paştelui, ne apucam de văruit casa. Năframe, ştergare, 
covoare, totul se dădea jos de pe pereţi şi se aerisea, 
se spăla, se văruia proaspăt, pentru că veneau sărbă-
torile. Vasele erau spălate cu leşie, deoarece se schim-
ba şi mâncarea, întrucât toţi ai casei posteau, de aceea 
simţeai cum se instala în atmosferă un aer de împăca-
re, de respect.  

După ce era pregătită casa, urma pregătirea sfin-
tei biserici şi participam atât membrii familiei, cât şi ai 
comunităţii. Nu vreau să vă spun de câte ori am frecat 
mozaicul din biserică, pentru a scoate picăturile de 
ceară. Atât mama făcea treaba aceasta, dar şi gospo-
dinele din sat, pe rând, tot ce trebuia curăţat în sfânta 
biserică se curăţa. Biserica trebuia curăţată, primenită 
pentru marea liturghie a sfintei Învieri care se apropia. 
Toate aceste activităţi concrete, practice, gospodăreşti 
aveau ţinta supremă către momentul sublim al Învierii.  

Interesantă era Săptămâna Mare, atunci când 
erau deniile, era Joia Mare, Vinerea Mare, Prohodul, în 
care toţi ştiam pe de rost cântările şi participam tră-
ind, cu inima şi sufletul. 

Aparte era momentul propriu-zis al Învierii, 
atunci când se înconjura Sfânta Biserică, iar copiii 
aveau un obicei, încât făceau din tot felul de cutii din 
tablă cu capac nişte pocnitori şi, pe alocuri, se auzeau 



178 

 

pocnete pentru că duhurile rele trebuiau alungate şi 
toate acestea constituiau un prilej de spectacol.  

După momentul învierii, dimineaţa, oamenii 
erau cu coşarca la biserică, unde puneau pasca, ouă 
roşii, colaci, o bucată de slănină, una de brânză, ulei, 
sare, grâu, grăunţe şi se sfinţeau. 

Când ajungeam acasă, întotdeauna tata punea 
într-o farfurie un ou roşu şi câţiva bănuţi şi cu apa 
aceea ne spălam pe faţă, acţiune care era obligatorie. 

După-amiază, în ziua de Paşti, se făcea slujba În-
vierii a doua, unde se citeau evangheliile în mai multe 
limbi, iar nouă, copiilor, ne era permis să urcăm în clo-
potniţă şi să tragem clopotul, care suna foarte bine şi 
impresionant. 

 

― Care sunt oamenii copilăriei care v-au marcat 
existenţa şi asupra cărora vă întoarceţi cu emoţie 
atunci când îi pomeniţi? 

 

― Întrucât, în Iacobeni, aveam un preot pe care 
îl evoc de câte ori am ocazia, Părintele Țâcşa, a fost 40 
de ani preot în sat, până a ieşit la pensie, îşi făcuse fa-
cultatea la Cernăuţi. Era din Argestru, satul dintre Ia-
cobeni şi Vatra-Dornei, dintr-o familie modestă. Casa 
din care a plecat şi în care s-a întors există şi astăzi, 
o casă bătrânească, mică, cu geamurile cât palma. As-
tăzi, nu mai este nimeni acolo, însă trăieşte fiica Dom-
niei Sale, care locuieşte în Iaşi, de meserie farmacistă 
şi fiul Domniei Sale, de meserie inginer. 

Educaţia din familie a acelui preot, de o modes-
tie uluitoare, în egală măsură un om curat şi sever, 
foarte respectat de lume, pentru că nu simţeai că una 
spune şi alta face în relaţia cu creştinii din comunitate. 

Vreau să spun că pentru educaţia şi comporta-
mentul uman al copiilor săi, a investit foarte mult, de-
osebindu-se de copiii răsfăţaţi, fiind educaţi în spiritul 
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moralei creştine şi al valorilor autentice, punând în 
practică şi astăzi ceea ce au învăţat de la părinţi. Nu 
există om din localitate pe care să nu-l fi ajutat, indife-
rent de statutul social, pornind de la cei săraci până la 
copii şi vârstnici: ajutorul începe din momentul în ca-
re „enoriaşii” ajung în Iaşi, fiind găzduiţi la doamna 
Viorica, fiica părintelui, care îi sprijină, ducându-i la 
doctor. O persoană de o astfel de conduită moral-creş-
tină nu am mai întâlnit.  

 

― Cum arăta copilul Liviu Suhar? Cum arată 
adultul Liviu Suhar? Pânza are imprimată copilăria şi 
maturitatea pictorului Suhar? 

 

― Ambele vin din copilărie, dar toate acestea au 
lăsat în memoria mea o amprentă totală, ele s-au 
transformat într-un fel de zăcământ din care mi-am 
extras de-a lungul vieţii subiectele şi seturile de trăiri 
şi emoţii, bineînţeles care s-au reflectat în procesul de 
creaţie. Am teme, de exemplu în expoziţia retrospecti-
vă de la Palatul Culturii am o lucrare care se cheamă 
Bocitoare şi nu este o invenţie, ci sunt lucruri pe care 
le-am văzut atunci când eram copil, pentru că asistam 
când murea cineva în sat, la drumul defunctului de 
acasă până la groapă. Apropo de aceste momente ale 
trecerii dincolo, mortul era aşezat pe un car tras de 
boi, în patru colţuri ale carului, în loitrele respective, 
erau puşi brazi verzi, bradul ca simbol al perpetuării 
vieţii, al continuităţii, se făcea acel pom pe care-l du-
ceau în faţa convoiului funerar unii oameni din sat, 
pom care era încărcat cu tot felul de copturi simbolice.  

Mama mea făcea astfel de copturi pentru că 
foarte mulţi ani a fost la sfânta biserică prescorniţă. 
Tata murise, eu eram deja la Iaşi, iar mama avea acest 
rol important în sfânta Biserică.  
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De foarte multe ori, când pregătea aluatul, îmi 
explica ceea ce făcea: o cârjă care, simbolic, trebuia să 
ajute pe cel plecat să meargă mai departe; o scară etc. 
Mamă modela, în aluat, toate aceste simboluri pe care 
le vedem prinse în pomul pe care-l însoţea pe defunct 
pe ultimul drum.  

În faţa acestui alai mortuar erau doi oameni ai 
satului cu buciume, care cântau aceeaşi melodie pe ca-
re o auzeam când urcau oile sus, la munte, o melodie 
autentică, curată. 

Obiceiul de a boci pe cel plecat prin muzică s-a 
păstrat şi s-a continuat într-o formă sau alta, pentru că 
cei care aveau bucium şi ştiau să-l folosească au îmbă-
trânit, unii au plecat dincolo, cei tineri nu au mai învă-
ţat şi atunci buciumul a fost înlocuit cu torogoata. De 
exemplu, atunci când a murit tata, în anul 1987, dorin-
ţa lui a fost ca în poartă, zi şi noapte, să cânte doi tara-
gotişti, iar melodia respectivă te desfăcea în bucăţi, te 
copleşea. 

Pe lângă toate acestea erau bocitoarele pe care 
le-am văzut şi auzit cum improvizau nişte texte care 
aveau legătură cu viaţa celui plecat din lumea cu dor în 
lumea fără dor, și nu oricum. Bunicul meu dinspre ta-
tă, născut în anul 1881, îmi povestea că erau vremuri 
grele, însă defunctul era pus într-o căruţă sau într-o 
sanie, la capul lui se aşeza un rapsod cu un fluier şi de 
acasă până la biserică, apoi spre cimitir, respectivul 
rapsod îi cânta din fluier, mai târziu fluierul fiind înlo-
cuit cu buciumul. Zicea bunicul că îl punea într-un co-
pârşeu, şi acesta era cuvânt des utilizat în acea perioa-
dă, pe care astăzi nu-l mai folosim, deşi-l mai găsim în 
cântecele din zona Maramureşului. 

Aşadar, fluieristul îi stătea la căpătâi tot drumul, 
iar alături de el erau şi bocitoarele care rosteau acele 
texte pe care le improvizau. 
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― Aţi surprins copilăria dumneavoastră în pânze. 
Ce nu aţi surprins în tablouri din copilărie? Ce nu poate 
fi redat de pensulă? 

 

― Starea de spirit, imaginaţia, memoria au asi-
milat toate acele trăiri în aşa fel încât ele au ieşit la 
suprafaţă sub forma unor lucrări pe perioade, care nu 
au caracter ilustrativ. Niciodată nu am vrut să ilustrez 
un ritual de Crăciun sau Anul Nou descriptiv, ci, pur şi 
simplu, acea stare de spirit s-a metamorfozat în suite-
le mele de tablouri cu Capră, Căluţ, dar nu erau acelea 
pe care le ştiam eu, deşi le ştiam, pentru că le aveam 
acasă, dar le-am tălmăcit, prin limbajul artelor în for-
mule moderne, având un rol expresiv de sinteză al 
unei stări şi emoţii. S-a întâmplat de multe ori în di-
verse discuţii sau încercări de a descifra ceea ce 
aveam în tablouri, de exemplu cum este şi acest tablou 
cu un cântăreţ, care, de fapt, este un trompetist cu do-
uă instrumente, dar nu este o ilustrare efectivă a unui 
cântăreţ autentic, trimiterile sunt către acolo, aceasta 
înseamnă transfigurarea şi metamorfozarea unei ex-
perienţe autentice. Nu este rodul unui transcript bazat 
pe lectură, documentare, imagistică fotografică, ci, pur 
şi simplu, pleacă de la nişte trăiri personale profunde. 
Din punctul acesta de vedere, toată copilăria mea şi 
toată tinereţea, adolescenţa, pentru că după ce am de-
venit profesor licenţiat, m-am integrat în viaţa urbană, 
dar toată experienţa de acolo am purtat-o şi o port în 
continuare în sufletul meu şi în memoria mea ca o co-
lecţie de talismane pe care le păstrez într-un mare se-
cret şi sunt fericit că sunt numai ale mele, de aici mă 
alimentez, de aici meditez, de aici îmi vin ideile, fiind 
foarte atent şi la ce se întâmplă în jurul meu. 

 



182 

 

― România a fost cunoscută tuturor prin talentul 
domniei voastre. Cum arată România în ochii celor-
lalţi... ai străinilor? 

 

― Este o întrebare foarte delicată, la care nu ştiu 
să răspund serios şi profund. Am expus în foarte mul-
te oraşe, iar cei care au văzut picturile mele au afirmat 
că e altceva. Spuneau că este foarte frumos, dar nu în-
ţelegeau, pentru că era vorba de acea emanaţie despre 
care am vorbit mai devreme a stărilor şi trăirilor mele 
dintr-o lume pe care ei nu o cunoşteau, acea lume a 
comunităţilor rurale din care proveneam. Pentru stră-
ini, părea foarte interesant, dar nu semăna cu ceea ce 
ştiau ei raportat la cultura lor. Am trăit experienţe plă-
cute, fiind apreciat, la expoziţii în Spania, în Germania, 
dar am avut lucrări care au circulat în mai multe zone 
ale lumii. Acum, dacă ne imaginăm, şi există acest 
prost obicei la români, că dacă am făcut o expoziţie 
undeva, într-o galerie – la Paris, la Londra – este un 
spaţiu în care ai expus şi poţi veni acasă să ridici nasul 
sus şi să spui că eşti mare. Nu eşti mare! Eşti mare 
acasă la tine dacă prin arta pe care o faci rămâi în me-
moria contemporanilor şi a concitadinilor tăi. Dacă ei 
descoperă că lumea pe care le-ai propus-o, transfigu-
rată în imagine plastică, vine în întâmpinarea lor şi-i 
răscoleşte emoţional, le dezvăluie amintirile, atunci 
înseamnă că eşti artist şi ţi-ai adus contribuţia cuveni-
tă. Nu toţi putem fi Constantin Brâncuşi, el a avut şan-
sa convingându-şi publicul, ca să spun aşa, vulgari-
zând, i-a pus la punct pe occidentali, ducând cu el ce? 
Ceea ce avea el de acasă, autentic, ci nu pliindu-se pe 
gustul şi pe modelele lor. Nu toţi putem fi ca el. Impu-
nerea ca artist cu mesajele tale de acasă este o chestiu-
ne de durată şi nu trebuie să ne lăsăm impresionaţi de 
tot felul de elogii, pentru că unele au altceva în spate. 
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La fel ne gândim la George Enescu, Mircea Eliade, Eu-
gen Ionescu, Emil Cioran. Cioran s-a dus în Occident 
cu lumea lui de acasă, cu lumea din care el provenea, 
pe care o cunoştea şi la care se referea, nu s-a dus să 
trăiască la Paris şi să vorbească despre istoria Franţei. 

 

― Care este simbolul care vă reprezintă şi de ce? 
 

― Am spus de mai multe ori că dacă cineva pri-
veşte cu atenţie creaţia unui artist, a unui pictor, în 
timp, cum a evoluat, va descoperi că, de fapt, citeşte o 
biografie a acelui om, pentru că toate etapele de crea-
ţie, cel puţin aşa le văd eu la vârsta mea de trei sferturi 
de secol, pot să mă întorc şi să-mi reevaluez momen-
tele din viaţa obişnuită, cotidiană şi să descopăr ce 
probleme am avut, pozitive sau negative, şi uitân-
du-mă la lucrările făcute în perioada respectivă, reali-
zând că lucrarea aceea arată astfel, pentru că este ca 
un fel de reflecţie a situaţiei intime, personale, sociale 
prin care treceam. Acolo s-a putut citi, nu ca o ilustra-
ţie, şi atunci problema pe care o descifrezi când faci 
un astfel de parcurs descoperi dacă ca artist ai fost, 
cum am spus de fiecare dată, cinstit, corect şi nemin-
cinos cu tine însuţi, atunci vei descoperi că într-un 
parcurs retrospectiv al creaţiei există o linie continuă, 
o unitate, deci este o operă unitară, cu lumini şi semi-
umbre, mai mult sau mai puţin, dar nu contradictorii. 
Este personalitatea ta transfigurată în operă.  

Acum, vorbind despre simbolistică: de aici se 
naşte apropierea de anumite simboluri în anumite 
etape ale vieţii. Am avut momente în viaţă când am 
trăit lovituri foarte dure care s-au reflectat în arta 
mea, nu ilustrativ, ci ca stare de participare intimă, 
concentraţională, de stare şi aşa mai departe. 

De aceea am avut o perioadă când simbolul asu-
pra căruia m-am oprit a fost un fel de crucificare, tema 
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crucificării, dar fără să fac ilustrarea christică, aşadar 
simbolul l-am păstrat, l-am avut. Zilele trecute, când 
am avut, la Palat, în incinta Muzeului de Artă, expo-
ziţia retrospectivă, am avut expusă o lucrare care este 
în colecţia muzeului, intitulată Înălţare. Nu este ima-
ginea unei crucificări... te-am crucificat şi gata am ter-
minat-o, ci am reprezentat acele cruci decupate cum 
le-am făcut eu, au devenit nişte simboluri care m-au 
propulsat să revin la viaţă, mai sus, şi să le numesc 
înălţări. 

Am avut şi am reprezentată în lucrările mele 
tema muzicii care m-a fascinat toată viaţa. Am fost şi 
sunt un iubitor de muzică constant. În atelier, ascult 
muzică, acasă ascult muzică. Tema muzicii m-a preo-
cupat de foarte multă vreme. Și prieteniile cu foarte 
mulţi muzicieni, pentru că am terminat Liceul de Artă, 
fiind cu aceştia în promoţii paralele. În studenţia mea, 
la Cluj, eram în permanenţă, unele cursuri chiar le fă-
ceam împreună, alături de studenţii de la Conservator. 
Am fost student la Cluj, atunci când era în ultimul an 
marele taragotist Dumitru Fărcaş, deşi era mai în vâr-
stă decât noi, însă studiile le-a terminat cu un an îna-
intea mea. Tema aceasta a muzicii m-a fascinat. Dato-
rită muzicii, pentru că mi-a plăcut, trăirile mele fiind 
curate. Atunci când ascult muzică mă liniştesc, mă pot 
concentra, îmi adun gândurile exact către ceea ce tre-
buie să fac pe pânză, muzica fiind un liant între ames-
tecurile de culori pe care le fac şi gândurile mele. 

 

― De-a lungul timpului aţi avut pe cineva care 
v-a îndrumat paşii? Aţi învăţat singur? 

 

― Vreau să vă spun că încă din clasa a VI-a am 
ştiut că vreau să devin pictor, însă nu am avut un pro-
fesor. Pot să subliniez că un moment revelator l-am 
avut în clasa a VI-a, atunci când orele de desen au fost 
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suplinite de profesorul de matematică, iar momentul-
cheie, care, probabil, a declanşat ceva în mintea mea 
de copil, a fost într-o iarnă când ne-a impus o temă de 
desen din programa şcolară. Toate acestea se întâm-
plau în anii 1954, 1955, terminând şcoala generală în 
1956. Aşadar, profesorul de matematică a venit în cla-
să, cu un butuc din magazia şcolii, un butuc care avea 
o formă cilindrică, în care a înfipt toporul cu care tre-
buia să-l despice şi l-a pus pe catedră, spunându-ne: 
Desenaţi! Toţii copiii au început să deseneze. Eu am 
fost lăudat în faţa clasei pentru că profesorul care era 
matematician, un om exigent, dăruit profesiei, fiind 
recunoscut pentru calităţile de dascăl încât nu era elev 
pe care să-l pregătească şi să nu intre la liceu. M-a lău-
dat pentru că eu am înţeles despre ce este vorba, deşi 
era doar o intuiţie, că am în faţă un cilindru, deci o 
formă geometrică şi că relaţia dintre orizontala cilin-
drului şi coada toporului care era oblică, am înţeles-o 
corect şi că forma toporului se apropia de una a unui 
trapez. Eu nu făcusem cilindrul, ci mă străduisem să 
fac o reprezentare cât mai corectă a ceea ce văzusem. 
Cred că acesta a fost un moment în care ceva s-a trezit 
în mintea mea, încât mi-am spus, din acea clipă că eu 
vreau să mă fac pictor. 

Am ajuns, întâmplător, să dau admiterea, pentru 
că tata neavând o adresă, încât a trimis nişte scrisori 
la nimereală, la Baia-Mare, Cluj-Napoca şi Iaşi, iar de 
la Iaşi a primit carte poştală în care scria: „Veniţi ur-
gent că în data de... începe examenul de admitere”, era 
toamna, luna septembrie, numai că respectiva carte 
poştală ajunsese patru zile mai târziu. Am stat un an 
acasă şi în anul următor ne-am urcat toţi trei în tren 
şi-am venit la Iaşi, cu ideea că ne interesăm, ce şi cum 
trebuie făcut pentru a susţine admiterea.  



186 

 

Am coborât în gara din Iaşi, ne-am urcat în birjă, 
poate ultima birjă din Iaşi care ne-a dus la Liceul de 
Artă, strada Cuza-Vodă, numărul 29, încă erau ambi-
anţa şi arhitectura interiorului de la fostul seminar 
Notre-Dame de Sion. Astăzi, toate acestea sunt schim-
bate. Am ajuns la directorul de atunci al liceului, un 
director nou, venit de doar câţiva ani, domnul Paul 
Ghiligor, stins în anul 2017, şi care ne-a spus: „Foarte 
bine că aţi venit, pentru că mâine începe examenul”, 
deci am nimerit, fără nicio pregătire prealabilă, în aju-
nul examenului. Un cunoscut de-al tatălui meu mi-a 
dat un creion, pentru a-mi purta noroc, am dat probe-
le practice pe care le-am trecut şi am urmat examene-
le la limba şi literatura română şi matematică. Chiar 
dacă nu mai pusesem mâna pe carte de un an, la limba 
şi literatura română mi-a căzut Dumbrava roşie, de Va-
sile Alecsandri, examen susţinut cu profesorul Ciuba-
ra, coleg şi prieten cu Constantin Ciopraga, cu care, 
după aceea, am făcut limba franceză. Am trecut cu 
brio acest examen, pentru că am avut, în gimnaziu, 
acasă, învăţători foarte buni, dascăli care nu te lăsau 
dacă nu învăţai. La matematică am rezolvat ecuaţii de 
gradul al doilea, ecuaţii învăţate cu domnul învăţător 
care a suplinit, în copilărie, orele de desen şi, astfel, 
din prima, am intrat la liceu, începând o poveste fru-
moasă. 

Am avut şansa, atât eu, cât şi generaţia mea, să 
avem profesori la Liceul de Artă din Iaşi foşti elevi 
de-ai lui Ștefan Dimitrescu, Nicolae Tonitza, Octav 
Băncilă, deci cei mai importanţi pictori din perioada 
interbelică. Aceştia erau profesori şi la Academia de 
Arte Frumoase. L-am avut profesor şi pe Nicolae Popa 
care a fost elevul lui André Lhote la Paris. Tot la Paris 
a fost colegul lui Alexandru Ciucurencu, care a fost şi 
el elev al lui Ștefan Dimitrescu. L-am avut profesor şi 



187 

 

pe Petru Hârtopeanu, care a fost studentul lui Nicolae 
Tonitza şi care a adunat toate prelegerile, lecţiile 
transmise de acesta, într-o carte, apărută în anii 60 ai 
secolului trecut. Acest volum este un fel de alfabet în 
ceea ce priveşte organizarea paletei de culori, pro-
blemelor de tehnologie etc., pe care ni le transmitea. 
De asemenea, l-am mai avut profesor şi pe Mihai Că-
măruţ. Toţi aceştia erau, în egală măsură, artişti im-
portanţi ai vremii. 

După liceu, am mers să studiez la Cluj-Napoca, 
unde i-am avut profesori pe maeştrii Aurel Ciupe şi 
Petre Abrudan, doi pictori de referinţă pentru pictura 
românească. Maestrul Ciupe era artist emerit, absol-
vent al Academiei „Julian” de la Paris, fost rector. Era 
un pictor important al vremii. Maestrul Abdrudan era 
exact la polul opus, format dintr-o structură de talent 
autentic, neaoş, cu rădăcină ţărănească, ardelenească. 

Am avut profesori, în primul rând artişti, pe lân-
gă faptul că erau cu experienţă didactică la catedră, 
formativă pentru nenumăratele generaţii de viitori 
pictori, prin opera lor fiind convingători pentru noi, 
învăţăceii. 

Mai este un aspect pe care vreau să-l reţineţi. În 
perioada studenţiei mele de la Cluj, cercul în care 
m-am simţit cel mai bine a fost cel al filologilor. Am 
avut prietenii constante, îndelungate, cu colegi de la 
Facultatea de Litere, unii ajungând autori de volume 
de poezie, directori de editură. Era perioada clujeană 
a studenţiei mele, între anii 1962 şi 1968, unde erau 
studenţi Ana Blandiana şi Romulus Rusan, chiar dacă 
erau un pic mai mari, dar erau iubiţi şi admiraţi de 
toată lumea, pentru că făceau o pereche de îndrăgos-
tiţi aparte, care mergeau de la facultate spre cantină 
ţinându-se de mână, acolo unde ne întâlneam cu toţii. 
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Eram fascinat în acea perioadă de Augustin Bu-
zura, care terminase Medicina şi locuia în Căminul 
„Avram Iancu”. În centrul atenţiei era şi cercul din ju-
rul redacţiei revistei „Tribuna”, iar la parterul clădirii 
unde membrii acesteia se întruneau, era o cofetărie cu 
firma „Cofetăria Tineretului”, însă noi toţi îi spuneam 
„Arizona”, fiind locul în care toată lumea se aduna: 
studenţii de la Filosofie, Filologie, de la Conservator, 
Arte Plastice. Era perioada când se lansa Ioan Alexan-
dru şi mergeam să-l ascult recitându-şi versurile la 
Casa Studenţilor, dar nu pot trece fără să-i amintesc şi 
pe Nicolae Prelipceanu şi Nicolae Igna.  

Era o atmosferă culturală extraordinară, concer-
tele simfonice pentru studenţi, care erau duminica la 
ora 11, apoi Teatrul maghiar, Teatrul român, Opera, 
încât noi nu aveam alte tentaţii în acea perioadă. 

 

― Raportat la cele precizate de dumneavoastră, 
gândindu-ne la generaţia de astăzi. Ce sfaturi aţi da ti-
nerei generaţii care vrea să îmbrăţişeze arta? Este 
aceasta atentă la detalii? O pierdem? O câştigăm? 

 

― Nu trebuie să disperăm! În timp ce-mi adre-
saţi întrebarea, mi-am amintit că, şi noi, în grupa de 
pictură, aveam un coleg care era, nu numaidecât rebel, 
ci puţin mai oportunist. Acesta se ducea şi răsfoia niş-
te albume de la fondul secret din bibliotecă, întrucât 
cele de artă modernă nu erau la vedere, prizând peri-
oada când toată Istoria Artei se oprea la impresionişti, 
nici nu se putea vorbi de decadenţă. El venea în ateli-
er, începea unele lucrări în spirit abstract cumva, dar 
fără să înţeleagă în profunzime aceste lucruri; pentru 
că şi abstracţionismul acesta s-a născut în urma unei 
experienţe îndelungate până la urmă, exprimând re-
zultatul unor convingeri (Kandinski), ci nu este o in-
venţie aşa, fără rost. 
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În atelier, la scurt timp venea la corectură maes-
trul nostru, născut la 1900, fost participant la Marea 
Unire de la Alba-Iulia, care se uita, pentru că ei nu fă-
ceau teorie multă, observând ce facem noi, concluziile 
exprimându-le printr-o poveste.  

Îmi aduc aminte că maestrul se uita la lucrările 
lui George, pentru că aşa îl chema pe colegul nostru şi 
spunea: „Latinul zice: Quod licet Iovi, non licet bovi”, 
adică „Ce este permis lui Jupiter, nu-i este permis bou-
lui” şi aceasta era observaţia lui vizavi de desenele din 
atelier. Tot aşa ar trebui să spunem şi noi acum, faţă 
de generaţia de astăzi. Ei îşi vor găsi calea, nu trebuie 
să disperăm. Fiecare generaţie îşi caută şi conturează 
matca. Nu o înţelegem noi, pentru că judecăm lumea 
plecând de la propriile experienţe şi trăiri, încât cre-
dem că ale noastre sunt cele mai bune, însă nu este 
aşa. Chiar dacă sunt etape de tulburări teribile. 

Eu eram în anul întâi când, la începutul anului 
universitar, s-a făcut analiză, chiar criticat, că studen-
tul cutare face formalism, este decadent, fiind în anii 
1962, 1963... reflexele proletcultiste restrictive erau 
vizibile, se studia un an – Istoria Artei Ruse şi Sovieti-
ce. Seria mea a beneficiat de faptul că lucrurile s-au 
schimbat şi atunci acel an în care trebuia să fac Istoria 
Artei Ruse şi Sovietice, am studiat Tendinţe şi Curente 
în Arta Modernă, fiind o răsturnare totală de direcţie. 
La fel se va întâmpla şi cu generaţia actuală. 

Mulţi dintre membrii tinerei generaţii spun că 
pictura generaţiei mele este depăşită: Ce este cu mo-
şul acesta? E depăşit! Este părerea lor şi o respect. 

Fiecare membru al tinerei generaţii îşi va găsi 
calea şi aceasta depinde de potenţialul interior pe ca-
re-l are, dacă are ceva de comunicat şi de transmis cu 
adevărat, atunci el va găsi limbajul şi formele în care 
să se exprime, dacă nu, nu. 
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Dacă ar fi să spun exact ce consider că lipseşte, 
aş spune, mai ales adresându-mă contemporanilor şi 
generaţiilor tinere, să aibă răbdare, să se ducă să cu-
noască, să studieze temeinic istoria naţiunii române. 
Generaţiile tinere nu ştiu istoria şi de aceea nu înţeleg 
fenomenele contemporane, întrucât este atâta dihonie 
între noi. Apoi să aibă răbdare şi să aprofundeze nişte 
lucruri, asta însemnând studiu, lectură, însă nu doar 
ce oferă internetul. Și acesta este binevenit, dar nu su-
plineşte bucuria de a răsfoi paginile unei cărţi, bucuria 
de a merge într-o sală de teatru şi de a participa la un 
spectacol sau de a audia o simfonie într-o sală de con-
certe. Deşi toate acestea astăzi se pot vedea, asculta pe 
laptop, telefon, dar una este să le asculţi pe aceste in-
strumente moderne şi alta este să mergi într-o sală de 
concerte.  

 

― V-aţi creat antipatii prin subiectele ilustrate în 
lucrările dumneavoastră? 

 

― Antipatii? Tot timpul... În acest context ţin să 
fac o precizare mai amuzantă, dar adevărată. Cineva, la 
un moment dat, într-un mod sincer, mă lăuda, mă feli-
cita, spunându-mi: Domnule eşti un artist serios, talen-
tat! Nu ştiu, chestia cu talentul pentru mine e o treabă 
cu semnul întrebării pentru că nu poţi spune cât este... 
nu-l poţi dimensiona, dar un singur lucru pe care pot 
să-l spun ridicând fruntea sus: am fost toată viaţa un 
om harnic şi dacă eşti astfel şi te ţii de treabă serios, cu 
responsabilitate, cu bruma de talent cu care te naşti, de 
aptitudinile pe care le dobândeşti şi pe care le şlefu-
ieşti în timp, atunci ajungi la rezultatele aşteptate. 

Mi-a displăcut şi am auzit replici de genul: Dom-
nule, acela este un tip extraordinar de talentat, dar pă-
cat că... şi când zice păcat că, atunci ori bea prea mult, 
ori este dezordonat în viaţa lui personală, se risipeşte 
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şi aşa mai departe. Ce rost mai are? Acela nu a înţeles 
că aptitudinile, predispoziţia înseamnă talent, nu este 
un boţ de aur pus în traistă de destin, ci este un fel de 
invitaţie către muncă serioasă, către pregătire, fără să 
te limitezi strict la ceea ce-ţi iese bine şi rapid, ca să te 
apropii de altă lume prin lectură, prin studiu, prin-
tr-un dialog continuu al artelor, fiind mereu informat.  

Acel zăcământ profund din care se naşte arta la 
care recurgi (cine-şi imaginează că o lucrare este doar 
produsul imaginaţiei greşeşte) pleacă din interior, din 
propria experienţă, din experienţa personală, din me-
morie, memoria fiind rezerva pe care trebuie să o ali-
mentezi tot timpul. Și cum o alimentezi? Privind cu 
ochii deschişi în jurul tău, înţelegând şi descifrând fe-
nomenele care se schimbă cu o viteză extraordinară, 
informându-te (citind literatură, ascultând muzică de 
toate felurile), în care tu, elementul esenţial, eşti pus 
în postura să descoperi de fiecare dată că ai găsit nişte 
poziţii care-ţi sunt potrivite, nefiind comparat cu un 
pelican care înghite toţi peştii, trebuind să devii selec-
tiv. De exemplu, ascult muzica aceea, aceasta fiind po-
trivită, o simt, rezonează cu mine, citesc cutare roman 
al unui autor, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Már-
quez, Vintilă Horia, pentru că vibrez cu acea lume, 
aducându-mi plusuri.  

 

― Pe partea dreaptă pe perete, imediat ce am in-
trat în casa dumneavoastră, am văzut un tablou cu chi-
pul unei femei. Care este locul femeii în tablourile dum-
neavoastră? Care sunt ipostazele acesteia? 

 

― Chipul femeii pe care l-aţi văzut este al mamei 
mele, un desen făcut de pictorul Virgil Parghel, soţul 
valoroasei cântăreţe Anca Parghel. Aceştia au fost co-
legi la Liceul de Artă din Iaşi, iar Virgil mi-a fost elev. 
Este un pictor valoros. Desenul pe care l-aţi văzut l-a 
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făcut când mama era în viaţă şi el a fost la Iacobeni, lo-
cul naşterii mele.  

Rolul şi importanţa unei femei în viaţa unui ar-
tist, nu cred că aş exagera dacă aş spune că este ase-
mănător unei mame pentru un copil.  

Artistul rămâne în străfundul fiinţei lui, prin fe-
lul lui de a vedea lumea, de a gândi, percepe, de a rela-
ţiona cu cei din jur, într-un stadiu de copil prin credu-
litatea lui, prin naivităţile lui, sinceritatea lui care se 
impune de la sine ca o necesitate de exprimare con-
vingătoare în operă.  

Ne uităm la un tablou, sau ascultăm o piesă mu-
zicală, sau citim o carte, sesizăm imediat în artistul 
respectiv dacă este vorba de contrafacere sau s-a năs-
cut firesc, şi atunci rolul femeii, comparativ, este ase-
mănător unei mame, în sensul că ea nu înlocuieşte 
mama, dar trebuie să fie discret, cald, suav, alter ego 
pentru respectivul artist, creându-i un fel de ecran de 
protecţie, de stimulare. Dacă este excesiv de egoistă, 
relaţia nu funcţionează, dar este benefică întotdeauna, 
nu se poate fără ea. O prietenă este mai mult decât o 
femeie în viaţa unui artist, mai mult decât o soţie, de-
cât o iubită, lucrurile aceste nu le facem deliberat, nu 
sunt incluse într-un program estetic, ci pur şi simplu, 
ele curg firesc, ca dintr-o necesitate de a te exprima. 

 

― Povestiţi-ne câteva amintiri, câteva întâmplări 
cu măicuţa dumneavoastră! 

 

― Mama m-a născut la 18 ani, nici nu avea 18 
ani, iar tatăl meu era cu 18 ani mai în vârstă decât ma-
ma, pentru că nu a avut timp să se căsătorească, întru-
cât era perioada de război, de concentrări. Mama pro-
venea dintr-o familie în care au fost zece copii, cinci 
băieţi şi cinci fete, şi a trăit aproape 90 de ani. A fost o 
femeie foarte frumoasă, era blondă cu ochii verzi, deşi 
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toţi în familia ei şi a bunicului aveau părul negru. Ea 
semăna cu o străbunică. A fost o femeie care a crescut 
patru copii, eu fiind cel mai mare, care a muncit extra-
ordinar de mult, fiind un om care nu ştia ce înseamnă 
odihna. Toată viaţa, printre treburile gospodăreşti, a 
ţesut şi covoare. Mama a fost o meşteriţă extraordina-
ră. Ea se culca la două noaptea şi se trezea la patru, 
cinci dimineaţa, iar războiul de ţesut l-am scos din ca-
să atunci când nu a mai putut să lucreze. Toată viaţa a 
ţesut covoare. Și astăzi, în casa părintească din Iaco-
beni am păstrat covoare făurite de mâinile mamei. 
Aceasta a fost cu adevărat pasiunea ei.  

După ce a rămas singură, am ajutat-o cât am pu-
tut, a fost priscorniţă la sfânta biserică din sat, deci 
agreată de preotul satului, pentru că era o femeie seri-
oasă. Mama era respectată de toţi cei din jur. Mama, 
pentru orice om, nu numai pentru mine, fixează rela-
ţia dintre mamă şi fiică, dintre mamă şi fiu, însă să ştiţi 
că, cordonul ombilical se întrerupe atunci când unul 
dintre cei doi se stinge, pentru că el există şi funcţio-
nează toată viaţa, în sensul că există un fel de magne-
tism între grija mamei care te consideră copil, cu toate 
că tu ai ajuns la 70 de ani, mama tot ca pe un copil te 
tratează. Pe de altă parte, şi tu, ca vlăstar al ei, să zi-
cem la 70 de ani, te vei gândi la mama ca la mamă, nu 
vei spune că este o bătrână care probabil te-a născut. 

Probabil că aceasta este relaţia dintre copil şi 
mamă şi aici găseşti toată filosofia supravieţuirii în 
plan spiritual.  

 

― Știm cu toţii că anul acesta împlinim ca stat 
unitar naţional modern român 100 de ani. Cum vedeţi 
aceasta pentru naţiunea română? Cu acest prilej cum 
simţiţi istoria? 
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― Personal sunt preocupat de istoria ţării, încât 
îmi place să citesc cărţi în care aceasta este reflectată, 
îmi place să mă informez. Aş face recomandarea 
aceasta în mod obligatoriu, pentru oricine doreşte să 
se implice în a câştiga demnităţi publice, să se apuce 
de citit istoria adevărată, nu cea falsificată, pentru a 
înţelege fenomenele şi momentele cele mai importan-
te, conjuncturile universale, europene, care au condus 
la configurarea acestei naţiuni şi a acestui moment pe 
care noi vrem să-l celebrăm şi să-l sărbătorim cu ade-
vărat, nu prin manifestări populiste, de butaforie. 
Cred că este un prilej în care cei care ştiu să facă un fel 
de apostolat didactic, pedagogic faţă de naţiune, pen-
tru a explica curat cum s-au petrecut lucrurile şi care 
este istoria adevărată cu bune şi cu rele. Dacă vom fa-
ce doar de faţadă, atunci va ieşi ceva ce nu ne va avan-
taja în faţa lumii; dar ca să fim convingători, trebuie în 
primul rând noi să cunoaştem şi să înţelegem feno-
menul. De aceea aş vrea ca sărbătoarea aceasta să în-
semne o etapă de mare revelaţie pentru fiecare cetă-
ţean al acestei ţări, de la copil până la bătrân.  

Bătrânii, pentru că am amintit de ei, mai ştiu câ-
te ceva. Mai întâlnim câte unul a cărui vârstă este de o 
sută de ani şi povesteşte cum stau lucrurile, dar nu-i 
vedem decât foarte rar pe cei care ar trebui să explice 
adevărul. 
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IEŞIREA DIN TIMP ŞI SPAŢIU,  

CONTURAREA OPEREI ARTISTICE,  
IZVORÂTĂ DIN FRUMOS ŞI TRADIŢIE 
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Dumitru Vacariu (n. 21 septembrie 1931, în comu-
na Pipirig, judeţul Neamţ – m. 26 mai 2017, Iaşi) – scriitor. 
A debutat în revista „Viaţa studenţească” în anul 1954 cu 
poezia „Oraşul meu”. În dramaturgie, a debutat cu piesele 
de teatru pentru copii şi tineret „Aventuri în pădurea vrăji-
tă” şi „Bing-Bang-Bing”. Cu această piesă, Teatrul pentru 
copii şi tineret din Iaşi a făcut un turneu prin India, Pakis-
tan, Orientul apropiat, Franţa şi Germania. Alte piese: „Co-
moara”, „Cele trei domniţe” au fost puse în scenă la peste 
zece teatre de profil din ţară. Piesa „Comoara” a fost tradu-
să în limba germană. Piesa „Dincolo de singurătate” a obţi-
nut premiul al II-lea la concursul iniţiat de Teatrul „Ion 
Creangă” Bucureşti, pentru cea mai bună piesă pentru copii 
şi tineret. În anul 2016, Uniunea Scriitorilor din România – 
Filiala Iaşi i-a acordat Premiul Opera Omnia. 
 
Lucrări esenţiale:  

- Dincolo de poveste, povestiri, Ed. Junimea, Iaşi, debut edi-
torial în anul 1979; 

- Vornicul Ţării de Sus, roman istoric, 1984; 
- Bărzăunul şi restul lumii, roman pentru copii şi adoles-

cenţi, 1985;  
- Poteci fără întoarcere, roman, 1987;  
- Comoara, poem ilustrat, 1989;  
- Aventură dincolo de timp, roman, 1990;  
- Ochii viperei, roman, 1995;  
- Cronica regatului blestemat, roman, 1996;  
- Planeta lui Orim, roman, 2000; 
- Templul amăgirii, versuri, 2000;  
- Casa cu iederă, povestiri, 2000;  
- Cerbul de lumină, versuri şi povestiri pentru copii, 2001;  
- Praznicul orbilor, roman, 2001; 
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- Porumbeii albaştri, roman, 2004;  
- În căutarea Scufiţei roşii, roman pentru copii, 2005;  
- Fiul meu, roman, 2006;  
- Psalmii fiului rătăcitor, versuri, 2007;  
- Păpuşa cu ochi de smaralde, 2008. 
 
Lucrări de cercetare literară: 

- Junimea și junimiștii (cu I. Arhip), 1973; 
- Focul cel mare, mss. inedite Al. Vasiliu-Tătăruși, cu I. Arhip, 

1977; 
- Din cronica unui veac, documente inedite (cu I. Arhip), 

1978;  
- Georgetta, mss. inedit Cezar Petrescu, 2000, cu L. Vasiliu; 
- Lunga şi amara pribegie, mss. inedit Al. Vasiliu-Tătăruși, 

cu L. Vasiliu, 1992. 
 
 Antologii şi albume: 

- Psalmi ai marilor iubiri, lirică românească şi universală în-
chinată femeii (cu Gh. T. Zaharia şi L. Moscovici), 1990; 

- Iubire, tainică lumină, lirică românească şi universală în-
chinată femeii (cu Gh. T. Zaharia şi L. Moscovici), 1999;  

- Iaşi, oraş al marilor destine, 1997. 
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aturitatea fiindu-i marcată de ani de deten-
ţie, singurul fapt salvator l-a reprezentat în-
toarcerea la copilărie, la tradiţie, care i-au ţi-
nut mintea trează, ocupată, făcându-l să-şi 

dorească eliberarea, pentru a se contopi cu codrul cu 
verdeaţă, cu strămoşii neamului, cu animalele sacre, 
care i-au marcat copilăria, având alături de cine să în-
tindă hora veacurilor. 

Dumitru Vacariu, încă de la prima strângere de 
mână, mi-a creat un sentiment frumos pe care nu a 
putut încă nimeni să mi-l creeze până astăzi... un inter-
viu care s-a derulat parcă cu puterea gândului, încât 
nu am putut conştientiza cât de repede s-au scurs mi-
nutele. Atât este de minunat să petreci clipele în prej-
ma lui Dumitru Vacariu, ascultându-l vorbind. 

Şi cum Pipirig-ul este un sat de oameni fără căpă-
tâi, citându-l pe Creangă, unui asemenea sat nu i-a fost 
suficient cât a dăruit, prin familia lui Creangă, de ace-
ea şi-a căutat sevele, oferind comunei oameni unul şi 
unul, iar Dumitru Vacariu este unul dintre aceştia, şi 
din surse sigure am aflat că se trage din arborele ge-
nealogic al marelui povestitor. 

S-a născut la 21 septembrie 1931, din părinţii 
Dumitru şi Maria Vacariu, oameni vrednici, păstrători 
ai obiceiurilor şi tradiţiilor neamului, creştini practi-
canţi care şi-au crescut copiii în spiritul iubirii de 
neam şi ţară, poate chiar prea mult. Şcoala primară o 
face în satul natal, iar apoi urmează cursurile Liceului 
Pedagogic din Piatra-Neamţ în perioada 1946-1952, 

M 
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cursuri care-i vor fi îndrumătoare, pregătindu-l şi ini-
ţiindu-l în vocaţia de pedagog. 

Moldova noastră îl cheamă şi-l atrage ca un 
magnet la studii, astfel încât va urma cursurile univer-
sitare la Facultatea de Filologie-Istorie în Iaşi, în ca-
drul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 
1953-1957, unde îl găsim student eminent. După ter-
minarea facultăţii este profesor titular la Liceul nr. 2 
din Vaslui, practicând meseria cu drag şi formând ti-
nerii pentru viaţă şi pentru societate. 

Fiind implicat sufleteşte în organizarea eveni-
mentului care avea să sărbătorească 500 de ani de la 
urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, împreună cu alţi colegi, fiind prins în avalanşa 
tinereţii şi iubirii pătimaşe de ţară, a fost condamnat 
la 8 ani de detenţie politică. 

Suferinţa şi rigoarea închisorii comuniste din 
perioada 1958-1964 se regăsesc în opera scriitorului 
care, în postura suferindului, îşi deschide sufletul în 
versuri, eliberându-şi conştiinţa de nedreptatea unei 
societăţi, eul liric făcându-şi simţită prezenţa prin 
mărcile lexico-gramaticale ale subiectivităţii: verbele 
şi pronumele de persoana I şi a II-a, punctuaţia subi-
ectivă, vocativele, imperativele. 

După perioada detenţiei, urmează o etapă mai 
grea a vieţii; pentru că nu mai este primit în sistemul 
de învăţământ, va fi nevoit să înceapă munca de jos. 
Astfel, pentru a se întreţine, o perioadă este şomer, 
apoi muncitor la o Secţie de Maşini şi Tractoare din 
Vaslui, funcţionar la Centrul de Librării Iaşi şi, înce-
pând din anul 1969, viaţa începe să-i surâdă, fiind re-
pus în drepturi; este angajat la Muzeul Literaturii Ro-
mâne din Iaşi, până în anul 2003, când s-a pensionat, o 
viaţă de om, poate nescrisă toată încă. 
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Învăţat cu munca şi deprinderea ca totul să 
funcţioneze în parametri normali, din anul 1971 până 
în 1988 a condus toate obiectivele Muzeului Literatu-
rii Române din Iaşi, participând direct la organizarea 
şi deschiderea multora – Casa Dosoftei, casele memo-
riale M. Codreanu, M. Sadoveanu, G. Topîrceanu, se-
diul central al muzeului din Casa V. Pogor, cu secţiile 
de literatură română modernă şi contemporană, casa 
memorială O. Cazimir ş.a. 

Dincolo de tot ceea ce s-a prezentat despre 
Domnia Sa, nu am amintit lucrul care era, poate, cel 
mai important de atins. Domnia Sa constituie subiec-
tul dialogului nostru şi pentru că, de mic copil, a iubit 
şi a fost unit cu tradiţia şi prin tradiţie, fapt evidenţiat 
şi în opera domniei sale, unde... în rătăcirile prin mun-
ţii Neamţului, avea prilejul să se întoarcă în timp, prin-
tre moşii şi strămoşii ascunşi prin cotloanele timpului, 
fie haiduci, ciobani sau bătrânii satului din copilărie, 
amintindu-şi cu drag de vânătoarea, de întâlnirile mi-
nunate cu iezi, căprioare, cerbi, pur şi simplu lăsân-
du-se furat de somnul de la umbra copacilor, unde-şi 
făurea o proprie lume, întinzând hora înfrăţirii cu toţi 
eroii din poveşti şi legende. 

Cu toate că întrebarea retorică... Să mor... ori să 
nu mor... şi-a pus-o de n ori, de fiecare dată, poetul a 
avut energia şi vitalitatea să depăşească greul vieţii, 
întorcându-se la copilărie, la universul nepătat, unde 
viaţa prindea contur, făcându-l să uite de tot şi de toa-
te, găsindu-şi energia şi izvorul vieţii, idee exprimată 
cu tărie şi-n versurile: Să mor... ori să nu mor?/ Aş vrea 
mai bine un izvor/ de vinuri vechi şi aromate/ şi-n sfân-
ta mea singurătate/ s-aud cum creşte-nmiresmată/ pă-
durea mea de altădată... 

În dimineaţa zilei de 26 mai 2017... sufletul lui 
Dumitru Vacariu pleacă în satul îngerilor.  
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Consider că nimic în viaţă nu este întâmplător şi 
mulţumesc lui Dumnezeu pentru că am avut şansa să 
realizez ultimul interviu cu Dumitru Vacariu. 

Interviul a fost, pentru el, poate, ultimul cadou, 
un dar care a însumat lacrimi îndrăzneţe în ochii săi, 
murind împăcat, căci, câteva ore după, avea să pără-
sească lumea aceasta, plină de păcat, pentru care a su-
ferit atât de mult, dar a plecat împăcat cu sine, împă-
cat cu lumea şi împăcat cu Dumnezeu. 

În memoria celui care a fost Dumitru Vacariu, 
lăsăm moştenire urmaşilor acest interviu, mărturie că 
a fost o dată pe acest pământ acest om de mare cultu-
ră, iubitor de neam şi ţară. Să-i fie ţărâna uşoară! 

 
 
― Suntem acasă la un om iubitor de frumos, con-

topit cu neamul românesc, născut pe meleaguri humu-
leştene, în spiritul credinţei şi al respectului faţă de îna-
intaşi, cu o copilărie rămasă în memorie, cu susurul iz-
voarelor, cu codrul cu verdeaţă, cu natura şi frumosul în 
suflet. Cum a fost copilăria tânărului Dumitru Vacariu?  

 

― Copilăria aproape nu a existat, pentru că până 
la vârsta de şapte-opt ani nu putem spune că este co-
pilărie, ci este de fapt un joc de-a copilăria, iar tinereţe 
nici atât nu am avut; cât am avut din copilărie şi din 
tinereţile trăite la izvoarele Ozanei, în comuna Pipirig, 
am rămas cu cele mai frumoase impresii posibile. Am 
călătorit toţi munţii din împrejurimile locului natal: 
Hălăuca descrisă de Hogaş, Vlahuţă şi mulţi alţi scrii-
tori, Bivolul, Piatra lui Iepure, Culmea Stânişoarei, 
Crucea Talienilor, denumită astfel de Mihail Sadovea-
nu. Toate acestea sunt locuri de o frumuseţe inimagi-
nabilă, iar lumea de acolo nu-şi dă seama cât este de 
frumos locul în care trăieşte. Acolo am trăit, acolo am 
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păzit mieii, oile şi vacile până la vârsta de aproape do-
uăzeci de ani, pentru că, imediat după, a venit războ-
iul, au venit greutăţile cumplite ale acestuia, greutăţi 
care mi-au lăsat părinţii într-o sărăcie cumplită, deşi 
aveau peste treizeci de hectare de pământ, atât la Cot-
nari, cât şi la Pipirig, dar le-au luat tot. Părinţii mei îm-
bătrâniseră, iar eu trebuia să duc greutăţile familiei 
înainte. 

 

― Să înţeleg că, din aceste clipe, responsabilităţi-
le au căzut pe umărul dumneavoastră, devenind capul 
familiei, stâlpul casei, cum s-ar spune altfel. Ce aţi făcut 
în acest context, pentru a vă salva familia? 

 

― Într-adevăr am luat viaţa în piept şi am fost 
cioban, văcar, dar mă mândresc cu „funcţiile” pe care 
le-am avut şi care m-au purtat prin toţi munţii copilă-
riei şi m-au făcut să îndrăgesc locurile acelea cum nu 
am reuşit să mă ataşez de alte locuri pe unde am păşit, 
cu aceeaşi intensitate. 

 

― Pe fondul acesta al greului, aţi avut timp şi de 
studiu. Cum aţi reuşit să îmbinaţi munca cu studiile, 
vorbindu-ne despre anii de şcoală petrecuţi de la Piatra 
Neamţ, Iaşi şi de unde idea cochetăriei cu actoria? 

 

― Am început şcoala, înainte de război, la semi-
narul „Veniamin Costachi” din Iaşi şi nu am făcut decât 
un an, pentru ca, la scurt timp, să vină „fraţii” de la Est 
şi au adus ceea ce au adus în ţara noastră; pe urmă, 
am trecut la Școala Normală de la Piatra Neamţ, pe ca-
re am terminat-o. Mă simt foarte legat de Piatra 
Neamţ, de şcoala aceea pe care am absolvit-o, de pro-
fesorii extraordinari pe care i-am avut, de colegii mei, 
care, din nefericire, în marea lor majoritate nu mai 
sunt. Ulterior, am fost respins la examenul de actorie 
de la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, 
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care-mi plăcea şi, sincer vă spun că era visul vieţii me-
le să ajung actor. 

 

― Cine v-a spulberat acest vis frumos? Ce altă al-
ternativă aţi găsit din momentul în care aţi fost respins 
şi care a fost cursul vieţii? 

 

― Am fost respins pe motiv că sunt chiabur, iar 
apoi am fost învăţător în comuna Ghindăoani din 
apropiere de Târgu Neamţ; am venit la Iaşi, la Faculta-
tea de Filologie-Istorie, pe care am avut fericirea să o 
termin în anul 1957. De asemenea, în anul 1957 am 
avut o altă mare fericire care a constat în organizarea, 
împreună cu câţiva colegi de facultate, a 500 de ani de 
la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare.  

 

― Cum era lupta interioară dintre un tânăr ple-
cat la studii şi lumea lăsată în urmă cu munţii, miei, oi-
le, vacile, până la urmă, lumea în care v-aţi format şi aţi 
trăit? Cum au fost acele vremuri pentru adultul Dumi-
tru? 

 

― Doamne, câtă foame am putut trăi, atât ca 
elev, cât, mai târziu, ca puşcăriaş, dar în perioada de 
după război, câţiva ani, în Moldova a fost o foamete 
cumplită şi toţi elevii eram chinuiţi de foame. Unii pri-
meau de acasă, periodic, pachete, iar eu nu am avut 
niciodată norocul acesta. De la Pipirig la Piatra Neamţ 
era o distanţă prea mare pentru a veni cineva la mine, 
pentru a-mi aduce pachet. Mă uitam la cei care se hră-
neau cu mâncarea primită de acasă, nu-i invidiam, dar 
trăiam din plin umilinţa sărăciei. Este cumplit să fii să-
rac, nu aveam nici cu ce mă îmbrăca, nici cu ce mă în-
călţa, eram cel mai sărac şi mai urgisit, pentru că pă-
rinţii mei sărăciseră, dar atunci când mergeam acasă 
şi mă întâlneam cu mieii mei frumoşi, dragi (nici nu 
aveţi idee cât de dragi îmi sunt miei, oile, vacile, boii), 
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încât m-am înfrăţit cu aceste animale. Dacă nu aş fi 
fost contopit cu acestea, nu aş fi avut fericirea să le po-
menesc mereu în visele şi gândurile mele, pentru că 
ştiam cum le cheamă aproape pe fiecare în parte. Ca 
să mergi prin păduri, singur, alături bineînţeles de 
miei, vaci, oi era o minune. Tata avea o bibliotecă des-
tul de mare şi luam, din când în când, câte o carte cu 
mine şi astfel am citit – Crimele Inchiziţiei şi multe, 
multe alte cărţi la care am avut acces, în acea vreme; 
poate toate aceste lecturi mi-au aprins fantezia şi ast-
fel am ajuns un om visător, dornic de frumos, iubitor 
de bine şi mai ales dornic de relaţii sănătoase între 
mine şi ceilalţi confraţi. 

 

― Descrieţi-ne evenimentul – 500 de ani de la ur-
carea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare. Ce a în-
semnat pentru sufletul dumneavoastră?  

 

― A fost un eveniment, la Iaşi şi Putna, cu stu-
denţi şi cadre didactice din toată ţara, un eveniment 
cu care mă mândresc extrem de mult pentru că am 
participat la el, dar tot cu ocazia aceasta, la o oră de 
curs a profesorului Constantin Ciopraga, am scris o 
poezie închinată Moldovei însângerată, o poezie în ca-
re blestemam cumplita apăsare a jugului rusesc asu-
pra ţării noastre şi nefericita atitudine a politicienilor 
români care acceptau sclavia rusească fără să crâc-
nească şi fără să ia măsurile necesare. În sfârşit, i-am 
dat spre citire poezia respectivă lui Aurelian Popescu, 
un coleg de facultate, un oltean care a fost sufletul în-
tregii sărbători, a citit câteva strofe şi imediat a ieşit 
din sala de curs, pe coridor, unde a terminat-o de citit, 
după cum mi-a relatat mai târziu; mergând în sala de 
curs unde învăţa Al. Zub, scoţându-l de la curs, au lec-
turat întreaga poezie, pentru ca în clipa următoare să 
facă tot posibilul să ies şi eu din sală, încântaţi de 
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mesajul pe care-l descoperiseră, insistând ca aceasta 
să fie folosită la marea sărbătoare. 

 

― Știind ce a urmat, aţi regretat că aţi făcut cu-
noscută această poezie? Care a fost reacţia dumnea-
voastră, atunci, faţă de cei doi colegi, conştient fiind de 
faptul că avea să atragă consecinţe nefaste? 

 

― Le-am spus: Sunteţi nebuni! Vreţi să intrăm în 
puşcării? Iar ei mi-au replicat că „avem tot dreptul, 
suntem tineri”. 

După această scenă, am rupt poezia în mai mul-
te bucăţi şi am aruncat-o într-o cutie de lemn în care 
se aruncau mucurile de ţigară şi am păşit spre sala de 
curs. Imediat după, am aflat că Al. Zub, energic de felul 
lui, a luat poezia mea ruptă şi a transcris-o pe o altă 
hârtie, denumind-o Chemare, deci era adresată, în 
mod direct, ţării întregi, ca revoltă împotriva asupririi 
ruseşti. Al. Zub a pus respectiva poezie într-o carte pe 
care i-o făcusem cadou, în urmă cu ceva timp, când îmi 
făcuse acasă o vizită, împreună cu Aurelian Popescu.  

 

― Cred că este greu de imaginat care au fost con-
secinţele acestui impuls de revoltă împotriva sistemului, 
de aceea, vă rog să-mi detaliaţi cum au fost anii de de-
tenţie şi cum, într-o clipă, viaţa dumneavoastră a luat-o 
pe un alt făgaş, coborând, deodată, într-o prăpastie ca-
re v-a mâncat opt ani din viaţă? 

 

― Ei au fost arestaţi mai înainte cu câteva zile 
decât mine, pentru că aveau mai multe acuzaţii. De 
exemplu, unul era conducătorul întregii organizaţii 
studenţeşti care sărbătorea pe Ștefan cel Mare, iar celă-
lalt se ocupa de partea istorico-ştiinţifică a sărbătorii, 
eu ocupându-mă de partea culturală, de spectacolele 
artistice. În timpul percheziţiei de la locuinţa lui Al. Zub, 
cei veniţi să-l aresteze pe el au dat şi peste poezia mea, 
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transcrisă, dar cu numele meu – Dumitru Vacariu, 
Moldova însângerată, iar dedesubt – Chemare.  

În acea perioadă, eram profesor la Vaslui, fă-
ceam naveta, eram căsătorit de câţiva ani, iar, într-o 
sâmbătă seară mi-a fost interzisă plecarea la Iaşi, mo-
tivându-mi-se că duminică trebuia să fiu în Vaslui, şi 
chiar în acea sâmbătă spre duminică, doi oameni, cred 
că e mult să-i numesc oameni, dar Dumnezeu le aşază 
pe toate şi te face să ierţi la un moment dat, însă pen-
tru mine, atunci, erau doi oameni de nimic, două slugi 
fără niciun căpătâi, care-şi mâncau pâinea, arestând şi 
chinuind atâţia şi atâţia oameni, unul dintre aceştia fi-
ind eu însumi. (În momentul interviului, am fost mar-
cat de atmosfera plăcută cu care am fost întâmpinat, 
dar mai ales de veridicitatea lacrimilor limpezi care 
s-au prelins pe obrazul curat, mărturie a unor timpuri 
trăite şi marcate de suferinţă, lacrimi care nu puteau 
trece neobservate, făcându-mă să mă cutremur până 
în adâncul sufletului. Acum, după moartea domniei sa-
le, acele lacrimi încă le mai văd, le mai simt, le mai aud 
şi reprezintă, parcă, puntea de legătură cu cel care a 
fost Dumitru Vacariu). 

Imediat am fost ridicat de la liceu, în scurt timp 
au fost făcute percheziţii şi la gazda din Vaslui, apoi 
transportat într-o maşină la Iaşi, ca un deţinut. Au ur-
mat trei luni de anchetă, iar când spun anchetă nu mă 
refer la acel set de întrebări şi răspunsuri cum şi-ar 
imagina orice neavizat, ci la o anchetă în care cel inte-
rogat eram eu, nu profesorul Dumitru Vacariu, ci „cri-
minalul”, spunându-mi-se încă din capul locului că 
eram pasibil de pedeapsa cu moartea, pentru „crima” 
pe care am făcut-o, atacând în versuri Uniunea Sovie-
tică, măreaţa noastră prietenă, sora noastră mai mare. 
Ei, din fericire nu am fost împuşcat, dar mi s-au dat 
opt ani de temniţă, zece lui Aurelian Popescu, zece lui 
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Al. Zub şi cinci lui Victor Ciochia, asistent la Catedra de 
Biologie, care era vinovat pentru că era prieten cu noi, 
punându-i-se în cârcă faptul că fusese în Rusia şi-şi 
adusese o armă de vânătoare; el fiind pasionat de şti-
inţele naturii, avea nevoie de arma aceasta şi nu apu-
case a-şi face acte pentru ea, iar pentru asta i s-au dat 
cinci ani de închisoare. În sfârşit, am fost condamnaţi 
şi supuşi, după aceasta, la cumplite munci, bestialităţi 
cum nu-şi poate imagina mintea omenească... mizerie, 
frig, foame, foame, mai ales foame. Dumneavoastră 
ştiţi ce înseamnă ca în şase ani să nu mănânci decât 
pentru a trăi fără să te saturi vreodată? Să fii mulţumit 
de hrana pe care a-i îngurgitat-o, să mulţumeşti lui 
Dumnezeu, că a mai trecut încă o zi şi că eşti viu?  

 

― Din acest moment începe drumul suferinţei şi 
al calvarului. Care sunt locurile marcate de paşii „deţi-
nutului” Vacariu? 

 

― Drumul acesta este foarte lung, dar, pe scurt, 
am să vă spun. La Iaşi am stat un an jumătate şi Iaşul îl 
compar cu iadul. Ceea ce a fost la penitenciarul din 
Iaşi, timp de un an şi jumătate, a fost iadul pe pământ. 
De aici, împreună cu alţi deţinuţi, am fost luaţi şi duşi 
în Bălţile Brăilei... Salcia, Stoieneşti, Periprava, Grădi-
na şi-n multe alte locuri unde am muncit la făcut di-
guri, la săpat canale pentru irigaţii, tot cu bestialităţi, 
cruzimi, foamete, frig şi mizerie. 

 

― Dincolo de gratii, fără nicio şansă de eliberare, 
aţi găsit conservat omenescul? Întreb acest lucru pen-
tru că în aceeaşi situaţie a fost şi marele Arghezi, care 
vedea închisoarea ca pe nişte „flori de mucigai”, un spa-
ţiu imund, care avea şi un rol benefic, conservând omul, 
dându-i posibilitate de salvare. 
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― În acest context, să nu aveţi impresia că toţi 
paznicii închisorilor sau toţi cei care răspundeau de 
deţinuţi erau nişte bestii în adevăratul înţeles al cu-
vântului, erau printre ei oameni pe care-i vedeam că 
suferă alături de tine şi, poate, oamenii aceştia duc so-
cietatea omenească înainte. Și în toate societăţile de 
până acum oamenii buni au condus omenirea, pentru 
că altfel s-ar fi ucis unii pe alţii. Cred că aşa a fost rân-
duit de Dumnezeu.  

 

― Perioada de după detenţie a avut repercusiuni 
în viaţa de zi cu zi? Care au fost paşii următori pe care 
aţi încercat să-i recuperaţi? Pescăruşul din timpul fur-
tunii şi-a găsit vreodată liniştea? 

 

― În anul 1964 am ieşit din puşcărie, trebuia să 
fiu securist şi, în acest context, mi se arătau posturi 
frumoase şi puteam să ajung academician, profesor 
universitar, aşa cum au ajuns alţii, însă am fost dat 
afară din învăţământ, nu aveam niciun drept la Vaslui, 
absolut niciun drept, ajunsesem muritor de foame, dar 
până la urmă mi s-a dat un post la o Staţiune de Ma-
şini şi Tractoare şi, la acest serviciu, am stat o lună ju-
mătate, timp în care le-am spus colegilor de muncă 
faptul că plec de lângă ei, iar aceştia mi-au comunicat 
că pot rămâne pentru a le spune poveşti şi poezii şi, în 
locul meu, fac ei toată munca mea. Bineînţeles că nu 
puteam accepta aşa ceva şi mi-am cerut transferul ori-
unde în altă parte, plecând din Vaslui, luând drumul 
spre Piatra, dar pentru două zile m-am oprit în Iaşi, 
mai ales că era în timpul Anului Nou. Aici, la Iaşi, am 
avut noroc şi – vedeţi, ce înseamnă oamenii buni? Ce 
înseamnă bucuria de a face un bine aproapelui? – Con-
stantin Ciopraga, Ion D. Lăudat şi mulţi alţi prieteni ai 
mei mi-au spus să nu plec din Iaşi, pentru că-mi gă-
sesc ei serviciu. Într-adevăr, în scurt timp, am intrat la 
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Centrul de Librării şi Difuzare a Cărţii din Păcurari, 
unde am stat patru ani. După această perioadă, tot cu 
acordul domnului profesor Constantin Ciopraga, Dum-
nezeu să-l ierte, am trecut la Muzeul Literaturii Româ-
ne, care se înfiinţase atunci, fiind condus de Ion Arhip, 
iar directorul Muzeului de Istorie de care aparţineam 
era Constantin Florea. Din acest moment viaţa începe 
să intre pe făgaşul normalităţii, fiind marcată de cele 
mai frumoase realizări ale vieţii mele. 

 

― Cu câţiva ani în urmă am lucrat la o teză de 
masterat intitulată Rusia în imaginarul exilului şi am 
citit lucrările unor scriitori ruşi exilaţi, fugăriţi prin 
toate colţurile lumii de propriul popor şi, astfel, am con-
statat că omul împotriva omului este foarte rău. De un-
de vine această răutate? 

 

― Răutatea aceasta a fost de când e lumea şi va 
exista cât va fi lumea, pentru că lumea este împărţită 
între oameni buni şi oameni răi. Dorinţa noastră este 
să existe mai mulţi oameni buni decât răi, oamenii răi 
fiind catalogaţi drept hienele, bestiile umanităţii, pe 
care nu ai cum să le înlături. Acestea se nasc şi nu vor 
să fie rele şi ticăloase, ci aşa le este dat, mântuirea vi-
ne şi prin oameni de genul acesta. 

 

― Știm că foarte multe obiective culturale din 
Iaşi trăiesc şi funcţionează datorită implicării dumnea-
voastră. Ce ne puteţi mărturisi despre acestea? 

 

― Domnule, Casa Dosoftei trăieşte, sută la sută, 
datorită valorilor aduse de mine din întreaga ţară şi nu 
numai. Am simţit o plăcere copilărească să umblu după 
mari valori. Am adus valori, începând cu obiecte ţinute 
în mână sau dăruite de sfinţi precum Ștefan cel Mare, 
Constantin Brâncoveanu. De exemplu, Biblia de la 
Bucureşti era cu dedicaţia lui Constantin Brâncoveanu 
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către stolnicul Constantin Cantacuzino şi am plâns în 
momentul când am citit dedicaţia. Apoi, cel mai vechi 
manuscris românesc datat (n.n. – este vorba despre 
Codicele lui Bratu – Apostolul – 1559-1560), să nu ui-
tăm de cea mai veche şi valoroasă copie a Letopiseţului 
Țării Moldovei, de Grigore Ureche, purtat de Ion Necul-
ce în Rusia şi adus îndărăt, Cronograful, fost al lui Mi-
hai Eminescu, atâtea şi atâtea manuscrise străvechi, 
atingătoare de cultura şi viaţa noastră spirituală, cărţi 
de Antim Ivireanul, acest sfânt şi martir al suferinţei 
omeneşti şi mulţi alţii. Trebuie să amintesc şi de Dosof-
tei şi vă spun că atunci când am descoperit Psaltirea în 
versuri şi Acatistul Precistei, ambele apărute în acelaşi 
an, în Polonia, îmi venea să zbor de bucurie. Acelaşi 
sentiment l-am trăit atunci când am văzut şi Vieţile 
Sfinţilor, de asemenea, ale lui Dosoftei. 

M-am gândit, după ce le-am adus în zestrea mu-
zeului, zeci de ani au trecut, oare de ce nu a mai fost 
nimeni interesat să cerceteze aceste valori, să le pună 
în valoare în faţa lumii? Iaşul trebuie să se mândreas-
că cu asemenea minuni şi noi le lăsăm expuse acolo, în 
muzeu, sau ţinute în depozit! 

Apoi, am lucrat pentru Casa Vasile Pogor şi a-
proape toată zestrea de valori de aici am adus-o tot eu, 
prin cunoştinţele mele şi vă rog să credeţi următorul 
lucru – nu este o laudă ceea ce spun – toată arhiva care 
era ţinută la Palat cu aceste valori aduse de mine – vor-
beşte despre mine şi nu despre Dumnezeu sau Diavo-
lul, care m-ar fi ajutat într-un fel sau altul, nu vreau să 
mă laud, credeţi-mă, şi nu mă interesează laudele ni-
mănui, dar aş vrea să fie puse în adevărata lor valoare. 

 

― Domnule Vacariu, împlinim ca stat unitar ro-
mân, peste puţin timp, o sută de ani; un om cu experien-
ţa dumneavoastră ar putea transmite celor mai tineri, 
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care sunt implicaţi în organizarea acestei serbări a 
noastre, a tuturor românilor, un sfat, o îndrumare? 

 

― Domnule dragă, dacă nu va exista o legătură 
firească şi îndreptăţită între sufletul fiecăruia dintre 
noi şi trecutul cu toate greutăţile, cu toate minunile lui 
şi cu toate năpastele lui, dacă tinerii nu se vor apropia 
de cultura din trecut a neamului nostru, vom ajunge 
un popor străin. În acest context, eu am să vă dau un 
exemplu, nu este un mare poet cel pe care-l voi aminti, 
este un poet mediocru, îl cheamă Vasile Militaru, cel 
care a scris: A venit aseară mama, din sătucu-i de de-
parte,/ Ca să-şi vadă pe feciorul, astăzi domn cu multă 
carte./ A bătut sfios la uşă, grabnic i-am ieşit în prag,/ 
Mi s-a umezit privirea, de iubire şi de drag/... şi multe 
alte versuri emoţionante dedicate familiei, casei, ţă-
rii... Domnule, omul acesta şi-a legat sufletul de sufle-
tul neamului său, precum uriaşul Coşbuc, Goga şi alţi 
ctitori ai culturii române. I-aş îndruma pe tinerii noş-
tri să se apropie mai mult de trecut, de valorile trecu-
tului, dar ştiţi dumneavoastră cine este, în primul 
rând, vizat aici? Nu bietul copil neştiutor de carte, ci 
profesorul, şi ţineţi cont de faptul că majoritatea pro-
fesorilor de astăzi şi-au cumpărat diplomele şi nu au 
nimic comun nici cu munca de profesor, nici cu trecu-
tul, dar nici cu frumuseţea speranţelor noastre în vii-
tor. Comunismul, prin multe binefaceri pe care le-a 
adus, a adus dezastrul sufletesc al acestui neam. A îm-
părţit neamul nostru între ticăloşi şi oameni care mai 
speră, încă, în bine. Este foarte greu să dai lecţii şi, mai 
ales, să propui pentru viitor anumite lucruri. Cât timp 
nu vom avea cadre didactice corespunzătoare, cât 
timp nu vom avea oameni care să ajute bieţii copii, de 
la cea mai fragedă vârstă, pentru a ajunge oameni, nu 
putem spera să învingem. 
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