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Prefață  

 

Să citești o carte care transpune interviuri televizate, trebuie să 

recunoaștem, poate fi o provocare și în același timp un exercițiu de 

imaginație... O provocare, pentru că la origine este vorba de un 

produs media, care înseamnă imagine și cuvânt, sau cuvânt și 

imagine, iar cartea renunță la imagine și păstrează doar cuvântul... 

Un exercițiu de imaginație, pentru că cititorul nu se poate opri să 

nu recepteze conținuturile vehiculate, în cadrul inițial, ca și cum ar 

fi fost de față la discuțiile purtate...  

Suntem convinși că provocarea și ajutorul pentru un exercițiu 

de imaginație concludent le-a avut dintru început în vedere 

autoarea cărții de față, reputatul jurnalist, Viorica Pârja. Domnia 

sa a rezolvat ambele probleme, în modul simplu și inteligent, cu 

care ne-a obișnuit în anii de când s-a aflat alături de noi ca 

jurnalist talentat și profesionist de excepție...  

În primul rând, a ales inspirat temele de discuție, deosebit de 

actuale și incitante și s-a asigurat că are interlocutori de excepție, 

care să convingă... În al doilea rând, natural și aparent fără efort, 

ne-a transformat din posibili cititori în cititori interesați și chiar 

implicați, folosindu-se subtil de tehnica jurnalistică și punând în 

valoare personalitatea interlocutorului prin exploatarea plină de 

talent a propriei personalități, ambele interconectate și reconstruite 

în actul final al interviului, indiferent de modul în care a fost 

elaborat... 

Vom începe cu ultimele... Subliniam profesionalismul de care 

e nevoie într-un asemenea demers și lucrul acesta nu-l poate 

contesta nimeni. Profesionalismul presupune pasiune, cunoaștere, 

dăruire de sine și iubire de semeni...  

Or, toate aceste interviuri pe care le „deconspiră” în carte 

Viorica Pârja o reprezintă tocmai prin calitățile pe care le aminteam 

că trebuie să însoțească prestația unui bun profesionist...  
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Întregul demers este astfel condus încât atmosfera caldă, de 

înțelegere profundă cu interlocutorul, de rezonare la problemele 

pe care le ridică discuția, de continuă deschidere spre ideile 

vehiculate, bătând la porțile cunoașterii cu delicatețe, cu precizie, 

cu respect deplin și, uneori, cu umor, reușește nu numai să 

convingă cititorul, dar să-l și ajute să-și rezolve exercițiul de 

imaginație, și să intre în joc. 

Jocul este unul foarte serios și complex, fiindcă dacă educația 

pare a fi corolarul, în subsidiar sunt atacate aproape toate 

problemele majore ale omenirii, într-un mod, așa cum spuneam și 

mai sus, simplu și inteligent... Dascălul, luminătorul, formatorul 

devine într-un flux al energiei spirituale, literatul, matematicianul, 

actorul, pictorul, dar și medicul, omul de știință, activistul și 

creatorul de școală, purtându-ne firesc, local și global, prin 

experiențe de viață, proiecte, vise, convingeri, certitudini și 

îndoieli, roluri și roluri, ca în final să revedem OMUL cu care 

Viorica Pârja a pornit drumul spre IDEE...  

Prin fața noastră, se dezvăluie cu sinceritate, cu căldură și 

pasiune Carmen Dărăbuș, Claudiu Pintican, Vasile Berinde, Laj 

Utreja, Aurora Prodan, Mircea Bochiș, Gheorghe Mihai Bârlea, 

Monica Cândea, Edit Pop, Vasile Leschian, Daniela Moldovan, 

Julieta Cristescu și... Viorica Pârja.  

Toți reprezintă personalități cunoscute în țară și chiar în 

lume, dar nu credem că acesta este aspectul pe care autoarea a 

contat... Printr-o subtilă pricepere profesională și umană, Viorica 

Pârja a reușit să-i transforme pe interlocutorii săi în purtători de 

speranță, de încredere în viitor și concomitent în păstrători ai unor 

valori incontestabile care le dau dreptul să se afle mereu sub 

semnul necesar și nobil al educatorului, al omului, care în mod 

responsabil se oferă sau devine un model pentru ceilalți. 

Astfel, cartea ajunge, în cea de-a doua ediție, din nou la 

cititori, ca un „caleidoscop al simbolurilor devenirii”, dezvăluind 

tipare umane care poartă cu ele valori ale spiritului, ce se impun a 
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fi scoase la iveală, mai ales în perioadele critice dintr-un timp al 

schimbărilor rapide...  

Caleidoscopic, în continua relaționare jurnalist-interlocutor, 

așa cum remarcam, deosebit de importantă este emoția pozitivă, 

care conferă un cadru propice dezvăluirilor, iar autodezvăluirea 

nu face altceva decât să marcheze devenirea, apropiindu-ne pe 

fiecare dintre noi, cititorii, de IDEE și de esența acesteia. 

 

Prof. univ. dr. Georgeta Elena Corniță 
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Cuvânt înainte 

 
Am spus de multe ori că nimic nu este întâmplător pe lumea 

aceasta. A devenit întâmplare, însă, și ce întâmplare frumoasă, 

întâlnirea mea cu echipa Multicultural Business Institute. Dacă 

această echipă minunată, pe care până acum o cunosc doar 

virtual, spune că se simte onorată celor care își asociază 

eforturile și resursele la progresul omului, științei și societății 

umane, mărturisesc că și eu mă simt onorată să mă alătur 

echipei. Ce e mai frumos decât apropierea de oameni, să te 

inspiri din ceea ce fac și să inspiri la rândul tău! 

Gândul la oameni, la oamenii buni și de valoare a fost o 

constantă a activității mele ca ziarist, ca om de cultură, ca membru 

al unei comunități care te motivează și de care ai nevoie și tu, dar 

și ea. Iar oamenii care au ceva de spus, mai devreme sau mai 

târziu, se întâlnesc, se descoperă și se bucură unii de alții. 

Așa a fost și colaborarea mea cu Asociația Femina XXI și cu 

Televiziunea TL+ Maramureș. Care a împlinit 25 de ani de 

existență și care a reușit să-și păstreze obiectivitatea și echilibrul. 

Cu contribuția celor care lucrează sau colaborează aici. O echipă 

dedicată, care a învățat din mers că respectul se câștigă respectând, 

că telespectatorii așteaptă nu doar informație, ci și emisiuni care să 

educe, să formeze, să modeleze, să învețe. Nu didacticist, ci cu 

exemple din viață. Aducând în studio personalități care înseamnă 

ceva pentru comunitate, pentru România. 

Așa a apărut și emisiunea Întrebări și provocări. Era vara lui 

2015, când Mica Svab, o tânără ambițioasă, dar echilibrată, 

muncitoare și inspirată în ceea ce face pentru TL+ Maramureș, 

propunea Asociației Femina XXI o colaborare. O emisiune, 
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inițial, dedicată femeilor. Iar membrele Asociației și-au îndreptat 

privirea spre mine și au decis că eu trebuie să fiu realizatorul. Nu 

puteam să spun nu, fiindcă mai avusesem proiecte cu alte două 

televiziuni și morbul se instalase, discret și sigur. 

Și am pornit la drum. Fără emoții, și cu dorința de a aduce în 

prim plan ceea ce are nevoie o societate, care parcă își tot caută 

drumul și nu-l găsește. Și oamenii ei, debusolați de avalanșa care 

vine cu tot felul de schimbări, luîndu-i pe nepregătite. 

Parcă mă aud cum ne prezentam proiectul în iulie, 2015, la 

prima emisiune: Suntem aici pentru voi. Pentru că vedem din 

ce în ce mai rar persoane care ne inspiră, care ne fac mai buni  

și mai generoși, mai atenți și mai iubitori cu cei din jur... Erau 

alături de mine Rodica Kovacsinszki, președinta Asociației 

Femina XXI, și psihologul Cristina Ambruș. 

A urmat a doua emisiune, a treia și tot așa. Proiectul a 

devenit al lucrurilor bune de împărtășit. A avut succes de la 

început. Pornind de la realizator și continuând cu selecția celor 

care au fost invitați la Întrebări și provocări. Pe cele mai 

diverse teme. Asta cred că a și plăcut oamenilor. Erau teme de 

interes, altele decât scandalul cotidian, și erau oamenii. 

Acum cred că era momentul să se întâmple ceva și mai bun. 

Să primesc mesajul Alexandrei Cotae, pe care o felicit și pentru 

idee, și pentru echipă, și pentru îndrăzneală, și pentru consecvența 

cu care caută, descoperă, dezvoltă programe de nișă, aducând 

împreună personalități care să conducă la emanciparea reală a 

societății. Dacă spui emancipare parcă te gândești la perioada 

pașoptistă, dar câtă nevoie este de emancipare în plin secol XXI. 

Dacă emisiunea Întrebări și provocări își găsește locul pe 

platforma Academia elitelor, modelelor și valorilor, e bucurie 
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și pentru TL+ și pentru realizatorul ei, dar mai ales pentru 

invitații emisiunii. Oameni, de oameni! Care au ce să spună, 

valorizează. Oameni care învață din ziua de ieri, trăiesc ziua 

de astăzi și trasează contur zilei de mâine. 

Citind, cu detașare, mesajul Alexandrei, apoi discutând cu 

Dana Coza, despre care aveam să aflu că are rădăcinile în 

Maramureș, am luat la răsfoit notițele, pe care orice ziarist 

serios le face (eram renumită pentru prezența carnețelului de 

notițe în mână, oriunde mă aflam. Că oricând era ceva de 

notat). Și am descoperit un izvor plin de apă limpede. 

Despre arta de a educa; despre copii și tineri; despre povești 

de viață și povești vindecătoare; despre sufletul satului românesc; 

despre tipare de gândire și experiențe transcontinentale; despre 

educația prin muzică și educația prin dans; despre stresul vieții 

și terapia prin lectură; despre oameni și vremuri; despre lumea 

de mâine și omul viitorului; despre culorile iubirii și armoniile 

toamnei... 

Despre diversitate culturală și violență ca mod de comunicare; 

despre încurajarea creativității și femei care inspiră; despre 

bucuria sărbătorilor și starea de bine; despre viața de dincolo de 

gratii și primăvara din suflete; despre limba română și iubirea de 

Eminescu; despre creație și valoare dincolo de gen; despre 

psihologia omului și călătoria spre tine; despre iadul consumatorului 

de droguri și bolile omului modern... 

Despre puterea cărților și recuperarea memoriei; depre 

miracolul palmelor și terapii energetice; despre succes fără stres 

și carieră de succes; despre drumul prin viață și valori morale; 

despre viața trăită în iubire și stresul pandemiei... Sunt, pe alese, 

aproape 180 de teme de pus în ramă. Câteva, selectate aleatoriu, 
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sunt incluse în această carte. Un caleidoscop de viață și destin, 

de simboluri ale devenirii umane. 

Invidiez, la modul pozitiv, Multicultural Business Institute 

pentru ideea acestei cărți. Și mie îmi încolțise, dar mi-a lipsit 

răbdarea de a transpune în text o emisiune vorbită. Nu e ușor, 

dar e frumos. Oamenii au nevoie de exemple de bună practică, 

de puterea exemplului, de modele. 

Mulțumesc Multicultural Business Institute, mulțumesc 

Alexandra, mulțumesc Dana, mulțumesc Mica, bravo echipa! 

Mulțumiri domnului Daniel Metz, pe care am avut onoarea 

să-l cunosc în 2015, când primea Premiul Mecena pentru ceea 

ce face. 

Să udăm sămânța, să-i facem lumină pentru a încolți și a rodi. 

Cu învățături pentru minte și suflet. Omul trebuie să învețe că pe 

măsură ce crește va descoperi că are două mâini; una pentru a se 

ajuta pe el și alta pentru a-i ajuta pe ceilalți. Explorați, visați, 

învățați, descoperiți! 

Viorica PÂRJA 
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4. Profesor dr. Laj Utreja – Global Harmony Institute, India 

5. Aurora Prodan – actriță, Teatrul Municipal, BaiaMare 

6. Mircea Bochiș – artist plastic de talie internațională 

7. Conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea – Centrul Universitar Nord, 

Baia Mare - Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca. Cu multe demnități 

avute în destinul său profesional. 

8. Ing. Edit Pop – președintele Asociației EcoLogic, organizație cu 

activitate de peste 15 ani în domeniul educației pentru dezvoltare 

durabilă și conservarea naturii, custode al Sitului Natura 2000  

Gutâi – Creasta Cocoșului, custode de Arie Protejată de Interes 

European, administrator al Drumului Verde al Moștenirii 

Maramureșene, certificată ca autoritate de monitorizare ecoturistică 

în regiune. 

9. Prof. Vasile Leschian – pedagog, scriitor, metodist, comentatorul 

unei tehnici inovatoare de predare: palimpsestul în literatura 

română; deținător al multor funcții la nivel local și județean, în 

instituții publice de cultură. 
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10. Prof. Daniela Moldovan – profesoară de fizică, actualmente 

acreditată în metoda infovision a lui Mark Komissarov, o 

tehnică de dezvoltare a intuiției, a vederii direct cu mintea și a 

perceperii informației în mod multidimensional. 

11. Prof. dr. Monica Cândea – profesor de limba română și latină, 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare 

12. Dr. Julieta Cristescu – medic primar de diabet, nutriție și boli 

metabolice, BIO Medica International București, fost director al 

policlinicii de profil de la Institutul Național de Diabet, Nutriție 

și Boli Metabolice „Prof. Dr. Nicolae Paulescu”, din Bucureşti; 

în 2014 a primit Premiul anului pentru Profesia de Medic din 

partea Societăţii Române de Diabet. 
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Abrevieri 

 

 
VP – Viorica Pârja 

CD – Carmen Dărăbuș 

CP – Claudiu Pintican 

VB – Vasile Berinde 

LU – Laj Utreja 

AP – Aurora Prodan 

MB – Mircea Bochiș 

GMB – Gheorghe Mihai Bârlea 

EP – Edit Pop 

VL – Vasile Leschian 

DM – Daniela Moldovan 

MC – Monica Cândea 

JC – Julieta Cristescu 

SA – Somogyi Attila 
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I. Forme ale educației, pentru vremurile de astăzi 

 
 

VP. Auzim adesea că suntem educați nu să fim mai buni și 

mai competitivi, ci să memorăm și să reproducem ceea ce ne 

spun dascălii noștri, de multe ori și ei plictisiți sau depășiți de 

viață. Despre educație formală, informală, non formală, despre 

educație și informare - versus formare, vorbim cu conferențiarul 

universitar dr. Carmen Dărăbuș și cu actorul Claudiu Pitican. 

Pedagogii împart educația în atâtea categorii; noi ce ar trebui 

să înțelegem de aici? 

CD. Aș spune că în perioada contemporană ne cofruntăm mai 

ales cu două aspecte importante: pe de o parte, cantitatea de 

informație, care poate să fie doborâtoare și la un moment dat 

intimidantă, și, pe de alta, tendința de a te retrage din fața ei și de 

a abandona totul. Astfel că un prim aspect pentru pedagog ar fi 

orientarea celor care doresc să învețe și să se formeze în selecția 

informației. Și, apoi, cum transformăm informația, ce facem cu 

ea, în așa fel încât aceasta să devină formativă pentru spirit. 

VP. Citeam undeva – și mi-a plăcut foarte mult ce scria 

acolo – că sistemul educațional seamănă oarecum cu niște 

vase puse în cămară, din care se scurg tot felul de amestecuri 

(aici a se înțelege cunoștințe și competențe), pe care, din 

păcate, nu știm să le folosim. 

CD. Cel puțin în mediul academic, tendința tot mai 

accentuată (chiar sub titlurile unor conferințe internaționale) 

este interdisciplinaritatea. Avem trei concepte, care au apărut și 

istoric într-o anumită ordine: multi-disciplinaritatea, inter- 

disciplinaritatea și apoi trans-disciplinaritatea. Până la urmă, 

savanții au ajuns la concluzia că singura modalitate de a face 

față abuzului informațional este interdisciplinaritatea, adică să 

abordăm metode de lucru din diverse domenii referitoare la 

același subiect. 
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VP. Dar aceasta presupune să știi să înveți, să știi cum să 

înveți. 

CD. Cred că nu putem eluda, ca prim pas, ca primă treaptă, 

informația. Pentru că atunci când avem o conversație și vorbim 

– să spunem, despre Evul Mediu, despre trubaduri, despre 

prototipul romantic – ei, bine, pentru ca să poți purta o astfel de 

conversație, aparent formativă, trebuie să deții înainte niște 

informații, de pildă, ce e acela romantism, când a fost și cum a 

funcționat... 

VP. Iar alții ar veni și ar spune: la ce îmi este mie bun 

romantismul, dacă nu știu cine sunt eu, dacă nu știu ce vreau, 

cum să conversez, cum să mă integrez cu ceilalți, dacă nu știu 

să lucrez în echipă? Sunt o mulțime de „dacă”... 

CD. Sigur, trăim într-o societate pragmatică. Dar, literatura în 

sine, precum artele spectacolului, dealtfel, precum și filosofia, 

toate sunt forme extrem de vechi de cunoaștere, care, sute și mii 

de ani, au ținut loc de alte științe - științele moderne de fapt s-au 

extras și inspirat din literatură, din filosofie, din arta spectacolului 

(să ne gândim la tragediile antice grecești). Să luăm de exemplu 

psihologia: eu, personal, sunt foarte pasionată de  psihologie 

dinainte de a deveni ea atât de la modă astăzi. Dar ca știință 

modernă, psihologia e relativ nouă, doar de vreo 150 de ani; însă 

despre psihologia ființei umane ne vorbesc scriitorii de la 

începuturile lor. Literatura, evident că includea psihologia, sau să 

spunem altfel, ținea loc de psihologie, cuprinzând concepții 

despre lume și viață. De asemenea, literatura universală, cea 

serioasă, ținea loc de sociologie, de istoria mentalităților, pentru 

că din literatură cunoaștem modul de a fi și a gândi al oamenilor 

dintr-o anumită epocă. 

CP. S-a afirmat mereu acest principiu: de la greci încoace, 

nimic nou. Toate s-au cam spus atunci; fondul, esența omului 
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rămân aceleași, indiferent de epocă, formele se schimbă dar 

esențele se păstrează. 

CD. Chiar Platon spune că fiecare epocă e doar o rememorare, 

o reluare a celor anterioare, însă sub alte forme. 

CP. Există un dicționar al înțelepciunii – al lui Sienkiewicz 

– în care el amintește că pe vremea când era student, profesorul 

le-a spus la un moment dat: nu citiți cărți bune! Toți au rămas 

uimiți, uitându-se la profesor ce dorește să spună... Iar el a 

continuat: luați creionul și scrieți: „nu citiți cărți bune, citiți 

doar cărți foarte bune!” Sunt atât de multe cărți foarte bune în 

literatură încât nu îți ajunge o viață să le citești. Este important, 

într-adevăr, să îți faci un bagaj de cunoștințe, cel puțin într-o 

primă fază, până în momentul în care începi să devii tu însuți 

creativ. Pentru că dacă ar fi să ne întoarcem puțin la Eminescu 

(adevărul e făcut din paradoxuri, iar noi am intrat puțin într-o 

polemică acum cu lectura), el are acolo o poezie în care spune 

„În zadar în colbul școlii / Prin autori mâncați de molii/ Cauți 

urma frumuseții / Și îndemnurile vieții / Iar pe paginile unse / 

Cauți taine nepătrunse / Și cu slovele lor strâmbe / Ai vrea 

lumea să se schimbe / Nu e carte să înveți / Ca viața s-aibă preț 

/ Ci trăiește, chinuiește / Și de toate pătimește / Și poate c-ai s- 

auzi / Cum iarba crește”. Însă ca să poți ajunge acolo, să auzi 

cum iarba crește, trebuie să treci printr-o fază în care să 

acumulezi cunoștințe; și revenind la perioada cea mai fragilă și 

probabil cea mai importantă din viața unui om – începutul – 

cred că este foarte important (și eu am stat și am analizat 

intrând în contact cu mai multe vârste, ca dascăl de teatru am 

lucrat de la clasa I, până la pensionari, cu toate categoriile) să 

ne dăm seama că cel mai semnificativ moment din viața unui 

om este bacalaureatul. Pentru că acela este momentul în care 

persoana primește dreptul să treacă la un nivel superior. 

VP. Pe vremuri chiar se numea examen de maturitate. 
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CP. Exact, până atunci omul trebuie să învețe de la societate, 

să aibă un bagaj de cunoștințe care să-i permită a-și da seama cine 

este el și ce dorește de la lumea din jur, care este locul lui în 

cadrul acesteia. Cu cât ne dăm seama mai repede de acest lucru, 

cu atât mai bine pentru noi. Doar că din păcate trăim într-o lume 

în care sunt foarte multe potențiale neexploatate, unde foarte mulți 

oameni se chinuie și îi chinuie pe cei din jurul lor, pentru că sunt 

în profesii nepotrivite, în locuri nepotrivite. 

VP. Categoric, da. Dar ce e de făcut? 

CP. Să încerci altceva. Acesta este cel mai important lucru 

pe care un tânăr trebuie să-l facă până la 18 ani. Sau chiar și 

mai târziu, dacă a greșit din prima, sau dacă pe parcurs se 

redescoperă pe sine la un alt nivel. Azi se numește reorientare 

profesională. 

VP. Din exact acest motiv tema discuției noastre este 

informare versus formare, pentru că sunt unele curente care 

spun că școala trebuie să informeze, iar altele care cred că 

școala trebuie să se ocupe de formarea omului, nu doar de 

transmiterea de cunoștințe. Eu cred că școala trebuie să 

modeleze în primul rând... 

CP. Și să deschidă perspective, să deschidă căi... 

CD. Să modelezi, dar să modelezi pe fiecare în ritmul lui și 

după coordonatele lui definitorii, nu după percepția terțului 

modelator. Dascălul de aceea trebuie să simtă ce dorește și ce i 

se potrivește copilului, pentru a fi un bun agent modelator. Chiar 

am realizat că e o mare nevoie de mentorat la tineri. Nu e 

suficient să stai în fața lor și să le transmiți informația pentru 

care ești plătit, pentru că informația și-o pot lua și singuri, acum 

având la dispoziție atât de multe surse deschise. Dincolo de 

îndrumarea în selecția acestor surse, trebuie să faci mai mult, să 

îi faci să simtă, să devină cumva, să cultive viața spirituală din 

ei, nu să urmeze trenduri trecătoare, ci să se construiască pe sine 
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temeinic, fiecare în originalitatea lui. Și la profesori, desigur, 

sunt multe opinii. În numeroasele inspecții pentru obținerea 

gradului didactic I, pe care le fac în patru județe, am văzut multe 

modalități de a preda, care în general îmbină clasicul cu 

metodele moderne, ceea ce este foarte îmbucurător. Mi-a plăcut 

foarte mult cum lucrează, cel puțin profesorii de limba română. 

Iar ultima activitate de la clasă e așa-numita activitate 

extracuriculară, în care se folosec adesea jocuri de rol. Ei bine, 

elevii sunt înnebuniți după acest tip de activitate; îmi spun și ei 

aceasta, dar și profesorii, cu câtă plăcere și entuziasm rămâneau 

după ore să repete. 

CP. Am avut aceleași experiențe, pentru că, într-adevăr, ei 

au nevoie de alternative. Din păcate, trăim într-o societate în 

care încă nu se petrec suficient de multe lucruri cu caracter 

cultural. Dar în ultima perioadă, din fericire, au apărut tot mai 

multe inițiative (am și colegi de-ai mei) care și-au deschis mici 

școli de teatru private, sau ateliere de teatru în diverse școli 

publice. Eu am început această activitate încă din anii 2000. 

Am avut un prim grup de elevi la Colegiul Național „Gheorghe 

Șincai” (dar și la Colegiul Economic – la acesta din urmă 

predam ceva ore opționale), un cerc de teatru, cu care am făcut 

un spectacol, iar spre surprinderea tuturor (pentru că toată 

lumea se plângea că elevii merg prin baruri, chiulesc de la 

școală, nu sunt serioși etc.) au venit chiar și din timpul vacanței 

de primăvară, au stat tot timpul cu mine, am repetat împreună 

și am realizat un spectacol minunat, care a avut foarte mare 

succes. De aceea spuneam adineaori, elevii au nevoie de 

alternative și le place să fie implicați direct. 

VP. Îi pui și să gândească și să citească, și să-și dezvolte 

imaginația... 

CP într-o altă situație și atunci ei acționează altfel. 
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CD. Lucrezi cu emoția atunci când intri în pielea unui 

personaj, ceea ce e mult mai captivant decât lucrul doar cu 

informația cognitivă. 

CP. Eu am ca model una dintre profesoarele mele de limba 

română din timpul liceului (eu sunt clujean de origine) este 

doamna Alina Pamfil, după ale cărei cărți de didactică se predă 

la ora aceasta în multe dintre școlile din România. 

CD. Are și o carte  fundamentală: „Timp și spațiu în literatură”; 

pe lângă faptul că e un specialist în educație, iată doamna Pamfil a 

lucrat și cu istoria mentalităților. 

CP. Am dat acest exemplu ca să subliniez că am avut profesori 

foarte buni de limba română, însă eu am început să mă apropii 

de autorii literari, de Eminescu de exemplu, și să îl îndrăgesc 

foarte mult, nu din lecțiile predate la școală, ci văzând niște 

actori recitându-l pe scenă. Pentru că actorul (oricât de bun ar fi 

profesorul de română – nu negăm competențele acestuia, 

desigur) dispune de alte mijloace, prin care poate să transmită 

ceea ce unui profesor de la catedră îi este imposibil. În 1989, 

când se împlineau 100 de ani de la moartea poetului, Dorel 

Vișan scotea în premieră specatacolul intitulat „Glossă”; mi-a 

plăcut atât de mult felul în care a recitat, încât am văzut de două 

ori consecutiv spectacolul și am învățat pe de rost „Cugetările 

sărmanului Dionis” (o poezie destul de lungă), deci doar 

ascultând felul în care el recita. Sigur, pe lângă el se adaugă Ion 

Caramitru, Adrian Pintea, Victor Rebengiuc, Leopoldina 

Bălănuță, George Cozorici și mulți alții. Cred că actorii ar trebui 

să se reimplice și să aducă poezia în actualitate, pentru că până la 

urmă – vorba unui personaj dintr-un film, într-o cheie mai 

comică – „viața fără poezie e pustiu”. Avem nevoie de poezie, 

nu trebuie să ne uităm sufletul; avem nevoie de repere. În 

clădirea în care am făcut eu școala generală, aveam scris la 

avizier așa: „Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un 

copil care nu-și cunoaște părinții”. Eu aș merge mai departe și 
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aș spune că un popor care nu-și cunoaște valorile culturale, 

reperele spirituale este asemeni unui copil orfan. Este foarte 

important. Desigur, apropos de mentorate, avem nevoie, cel 

puțin până la o vârstă, de niște modele, de personalități la care să 

ne raportăm. 

VP. Și cine să fie ele, pentru că noi vorbim despre educație și 

ne raportăm în general la partea de școală, fie ea școală 

generală, liceu, facultate. Cine să fie modelele? Să fie profesorul? 

Să fie actorul? Oamenii din jur, care pot să insufle niște lucruri? 

CP. Pot să fie mai mulți. Poate fi și unul, care să-ți marcheze 

existența, viața și felul de a fi în continuare, sau să fie mai 

multe persoane, de la care poți lua ceea ce te definește. 

CD. În general, o persoană sau maxim două-trei ne marchează 

la modul direct, individual și profund. 

VP. De exemplu, dacă eu m-aș fi luat după profesoara mea de 

limba română din liceu, nu mi-ar fi plăcut niciodată literatura, 

pentru că nu a știut să lucreze și să se apropie de sufletul elevilor. 

CD. Asta înseamnă că doar a transmis informația. Exact. 

Mai cunoaștem cazuri și încă multe în sistem. 

VP. Da, doar s-a așezat la catedră și și-a spus lecția. Pentru 

că îmi venea în minte când recita Claudiu mai devreme, e bine 

să-ți exersezi și memoria, dar nu e destul. 

CD. E un prim pas, e începutul, dar nu trebuie să ne oprim 

acolo, adică să nu tocim și atât. 

VP. Americanii, de exemplu, nu-i pun pe copii să memoreze. 

Ci se bazează pe ce rețin ei spontan. Dar fac asta în cadrul 

educației formale. Educația formală este ceea ce se predă la 

școală. Non-formal este învățarea spontană, iar informal este 

tot fluxul informațional care vine spre tine din viața de zi cu zi. 
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CP. Eu cred că e bine să ai cât mai multe experiențe, dar 

într-o primă fază e bine să ai lecturi cât mai multe, ca să poți să 

ai o bază, așa cum spunea și doamna Dărăbuș mai devreme. 

CD. În toate domeniile, lecturile sunt necesare. Indiferent în ce 

domeniu ai ajunge să lucrezi, fără lecturi suficiente, diverse, 

profunde, nu faci față suficient de bine în societate; dacă vrei să te 

integrezi și să te relaționezi optim cu ceilalți. Pe de altă parte, cred 

că textul literar trebuie abordat într-un fel mai accesibil, mai puțin 

scorțos. Să vă dau un exemplu despre cum procedez eu când 

predau „Doamna Bovary”. Începem cu definirea noțiunii de 

bovarism din psihologie și mai apoi încercăm să identificăm 

psersonaje bovarice în jurul nostru. O fi fost scrisă opera în 

secolul XIX, dar și în jurul nostru e plin astăzi de personaje 

bovarice, cu același tipar comportamental. Ce s-a schimbat din 

secolul XIX în secolul XXI a fost doar decorul social. 

CP. Așa și rămâne până la urmă o operă literară, valabilă de-a 

lungul timpului prin esența pe care o are, prin adevărurile 

universal valabile care străbat epocile. Pentru că este foarte 

important să ne raportăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și 

să comunicăm pe nivelul acela. În nici un caz să nu ne urcăm în 

turnul de fildeș al deșteptăciunii abstracte și de acolo să predicăm 

în pustie, pentru că nu lăsăm o sfoară sau o scară pentru ceilalți ca 

să poată și ei urca să ne înțeleagă. Până la urmă, găsești în 

anumite piese clasice adevăruri care se potrivesc momentului, ca 

să poți să fii chiar util prin ceea ce faci și prin cartea pe care o 

scrii, dar și ca regizor, prin spectacolul pe care îl pui în scenă. 

CD. Edgar Allan Poe spunea: ”Frumosul are două componente: 

o constantă universal valabilă oriunde și oricând și peste ea 

mereu se grefează coordonata modernă”, adică de actualitate, 

contemporană artistului de la vremea respectivă. Indiferent că 

vorbim de actor, de scriitor, el trebuie să simtă pulsul vieții 

contemporane ca să vorbească o limbă comună cu cel căruia i 

se adresează. 
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CP. Eu cred că sunt chiar mai multe straturi, până la urmă o 

operă autentică, dincolo de categorisiri, o operă de artă adevărată 

este aceea care place tuturor. De exemplu „Monalisa”... 

VP. Poate și pentru că s-a spus atât de mult despre 

„Monalisa” încât a devenit nu doar foarte cunoscută, dar și 

îndrăgită, pentru că dacă n-ai ști cine este și ai trece așa pe 

lângă acea operă poate nu te-ar mai impresiona atât de mult. 

Ți-o imaginezi impunătoare, și când ești în fața ei vezi doar 

măreția geniului care a creat-o. 

CP. Poate că și aspectul de mediatizare și programare a 

mentalului colectiv (pentru că până la urmă gusturile se 

formează, se educă), dar dincolo de aceste aspecte, totuși un 

artist autentic trebuie să aibă capacitatea de a elabora mai multe 

pături de înțelegere în momentul în care elaborează o operă. Un 

strat mai superficial, ușor digerabil de mulțimea comună, 

publicul larg, receptorii mai puțin avizați, dar să aibă după 

aceea și alte straturi mai profunde. 

VP. Fiecare dintre voi îmi spuneați că sunteți dedicați și n- 

ați putea trăi unul fără literatură, altul fără teatru... 

CD. E un mod de viață. 

CP. Noi suntem niște fericiți, apropos de ce spuneam mai 

devreme, noi ne-am găsit calea și acest lucru este foarte 

important. 

VP. Tocmai de aceea partea formativă a educației contează 

foarte mult, cum pornim în viață de la școală. 

CD. Într-adevăr, tocmai aici intervine rolul literaturii ca un 

instrument extraordinar de formare. Și chiar Catedra de Științe 

ale Educației a propus ca tot mai multe teme pentru lucrările de 

gradul I, de exemplu, să conțină aspecte formative ale unor 

opere literare. Tot ceea ce se întâmplă într-o operă literară are 

impact asupra cititorului, de la mic la mare. 



Viorica Pârja * Caleidoscop de simboluri ale devenirii umane 

30 

 

 

VP. Și câte vieți trăiești prin literatură! 

CD. Studenților le place foarte mult literatura universală. E 

adevărat că se citește tot mai puțin, dar când descoperă o carte, 

sau un autor cred că și ei descoperă pasiuni proprii pentru 

literatură pe care nu le știau existente înainte. 

VP. Claudiu Pintican, tu ai fondat și dezvoltat Teatrul Ararat, 

faci educație teatrală. De ce ai simțit nevoia să aduci spre tine 

generații diferite, de la copii până la adulți? 

CP. În primul rând mie mi s-a întâmplat un lucru bun,  

pentru că mi-am găsit drumul pe care trebuie să merg și asta 

datorită unor spectacole vizionate în tinerețe, unor oameni 

(actori) importanți cu care am interacționat sau pe care i-am 

putut urmări. Și m-am gândit că dacă ei au putut să facă asta cu 

mine, să mă transforme și să mă ajute să apuc pe un anumit 

drum, poate că e de datoria mea să fac același lucru pentru cei 

care   vin   din   urmă.   De   aceea   am   și   făcut   spectacolul 

„Eminescu”, pe care îl joc de multă vreme, foarte apreciat în 

multe părți ale țării, inclusiv de cea mai mare eminescoloagă în 

viață la ora actuală din România – doamna Ioana Bot, fost 

prodecan la Facultatea de Litere de la Universitatea „Babeș- 

Bolyai” din Cluj-Napoca. Așa că eu o iau ca pe un fel de 

datorie morală. Mai demult se intra foarte greu la teatru, erau 

foarte puține locuri, era foarte mare concurența. Deschid acum 

o paranteză ca să vă spun că unul dintre profesorii mei de 

actorie, regretatul Ion Săsăran, de la Târgu Mureș (eu am făcut 

prima facultate acolo, actoria, între 1992-1996, iar a doua 

facultate, regia, la Cluj-Napoca, 2002-2006). La un moment dat 

s-a întâlnit la Târgu-Mureș cu colegii lui, generația de aur cum 

erau numiți, pentru a sărbători un număr de ani de la terminarea 

facultății, acolo la Teatrul Național din oraș. Și a fost invitat 

Mircea Albulescu să ne vorbească nouă, studenților. Ne-a spus 

un lucru care atunci pe mine m-a uimit, dar ulterior mi-am dat 

seama că omul avea foarte mare dreptate. Zicea: „Voi, printr-o 
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întâmplare, sunteți aici, 10-12 oameni, studenți la teatru; dar să 

știți, cu siguranță, pot să existe în acest oraș, în jurul vostru, 

mult mai mulți alți oameni, cel puțin la fel de talentați ca și voi, 

care ar putea să facă profesia asta foarte bine”. Mi-a rămas în 

minte afirmația lui Albulescu și mi-am dat seama după aceea  

că sunt foarte mulți oameni în jurul nostru care și-au dorit să 

facă teatru, dar din varii motive nu au reușit. Din cauză de 

concurență mare la un moment dat; apoi viața i-a dus pe alte 

drumuri și au ajuns să facă cu totul și cu totul altceva; și ne 

întoarcem la povestea veche a faptului că faci o viață întreagă 

ceva ce nu ți se potrivește ... 

VP. Dar când faci cu plăcere ce faci, nu obosești niciodată. 

CP. Cu siguranță nu te uzezi. Dar la polul opus se află și cei 

care cred în lucruri care după părerea mea sunt greșite. Un 

mare om de afaceri spunea că timpul unei persoane se împarte 

în două: o perioadă în care faci bani și una în care nu faci bani. 

Din păcate, spiritul acesta pragmatic, sau chiar cinic, devine  

din ce în ce mai răspândit, mai vizibil, mai prezent. Și atunci 

tinerilor li se inoculează ideea că trebuie să-și găsească niște 

profesii care să fie bănoase. O viziune de viață mai greșită ca 

asta nu se poate. Viața omului nu se poate reduce la așa ceva,  

el trebuie să facă ceea ce i se potrivește. Așa am ajuns eu să 

deschid această școală, care nu este una propriu-zis de teatru, ci 

este o școală de dezvoltare personlă prin intermediul teatrului. 

Sigur, școală poate e mult spus, sunt niște cursuri care se fac 

acolo și care se finalizează cu unul-două spectatole, care intră 

în stagiunea Teatrului Ararat. Nu știu în țară să existe astfel de 

școli de teatru cu oameni fără limită de vârstă. Or, la Școala 

Ludică – așa se numește școala noastră, după celebra piesă a lui 

Ioan Groșan, maramureșanul nostru, piesă care a făcut furori 

pe vremuri în mediile academice la Cluj se întâmplă. 

VP. Ai reușit să îl aduci pe Ioan Groșan să vadă spectacolul? 
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CP. Am vorbit cu el, l-am chemat, dar în discuțiile avute mi-a 

mărturisit că el nu vrea să vadă premierele, pentru că are o 

viziune asupra textului piesei lui și vrea să vadă spectacolul după 

ce se mai rodează. Cursanții mei au vârste între 16 și 56 de ani și 

de când lucrez cu ei pot spune că deja devin actori, sunt chiar la 

nivel de anul II de facultate, aș putea spune, așa în medie. 

Totodată am creat și un nou tip de teatru, pe care nu l-am mai 

întâlnit până acum, și anume, cursanții, pe parcursul orelor 

individuale, învață să spună o poezie, un monolog, pe care apoi 

le asamblăm într-un spectacol. L-am numit „teatrul expoziție cu 

vânzare”. Decorul este format din sculpturile lui Paul Kovacs 

(un sculptor foarte bun, care ne face toate decorurile în teatru, el 

însuși cursant la teatrul nostru, un elev chiar foarte talentat), dar 

sunt acoperite, e o expoziție invizibilă. Iar cursanții, pe măsură 

ce se derulează spectacolul, vin și recită (sunt 56 de poezii ale 

celor mai mari poeți români) și pe măsură ce recită descoperă 

câte o operă de artă, în așa fel încât, cine vrea să vadă expoziția 

trebuie să asculte poeziile, iar la final toate componentele 

decorului pot să fie cumpărate de cei care doresc. 

VP. Și uite-așa, faci educație teatrală, educație financiară, 

educație plastică, literară etc. 

CP. Nu știu cum e în alte orașe, dar din păcate artiștii sunt 

destul de divizați, eu am constatat lucrul acesta de-a lungul 

anilor. Sunt și ei divizați, și publicul e divizat și totuși până la 

urmă sunt toți niște oameni frumoși, doar că egourile sunt atât 

de exacerbate, încât preferă să rămână în cuiburi de cuci, în loc 

să încerce să interacționeze unii cu alții și să creeze o oază de 

frumusețe. Ar trebui să existe o solidaritate a artiștilor, pentru 

că până la urmă ei fac lucruri frumoase și valoroase pentru noi. 

Ei sunt inspiratori chiar și pentru oamenii de știință. Ca să ne 

gândim doar la Jules Verne și celebrele lui romane. 

CD. O doamnă (îmi scapă acum numele) îi semnalase lui 

Einstein (s-a păstrat corespondența dintre ei doi) îi semnala 
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similitudinea de viziune dintre teoria relativității și poemul 

eminescian „La steaua”. 

VP. Referindu-ne acum la educație, pe mine mă obsedează 

aspectul acesta al generațiilor din prezent. Am văzut un studiu 

OECD cu analfabetismul funcțional. Noi discutăm aici de partea 

frumoasă a lucrurilor, dar acolo, iată, se arată că 40 % dintre 

tinerii noștri până la 15 ani, deși știu să citească și să scrie, nu 

înțeleg ce citesc, nu știu să interpreteze cele mai banale texte, 

sau nu știu să rezolve exerciții simple de aritmetică. 

CD. Acest aspect se datorează și faptului că sunt supuși unui 

bombardament de imagine, li se comunică foarte mult prin 

imagine. Societatea contemporană comunică în general mult mai 

mult prin imagine decât prin cuvânt. A apărut chiar și conceptul 

de imago-lectură. Spre deosebire de interpretarea unei imagini, 

însă, în cea a unui text trebuie să îți pui la contribuție fantezia, 

imaginația, creativitatea. 

VP. Asta ține de partea formativă, sau de partea informativă? 

CD. De un alt tip de formare: sub semnul imaginii (ca să nu 

spunem chiar sub dictatura imaginii). 

VP. Vouă cum vi s-ar părea cea mai adecvată formă de 

educație? Să insistăm pe informație sau pe formare? Să le 

împletim pe cele două? 

CD. Obligatoriu să le împletim. Nu cred că putem eluda 

informația, dar trebuie doar să oferim un schelet informațional 

prin care să se orienteze în lume și viață. 

VP. Da, pentru că literatura este frumoasă, dar nu poți să 

trăiești în literatură, la fel și teatrul. Viața, de multe ori,  este 

cu totul altceva... 

CD. Este extrem de important pentru un copil, în perioada de 

început și după aceea în perioada adolescenței (psihopedagogia 

spune că între 14 și 18 ani creierul are capacitatea maximă de 
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absorbție) să fie orientat spre ceva creativ, nu neapărat să facă 

performanță (dacă reușește cu atât mai bine, dar nu e un scop în 

sine), ci să aibă în ce se refugia: în artă, în muzică, în actorie, în 

lectură, pictură, desen, interpretare la un instrument muzical, deci 

un refugiu constructiv. Viața și societatea ne supun permanent la 

tot felul de încercări, iar aceste forme de refugiu sunt esențiale 

pentru a rămâne normali și într-o stare de bine. Altfel, putem să o 

luăm ușor pe miriște. 

CP. Eu cred că fiecare vârstă trebuie trăită cât mai frumos, 

plenar. Până la urmă, scopul nostru pe pământ, cred eu, este de a 

fi cât mai mult timp fericiți. De aceea, de exemplu, eu nici nu urez 

cuiva la mulți ani, ci la cât mai multe clipe fericite. Există o carte 

care se numește „Ghidul leneșului”, pe care tot o dau ca exemplu, 

pentru că în ea se spune că omul n-a fost creat de Dumnezeu ca să 

muncească, ci a fost creat să lenevească, iar ideea de muncă a 

venit odată cu capitalismul. Și se dă un exemplu prin care se 

transmite că nu e adevărat faptul că Dumnezeu a făcut lumea în 6 

zile și în a 7-a s-a odihnit. Nu! Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile 

și de atunci se odihnește încontinuu. 

VP. Dincolo de glume, noi, ca români, avem foarte mulți 

olimpici, la olimpiade internaționale, dar nu avem Premii Nobel, 

sau oricum avem mult prea puține raportate la numărul de 

olimpici internaționali și de valorile pe care le avem. Și se pare 

că acest lucru se datorează unui bombardament de informații și 

de școală impusă, de programe și de manuale, care face să se 

ardă zestrea psiho-mentală. Spuneai tu, Carmen, mai devreme că 

dezvoltarea maximă a creierului este între 14 și 18 ani, dar 

îndopându-l prea mult deodată, într-o primă fază, el nu se mai 

poate dezvolta ulterior, pe parcursul vieții. 

CD. Sigur, este o opinie, dar eu nu sunt de acord cu ea. 

Premiul Nobel e o chestiune și de politici culturale, de geopolitică, 

de susținere colectivă, de lobby, deci nu se bazează exclusiv pe 

valoarea unui individ sau unei opere. Pe când olimpiadele sunt 
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rezultatul unui efort în cea mai mare parte individual, sau 

împreună cu antrenorul. La olimpiadă e suficient un efort într-o 

echipă mică, dar un efort foarte constant și puternic, pe când 

Premiul Nobel e o chestie de strategie foarte complexă. 

VP. Și ajungi la o anumită vârstă, cu un anumit bagaj de 

experiență, cu cercetări serioase... 

CD. Asta ca să nu mai luăm în considerare aspectul financiar: 

câți bani și alte investiții se fac în laboratoarele științifice, pe 

când la noi mor oamenii de foame, deși pe vremuri acele 

institute de cercetare erau performante sau cel puțin onorabile, 

iar acum sunt lăsate să moară. Cercetare de top fără bani foarte 

mulți nu se poate. 

CP. Dar, totuși, eu cred că trebuie lăsată o anumită libertate 

tinerilor, găsită până la urmă formula în urma căreia ei să poată 

să facă cu plăcere ceea ce fac. 

VP. De aceea și vorbim despre școală: depinde foarte mult 

de cine îi educă, de mediul în care se face educația, de mediul 

în care cresc, de profesorul care poate să fie sau nu model 

pentru el. Că noi tot vorbim de fericirea vieții, dar până ajungi 

aici trebuie să experimentezi foarte multe. 

CD. Eu cred că înainte de fericire trebuie să vină împăcarea 

cu sine. Fericirea ține de momente privilegiate, care sunt scurte 

și intense, sau și dacă nu sunt foarte scurte, sunt touși trecătoare, 

dar constanta vieții ar trebui să fie împăcarea cu sine, iar la asta 

nu se ajunge așa ușor. 

CP. O anecdotă drăguță apropos de fericire: Socrate era cu 

celebra lui soție Xantipa (celebră prin tipologia de nevastă 

cicălitoare) și la un moment dat unul dintre ucenici îl întreabă: 

„Înțeleptule, tu care ești o minte atât de luminată, cum de poți 

să  stai  lângă o  astfel  de  femeie?”,  la  care Socrate răspunde: 

„vreau să văd până unde poate să meargă răbdarea omenească”. 
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După care tot el le spunea ucenicilor „neapărat trebuie să vă 

însurați; ori veți fi foarte fericiți, ori veți deveni filosofi”. 

VP. Revenind la partea formativă a educației, eu aș zice că 

modelarea se face și prin admirație, prin admirația operei, a 

rezultatelor muncii cuiva, sau a persoanei. 

CD. Sigur și să mai spunem că acestea ar veni foarte bine 

completate cu ceea ce se discută mult în perioada actuală, pe ceea 

ce se pune chiar accent: inteligența emoțională și cea cognitivă, 

emisfera stângă în armonie și echilibru cu emisfera dreaptă. 

CP. Admirația este probabil unul dintre factorii cheie, și 

contează foarte mult să ai ce să admiri. Iar noi, românii, avem 

câteva repere spirituale foarte importante, pe care trebuie să le 

punem în lumină, să le arătăm la valoarea pe care o merită, și 

astfel să îi facem utili în viețile tinerilor. 
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II. Învățământul românesc în vremuri de pandemie 

 
 

VP. Despre viitorul învățământului românesc, despre rolul 

educației în era cunoașterii există multe întrebări și  puține 

răspunsuri. Dacă s-a făcut suficient, dacă s-a făcut ce trebuia în 

perioada care a reliefat multe vulnerabilități ale sistemului de 

învățământ. Începând cu dotarea insuficientă a școlilor și 

terminând cu pregătirea cadrelor didactice pentru un sistem 

educațional virtual; ce a împiedicat desfășurarea orelor; care au 

fost lacunele în parcurgerea programei școlare. În cele ce urmează 

ne propunem o diagnoză asupra sistemului de învățământ, care, 

alături de alte multe domenii ale vieții socio-economice din 

România, a avut, are și va mai avea de suferit din cauza pandemiei. 

I-am văzut vulnerabilitățile și înainte de pandemie, nu trebuia să 

vină o astfel de catastrofă ca să-i observăm punctele slabe. 

Încercăm această diagnoză cu un universitar care cunoaște foarte 

bine sistemul de învățământ românesc, dar nu numai. Un om 

dedicat învățământului. Dacă ar fi să ne uităm pe CV-ul domniei 

sale, din punct de vedere al vizibilității internaționale, și ca 

performanță științifică, îl vedem situat printre 1 % cei mai buni 

matematicieni ai lumii. Semn că știința nu are granițe, iar valoarea 

este recunoscută peste tot în lume. Îi spun bun venit alături de noi 

profesorului universitar Vasile Berinde. Stimate domn, se pare că 

pandemia, cel puțin din perspectiva noastră, a avut și o consecință 

bună, pentru că v-a mai ținut și pe acasă, n-ați mai umblat prin 

lume și, uite-așa, ne putem întâlni acum, să discutăm acest subiect 

de mare importanță. 

VB. Mă bucur să fim împreună și să vorbim despre un subiect 

de mare importanță și pe care cred că îl cunosc destul de bine, 

pentru că trăiesc de 30 de ani în interiorul acestui sistem, la modul 

administrativ. În 1990, am intrat în învățământul superior, dar mă 

consider ca făcând parte din sistemul de învățământ de când am 
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început școala. Iar acum, felul cum gândesc, cum analizez, cum 

sintetizez sistemul de învățământ, o fac și prin prisma a ceea ce 

am parcurs eu însumi ca elev, ca student și apoi ca profesor. 

VP. Spuneam că am văzut vulnerabilitățile sistemului de 

educație, începând cu dotarea, care a împiedicat și elevii și 

cadrele didactice să desfășoare partea de învățământ online; 

am văzut și cazuri în care a fost dotare, dar nu și personal 

calificat. Am văzut și cazuri unde, deși a existat dotare și 

personal, a lipsit partea organizatorică... 

VB. Eu aș privi în felul următor situația în care ne găsim cu 

toții: este o etapă în evoluția omenirii, care nu poate fi comparată 

cu nicio alta, în ciuda faptului că în istoria omenirii au mai fost 

epidemii majore. Și aș vrea să încep cu aceasta, în a vă da un 

exemplu că nu trebuie să fim atât de îngroziți sau de speriați. 

Astfel de provocări ne mobilizează și aduc totodată și lucruri 

bune, chiar dacă la prima vedere ne pun în dificultate și creează 

disfuncționalități în sistemul de învățământ, sistem care este o 

componentă fundamentală a oricărei societăți. Aș da ca exemplu 

o întâmplare din istoria matematicii, care îl privește pe unul 

dintre cei mai mari matematicieni ai lumii, de care aproape 

fiecare om care a trecut prin liceu a auzit, Issac Newton. 

Principalele lucruri pe care el le-a descoperit (și sunt aspecte 

fundamentale: crearea calculului diferențial și integral, descoperirile 

din optică, din astronomie și așa mai departe) le-a realizat 

datorită epidemiei de ciumă. În perioada anului 1675, Newton 

avea cam 22-23 de ani, era student la Cambridge, apucase deja 

să studieze foarte multe cărți, dar la un moment dat s-a închis 

universitatea din cauza epidemiei. Ce să facă? S-a dus înapoi la 

ferma părinților și păzind oile și vacile acolo, a descoperit aceste 

lucruri fundamentale. Așa că eu aș vrea să avem și o perspectivă 

mai optimistă. Întorcându-ne la momentul de față, sigur că e cu 

totul altceva; această pandemie a pus în dificultate întreaga  

lume. Cu atât mai mult cu cât noi trăim azi în epoca globalizării, 
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în care interconexiunile și influențele reciproce sunt majore, iar 

situația de acum a pus în dificultate nu doar o țară sau o regiune, 

ci întreaga societate și sistemele ei. Dacă ne referim la 

învățământ, eu v-aș spune punctul de vedere din învățământul 

superior, pentru că îl cunosc foarte bine. Noi avem de foarte 

mult timp implementate – și s-a investit mult în acest aspect, 

inclusiv în învățământul preuniversitar – metode de învățare la 

distanță, în engleză e-learning, adică învățare prin mijloace 

electronice. Sigur că atunci când au fost introduse, nimeni nu se 

gândea să fie generalizată utilizarea lor, ci să reprezinte un 

accesoriu pentru completarea unor părți ale sistemului clasic de 

învățământ. Iată că acum a devenit principalul mijloc de 

desfășurare a învățământului. La unele cicluri, de exemplu la 

universitate, lucrurile au fost puțin mai ușoare pentru că noi am 

avut deja platforme educaționale. Dar aș vrea să subliniez că nici 

profesorii și nici elevii nu au fost fericiți cu această versiune 

virtuală a învățământului. 

VP. Asta am vrut să vă întreb; cel puțin în unele locuri 

dotarea a fost. Dar e suficientă? Distanțarea socială nu trebuie 

asimilată încetării activității și misiunii cadrelor didactice. 

VB. Nu, hotărât. Cred că marea majoritate a elevilor, a studenților 

și profesorilor și-au dorit să fie la școală. Învățământul este o 

formă de comunicare directă, față-în-față cu elevul și studentul. 

Eu, personal, atunci când predau ceva văd imediat, în mulțimea 

care asistă, dacă am fost limpede în ceea ce am prezentat sau nu; 

dacă există nedumerire, uimire, curiozitate, sau, dimpotrivă, văd 

în ochii lor entuziasm. Și atunci ne corectăm din mers. La 

versiunea online, deși am avut mijloace tehnice impecabile (am 

putut să comunicăm audio-video, inclusiv să derulăm materialul 

din curs și să discutăm pe cursul însuși, deci pe formatul lui deja 

scris), este cu totul altceva. În mod sigur însă această perioadă 

grea va trece, eu sunt convins de acest lucru și aș vrea ca în acest 

context să vă arăt o carte pe care am găsit-o în biblioteca mea: 
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Ea se intitulează „Lumea virusurilor” (se referă desigur la 

virusurile naturale, pentru că la cei electronici li se spune viruși), 

e o carte extraordinară, scrisă de doi mari microbiologi – 

academicianul Nicolae Cajal și Radu Iftimovici – pe care am 

citit-o cu mare-mare interes. Este scrisă în 1961; vă rog să 

reținem, are vreo 60 de ani aproape, este cu datele de atunci, dar 

stadiul la care se găsea cercetarea era foarte avansat. Sigur, de 

atunci au fost descoperite noi virusuri, noi vaccinuri, dar citind 

această carte am înțeles că acest virus este atipic, o recomand 

tuturor. Întorcându-ne la tema noastră, eu cred că deși acest virus 

este atipic, prin ușurința și repeziciunea cu care se transmite (de 

exemplu, în carte sunt prezentate foarte multe epidemii cauzate 

de virusuri și de regulă cele mai multe se transmit greu), dar 

această pandemie e cauzată de un virus pervers aș zice, care se 

transmite atât de ușor. Referindu-mă la măsurile care s-au impus 

asupra sistemului de învățământ, poate o să șocheze pe multă 

lume, eu rămân partizanul politicii pe care a adoptat-o Suedia: 

respectiv de a nu întrerupe în totalitate sistemul de învățământ. 

VP. Dar, iată, că acum și suedezii dau înapoi, pentru că ei 

sperau ca imunizarea în masă să fie undeva cam la 60%, dar e 

mult sub așteptări. 

VB. Eu aș zice că aceia care i-au sfătuit să procedeze așa au 

făcut-o tocmai cunoscând comportamentul tuturor virusurilor 

arhicunoscute și au subestimat covid 19. Unele dintre activități 

puteau să se desfășoare și nu trebuia 100% blocată școala. La noi 

acest lucru s-a implementat acum, de a se permite studenților care 

au lucrări practice (pentru că sunt activități care nu pot fi făcute 

virtual), să aibă acces la laboratoare (chimie, fizică, medicină). Ca 

să concluzionez: această perioadă grea pentru învățământ este o 

provocare, dar toată lumea își dorește reluarea modelului clasic al 

învățământului, de a-l vedea în față real, în carne și oase pe 

profesorul tău și de a participa la fel, direct, la lecții. Cu totul altfel 

este atunci când educația se desfășoară vizual, în mediu 3D, 
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pentru că există o multitudine de alți factori mnemotehnici care 

contribuie la înțelegere. Și partea vizuală, și cea kinetică, de 

mișcare, tonul etc; de asemenea și motivarea este diferită. În 

sistemul nostru fragil de educație, din păcate cei mai afectați sunt 

membrii categoriilor sociale cele mai sărace. 

VP. Dumneavoastră v-ați referit la sistemul universitar, care 

într-adevăr e altceva, dar cum spuneam și eu, nu toate satele, nici 

școlile, nici copiii nu au avut dotarea și cunoștințele necesare să 

lucreze online. Au fost multe cadre  didactice care s-au 

împotmolit, n-au știut ce să facă, au fost elevi care au abandonat 

ideea învățatului la... distanță. 

VB. La acest aspect doream să mă refer și eu. De aceea 

spuneam exemplul Suediei, pentru că nici eu nu aș fi luat această 

măsură obtuză de a închide total școlile, fără accesul elevilor și 

profesorilor. De exemplu, putea să meargă un profesor cu doi- 

trei copii, proveniți din medii defavorizate, care nu au acces la 

tehnologie, să stea acolo în clasă, la distanța corespunzătoare și 

să nu interacționeze mai mult decât permit indicațiile, normele 

sugerate de epidemiologi. În felul acesta, puteam salva acei 

copii. Iar numărul lor e mare, cred că undeva la 35-40% dintre 

copii ar fi putut beneficia astfel de școală și deci să nu fie lăsați 

de izbeliște. Cea mai mare pierdere este la nivelurile mici de 

învățământ, la copilul care atunci învață să scrie, să socotească, 

acolo este efectul maxim. La nivelul liceului, în schimb, efectele 

au fost mai mici, pentru că deja la acest ciclu de învățământ deja 

ne așteptăm ca elevii să aibă deprinderile proprii de muncă 

individuală și într-un fel asta a fost chiar o provocare pentru cei 

mai mulți; să lucreze singuri, utilizând orice alte suporturi 

informaționale necesare, nu doar să se bazeze exclusiv pe 

profesor. Provocarea de a-și perfecționa stilul de muncă a fost. 

Eu tot timpul le cer studenților mei – când se plâng că nu au 

înțeles ceva – să îmi spună care este definiția cuvântului 
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„student”. Student înseamnă omul care studiază, așa că îi rog să 

se apuce să studieze și singuri. 

VP. Credeți că impactul pandemiei asupra sistemului educa- 

țional, la vârstele acestea mai mici, se va regăsi în ciclurile 

următoare de învățare, de exemplu la liceu, la facultate? 

VB. Aici trebuie să distingem două scenarii. Unul e acela că 

această pandemie va avea un final, să sperăm că se va găsi un 

vaccin – citind această carte despre care v-am spus mai 

devreme, am văzut și lupta cercetătorilor pentru găsirea 

vaccinurilor. (Ca paranteză, pentru că am adus vorba, aș dori să 

vă spun de unde vine cuvântul „vaccin”. Și anume, el vine de 

la latinescul ”vacca”, primul vaccin s-a numit „vaccina”, 

pentru că provenea de la vacă. În cazul epidemiei de variolă din 

Anglia, un medic a sesizat că mulgătorii de la vaci nu făceau 

variolă. Pentru că vacile făceau și ele un fel de variolă pe uger, 

iar ei luau de acolo substanțele respective și astfel se imunizau. 

Așa că primul vaccin a fost generat din resturile de la bubele 

vacilor, injectat ulterior la oameni). Revenind la scenarii, este 

primul, că nu va fi de lungă durată și eu cred în forța științei 

actuale. În cazul acesta, în care să zicem că într-o jumătate de 

an revenim la normal, influența acestor pierderi ale copiilor 

sunt recuperabile și mă refer aici în primul rând la copiii din 

mediile defavorizate, pentru că în celelalte, oricum, nu sunt 

deficiențe majore. În varianta pesimistă, deși nu îndrăznesc să 

mă gândesc la ea, dar trebuie să ne gândim totuși, în vremuri 

din acestea, nu sunt eu cel care trebuie să găsesc o soluție, vor 

trebui s-o facă cei care conduc activitățile la nivel mai mare – 

țări sau reuniuni de state (cum e Uniunea Europeană) – să 

găsească niște soluții mai ușor de implementat. Am văzut acele 

proiecte cu distanțarea în clase, care sunt nerealizabile, adică ar 

presupune exact ce s-a întâmplat în anii 60, când a trebuit 

dublat numărul de profesori și când s-au înființat institutele 

pedagogice. Pentru că a fost introdus învățământul obligatoriu 
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și numărul de cadre nu era suficient și atunci s-a trecut la 

fabricarea de profesori. În vremurile noastre nu se mai poate 

însă, decât dacă profesorul va face două sau trei norme. Va 

lucra cu o jumătate de clasă dimineața și cu cealaltă jumătate 

după-masa. Dar dacă o clasă se divide în două, majoritatea 

școlilor nu cred că pot să asigure spațiul necesar. Și așa mai 

departe. Dar eu merg pe varianta optimistă, că se va găsi o 

soluție și vaccin pentru acest virus. 

VP. Acum, iată, suntem globalizați și în educație, suntem legați 

unii de alții și din punctul de vedere al educației. Azi vorbim de 

educație în era cunoașterii,  am intrat  într-o economie a 

cunoașterii, piața muncii se globalizează, se internaționalizează 

formarea, se multiplică furnizorii de învățământ; nu te mai poți 

întoarce la tradiționalul de acum 60 de ani. 

VB. Eu am o opțiune oarecum paradoxală privitor la 

globalizare. În epoca aceasta a globalizării, eu văd salvarea – 

nu numai din punct de vedere al învățământului, ci și din acela 

economic – pentru țara noastră, prin localizare. Adică local să 

încercăm să facem ceva foarte bine. La fiecare comunitate 

(comună-oraș-județ) să existe un proiect de dezvoltare, cu 

viziuni despre ce trebuie să facem de acum înainte. Pe mine mă 

doare sufletul când am văzut rezultatele de la evaluarea 

națională și faptul că, în 30 de ani, populația școlară a 

României a scăzut mai mult de jumătate. În 1989, erau 400.000 

de copii la nivelul acesta, iar acum sunt circa 180.000, vorbim 

de clasa a VIII-a, ceea ce înseamnă un dezastru din punct de 

vedere social. Mai ales pe plan economic, eu văd proiectele 

locale ca o soluție pentru viitor, nu am mari speranțe de la 

proiecte globale sau naționale, care să rezolve această 

problemă. Este nevoie de proiecte locale, care să limiteze 

numărul plecărilor și să atragă oamenii înapoi, să aducă acasă 

cât mai mulți dintre cei plecați, număr care este mult prea mare 

pentru o țară ca România. 
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VP. Am văzut statistici care, într-adevăr, sunt devastatoare 

pentru ce se va întâmpla cu ritmul în care se pleacă, cu copiii 

rămași, cu îmbătrânirea populației... Dar, între timp, am uitat, 

domnule profesor, să spunem cititorilor noștri că dumneavoastră 

sunteți unul dintre oamenii de bază ai Societății de Științe 

Matematice din România și totodată președintele Comisiei de 

Matematică, din cadrul celebrului Consiliu Național pentru 

Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

(CNATDCU). Deși puteați să lucrați în cea mai importantă 

universitate din lume, totuși ați preferat să rămâneți acasă. 

Spuneați dumneavoastră că sunteți un matematician cu o doză 

mare de poezie în știință. 

VB. Viziunea aceasta se încadrează în ce spuneam mai 

devreme, că eu cred în principiul localizării, al realizării a ceva 

remarcabil pe plan local. Noi, în matematică, avem niște metode 

care se referă la optimizare, adică de a găsi cea mai bună soluție 

care poate să fie locală. Principiul meu a fost pentru a optimiza 

local și s-a întâmplat ca de multe ori acest optim local să devină 

optim global. A fost șansa vieții mele, atât în cercetare, cât și  

pe linia aceasta administrativă, de care ați amintit. Sunt 

vicepreședintele Societății de Științe Matematice din România și, 

desigur, președinte al filialei Maramureș, iar cealaltă șansă majoră 

pe care am avut-o de a fi președintele comisiei de matematică din 

minister este cu totul remarcabilă, s-a întâmplat așa ca un fel de 

încoronare a carierei mele. Dar revenind la ideea cu principiul 

localului, ca răspuns la globalizare, aș dori să discutăm în ce 

măsură și exodul din România a contribuit la această situație din 

învățământ. Eu i-am mustrat așa (în măsura în care mi-a permis 

calitatea) pe colegii mei din învățământul preuniversitar, atunci 

când  i-am  auzit  sau  am  aflat  că le-au  recomandat  elevilor lor: 

„Duceți-vă! plecați, nu mai stați în această țară!” Din această 

perspectivă îi găsesc foarte vinovați pe toți acei profesori care în 

ultimii ani au indus elevilor lor această idee. E în primul rând un 

principiu greșit, mai ales dacă vine din partea cuiva care nu a fost 
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niciodată în străinătate. Eu, de exemplu, vorbesc din postura cuiva 

care a fost pe toate continentele, în foarte-foarte multe țări, am 

cunoscut foarte multe universități și sisteme de învățământ, am 

avut chiar tentația de a mă opri pe unele din aceste meleaguri, dar 

convingerea mea fermă este că aici este cel mai bine. Și nu 

contenesc a spune asta și studenților mei: este foarte bine să 

mergeți afară, să vedeți cum este, să băgați degetul în ocean. Dacă 

acolo este mai bine pentru voi, atunci acolo rămâneți. Sigur că 

nici să le spui să nu meargă sub nici un chip, să stea acasă că e 

mai bine, nu poți să le-o spui; dar trebuie avut grijă de sufletul lor. 

Aș vrea să vă exemplific cu următoarea situație. Într-o anumită 

conjunctură, povestind cu o colegă de matematică de la o altă 

universitate, dânsa îmi spunea că i-a spus copilului ei, cum 

termină facultatea, să plece. Pentru că ea așa considera că e mai 

bine, că poate o să aibă șanse mai mari la angajare sau în carieră, 

dar nu avea argumente; i-am adus eu câteva contraargumente, dar 

întâmplător de față era (mă aflam atunci într-o vizită de acreditare 

la acea universitate) și o tânără profesoară (conferențiar), întoarsă 

din Olanda. Și ea era chiar contraexemplul: făcuse doctoratul 

afară, fusese prima dintre toți doctoranzii de acolo, dar când a fost 

vorba să primească un post, au fost preferați ai lor. E știut acest 

lucru. 

VP. Știu și eu acest lucru, există discriminare, fiecare țară 

își protejează resursa umană... 

VB. Exact și asta vreau să subliniez. Și mai vreau să spun că 

dincolo de disconfortul psihic, cultural și de multe alte neajunsuri 

pe care le are părăsirea țării și traiul într-o altă societate, poate 

chiar altă civilizație, chiar dacă este superioară celei a noastre, este 

un șoc, este un șoc cultural. Evident că depinde și cum te duci, și 

la ce vârstă te duci. Dacă mergi la o vârstă la care te poți adapta, 

este în regulă. Și în general tinerii care au mers au reușit cam 

peste tot, însă eu am fost influențat și de alte aspecte. Aș vrea să 

vă mai povestesc ceva. Prin 1996, în Bruxelles, fiind în vizită la o 
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universitate de acolo, m-am dus la biserica românească, pentru că 

îmi lipsea enorm faptul că nu am cu cine vorbi limba română – 

dacă vă vine să credeți. Pentru mine era o problemă destul de 

grea, aveam halucinații, aveam impresia că aud vorbindu-se 

românește în jur, atât de mult îmi lipsea limba română. Și atunci 

mi-a venit ideea să mă duc la biserica românească. Acolo era 

foarte multă lume, în jur de 50-80 de oameni, pe câtă vreme la 

catedrala locală, unde se țineau slujbe, erau cam 10-12 persoane. 

Acolo am fost marcat de următorul aspect: nu am văzut nici o 

fizionomie senină, fericită, zâmbitoare. Acest lucru m-a marcat și 

a contat apoi foarte mult în toate celelalte ocazii, când aș fi putut 

rămâne, sau când am fost tentat să rămân în străinătate. Acea 

imagine abătută, de apăsare, de tristețe, de dor de ceva ce nu 

găsești acolo... am receptat-o atunci. 

VP. Oarecum, dumneavoastră ați fost un privilegiat pentru 

că matematica, să spunem așa, are un statut mai aparte în 

rândul științelor, nu-i trebuie foarte multă dotare de laborator. 

Poți să faci matematică de cel mai înalt nivel și cercetare în 

matematică doar cu un simplu laptop. 

VB. Așa este, acum răspund în felul acesta și multor 

întrebări care mi s-au pus apropos de funcția din minister, de ce 

eu sunt la o universitate așa mică și neînsemnată. Eu le-am  

spus că în zilele noastre poți să stai într-un sat din vârful 

muntelui și să lucrezi matematică de cel mai înalt nivel 

mondial, pentru că ai toată tehnologia la dispoziție, nu mai 

trebuie să mergi ca și acum 20-25 de ani, când era nevoie să 

mergi în biblioteca fizică, să te documentezi. Scriam scrisori în 

toată lumea, prin care solicitam un extras, o carte un articol sau 

un capitol de la autorii la care nu aveam acces. Acum se face 

totul foarte ușor. Și nu numai matematica, multe alte științe 

beneficiază de aceste baze de date online, evident, unul dintre 

marile avantaje ale globalizării. Din fericire, România a investit 

mulți bani aici, pentru că accesul la astfel de baze se plătește 
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momentan; dar cercetătorii din învățământul superior au acces la 

aceste informații, la cele mai importante jurnale și reviste și deci 

oricine poate să facă performanță utilizând acum tehnologia 

modernă, de oriunde ar fi el. Devine astfel irelevant unde stai și 

unde îți desfășori activitatea. 

VP. Bazele de date sunt una, dar trebuie să ne referim și la 

cât se investește în cercetare, cum sunt priviți cercetătorii... 

VB. Da, aici e altceva. Pentru matematică, practic nu avem 

nevoie de mari investiții, dar sunt domenii în care pentru a face 

cercetare și la un nivel competitiv, clar, fără infrastructură și 

resurse financiare, nu se poate. Să luăm exemplu, că tot am 

discutat, domeniul virusologiei, acolo ai nevoie de tehnologii 

care au costuri uriașe, iar ca să se poată face asta la nivel de 

laborator studențesc, nu cred că există una sau două universități 

în țară. Poate doar institute de cercetare specializate. Dar 

dincolo de aceste particularități, totuși, ca nivel general, situația 

învățământului din România este aceea că s-au investit bani 

mulți. Din păcate, nu totdeauna în direcția bună și pentru 

activități cu finalitate. Oricine umblă prin țară poate constata 

investiții în școli care sunt goale, investiții serioase în săli de 

sport, unde sunt cinci copii în toată localitatea etc. Deci într-un 

anume fel, banii nu au fost direcționați după principiul optimei 

lor folosințe. Acum, dacă tot vorbim de învățământ în timpul 

pandemiei, să știți că se poate face și laborator de chimie sau  

de altă știință aplicată, în mediu virtual. Sigur nu se compară cu 

experiența tridimensională de a face reacții în eprubetă, dar cel 

puțin studentul poate să vadă cum se prepară o anumită substanță 

de exemplu. 

VP. Așa, ca nivel de pregătire, vorbind despre cercetare, să ne 

referim la cercetarea matematică la care sunteți foarte acasă. 

Cam pe unde suntem? Că îmi spuneați, în alt context, că în ce 

privește formarea cercetătorilor și specialiștilor, prima generație a 
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plecat, apoi și a doua generație s-a dus. Acum se pleacă deja 

imediat după terminarea liceului. Ce ne mai așteaptă? 

VB. Această tendință face parte din ceea ce vă spuneam 

înainte. E o modă și cu moda nu te poți lupta. Dacă moda e să 

porți pantaloni strâmți, cine poartă pantaloni clasici e privit așa, 

ca de pe altă planetă. Moda în educație este aceea de a pleca încă 

de la nivel de liceu (desigur copiii cei mai buni, dar și cu dare de 

mână), să mergi să studiezi în străinătate. Mi s-a întâmplat de 

foarte multe ori să fiu consultat de părinți dacă e bine să își 

trimită copilul în străinătate. Chiar, recent, o familie m-a întrebat 

dacă să își trimită copilul să studieze informatica într-o altă țară 

din Uniunea Europeană (n-o s-o numesc). Și eu le-am spus, că a 

merge să studiezi informatica într-o altă țară din Europa, în 

condițiile în care România este o forță mondială în domeniu, este 

o (scuzați expresia) prostie. Pur și simplu un moft. Copilul poate 

să învețe la fel de bine aici ca și acolo. La fel este și cu 

matematica. În continuare, România produce și exportă 

matematicieni, asta e situația. N-aș privi-o la modul negativ, adică 

noi am avut și încă mai avem, prin inerție, o școală matematică 

foarte bună, care a produs foarte mulți matematicieni. Cei de până 

în 1989 nu au putut să iasă din țară decât cu mici excepții și atunci 

fiind prezenți aici, ei au contribuit la crearea unui nivel 

extraordinar al școlii de matematică. De multe ori, peste tot pe 

unde mergeam, eram întrebat și se minunau cum am reușit noi să 

ajungem la așa un nivel de performanță în matematică? Ce vă 

spuneam mai înainte era de fapt explicația. Desigur și tinerii din 

generațiile noi, care studiază acum matematica sau informatica, 

sunt foarte buni. Dacă doresc să meargă și chiar se recomandă să 

meargă în străinătate, să vadă cum este, nu e neapărat un lucru 

rău, pentru că aici la noi ar fi, să spunem așa, un fel de 

supraproducție. Nu cred că ar avea toți loc, atât de bună este încă 

școala noastră de matematică. Sigur, referitor la ce spuneați 

dumneavoastră, pe fondul libertății de mișcare de după anul 

1989 și datorită faptului că lumea a putut să iasă, au plecat în 
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străinătate în principal prima și a doua categorie (valoric  

vorbind, de sus în jos), dar nu toți. În sistem încă mai sunt 

exponenți ai învățământului matematic sănătos, zdravăn, cel care 

a fost până în 1990, și cum spuneam, prin inerție s-a perpetuat 

până prin 1995-2000. Cam de atunci a început să se subțieze. 

Dar încă sunt suficienți oameni care țin sistemul și acesta încă 

mai are forță mare, în învățământul matematic, și eu cred că și în 

alte domenii. Ce nu mă încântă în sistemul nostru de învățământ 

– și aceasta e o problemă foarte serioasă – este discrepanța dintre 

notare și cunoștințe. Din păcate, aici s-a produs o prăpastie, mai 

ales la unele discipline, nota nu exprimă cunoștințele, la cele  

mai multe dintre materii. Pe vremea când eu eram elev de liceu, 

nu-mi este rușine nici acum să arăt notele pe care le-am avut la 

unele discipline, chiar și la matematică, note care nu erau numai 

8, 9 și 10, ci mergeau pe tot spectrul. Aceea era o notare realistă 

și serioasă. Acum cred că dacă aș găsi un păcat sistemului nostru 

de învățământ este acesta: faptul că a fost o presiune foarte mare 

din partea altor factori sociali. Sisteml de învățământ este unul 

complex, având în prim plan doi actori: profesorul și elevul, dar 

au intervenit și alți factori – cum ar fi influența părinților, care la 

noi a fost foarte nefastă. Au pus presiune, fiecare dorind numai 

note de 10 pentru copilul lui. Și majoritatea profesorilor din 

păcate (nu îi condamn) au cedat acestor tipuri de presiuni 

continue, exercitate tip de 15-20 de ani asupra sistemului. Când 

mă duc la inspecțiile de gradul I, prima dată mă uit în catalog; 

este o pasiune de-a mea. Iar catalogul are două pagini mari, în 

oglindă. Pe prima pagină sunt disciplinele mai tari, să spunem 

așa, unde notarea este mai serioasă, iar în partea a doua, pe 

cealaltă pagină sunt și câteva discipline unde se regăsesc numai 

note de 10. Și mă tot minunez. La matematică, însă, când ne 

uităm, la cei mai mulți dintre profesori, notarea este normală. Ce 

înseamnă asta? Este o lege enunțată de un mare matematician al 

lumii, Gaus, care spune că orice volum de date am analiza, el, 

reprezentat grafic, trebuie să arate sub forma unei cupole, ca un 



Viorica Pârja * Caleidoscop de simboluri ale devenirii umane 

50 

 

 

clopot, sau ca un deal, deci crește, atinge un maxim și apoi 

coboară din nou. Dacă analizăm notele unei clase de elevi și nu 

iese un deal, când numărăm câte note de 4, de 5, de 6 etc., și iese 

în schimb așa, un povârniș, adică notele merg spre 8, 9 și 10, 

acolo nu mai este o distribuție normală. Concluzionând, cred că 

asta este una dintre marile probleme ale sistemului nostru de 

învățământ actual și cred că se poate corecta, prin revenirea la un 

sistem real de notare. Nu are rost să-i dăm copilului sentimentul 

că este foarte bun la toate și să-l notăm cu 8 sau 9, când de fapt 

el este de nota 5. 

VP. Spunea profesorul Ioan A. Rus, membru de onoare al 

Academiei Române, prezent la cea de-a XX-a Conferință Națională 

de Matematică, desfășurată la Baia Mare, că lumea n-ar trebui 

să fie mai instruită, ci să fie învățată cum să folosească această 

instruire. Vorbim tot mai des despre educația de a învăța. 

VB. Eu fac o diferență majoră între educație și învățământ. 

Prin învățământ înțeleg partea instituționalizată a educației, dar pe 

lângă ea există foarte multe forme ale educației, printre care și 

aceasta; mai pot fi sportul, activitățile culturale, taberele etc. – tot 

felul. Inclusiv educația din familie, care e o componentă importantă. 

La noi, părerea mea, este că în ultima vreme s-a greșit foarte mult 

introducând în programa  de învățământ  discipline care nu 

contribuie la formarea acelei deprinderi de a te educa sau de a 

studia. Au fost sacrificate materii fundamentale formării gândirii 

unui copil – de exemplu s-au tăiat ore de matematică, fizică, 

chimie – și au fost introduse unele discipline care pot fi asimilate 

de copilul însuși, dacă i-am dat instrumentele și i-am format 

gândirea, el poate singur să parcurgă bunăoară (nu dau nume 

pentru că nu vreau să supăr pe nimeni) o disciplină pe care o 

lecturăm. Așa cum am studiat eu lumea virusurilor, putem să 

studiem, de exemplu, disciplina educația cetățenească. 

VP. Avem nevoie și de educație cetățenească. 
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VB. Sigur că da, dar o putem face și în alte forme, pentru că 

nu e una care neapărat să trebuiască făcută în laborator, în mod 

direct cu profesorul. 

VP. Dumneavoastră predați o disciplină care vorbește despre 

modelarea vremii. Cum credeți că va evolua vremea asta, în 

schimbare și ea? 

VB. Eu predau o disciplină care se numește ecuații diferențiale. 

Sigur că asta nu spune mare lucru, dar ce trebuie să știm este că 

aceste ecuații oferă modelul prin care sunt descrise toate 

fenomenele din natură, societate, știință, tehnologie, care evoluează 

în timp. Vremea este ea însăși un fenomen dinamic, ce evoluează și 

sigur acesta este descris de ecuația căldurii – așa se numește. Iar eu 

le spun studenților mei, când predau ecuația căldurii, să se uite 

afară pentru că fiecare modificare a temperaturii, a vântului, se 

regăsește descrisă matematic în acea ecuație. Și le mai spun: nu vă 

cer foarte mult, dar măcar asta, cât o să trăiți, să știți: ori de câte ori 

vedeți că plouă sau bate vântul, să știți că este ecuația căldurii în 

acțiune. 

VP. Vorbind despre universul matematic și al civilizației 

umane, despre ipostaze ale înțelegerii sau neînțelegerii acestei 

științe, care nu lucrează cu invidie, ci cu muncă și rezultate, ce 

mai cercetați în ultima vreme? 

VB. Domeniul meu de bază are o denumire foarte frumoasă – 

și îmi place inclusiv prin modul în care eu m-am fixat aproape de 

locul de naștere – se numește teoria punctului fix. Aceasta este o 

tehnică de rezolvare a problemelor, inclusiv a celor despre care 

vorbeam, de modelare matematică (modelăm tot felul de 

fenomene), chiar una dintre cele mai puternice tehnici de 

rezolvare de probleme prin modelare. De exemplu, dacă vrem să 

obținem un beneficiu maxim dintr-o afacere, din punct de vedere 

matematic acel beneficiu se obține într-un punct fix. 
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Și dacă tot suntem la final, aș vrea să vă prezint o carte a unui 

mare matematician român stabilit în străinătate – Nicolae 

Dinculeanu – pe care l-am întâlnit o singură dată, în 2003, la 

Pitești, când a revenit pentru prima dată în România (a părăsit țara 

prin 1978). A fost un autor remarcabil de manuale, de cursuri 

universitare și a plecat în Statele Unite iritat de greutatea cu care 

primea documentele necesare (din partea statului) pentru a vizita 

diversele universități din lume, unde era invitat. Și în contextul în 

care v-am spus că eu sunt un susținător al ideii de a veni înapoi și 

de a rămâne acasă, aș vrea să citez doar atât din profesorul 

Dinculeanu: „Nu-mi pare rău că am plecat în America, dar îmi 

pare rău că am lăsat în urmă rude, prieteni, colegi, obiceiuri, că 

am lăsat mentalități și un mod de viață pe care nu-l mai găsești 

nicăieri”. 

VP. Vă mulțumesc pentru acest dialog, stimate domnule profesor 

Vasile Berinde, despre educație în era cunoașterii, dar mai ales 

despre ştiinţa care oferă modele pentru toate domeniile de 

activitate. Care are puterea să descrie, matematic, tot ce se 

întâmplă în jurul nostru. De la biomatematică, aplicată în 

Genetica comparată, la Genetica populațiilor; Neurobiologie; 

Epidemiologie; Biomedicină, ca să dau exemplul cel mai 

edificator al rolului matematicii. 
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III. Educația pentru armonie globală 

 
 

VP. Vă propun în continuare, spre dezbatere o temă la 

ordinea zilei, pentru că trăim vremuri marcate de nesiguranță, 

asistăm, din păcate, la dizarmonia lumii globale, asistăm la 

cursa înarmărilor, asistăm la violențe și intoleranță, asistăm la 

lucruri pe care n-am vrea să le mai întâlnim în secolul XXI. Se 

pare că n-am învățat nimic de la istoria mai recentă sau mai 

veche, care ne arată că ura duce la ură, războiul nu duce la 

pace, iar ura și intoleranța nu au nimic în comun cu pacea 

armonioasă și viața armonioasă, viața noastră. Sunt foarte 

multe lucruri care ne conduc spre aceste idealuri. 

Ce facem să avem o lume armonioasă, o lume globală 

armonioasă, câteva răspunsuri le vom primi de la invitatul meu 

special, profesor doctor Laj Utreja, de la Global Harmony 

Institute, din India*; o minte luminată, cu un background 

extraordinar, căruia îi mulțumim că ne este alături. Și îi spunem 

bine ați venit în România! 

LU. Bine v-am găsit. 

VP. Mă bucur că am ajuns să fim alături în această 

emisiune și aș vrea să începem cu o întrebare foarte frumoasă 

pentru că aveți multe gânduri frumoase și multe idei 

extraordinare, aș vrea să ne spuneți cum vedeți lumea de 

astăzi? 

LU. Astăzi, avem o lume în care sunt perspective fragmentate, 

guvernări haotice, sisteme economice nefuncționale și un sistem 

social incert, lipsa credinței, rezultând, așadar, o lume plină de 

corupție, ipocrizie, minciuni și folosirea greșită a puterii și a 

bogăției. 
 

*Traducerea din limba engleză, pentru dialogul de față, a fost realizată de 

doamna profesoară Rodica Pop, căreia îi mulțumim și pe această cale. 
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Aceste aspecte sunt evidente, le vede toată lumea, avem o 

lume polarizată, lumea oamenilor care au și lumea oamenilor 

care nu au și un mediu degradat, iar dacă nu ne străduim să 

schimbăm această situație, viitorul omenirii este incert. 

VP. La cine să ne gândim? Care sunt actorii care, în opinia 

domniei voastre, duc spre armonie globală? Sau spre dizarmonie! 

LU. Avem nevoie de studenți și profesori responsabili, care 

să înțeleagă fenomenul și care să ducă lucrurile înainte, pentru 

rezolvarea acestor probleme. 

VP. Și avem profesori și studenți responsabili? 

LU. Cu siguranță, în întreaga lume există un număr mare de 

profesori și studenți care simt că este nevoie de o schimbare în 

sistemul actual de educație. 

VP. Argumente sunt cele de mai sus? De asta avem nevoie 

de această schimbare? 

LU. Cum am spus și înainte, când este un contrast așa de 

mare între a avea și a nu avea, totul este nesustenabil. Trebuie 

să existe un echilibru, dacă este puțin depășită proporția, nu 

este rău, dar la ora aceasta, este total disproporționată diferența. 

VP. Unde se vede cel mai bine această diferență? 

LU. Este numai în mintea omului. Noi știm, ca ființe umane, 

că este ceva rău, dar toată lumea stă în zona de confort, recunoaștem 

că ceva nu e bine și trăim într-un sistem care este corupt, dar 

pentru a ne menține siguranța, mergem înainte cu ceea ce avem. 

VP. Adică nu prea știm cine suntem și ce vrem? 

LU. Din nefericire, am uitat că noi suntem ființe umane și 

lucrurile care ne fac să fim astfel sunt valorile umane. Existența 

are patru vârste, nivele, una este cea materială, una este a 

plantelor, una este a animalelor, una este a științei, a cunoașterii. 

Ființa umană este o unitate în cea a cunoștințelor. E o evoluție în 
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materie și viață, așadar materia a evoluat de la cel mai mic atom la 

cel mai mare – ADN. Ființa umană, atât corpul cât și viața, este 

spiritul, care vede perfecțiunea. Doar prin faptul că vedem 

perfecțiunea și ne place perfecțiunea, vrem și pe mai departe tot 

perfecțiunea. 

VP. Credeți că e greșită perfecțiunea? 

LU. Tocmai acesta este scopul, tocmai asta urmărim; perfec- 

țiunea vine din a ști ceea ce știm cel mai bine; a face cât putem de 

bine ceea ce facem și să vedem interconexiunea între toate ființele 

umane și mediul în care trăim. 

VP. Întrevăd urme de îndoială. Sunteți optimist? 

LU. Trebuie să fiu și să fim. Cu siguranță, nu există altă cale! 

Mai devreme sau mai târziu, întreaga umanitate se va trezi, pentru 

că toți căutăm perfecțiunea, este scopul vieții fiecărei persoane. 

VP. Când au încolțit primele astfel de gânduri la domnia 

voastră? 

LU. Există câteva secvențe ale vieții mele și o reflecție a 

acestor secvențe de viață; s-au adunat într-un moment când am 

trăit un eveniment foarte tragic, și acesta a fost momentul în 

care am început să caut care este scopul vieții. 

VP. Și care este și scopul general al oamenilor? 

LU. Scopul oamenilor este să caute perfecțiunea, perfecțiunea 

însemnând să mă văd pe mine în celălalt. 

VP. În general nu ne vedem în ceilalți. 

LU. Pentru că avem creierul spălat. Actualul sistem de educație 

ne învață să fim egoiști, pentru că este bazat pe competiție. Atâta 

vreme cât suntem o unitate a secvenței de cunoaștere a lumii, nu 

suntem singuri, suntem parte dintr-o familie, familia mea e 

conectată la o altă familie, împreună formăm o comunitate, comu- 

nitățile de oameni formează o națiune, iar comunitatea de națiuni 
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formează lumea. Când un astronaut vede lumea din spațiu, nu vede 

136 de națiuni, el vede doar un glob al unei societăți 

indivizibile.Toți suntem unul. Doar exprimarea este diferită. 

VP. Și, totuși, sunt foarte multe diferențe în această lume 

indivizibilă: de credință, de religie, de cultură, de origine geografică. 

LU. Există diferențe de cultură, rasă, în ordinea socială, 

forme de guvernământ, sisteme economice, sisteme sociale. 

Da, e adevărat, asta este realitatea. 

VP. Dacă toata lumea caută perfecțiunea, de ce am creat 

lucruri imperfecte? 

LU. Deoarece nu a apărut încă un sistem educațional care să 

accentueze faptul că, noi, ca ființe umane, suntem o unitate a 

sistemului de cunoaștere, format din corp și din lumină (spirit). 

Nevoile corpului și ale spiritului sunt diferite. Dacă viața mea 

nu este satisfăcută, nici corpul nu este satisfăcut, nici eu nu  

sunt satisfăcut. Dacă niciuna din nevoile pe care organismul și 

spiritul le are nu sunt împlinite, nici eu nu sunt împlinit. De 

exemplu, dacă am o problemă acasă, cu soția mea, chiar dacă 

sunt un bărbat bogat, pot să fiu oricât de bogat, acea bogăție 

nu-mi asigură mie o relație perfectă cu soția mea. Va fi 

satisfacție când voi recunoaște valoare în acea relație. Și dacă 

acea valoare nu e satisfăcută, atunci nimeni nu e satisfăcut. Nu 

cantitatea unei bogății contează și fundamentează dorința care 

menține acea relație. 

VP. Educația va duce către armonia globală? 

LU. Educația este calea fundamentală care poate determina o 

schimbare. Toți știm că atunci când un copil merge la școală, 

profesorul îl învață ceva, vine acasă și spune părinților ce i-a 

spus profesorul și majoritatea studenților consideră că profesorul 

are dreptate. Profesorul reprezintă o ecuație foarte importantă în 
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dezvoltarea copilului. Profesorul formează copilul pentru viitor, 

iar viitorul depinde de ce fel de oameni se formează în prezent. 

VP. Și dacă profesorul nu știe să conducă elevul pe drumul 

spre armonie? 

LU. De aceea, în sistemul pe care îl promovez, intenția mea 

este să încep să formez profesori care să predea armonia globală. 

VP. Dezvoltați puțin ce înseamnă, în opinia dumneavoastră, 

sistemul de învățământ care merge spre educație armonioasă. 

LU. Vom începe cu studenții care au terminat o facultate, 

adică se află în etapa de masterat. La acest nivel, studenții au o 

minte matură, au o viziune generală despre cum să schimbe în 

bine lucrurile. Ei vor fi expuși la o educație armonioasă. Aceasta 

constă în cunoștințe propriu-zise, o dezvoltare sustenabilă, 

informații despre armonia existențială. 

VP. Este greu să ajungi aici? 

LU. Este foarte simplu. Sunt două cerințe; o dorință de a 

schimba lumea și o pregătire, o facultate în orice domeniu. 

VP. Unde se practică acest gen de educație? 

LU. Eu am dezvoltat sistemul și foarte curând vor fi prezentate 

și descrise pe site-ul meu, întreaga curriculă, programa de studiu 

și programul zilnic. Este libertatea fiecăruia să aleagă o asemenea 

cale de a studia aceste legi ce duc spre armonie globală. Nu 

schimbăm nimic, este un nou exercițiu, numai aceia care doresc 

să vină, sunt bineveniți și primiți pentru a fi educați și a educa la 

rândul lor. 

VP. Va fi un învățământ online? 

LU. Nu, se va întâmpla în campus, unde studenții vor locui 

împreună și vor învăța cum poate fi creată o civilizaţie armonioasă 

şi o gândire a armoniei globale. 
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VP. Unde, în această lume, va fi locul acela armonios? 

LU. Programul nostru pilot se află într-un ținut magic, Sardasan, 

India. 

VP. Când va debuta? Sau funcționează deja? 

LU. Primul an de studiu va începe din vară, la sfârșitul lui 

august. Are, din fericire, mulți adepți. Semn că lumea dorește o 

schimbare. Semn că este nevoie de schimbare. Și a oamenilor  

și a sistemelor. 

VP. Lumea are nevoie de simplitate, bun simț și credință, 

spuneți. Sunt acestea tot ceea ce are nevoie omul pentru a 

înțelege viața? 

LU. Noi, oamenii, trebuie să schimbăm cursa înarmării într-o 

cursă a păcii; destinul uman va fi ceea ce vom face noi din el. Noi 

putem şi ar trebui să ne facem destinele umane armonioase. Toți 

studenții care sunt înscriși vin din diverse medii și țări diferite, nu 

numai din India. Vom avea o conferință în aula Universității din 

Baia Mare, unde vom spune ce vrem să facem și de ce lumea are 

nevoie de armonie. De armonie globală. Mi-ar plăcea să fie un 

masterat și la Baia Mare. Când un profesor vorbește despre 

dezvoltarea umană a unui domeniu, studenții își prezintă 

problemele globale și împreună găsesc o soluție globală. Asta 

înseamnă că oameni diferiți, din medii diferite, ajung toți la 

aceeași soluție, pentru că realitatea este o acceptare naturală. 

Adevărul îl știm. Doar că avem soluții greșite, există opinii 

diferite. Toți ar trebui să înțelegem ce înseamnă ordinea naturală. 

Când materia devine existență, se dezvoltă suficient ca să poate fi 

urmată de planuri. Când planurile au evoluat la un stadiu, au 

urmat animalele, apoi ființele umane, iar ființa umană a apărut cu 

conștiință. Cine sunt eu? De unde vin? Care este scopul meu? 

Aceasta este deja cunoaștere. Animalele nu au acest nivel de 
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cunoaștere. Ființa umană nu este satisfăcută până nu știe cine este, 

de unde vine, care este scopul ei. Doar atunci ai o oarecare 

satisfacție. Această evoluție este continuă, până atinge acest stadiu 

al cunoașterii. 

VP. Vă imaginați unde va ajunge omenirea? 

LU. Nu am un glob de cristal, dar ceea ce știu este că există 

mulți studenți și profesori însetați de acest stil de educație și e un 

lucru bun că apar tehnologii care ajută la dezvoltarea mediului 

social, iar oamenii au controlul asupra lor, știu imediat dacă există 

riscul să se petreacă ceva rău. 

VP. Asta și voiam să întreb, dacă putem să vorbim și despre 

o civilizație armonioasă a informației? 

LU. Este vorba nu doar de informație, ci de cunoaștere; dacă 

nu învățăm și reflectăm la ce am făcut, dacă nu înțelegem, atunci 

nu este suficient doar să avem informație. Pe de altă parte, avem 

nevoie de dovezi pentru a înțelege să acceptăm ceea ce este bine. 

De exemplu, din nou voi spune: dacă există o relație, 

recunoaștem relația, există valoare în acea relație, dacă există 

împlinirea acelei valori, atunci acea relație este perfectă, 

funcționează, și asta vine din existență, deci cunoașterea nu 

poate fi împărtășită până nu este recunoscută și trăită. Mass- 

media este doar un canal de informație, ea nu poate transforma, 

pentru transformare avem nevoie de prezența studenților și a 

profesorilor, pentru a promova o experiență colectivă a  

educației, până când ce înveți, înțelegi și trăiești. Nu poți să scoți 

acest sistem în afara organismului tău. 

VP. Am vorbit foarte mult despre valori. Care sunt cele mai 

importante valori care duc la o educație armonioasă? 

LU. În viață există trei principii: adevărul, sustenabilitatea și 

justiția. Fiecare dintre ele sunt importante. Dacă una este descon- 

siderată, întreg sistemul cade. Un sistem este bazat pe niște 
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principii, reguli, legi. Dacă acele reguli sunt distruse, sistemul se 

prăbușește. Dacă familia se desparte, dacă valorile familiei cad, 

familia cade. Și uite așa, mergem mai departe până la națiuni. 

VP. Ce ar trebui să înțeleagă cei care ne-au urmărit până 

aici? 

LU. Noi toți știm că lumea în acest moment este fragmentată, 

ființele umane nu mai au încredere una în cealaltă. De exemplu, 

eu am încredere în tine și peste o lună ești aceeași persoană, peste 

un an ești aceeași persoană, după un an, eu nu mai am nevoie de 

nicio graniță între mine și tine. Noi nu mai avem nevoie de un zid 

între noi. Astăzi avem un sens fals de securitate, construind arme, 

în loc să investim banii în educație, sănătate și oportunități egale 

pentru toți. Avem un sens greșit al libertății, pentru că bogații 

devin mai lacomi, iar cei puternici devin mult mai aroganți, avem 

un sens greșit al fericirii, promovând egoismul, nerspectând bunul 

simț, distrugând elementele primare care ne susțin. Distrugem 

pământul, apa, aerul. Dacă toate acestea sunt contaminate, existența 

noastră este în pericol. Dar lăcomia și egoismul ne orbesc și nu mai 

vedem; când catastrofa vine, ne va lua pe toți. De aceea avem 

nevoie de oameni responsabili, profesori și studenți responsabili. 

VP. Trei vectori: intenție, cunoaștere și acțiune. Care sunt 

mai importanți dintre aceștia? 

LU. Fiecare este în mod egal important. Eu nu pot iniția o 

acțiune dacă nu am o intenție, fiecare acțiune are o consecință, 

iar consecința îmi determină atitudinea și atitudinea mă duce să 

fac din nou ceva, adică mă întorc la intenție, la dorința de a  

face ceva. 

VP. Ne învârtim în cerc. Fără intenție nu este cunoaștere, 

fără cunoaștere nu este acțiune și uite așa cele trei sunt 

armonioase și egale deopotrivă. 
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LU. Și motivul pentru care o guvernare este extrem de 

importantă, guvernarea unei acțiuni pentru că acțiunile mele mă 

afectează pe mine, e vorba de viața mea, dar guvernarea 

generală ne afectează pe toți. 

VP. Ar trebui să-i recrutați pe toți șefii de stat din lume să 

vină la școala dumneavoastră. 

LU. În sistemul nostru educațional invităm miniștrii educației 

din multe țări, s-au stabilit legături internaționale între Italia, 

între Germania și Institutul nostru. Invitația va fi lansată tuturor 

guvernelor și depinde de guvernare și de liderii care vor 

accepta o asemenea provocare. Începem numai cu aceia care 

vin din proprie inițiativă și vor să învețe. 

VP. Laj Utreja, mulțumesc foarte mult că ne-ați stat alături și 

că ne-ați împărtășit din experiența dvs, și eu sunt convinsă că 

destinul uman noi ni-l facem, de noi depinde cum trăim, cum vrem 

să fie lumea de mâine. Educaţia armonioasă trebuie să ducă și la 

o conştiinţă armonioasă globală, un mod armonios de viaţă, 

sentimente, gândire şi comportament armonioase. În același timp, 

este nevoie și de armonizarea politicilor globale, a instituțiilor 

naționale cu cele internaționale, armonizarea economiilor, a 

pieţelor, producţiei şi consumului, ofertei şi cererii... E mult de 

lucru și de armonizat. 
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IV. Arta de a trăi teatrul și viața 

 
 

VP. Vă invit, dragii mei, să parcurgem împreună încă o 

poveste despre viață. Despre arta de a trăi teatrul, despre arta 

de a trăi viața, despre roluri și amintiri, despre curgerea 

timpului vom vorbi astăzi cu actrița Aurora Prodan. O viață 

dedicată scenei, o artistă care a înțeles și a învățat că omul vine 

la teatru din dorinţa de a uita, pentru câtva timp, de viaţa sa. O 

viață dedicată teatrului, dacă ne gândim câți ani au trecut de 

când ați urcat prima dată pe scenă. Bun venit la noi! 

AP. Vă mulțumesc că-mi dați ocazia să vorbesc despre o 

profesie deosebită, cea de actor. 

VP. Mă bucur că suntem împreună! Vorbim despre arta de a 

trăi, arta de a trăi viața și arta de a trăi teatrul, o viață dedicată 

teatrului în cazul domniei voastre. Dacă socotim așa, sunt 45 de 

ani, o viață de om. O viață trăită frumos, trăită în armonie. 

Teatrul este o profesie foarte frumoasă. Cred că diferă profesia 

artistului de celelalte. Noi vorbim aici foarte mult despre drumul 

omului în viață și ce face el ca să-i fie bine. În cazul artistului, 

cred că el se derobează mult de viața lui personală, intră în 

rolul personajelor, cred că și emoțiile sunt mai mari și tracul de 

pe scenă își spune cuvântul. Patruzeci și cinci de ani de teatru! 

AP. Am început la Botoșani. La Baia Mare sunt din 1977. 

Un drum lung, atâtea personaje... 

VP. În 45 de ani se adună atâtea roluri, care trec prin viața 

artistului. Ocupă fiecare un colțișor. De obicei, la întrebarea 

„Ce roluri v-au rămas la suflet?”, unii artiști răspund: „rolul în 

care sunt acum e cel mai important”, alții: „toate rolurile sunt 

importante”. M-am uitat pe CV-ul dumneavoastră și am văzut 

câte roluri, și câți oameni minunați au fost alături de Aurora 

Prodan pe scenă. 
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AP. Da, sunt multe roluri. Să știți că aveau dreptate cei care 

v-au spus că toate rolurile sunt importante. De fiecare dată când 

primești un rol trebuie să te gândești cum, de unde să-l apuci, ce 

trebuie să faci ca să fie totul bine, să ajungi la inima celor care 

vin să te vadă. Desigur că sunt și spectacole care ne rămân în 

suflet, știți cum e; și spectacolele sunt diferite. Trebuie foarte 

multe lucruri adunate ca un spectacol să fie aproape perfect: și 

text, și regie, și scenografie, și actori. Toate la un loc fac ca 

unele spectacole să fie extraordinare. Nu întotdeauna putem să 

zicem că spectacolele sunt așa cum am vrea noi să fie. Nu ies 

chiar toate. Și normal că cele care reușesc, în care reușim să 

facem lucruri mai importante, ne rămân la suflet, ăsta e adevărul. 

Pentru că nu poți tot timpul să alegi rolul. Nu ai cum să zici eu 

vreau să joc asta, asta. Ți se dă un rol, îl accepți. 

VP. Îl accepți sau nu? 

AP. Nu se pune problema să nu accepți. 

VP. Nu ați refuzat niciun rol? 

AP. Nu, eu nu. N-am refuzat niciodată. Am primit cu bucurie 

toate rolurile. Și le-am jucat tot cu bucurie. Și chiar dacă o piesă 

se joacă de sute de ori, bucuria rămâne aceeași. 

VP. Aveți un palier foarte larg; ceea ce înseamnă artistul 

complet: de la revistă, dramă, comedie... Să treci prin toate aceste 

stări nu e simplu. Cornel Udrea spunea că cele mai grele roluri 

sunt rolurile de comedie. Cred că și actorii recunosc asta. Dacă 

nu îl faci pe spectator să râdă, râde el de tine și iese din sală. 

AP. Comedia e un gen greu. Trebuie luată foarte în serios. 

Comedia nu trebuie jucată la modul hai să ne strâmbăm un pic, 

să facem cine știe ce cioace ca să râdă publicul. Nu, comedia se 

joacă foarte serios, de aia nu e simplu să joci comedie. 

VP. Vă aduceți aminte primul rol pe care l-ați jucat la 

Botoșani? 
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AP. Uite ce întrebare mi-ați pus! Dacă îmi aduc bine aminte, 

primul rol a fost în Echinox, după George Genoiu. Iar eu sunt 

născută chiar în ziua Echinocțiului, 21 martie. Nu îmi 

imaginam că îmi puneți întrebarea asta! Pentru că au fost așa 

coincidențe... Am jucat și dramă și revistă și prima dată când 

am trecut la revistă, premiera a fost tot într-o zi de 21 martie. O 

zi norocoasă de primăvară, când totul renaște la viață. 

VP. Haideți să rememorăm câteva dintre piesele în care ați 

jucat. Din prezent spre trecut: „Migranții!!!” de Matei Vișniec, 

regia artistică Radu Dinulescu; Și mâine e o zi de Franz Xaver 

Kroetz, regia artistică Anton Tauf, rolul: Frau Ruhsam; „Un vis 

cu Mi-s Revista”, după texte de Mihai Maximilian; „Zorba’s 

Dionysos”, după opera lui Nikos Kazantzakis, regia Marcel  Țop; 

„Țiganiada”, adaptare după Ion Budai-Deleanu, regia Sorin 

Militaru; „Casa de pe graniță”, după Slawomir Mrozek, regia 

Marcel Țop; „De pe net adunate… și-napoi la lume date”, pe 

texte de Mihai Nae, regia Livia Tulbure Gună; „ZoOM 

PoolitikOM”, după Aristofan, regia Liviu Topuzu; ”Emanciparea 

prințului Hamlet”, de Alina Mungiu Pippidi, regia Marius 

Olteanu; „Îndrăgostiţii din Ancona”, adaptare de Vajda Katalin, 

regia Andrei Mihalache; „Casa Bernardei Alba” de F. G. Lorca, 

regia Kincses Elemer; „Sarah Bernhardt” de John Murrel, regia 

Kincses Elemer; „Femeie doar femeie”, adaptare după Cântecul 

lebedei de A.P. Cehov, regia Anton Tauf; „Piatra din casă” de V. 

Alecsandri, regia Ion Săsăran; „Prinţesa mofturoasă” de D. 

Solomon, regia V. Vâţă; „Soacra cu trei nurori” de Ion Creangă, 

regia  C.  Mititelu;  „Napoleon  era fată”, regia  Marius Popescu; 

„Încurcă lume” de A.D. Hertz, regia Cornel Mititelu; „Unchiul 

Vanea” de Cehov, regia Gelu Badea; „Burghezul gentilom” de 

Moliere, regia Anton Tauf; „Comedia spiritistă” de N. Coward, 

regia Magda Bordeianu; „Deşteptarea primăverii” de F. Wedekind, 

regia Marius Olteanu; „Gaiţele” de A. Kiriţescu, regia Anton 

Tauf; „Bolero” de Aziz Nessin, regia Anton Tauf; „Crăiasa 

zăpezilor”, regia Ion Săsăran; „Muşchetarii măgăriei sale”,  regia 
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C. Mititelu; „Peţitoarea se mărită” , regia M. Maximilian; „Rămas 

bun Soare Apune”, regia I. Deloreanu; Oul lui Columb” de A. 

Baranga, regia Cornel Mititelu; „Mielul turbat” de Aurel Baranga, 

regia Magda Bordeianu... 

AP. Veneau actori și regizori de la București; au pus în scenă 

spectacole memorabile. Și la Botoșani a fost o perioadă foarte, 

foarte bună. Aveam microstagiune la București atunci, s-au făcut 

multe filmări în televiziune, vedeam și noi spectacolele din 

capitală. Veneau la Botoșani personalități deosebite. A venit și Ion 

Olteanu, Artist Emerit, care l-a pus pentru prima dată în scenă pe 

Eminescu dramaturg, s-a și înregistrat la televiziune spectacolul. 

Au fost multe, multe spectacole. 

VP. Erau teatre foarte bune. Și la Botoșani, și la Piatra Neamț, 

și la Baia Mare, și la Sibiu... 

AP. Acolo erau repartizați studenții, se obișnuiau cu scena, se 

rodau, unii plecau spre capitală sau alte orașe, alții le luau locul. 

După ce a plecat domnul Dinischiotu de la Botoșani, am venit eu la 

Baia Mare. A fost o întâmplare. O nebunie ca în tinerețe. Se punea 

Dezertorul la Botoșani cu Magda Bordeianu, o regizoare din 

generația tânără, foarte talentată și ea a fost repartizată aici la Baia 

Mare prima dată. Atunci era liber profesionistă, deci nu mai era 

angajată nicăieri și venise la Botoșani. Vasile Radu Ghenceanu era 

directorul teatrului băimărean, iar domnul Capoceanu, directorul 

artistic. Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi. Umblau prin țară 

să aducă actori la Baia Mare; așa au venit și la Botoșani, iar noi 

repetam Dezertorul și bineînț 

eles că au rugat-o pe Magda să vină la Baia Mare. Știți cum e, 

haideți să facem teatru. 

VP. Da, Ghenceanu mi-a fost coleg de redacție, era un 

intelectual rasat, foarte exigent. 

AP. Nu credeam că voi veni la Baia Mare. Dar în vară am mers 

la București, Magda avea o casă acolo, și așa, dintr-o nebunie, hai 



Viorica Pârja * Caleidoscop de simboluri ale devenirii umane 

66 

 

 

să mergem în Nord, că plecase Constantin Dinischiotu și lucrurile 

nu mai mergeau bine. Directorul e important pentru destinele unei 

instituții. Nu degeaba se spune că omul sfințește locul. Am venit 

aici și am dat concurs, apoi mă rugam să nu primesc transferul, 

fiindcă eu eram din Moldova, iar mama plângea că o las și plec așa 

departe. Dar așa s-au derulat lucrurile că în toamnă eram la Baia 

Mare. Gata să încep un nou capitol, dornică să joc. 

VP. Și n-ați mai plecat de la Baia Mare. În general, arta ni se 

dezvăluie ascunzându-l pe artist în spatele rolului pe care îl 

joacă. Dar viaţa actorului este opusul celei trăite de personajul 

său. Primul rol la Baia Mare care a fost? 

AP. A fost în "Mielul turbat", regizat de Magda Bordeianu. 

Erau actori mari pe vremea aceea în teatrul băimărean. Cornel 

Mititelu, Turturică, Graur, Ion Săsăran... 

VP. Era o trupă foarte frumoasă de actori. 

AP. Da, frumoși și ca actori și ca oameni. Și oamenii 

frumoși nu pot să facă decât lucruri frumoase. 

VP. E bine că despre teatru nu vorbim la trecut, el există, 

funcționează, se montează spectacole, vin actori tineri... 

AP. Unii pleacă, alții vin. Actorul își trăiește viața între scenă  

și viața reală. E om ca toți oamenii, iar înainte de intrarea în scenă, 

își golește viața de toate trăirile, pentru a putea să intre în pielea 

personajului. Până cade cortina, și el reintră în viața de zi cu zi. 

Are și el problemele lui, nu doar sclipiciul și luminile rampei. 

VP. V-ați descurcat foarte bine și la revistă! 

AP. Domnul Capoceanu voia să înființeze secția de revistă. Era 

și cererea publicului, omul are nevoie de umor, de muzică, de 

dans... Și bineînțeles că am pornit la drum cu cei mari regizori și 

scenariști: cu Vasile Veselovschi și Mihai Maximilian, cu Stela 
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Popescu... Au fost spectacole multe, foarte frumoase, am obținut o 

mulțime de premii, am dat spectacole în țară și în vremuri bune și 

în vremuri grele. 

VP. Vorbeam înainte de spectacol că nu au fost vremuri 

ușoare pentru că viața artistului pare foarte frumoasă în lumina 

reflectoarelor, pe scenă, în costume frumoase. Dar dincolo de 

scenă este multă muncă. 

AP. Foarte multă muncă. Eu nu zic că în alte meserii nu este 

muncă, peste tot trebuie să fii disciplinat, să muncești, să fii 

talentat, însă arta nu seamănă cu celelalte profesii.Tocmai 

pentru că e vorba de clipă! Ce ai trăit aia rămâne! A doua oară 

poate că nu mai poți să faci la fel. 

VP. Actoria este abilitatea de a trăi adevărat în circumstanţe 

imaginare. 

AP. Așa se spune și așa este. Fiecare spectacol are emoțiile lui și 

tracul actorilor. Fără emoții nu poți transmite nimic spectatorului. 

VP. Să-ți imaginezi, să trăiești fiecare personaj. E greu, e ușor? 

AP. Asta cu trăitul nu e chiar așa. Nu trăim într-o lume 

imaginară. Trebuie să-ți cunoști personajul, să-ți construiești 

personajul. E multă muncă, repetiții multe, apoi flacăra vie a 

scenei. Mie îmi plac foarte mult repetițiile, pentru că tocmai în 

repetiții poți să construiești. Vizunea regizorului  e importantă, 

e important textul, toate sunt importante, dar asta trebuie să 

înțeleagă actorul. 

VP. E adevărat că teatrul este muncă de echipă, nu poți să 

creezi singur, ai nevoie de colegi, de regizor, de scenograf, de cel 

care asigură fondul muzical, de cel cu luminile, ai nevoie și de 

sufleur. Cât contează echipa aceasta în reușita unui spectacol? 

Cât contează relațiile dintre personaje și relațiile cu colegii din 

teatru? 
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AP. Foarte mult. Totul contează. Începând de la text, 

regizor, actor, distribuție, toate contează ca să iasă un spectacol 

de calitate. Și sigur că da, vine regizorul cu viziunea lui și 

începi să construiești, mai dăm și de la noi, știți cum e, în 

fiecare zi mai punem ceva la personaj, o luăm de la început, 

încercăm să facem altfel, să vedem care e varianta cea mai 

bună a personajului. Nu ai plecat de la teatru și gata ai terminat 

cu personajul! Te bântuie! Și pe stradă, și acasă, n-ai cum să 

scapi pentru că atâta timp cât începi să construiești ceva trebuie 

să fii acolo ca să fie bine. 

VP. Iată, sunt 45 de ani de trăire pe scenă. Cum simte actorul 

curgerea timpului? Ați fost o prezență foarte frumoasă, agreabilă 

din toate punctele de vedere și știți că se spune că nu este ceva 

extraordinar să fii frumos la 16 ani, ci este extraordinar să rămâi 

frumos și la 60 de ani. Dacă e așa, e meritul sufletului? 

AP. Cu asta rămânem, cu ce adunăm în suflet. De asta ne și 

folosim, adunăm pentru viață. E hrana noastră. 

VP. Și ce hrană! Din bucurii înveți multe. Și din tristeți, că 

viața actorului, dumneavoastră spuneați că nu e numai fericire. 

Simțiți curgerea timpului. Pentru un actor e bine că la tinerețe 

poate să joace anume roluri, la maturitate alte roluri... 

AP. Într-un teatru profesionist nu poți să joci decât vârsta pe 

care o ai. 

VP. Mai este machiajul care te mai ajută... 

AP. Normal, dar nu poți să joci la 30 de ani și să pari de 70. 

Sigur, există roluri în care trebuie să îți pui machiaj, dar nu ca să 

faci, când ai 20 de ani, ce ai putea la 60. Nu e bine. De aia există 

actori de vârste diferite, actori tineri, actori de vârstă medie, actori 

mai în vârstă. Așa trebuie, sau ar trebui să arate schema unui 

teatru. 
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VP. Nu mai știu cât de încărcată este schema unui teatru. 

Mai nou se merge mult pe colaborări... 

AP. Suntem foarte puțini. Dacă cineva are o problemă deja 

se simte. 

VP. După atâția ani de teatru, după atâtea roluri, după 

atâtea succese, puteați să ziceți, mă duc și mă plimb prin lume, 

citesc... Dar, iată, pe Aurora Prodan o găsim tot pe scenă. Cu 

multe roluri... 

AP. Acum nu sunt prea multe roluri, dar, da, am jucat în 

ultimii ani destul de mult. Nu, nu simt nevoia să mă plimb, deși 

fac și asta, să știți. Dar nu știu ce m-aș face dacă nu aș juca, 

credeți-mă! Nu pot să concep viața fără teatru, cel puțin 

deocamdată. Probabil că vine o vârstă când zici că nu mai pot, 

ar trebui să plec, dar acum chiar nu e cazul pentru că 

acumulările artistice acum se văd. 

VP. Ce lecții de viață te învață teatrul? Ce roluri vrea el să 

joace actorul? 

AP. Te învață multe lecții și îți dă multe roluri. Dar nu tot ce 

îți dorești. Știți foarte bine care sunt posibilitățile. Și nu e vorba 

numai de mine, nimeni nu poate să aleagă ce să joace. Se face 

un repertoriu, sigur că toată lumea trebuie să joace, și tinerii și 

cei în vârstă. Depinde ce fel de texte se pun în scenă... Eu pot 

să spun că am fost norocoasă. 

VP. În teatru, este nevoie de noroc? 

AP. Toată lumea are nevoie de noroc, nu numai artistul. Ai 

noroc dacă este un director bun, care înțelege menirea teatrului, 

dacă sunt actori buni, dacă sunt scenariști buni, dacă sunt 

bani... Eu sunt mulțumită cu viața mea, pentru că, așa cum 

vorbeam la început, chiar am fost norocoasă să încep teatrul la 

Botoșani și v-am spus cum era. După aceea am venit la Baia 

Mare, unde am avut succese remarcabile și cu secția de dramă 
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și cu revista. Vă spuneam că am colindat țara; cu spectacole de 

revistă noi chiar am umblat toată țara. Toată lumea știa: vine 

Baia Mare; eram cea mai bună echipă. 

VP. Era o trupă foarte bună. 

AP. Trupa cea mai bună. Mai era o trupă la Deva, la Constanța, 

dar noi ne urcam pe podium de fiecare dată în competiții. La 

Constanța, după revoluție, se ținea Festivalul Teatrului de 

Revistă și făceam senzație, dacă nu se întâmplau și alte 

șmecherii. Știți cum e! 

VP. Alegerea rolului sau repertoriul sunt importante? În 

funcție de ce se alege repertoriul? În funcție de trupa care 

există sau sunt alte criterii? 

AP. În funcție de echipă. Pentru că toată lumea trebuie să 

joace. Toții actorii trebuie să joace. Se ține cont ce ai jucat 

înainte, ce ar trebui ca să evoluezi, normal, că nu poți așa să 

stai fiindcă te deprofesionalizezi. Trebuie să joci. 

VP. Să treci prin mai multe roluri, să experimentezi și 

drama, și comedia, și revista... Există și cazuri care îi consacră 

pe unii actori în băiatul rău, sau fata frumoasă, sau omul bun 

la toate... 

AP. De obicei regizorii fac greșeala asta, unii dintre ei. Noi 

acum nu avem un regizor angajat al teatrului. Avem tineri, îl 

avem pe Andrei Dinu, care a terminat Regia și face niște 

spectacole frumoase. Dar angajat al teatrului pe post de regizor 

nu avem la ora asta. Și dacă vine un regizor care l-a văzut pe 

actorul X într-un rol, îl distribuie și el cam în același gen de 

roluri. Eu nu vorbesc de Baia Mare, vorbesc în general. Actorul 

trebuie să se descopere pe el și în dramă, și în comedie, și în 

mai multe roluri, pentru că nu ai de unde să știi ce ascunzi 

acolo, pentru că descoperi împreună cu trupa, cu regizorul, că 

așa se nasc personajele. 
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VP. E foarte important dialogul și comunicarea între 

echipă, regie și cultura artistică. 

AP. Bineînțeles, contează echipa cu care lucrezi. Se produce 

energia aceea când lucrezi și n-ai mai pleca acasă. 

VP. Au trecut și pe la Baia Mare regizori foarte buni. 

AP. Deși suntem noi, aici, așa departe, s-au întâmplat lucruri 

frumoase și se întâmplă și acuma să știți. De fiecare dată eu nu 

vreau să zic că a venit cineva care nu a avut gânduri bune 

pentru teatru. Chiar nu pot să zic. Și am schimbat foarte mulți 

directori. Eu cred că fiecare vine să construiască. Culmea e că 

sunt unii care nu pot, nu vorbesc de directori, că și în chestia 

asta cu construitul nu putem singuri. E nevoie de sprijin, să 

știți. Am trăit vremuri în care cei veniți ca să construiască erau 

puși pe demolat, nu pe construit, dar au trecut vremurile acelea. 

VP. Și e rău pentru un teatru. De obicei, actorul este dedicat 

scenei, viața lui e acolo, ați spus că nu vă puteți imagina să nu 

urcați pe scenă. Aseară când v-am sunat erați la teatru... 

AP. Da, am avut spectacol cu Migranții. A venit multă lume. 

S-au pus și scaune în afară de locurile din sală și din lojă. 

VP. Și teatrul s-a revigorat puțin, așa ca aspect, în interior 

mai ales. 

AP. Fiecare ar vrea mai mult și noi am vrea mai  mult. 

Pentru că au venit tineri în teatru și nu sunt angajați, decât așa 

pe spectacole, fiindcă nu sunt posturi. 

VP. Unii spun că nu mai sunt valabile contractele de muncă 

pe perioadă nedeterminată, ai nu ai nevoie de un actor, trebuie 

să-l menții. Că e mai bună colaborarea. Am nevoie de Aurora 

Prodan pentru spectacolul "Migranții" o aduc, îi fac contract 

de colaborare, pentru alt rol îi fac alt contract... 
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AP. De regulă, lucrurile nu stau chiar așa. Fiecare actor vrea 

să joace, iar dacă viața e nesigură, nu-l leagă nimic și pleacă. 

Ce faci? Când sunt atât de puțini? N-ai ce să pui în loc și nu e 

ok. Trebuie totuși să ai o bază, niște actori stabili într-un teatru 

profesionist. Nu poți lăsa la întâmplare lucrurile. Colabărările 

sunt bune până la un punct. Dar pot și strica. Când actorii 

pleacă să joace și acolo și acolo, tu nu mai poți să îți faci un 

program al spectacolelor. Ai nevoie de o stabilitate. 

VP. Am vorbit mai mult despre arta de a trăi teatrul, decât 

arta de a trăi viața. Viața actorului cum se derulează? Că este 

total diferită de personajele pe care le joacă. Influențează viața 

socială viața actorului? 

AP. Da, dar viața lui nu e total diferită de a celorlalți. Trăim 

și noi cu bune și rele, cu ce vine în fiecare zi. Ce avem de 

rezolvat, mai multe, mai puține, mai grele. Știți cum e, nu 

reinventăm noi roata, nu suntem altfel ca ceilalți. Atunci când 

îți alegi meseria asta trebuie să știi să lași problemele pe care le 

ai și să faci ce-i de făcut la teatru. Nu contează că ți-a murit 

mama, tata, fratele... Eu eram la Constanța în festival, când mi- 

a murit tata. Eram la Predeal, în spectacol, când a murit mama. 

Fratele meu a fost omorât și a doua zi am avut premieră, deci 

nu îmi aduc aminte nici acum cum se numea spectacolul, dar 

știu că am jucat. Când intrăm în teatru, facem teatru. N-ai cum 

să te duci cu problemele tale de acasă, din societate sau ce 

probleme ai tu să le duci la teatru, pentru că publicul te simte  

că nu ești acolo, pe scenă. 

VP. Ați învățat foarte mult și partea de a trăi teatrul, dar și 

partea de a da spectatorului plăcerea spectacolului. El vine la 

teatru să se rupă de viața lui pentru o bucată de vreme și 

trebuie să vadă o scenă frumoasă, cu oameni frumoși, cu idei 

multe, cu lucruri care să-i îmbunătățească viața... Asta trebuie 

să fie teatrul. 
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AP. La teatru vii să te simți bine. Așa se spune că teatrul este 

hrană pentru suflet. Pentru cei care vin la teatru, e imposibil să 

nu se întâmple ceva în sufletul lor. Și să plece cu ceva în plus din 

sală. Pentru asta muncim; pentru asta facem spectacole, pentru 

ca măcar o oră jumate, două sau trei, au fost spectacole și de trei 

ore, să-l scoatem din cotidian pe spectator. Fiecare simte în felul 

lui. Fiecare primește spectacolul după cum e sufletul lui, după 

cum are deschidere pentru teatru. Sunt mulți oameni care nu vin 

la teatru; și asta înseamnă că nu-și doresc sau nu știu ce e teatrul, 

sau au alte probleme. 

VP. Nu știu cât de frumos este să trăiești un spectacol! 

AP. Vin mulți care spun „vai, uite n-am fost de atâta timp pe 

aici și uite ce am pierdut...” Bucuria noastră când lumea vine la 

teatru e imensă; iar acum chiar vin oamenii la teatru. Chiar dacă 

Baia Mare nu este un oraș cultural, nu se poate compara cu 

Clujul, Bucureștiul, sau alte orașe cu tradiție culturală. Totuși 

oamenii vin la teatru și s-au făcut spectacole, și se fac spectacole 

și suntem recunoscuți în țară, am fost și suntem recunoscuți. Se 

merge și acum la festivaluri și suntem apreciați. Publicul e 

divers. Unii vin pentru revistă, alții preferă drama, alții comedia. 

Vin să se simtă bine. 

VP. Fiecare cu preferințele lui. 

AP. E important să vină că după aia el alege ce i-a plăcut și 

ce nu. 

VP. Cum comunică scena cu sala. Se transmit energiile, se 

întrepătrund? Sau actorul se concentrează pe rol și nu mai 

vede nimic până la gongul final. 

AP. Păi de concentrat e normal că trebuie să te concentrezi, dar 

se simte energia. De aia se spune că vai, ce spectacol a fost în 

seara asta! Întotdeauna spectacolele care au ieșit extraordinar într- 

o seară (și simțim noi de pe scenă) sunt atunci când și publicul e 
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extraordinar. Aceste energii care circulă de pe scenă la public îți 

dau forța aia de a transmite și totul se creează împreună. De aceea, 

ceea ce se vede pe un DVD nu are aceeași valoare, nici măcar 20- 

30%, decât atunci când vii la teatru să simți publicul acolo în fața 

ta chiar la un metru, să rezonezi cu aceste energii. E o stare 

specială care nu are cum să nu te schimbe, să nu miște ceva în 

sufletul spectatorului. Și al actorului. 

VP. Era altfel spectatorul de acum 30 de ani, 20 de ani, față 

de acum? 

AP. Toate se schimbă. 

VP. Și teatrul se schimbă și actorii se schimbă. 

AP. Suntem într-o continuă schimbare și asta nu-i rău, e un 

lucru bun. 

VP. Se schimbă gusturile pentru teatru, se face alt fel de 

teatru. 

AP. Nu întotdeauna toate încercările, experimentele sunt pe 

gustul tuturor. Sunt și alte genuri de spectacol, nu doar cele cu 

care este obișuit un anumit public, să zic așa. Dar nu te obligă 

nimeni să vii. Noi avem aici Festivalul Atelier, unde oamenii vin în 

număr foarte mare, sunt tot felul de spectacole, se face și educație. 

Vezi ce-ți place, ce nu-ți place, pentru că și noi construim, ne 

descoperim și noi, actorii. Uite, m-am descoperit în personajul 

ăsta, nu mă gândeam că aș putea să fac așa ceva... Dar și în viața 

de toate zilele când ai probleme, te gândești prima dată „dar, 

oare, o să pot să rezolv?” Apoi îți găsești puterea, te mobilizezi 

și vezi că ai reușit. Și ești fericit, pentru că nu poți să spui de la 

început vai, eu nu știu, eu nu pot să fac asta. Trebuie să fii foarte 

deschis să poți să faci față și vieții și teatrului. 

VP. S-a scris mult despre rolurile pe care le-ați jucat. V-a 

plăcut să se scrie despre dumneavoastră? Stimulează mass-media 

viața artistului de pe scenă? 
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AP. Știți ce se întâmplă? Eu îmi trăiesc viața mea și bucuriile 

mele, dar faptul că ajungi la public, pentru mine astea sunt 

lucrurile cele mai importante. Când publicul ne iubește. Adică 

pentru mine și cred că și pentru alți actori, faptul că vin oameni 

și scriu despre niște spectacole, că spun niște lucruri frumoase 

despre tine, nu pot să zic și cred că nimeni nu poate să zică: nu- 

mi place. Sigur, nu e absolut necesar să cauți spectaculosul sau 

ceva de genul acesta. Eu cel puțin din punctual meu de vedere 

așa am făcut. Am făcut meseria asta din suflet și cu mare 

pasiune și îmi place să dăruiesc, deci asta e plăcerea mea. 

Publicul simte și atunci sigur că dacă mai vin și niște vorbe 

frumoase e și mai plăcut. 

VP. Răscolim prin amintiri și ajungem la un nume drag: 

Anton Tauf, Toni, cum era alintat. A regizat la Baia Mare, a 

regizat pentru Aurora Prodan ”Și mâine e o zi”, de Franz Xaver 

Kroetz, care v-a prilejuit un tulburător recital în rolul Frau 

Ruhsam. Despre singurătate și despre speranță. Povestea ultimei 

zile „domestice” a unei femei vârstnice, care urmează să ajungă 

la azil... De fapt, "Femeie doar femeie" și "Și mâine e o zi" sunt 

două dintre rolurile extraordinare pe care le-ați jucat. 

AP. Au fost roluri cu mare încărcătură emoțională. La ”Femeie 

doar femeie”, pus în scenă Anton Tauf, am rugat plasatoarea de la 

noi de la teatru să țină un caiet și cine dorește să scrie în el. Voiam 

să văd ce impact are asupra spectatorului. Bineînțeles că erau tot 

felul de lucruri, dar ceea ce m-a emoționat cel mai mult era ce a 

scris un copil, un elev în clasa a XI-a, nu-și dăduse decât numele 

(nu a scris de la ce liceu era, sau alte detalii), și scrisese că nu și-a 

închipuit niciodată că un spectacol poate să-i schimbe drumul. Și 

am stat așa și m-am gândit. Doamne, ce s-a întamplat, în ce fel, și 

aș fi vrut să stau de vorbă cu băiatul ăsta, să văd în ce fel a fost 

impactul, ca să scrie așa ceva, pentru că era totuși destul de tânăr. 

Am întâlnit recent o doamnă care a fost la spectacolul ”Și mâine e 

o zi”și zice: „Vai, doamne, vai doamne!” Era plecată din oraș, 
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venise o zi la mama ei, și aflând că e spectacol a venit special să-l 

vadă. Credeți-mă că mi-a făcut ziua superbă, frumoasă. Deci, 

când oamenii te iubesc și le place ceea ce faci, astea sunt de fapt 

premiile noastre. Sigur că și celelalte care vin nu sunt de aruncat, 

sunt importante. 

VP „Femeie doar femeie” a fost chiar la împlinirea a 35 de 

ani de teatru. A fost un cadou frumos. 

AP. A fost cadoul meu de suflet pentru publicul din Baia Mare. 

VP. Mai citesc niște cuvinte frumoase: „Nu doar femeie, ci o 

mare actriță. Spectacolul s-a terminat, toată lumea a plecat, au 

închis și teatrul. Pe scenă doar inegalabila Aurora Prodan, într-un 

rol căruia îi face cinste. Se joacă ”Femeie doar femeie”, spectacol 

regizat de Anton Tauf, într-o adaptare după piesa”Cântecul 

lebedei” de Cehov, o tragi-comedie de mare profunzime despre 

soarta artistului, a actorului, a noastră, a tuturor.” 

AP. Îmi aduc aminte. Superb spectacol și greu. L-am făcut 

cu mare dragoste pentru că l-a avut regizor pe Anton Tauf. 

VP. Timpul ne poate lua oamenii dragi, dar niciodată amintirea 

lor; uite acum l-am adus în discuție pe dragul de Toni. 

AP. Nu știu, nu știu când va veni ziua aia când să-i pronunț 

numele și să nu plâng... 

VP. Toni a fost director la Baia Mare, a fost regizor. 

AP. Da, 7 ani a fost director. 

VP. Nu a jucat niciun rol la Baia Mare? 

AP. Nu și-a dorit. El când a venit director a venit cu lecția. 

A jucat aici lecția și atât. A venit să facă niște lucruri, nu să 

joace. Juca destul la Cluj; a jucat și în perioada cât a fost 

director la Baia Mare. Aici erau prea multe lucruri de făcut, își 

dorea să se întâmple lucruri frumoase, că o să fie ajutat. Teatrul 
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nu poate să existe fără ajutor. El a ajutat întotdeauna. Și pentru 

mama lui a venit la Baia Mare, care avea probleme de sănătate 

și a vrut să facă ceva pentru orașul în care s-a născut. 

VP. S-a gândit, atunci când a regizat ”Femeie doar femeie”, 

la Aurora Prodan în rolul acesta? 

AP. Da, da. Mă cunoștea foarte bine, normal, eram prieteni. 

Adusese mai multe texte să le citesc și ăsta chiar a fost la urmă 

dar era, știa exact că pe ăsta îl vom face. Numai așa, știți cum  

e, dai prăjiturica la urmă, când știi că aia și-o dorește cel mai 

mult de fapt. Da, dar au fost niște repetiții foarte interesante. 

VP. V-ați identificat cu personajul? E bine să se identifice 

actorul cu rolurile pe care le joacă? 

AP. Nu-i vorba de așa ceva, nu ai cum. Sigur că pornești 

când începi să construiești un personaj, sigur că te ajuți de toate 

acumulările tale, tot ce ai pus în cutiuță aici la suflet. Dar de aia 

spuneam că uneori descoperi niște lucruri, creând un personaj, 

pe care nici tu nu credeai că poți să le faci. Nu ai cum să vii tu 

pe scenă decât normal, sigur că aduci, n-ai cum să nu aduci din 

propria personalitate când îți creezi rolul, dar nu trebuie să te 

identifici cu personajul. Nu ai cum. 

VP. V-au copleșit emoțiile de multe ori pe scenă? Spuneam 

că emoțiile se simt mult mai mult la actor decât la medic, sunt 

altfel de emoții oricum. Sunt bune până la un punct, sunt 

constructive. Când apare tracul de scenă atunci... 

AP. De obicei, eu (vorbesc din punctual meu de vedere) am 

emoții înainte de spectacol. 

VP. Sunt firești emoțiile. 

AP. Dar important e să fie constructive. Sigur că nu ai cum să 

nu ai emoții, mai ales la premiere. Dar și la celelalte spectacole. 

Să știi rolul, nu știi cum primește publicul, cum reacționează, 

sunt lucuri noi, ca fiecare noutate din viața noastră. Ai niște 
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emoții, cum o să fie, ce o să se întâmple, care o să fie reacția. E 

normal să ai emoții nu poți așa să fii gata, detașat, să spui gata 

știu cum am făcut, ce se întâmplă. Nu, nu poți să fii așa de sigur 

întotdeaun că ceea ce ai construit e pe placul tuturor. Oricum, nu 

poți să fii pe placul tuturor, de aia sunt actori. Unii mai iubiți, 

fiecare are publicul lui, să zicem. Mă întrebați mai devreme ce 

lecții te învață teatrul. Te învață lecția răbdării, când trebuie să o 

iei de la început de nu știu câte ori. Lecția răbdării e prima; dar 

sunt și alte foarte multe lecții. Să fii disciplinat, pentru că și în 

meseria asta și în orice meserie e nevoie de o disciplină a 

muncii, fără de care nu se poate. În clipa în care vrei să faci un 

lucru trebuie cu toate energiile, cu toată puterea ta trebuie să te 

concentrezi asupra acelui lucru. Eu cred că oriunde în lume, în 

orice meserie, e nevoie de disciplină, de pasiune, de consecvență. 

VP. Sunteți un actor disciplinat? 

AP. Eu sunt un om disciplinat, vorbesc din punctul meu de 

vedere. Sunt disciplinată pentru că așa am fost și educată și n- 

am dat greș cu lucrul ăsta, așa am învățat-o și pe fiică-mea. Să 

fie un om corect, disciplinat, să fie bun, echilibrat, adică lucrurile 

acestea care eu cred că contează. 

VP. Adică lucrurile astea care fac parte din viață. 

AP. Care contează cel mai mult. De fapt cu astea rămânem, 

că în rest cu ce? 

VP. Vorbeam despre roluri și ajungem la „Și mâine e o zi ”. 

Mâine pentru Aurora Prodan ce înseamnă? 

AP. Ce înseamnă pentru toți. Să fim sănătoși ca să le putem 

duce pe toate, că și acuma sunt probleme, mi-aș dori să pot să 

joc în continuare și să fiu respectată în teatrul ăsta în care totuși 

am stat o viață, în care am jucat pentru publicul din Baia Mare 

atâția ani de zile. Îmi doresc să am prietenii aproape, am prieteni 
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buni, să-mi fie familia aproape, să-mi fie prietenii lângă mine, 

să-mi fie fata sănătoasă... Ce-și dorește toată lumea. 

VP. O viață frumoasă vă doresc și eu, roluri pe scenă, dorințe 

îndeplinite, așa cum meritați! Să le dorim și cititorilor să-și 

trăiască viața cu adevărat! 

AP. Doamne ajută. 
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V. Lumea văzută prin ochii artistului plastic 

 
 

VP. Dacă e primăvară, e armonie. Dacă e armonie, e culoare 

și lumină, suntem noi, e lumea din jurul nostru. Astăzi vom vorbi 

despre această lume văzută prin ochii artei. Vom dialoga despre 

frumusețea lumii înconjurătoare cu artistul plastic Mircea Bochiș. 

Bun venit alături de noi stimate domn, să forțăm frumosul, să 

vorbim despre artă, despre noi, despre ce facem frumos și bine. 

MB. Bine v-am găsit. Mă bucur că avem acest timp la dispoziție 

pentru dialog, mai ales pe o astfel de temă frumoasă. 

VP. Spațiile din jurul nostru sunt totdeauna o sursă de 

inspirație. Pentru artist care sunt mediile de inspirație? 

MB. O, spațiile sunt foarte mari, ați început deja cu întrebări 

grele. Spațiile sunt mari pentru că ele cuprind exact lumea în 

care îți desfășori viața. Cu cât circuli mai mult, cu atât această 

lume este mai largă. La un moment dat s-a făcut un studiu 

privind mișcarea fiecărui individ (americanii fac în general 

astfel de chestiuni, ei sunt amatori de statistici) și spuneau că, 

în general, un om obișnuit, cam 80-90% din viață trăiește într- 

un spațiu cu un diametru de 40 de kilometri. Care cuprinde  

casa unde locuiește, locul de muncă, probabil excursiile pe care 

le face și restul procentelor însemnând vacanțe și alte forme de 

depășire a acestui perimetru. În cazul artistului, eu cred că 

spațiile sunt mult mai mari, pentru că, cel puțin în ceea ce mă 

privește, spațiul nu se limitează doar la cel real, ci îl cuprinde și 

pe cel imaginativ. Când sunt combinate acestea două, practic 

nu mai există limite, limita eventual poate fi doar aceea pe care 

ți-o impui tu însuți. 

VP. Spațiul artistului Mircea Bochiș este mai mult real sau 

mai mult imaginar? 
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MB. Este foarte dificil să vezi exact unde este granița dintre 

real și imaginar. La atelier, spațiul este real fiindcă acolo lucrez. 

Sunt reale culorile, pânzele, pensulele și așa mai departe, toate 

obiectele cu care lucrez. Dar în momentul în care mă apropii de 

ele și le iau în mână, acestea ies din limita realului și intră în 

spațiul imaginarului. Este complicat să delimitezi, când revii la 

real, când treci din nou în imaginar. Este un amestec interesant. 

În ce mă privește, același lucru se întâmplă și cu vizitele pe 

care le fac. În general, călătoriile mele în așa fel le organizez 

încât să fie în mare măsură legate și de partea artistică, adică 

vizite de expoziții interesante, evenimente importante care au 

loc în lume. Și atunci din nou apare și aici întrepătrunderea 

dintre real și imaginar. De exemplu, am avut ocazia să văd o 

expoziție la Paris, Andrea Mantegna, și când vezi lucrarea lui- 

Madonă cu pisică, care deși e de mici dimensiuni, te transpune 

într-o lume atât de specială încât ieși complet din limita aceasta 

a realului și imaginarului. Iar această lucrare a creat probabil 

aceeași impresie și lui Rembrandt, pentru că el nu a avut nevoie 

niciodată de modele sau să-i spună cineva ce să facă, dar totuși 

nu s-a putut abține să nu facă o copie a acestei picturi. Deci vă 

dați seama ce impact are opera. Și atunci, când ești în fața unei 

astfel de lucrări, diferența dintre real, imaginar, virtual, este 

foarte complicat de apreciat și nici nu cred că mai contează 

foarte mult. 

VP. Sunt importante călătoriile, e important ca artistul să 

meargă să vadă, să cunoască, să intre în relație cu alți confrați 

ai săi? Eventual să facă și comparații între ceea ce face el și ce 

fac alții, să vrea să se inspire de la ceilalți? Sau e important să 

își urmeze drumul lui singular, original? 

MB. Da, sigur că sunt foarte importante călătoriile și contactul 

direct cu arta la ea acasă, dar nu neapărat pentru surse de inspirație, 

fiindcă un artist își are propria lui inspirație. Evident că ea este 

dirijată sau chiar schimbată la un moment dat de ceea ce vede. Este 
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foarte important deci și să călătorești, și să vezi operele de artă 

celebre, în mod real. Orice artist care a terminat o școală de arte știe 

ce s-a întâmplat în lume, din istoria artei, pe care o studiază 

obligatoriu acolo. Dar imaginile pe care le vezi acolo, în istorie, pot 

să îți creeze de multe ori o impresie falsă, pentru că sunt artiști pe 

care fotografia îi favorizează, și alții cărora fotografierea operelor 

lor îi defavorizează. De exemplu la Nisa, la Muzeul Chagall 

(Muzeul Național Marc Chagall, n.n.), dacă te uiți în realitate la 

opere te înspăimânți, mai ales dacă te apropii de lucrări. Văzute de 

aproape, par să fie niște lucrări nenorocite făcute de un amator – 

este incredibil – dar când le vezi în fotografie sunt de neimaginat. 

Sigur că opera luată în întregime îți dă altă impresie, dar văzută pe 

bucăți e altfel. Picasso e incert cu privire la fotografie, uneori iese 

bine, alteori nu, depinde de măiestria fotografului. Braque, de 

exemplu, este foarte dezavantajat, lucrările sunt fantastice și  

niciodată nu am văzut o fotografie făcută după lucrările lui care să 

exprime ceea ce de fapt transmite opera. Așa că artistul, după ce are 

baza teoretică oferită de școală, trebuie să călătorească, să meargă 

să vadă fizic operele marilor creatori, să înțeleagă ce s-a întâmplat 

în acele epoci, care au fost înaintea ta, ce se întâmplă în momentul 

de față în lume. 

VP. Și eu am avut așa un șoc, pentru că în monumentalitatea 

lui Michelangelo, mi-am imaginat că „Pieta” este o sculptură 

uriașă, dar de fapt ea în realitate e foarte mică. 

MB. Șocul este mare când ai contact direct cu opera de artă, 

dar e foarte important. De aceea le recomand artiștilor, și nu 

numai, să călătorească în permanență, pentru că în marile centre 

culturale ale lumii sunt periodic expoziții pe care dacă nu le vezi 

atunci, există riscul să nu le mai prinzi niciodată. De exemplu, 

acum este la Luvru o expoziție Vermeer; niciodată nu o să vezi 

atâtea lucrări ale lui împreună. Astfel de expoziții se fac o dată la 

30, la 50 de ani și numai în 3-4 centre din lume. Eu am avut 

ocazia să văd o expoziție enormă (monstru i-aș putea spune, 
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pentru a o exprima așa din punctul de vedere al cantității operelor 

expuse), o expoziție Rembrandt, la Amsterdam, prin anii 1990. 

Expoziția se făcea la New York, la Londra, Amsterdam, undeva 

în Japonia și Moscova. Deci numai în aceste 5 locuri. Atunci 

lucram la tabăra de sculptură monumentală pe care am realizat-o 

în Olanda, și gazdele noastre ne-au făcut rezervare cu 3 luni 

înainte pentru a putea avea acces la expoziție. Era un flux de 

oameni inimaginabil, eram programați pe zile și ore, cât aveam la 

dispoziție să vizităm; era un râu de oameni care intra și altul care 

ieșea, incredibil. 

VP. Parcă nici nu poți savura arta în așa o mare aglomerație 

umană și cu o așa mare grabă... Mie îmi place să zăbovesc în 

fața operelor de artă, să le privesc, să meditez... 

MB. Bine, cazurile acestor tipuri de expoziții sunt  foarte 

rare și extreme. Dar în rest muzeele sunt mereu disponibile, 

operele de artă sunt acolo tot timpul, în locurile unde au fost 

create. Este important să cunoști artiști, să cunoști critici, 

galerii, pentru a-ți putea evalua propria ta creație, pentru a-ți 

face o părere despre locul tău și momentul în care te afli. Deci 

călătoriile sunt foarte-foarte importante. 

VP. Operele lui Mircea Bochiș în câte țări se regăsesc? Eu 

știam că în peste 40 de țări, de pe toate continentele... 

MB. Nu știu să spun exact, nu am stat niciodată să le număr. 

Pe de altă parte, aceste aspecte, nu știu cum să spun, chiar dacă 

lumea crede că sunt importante, totuși... Există în lumea artei 

așa-zisul paradox Van Gogh, care spune că dacă nu vinzi foarte 

mult în timpul vieții, vinzi pe urmă. Cam așa s-a întâmplat și cu 

mine. Lucrările care au plecat în acele țări, marea majoritate au 

fost cadouri. 

VP. Dăruite. Dar cât de frumos e să dăruiești... 
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MB. Au fost evenimente în care m-am întâlnit în diverse 

țări, în care am dat și am primit la rândul meu lucrări. Sigur că 

nu pot decât să mă bucur că am ajuns în atât de multe locuri, și 

că au fost persoane care au dorit să le aibă și să le admire. 

VP. Mircea Bochiș pictează, sculptează, face grafică – dintre 

toate, care e mai apropiată de suflet? Ai părți anume din timpul 

tău dăruit acestor secțiuni diferite de artă? 

MB. Cred că pot să mă numesc așa un om norocos în acest 

domeniu, pentru că în zilele noastre, în timpurile acestea moderne, 

sunt categorii făcute artificial: cutare este pictor, cutare este 

sculptor și așa mai departe. Progresul nu totdeauna a adus numai 

lucruri bune, chiar și în domeniul artei. În Renaștere nu existau 

artiști despre care să se fi spus atunci că e pictor sau că e sculptor, 

cu delimitări; el era doar artist. Pentru că nu poți să-i spui lui 

Michelangelo că era sculptor, după ce vezi Capela Sixtină. Sau 

Leonardo Da Vinci. Eu am fost foarte impresionat la un moment 

dat când el și-a prezentat un fel de CV, pentru a fi angajat de 

cineva, pentru a-și găsi un sponsor. În acel CV, povestea: știu să 

fac arhitectură, știu să fac mașini de război etc. Ceea ce povestea 

el acolo pe o pagină, era cam tot ce ținea de tehnologia epocii. Și 

la sfârșit – pentru că asta m-a făcut zob pe mine – scrie așa o 

propoziție foarte simplă: „în afară de toate acestea, pictez și ca 

nimeni altul”. Deci așa se întâmplau lucrurile în Renaștere, nu 

existau categorii ca astăzi. Eu am de la Dumnezeu acest dar prin 

care pot să trec de la o tehnică la alta fără niciun fel de probleme. 

Sunt sau devin sculptor în momentul în care ideea pe care o am și 

vreau să o realizez îmi dau seama că cel mai bine aș putea-o face 

în bronz sau în piatră, acolo ar trăi ea cel mai bine. Dacă pentru 

ideea respectivă am nevoie de desen, devin gravor. Dacă am 

nevoie de culoare, devin pictor. Dacă pentru a reprezenta acea 

idee am nevoie de imagine în mișcare, atunci devin artist video; 

pentru că fac, cu aceeași nonșalanță, și filme experimentale. 

Acestea sunt cu totul altceva decât ceea ce înțelege în mod normal 
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lumea printr-un film. Am foarte multe filme experimentale, chiar 

și o colecție foarte interesantă, care a luat naștere în momentul în 

care am devenit membru în grupul de scriitori parizieni, care 

organizează în fiecare an festivalul franco-englez de poezie. Este 

crema poeților francezi, grupați în jurul revistei La Traductière, 

care, în fiecare an, în primul weekend din iunie, organizează acest 

festival. Contribuția mea în acest festival a fost exact cea legată de 

filmele experimentale, pentru că în momentul când am devenit 

membru la ei le-am spus că este extraordinar ca poemele pe care 

voi le prezentați sunt bilingve (engleză și franceză), dar eu cred că 

s-ar putea să mai existe un limbaj – limbajul video. Astfel că toate 

poemele prezente în festival, eu le-am trimis, evident cu luni de 

zile înainte de începerea lui; artiștii au folosit poemele din festival 

ca motiv pentru realizarea unui film experimental. Au tradus 

imaginea fiecărui poem în imagine video. Succesul și surpriza au 

fost foarte mari, pentru că s-au trezit dintr-o dată că mare parte 

dintre clasamentele pe care ei le aveau statornicite de ani de zile 

(de genul: cel mai bun dintre noi la francezi este cutare și cutare, 

la englezi la fel etc.) au fost date peste cap. S-au schimbat locurile. 

Pentru că, de exemplu, cel care era pe locul 1 a fost votat doar de 

un artist. Dar la cel de pe locul 7 au aderat la el o mulțime, din 

Bolivia, din Brazilia, din Rusia etc. Or, când vezi că de pe tot 

globul primești aprecieri, evident că trebuie revizuite standardele 

de apreciere. Revenind la ideea de bază a discuției, dacă sunt 

pictor sau grafician sau ce sunt, spun că am acest mare dar de la 

Dumnezeu că pot să trec de la una la alta fără nicio problemă și 

fără planificare; deci nu-mi planific: luna aceasta mă ocup de 

pictură, cealaltă de sculptură și așa mai departe. Totul depinde de 

subiectele pe care le abordez și cum simt în legătură cu ele. Dar 

varietatea e bună, cel puțin pentru mine, pentru că, de exemplu, 

făcând sculptură, la un moment dat mi se face dor de culoare și 

trec atunci la culoare. Apoi se schimbă perspectiva, altfel simt 

lucrurile și trec la placa de zinc sau cupru pentru a face gravură și 

așa mai departe. Este un mixaj interesant așa între tehnici, care de 
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fapt ajută lucrările și de multe ori opere pornite pe placă de zinc 

mi-au dat idei pentru culoare sau invers. Cred că acest lucru s-ar 

vedea cel mai bine la mine la atelier. 

VP. Ai un atelier cu foarte multe lucrări acolo, o grădină 

frumoasă care te inspiră. Vorbești foarte mult despre Paris, 

despre Olanda, ai călătorit mult, dar cum te simți ca artist în 

compania altor artiști; și cum se vede arta românească în lume? 

Cât se știe despre arta de la noi? Discutați despre astfel de 

subiecte când vă întâlniți? 

MB. Chiar dacă artiștii au orgoliile lor, nu există neapărat o 

deosebire bazată pe naționalități. Eu nu am simțit niciodată o 

discriminare, sau o stânjeneală sau un sentiment anume discutând 

cu un artist francez, sau neamț, ori englez. De exemplu, în acest 

cerc din care fac parte de la Paris, nu se pune această problemă 

pentru că sunt membri de multe naționalități, iar discuțiile sunt 

legate de opera de artă. Însă cel mai mult discută criticii de artă, 

nu prea discutăm noi, nici pe teme din acestea. Referitor la felul 

cum sunt priviți românii acolo, noi din păcate nu avem un 

management cultural foarte serios în lume, care să se ocupe de 

artă, așa cum e la alții. Și dacă nu se ocupă nimeni, evident că nu 

se aude, iar ceea ce se receptează totuși este sporadic, dar desigur 

că sunt și apariții absolut minunate și speciale. Însă orice 

eveniment artistic, orice proiect pe care încerci să-l faci are nevoie 

de o susținere, iar susținerea respectivă de cele mai multe ori 

înseamnă bani. 

VP. Și pentru artă de cele mai multe ori nu sunt fonduri, nu 

este interes... 

MB. De exemplu, la Paris există o organizație care s-a 

înființat imediat după căderea Zidului Berlinului, susținută cu 

fonduri europene, care are un singur scop: să arate ce s-a 

întâmplat în fostele țări comuniste din punct de vedere artistic. 

Pentru că în mare parte în Occident foarte mulți intelectuali (și 
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unii sunt oameni de cultură) sunt convinși că în perioada 

comunistă în acele țări nu s-a întâmplat nimic. Ceea ce e 

profund greșit. Această organizație se ocupă de promovarea 

acestor adevăruri nu doar legat de artele plastice, ci de tot ce 

înseamnă cultură: cărți, spectacole etc. Asta este misiunea lor. 

Ei vin și contactează artiștii din fostele țări comuniste și 

prezintă capodoperele care au existat în acele țări. Cu noi cu 

românii a fost foarte greu pentru că ei au contactat Institutul 

Cultural Român la Paris și toți de acolo au spus „da-da, venim, 

facem, vă prezentăm” și de fapt nu au făcut nimic. Și atunci 

când m-au găsit pe mine acolo, văzând că sunt român (au auzit 

de mine pentru că am dat de fiecare dată interviuri la RFI – 

Matei Vișniec mă caută de fiecare dată și discutăm ce se 

petrece acolo; deci m-au căutat ei pe mine (NEO se numește 

prescurtat această organizație). Evident le-am spus că eu nu 

sunt România, sunt doar un artist de aici. Dar ei au insistat că 

fac lucruri interesante și că ar dori să colaborăm, să le spun ce 

și cum creez, și să-mi prezinte proiectele. Desigur eu am 

acceptat bucuros, dar și cu mare părere de rău pentru că există 

un institut cultural român și s-ar fi putut prezenta încă foarte- 

foarte multe lucruri esențiale. Țin minte că la una dintre 

întâlnirile cu ei i-am prins într-o perioadă în care deja se 

ocupau de două săptămâni de teatrul polonez, făceau 

spectacolele poloneze pe care nu le văzuse nimeni înainte, 

pentru că erau din perioada comunistă, cu actori polonezi sau 

actori francezi, cu decoruri și tot ce trebuia plătit de 

organizație. În afară de mine, prezentată tot de ei – și chiar i-au 

scos o carte – a fost regizoarea care acum face valuri destul de 

bune la noi, doamna Gianina Cărbunariu. Cam atâția am fost 

din păcate, din toată România. De aceea spun cu mare părere  

de rău că nu există preocupare pentru lansarea și promovarea 

artiștilor români, nici în țară nici în străinătate, din partea 

statului. Și e mare păcat pentru că avem oameni de cultură 

foarte mari în toate domeniile. 
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VP. Suntem în epoca globalizării. Mai putem vorbi acum, în 

condițiile în care limbajele se uniformizează, de originalitate, 

de păstrarea sensibilității locului artistului sau al creației, ori 

riscă și limbajul artei să se uniformizeze? 

MB. Eu cred că arta nu are cum să se globalizeze. Se întâmplă 

lucruri foarte interesante cu arta, eu am pățit aceste lucruri pe 

propria piele, imediat după anii 1990, când am făcut acea primă 

ediție (au fost 7 în total) a taberei de sculptură monumentală din 

Olanda. Acolo duceam cei mai importanți sculptori ai noștri. Este 

prima colonie de sculptură monumentală românească din Europa, 

acolo la Apeldoorn. Ce-au spus criticii de artă? În primul rând la 

venirea noastră acolo nimeni n-a spus nimic, pentru că erau 

curioși să vadă ce se întâmplă, ei, în Olanda, nu au sculpturi, 

pentru că nu au piatră; sunt printre cei mai tari din lume la pictură, 

la gravură, la multe altele, dar nu și la sculptură. Așa că au fost 

extrem de impresionați când au văzut că iei un bloc de 3 metri pe 

1,5 metri, blocuri de 15 tone (piatra a fost cumpărată de ei din 

Italia) și nu le venea să creadă că în doar două luni de zile se poate 

ca din acel bloc uriaș să apară o lucrare. Bineînțeles că eu am dus 

artiști de foarte bună calitate acolo, foarte buni profesioniști, care, 

efectiv, mâncau piatra (inclusiv artiști din Maramureș). Într-un 

final, a venit critica de artă. Au fost multiple discuții acolo, noi de 

exemplu am dus o colecție de diapozitive cu Măgura Buzăului; ei 

când au văzut lucrările de acolo și din alte tabere care s-au realizat 

la noi, sute de lucrări monumentale care există la noi, pur și 

simplu nu-și găseau cuvintele. Sau sculpturile din oțel de pe malul 

Dunării – a fost incredibil ce impresie le-a făcut. Atunci unul 

dintre critici a spus următorul lucru (apropo de globalizare și de ce 

se întâmplă cu arta): în momentul de față, desfăcându-se granițele, 

deci nemaiexistând granițe, evident că toți artiștii, sau o mare 

parte dintre ei, au venit încoace, dar nu singuri, ci cu operele lor. 

Așa ei au luat contact direct cu ce se întâmplă aici (pentru că altfel 

ei știau doar teoretic) și acum, zice, noi asistăm la  următorul 

lucru: actualmente avem doi monștri foarte puternici: pe de o 
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parte arta pe care o făceam noi pe vremuri și apoi arta făcută azi 

de artiștii din țările foste comuniste; ambii monștri merg pe 

autostradă în aceeași direcție, paralel, cu o viteză foarte mare. 

Nimeni nu știe dacă se vor întâlni vreodată, și dacă se întâlnesc ce 

se va întâmpla, sau care dintre ei o va lua înaintea celuilalt, sau 

dacă se va întâmpla acest lucru. Acestea se petreceau prin 1992- 

1994, dar eu pot să vă spun acum că acești monștri s-au întâlnit, 

pentru că n-aveau cum să nu se întâlnească la un moment dat. 

Sensibilitatea umană este aceeași, gândul omului este același. 

Unul dintre lucrurile care pe mine m-a fascinat la unele dintre 

aceste călătorii periodice pe care le fac la Paris, este faptul că am 

avut ocazia să văd câteva expoziții la Grand Palais, care mi-au 

schimbat modul de gândire. Ei au un obicei superb, o dată pe an, 

dintr-o listă cu cei mai buni artiști ai lumii, oferă palatul unui 

anumit artist, să facă ce dorește acolo. Atunci vezi acele lucruri 

incredibile despre care o să vă povestesc în continuare, pentru că 

eu eram convins că arta s-a cam încheiat, lucrurile s-au cam 

încheiat așa la modul serios, cu arta, exact când a apărut Vermeer. 

Și mi-am zis: iată Dumnezeu a vărsat găleata cu talent toată odată 

și a mai rămas ceva așa pe pereți ce-a fost Picasso, Braque – bun, 

au cules ei și acum nu știu dacă a mai rămas ceva pentru timpul 

vieții mele, cred că noi artiștii de azi mai mult ne jucăm și facem 

așa o figurație pentru că nu mai ai de unde lua. Cam ăsta era 

gândul meu atunci. Ei, dar când am ajuns să văd expozițiile de 

acolo, au fost multe, cel puțin pe care le-am văzut și eu, ei bine, 

atunci mi-am dat seama că nu s-a încheiat nimic. Că arta nu s-a 

terminat nici în Renaștere, nici cu Vermeer, și că există artiști care 

și astăzi sunt la fel de tari ca Vermeer, sau ca Michelangelo. Am 

văzut pe urmă o expoziție Anish Kapoor – deci gândiți-vă, Grand 

Palais, sala mare, are 14.000 de metri pătrați. Și ți-o dă și spune 

„fă o expoziție aici”. Dar cel mai important aspect e că fiecare 

dintre acei artiști au umplut acea sală cu o singură lucrare. Richard 

Serra a venit cu o sculptură imensă din oțel, care avea cred vreo 6- 

7 piese, intitulată Calea.  Lucrarea era formată din 7 dreptunghiuri 
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de oțel, dar înalte de 32 de metri, iar prima impresie șocantă pe 

care ți-o făcea lucrarea (apropo de faptul că discutam mai 

devreme despre cât de important e să iei contact direct cu opera) 

era că, fiind atât de mare încât nu o puteai vedea dintr-o dată, nu o 

puteai nici fotografia dintr-o singură privire sau cu aparatul. Ca să 

o vezi toată trebuia să te miști în foarte multe locuri și ca să o 

înțelegi trebuia să treci prin ea. Era un fel de cale de inițiere și de 

clarificare a propriilor tale gânduri, pentru că intrai într-un fel în 

ea și ieșeai altfel. Acea lucrare se află acum într-un deșert (nu mai 

știu exact în care, în una din țările care au deșerturi), dar e 

incredibilă, se vede din satelit. O puteți găsi și pe internet. Iar anul 

următor când am mers în vizită, ei au dat Grand Palais-ul unui alt 

artist, un prieten de-al lui Richard Serra; a fost Anish Kapoor. 

VP. El ce-a adus la Paris? 

MB. Vai de mine, la el intrai în lucrare, un alt fel de inițiere, 

nu se poate povesti, este ceva incredibil. Și atunci după astfel de 

experiențe repetate an de an, îți dai seama că lucrurile nu se 

termină, nu au un capăt. Dar arta contemporană nu mai este ceea 

ce eram noi obișnuiți să știm de genul clasic; aceasta este o 

pictură, aceasta este o sculptură. Acum este un mixaj în care 

culoarea, forma, spațiul, mișcarea, toate genurile vin și participă 

și intrând în acel proiect, creează lucrări noi. Eu am avut 

asemenea experiențe în proiectele făcute chiar aici la Baia Mare, 

intrând într-o colaborare cu scriitorul Marian Ilea. Împreună am 

făcut câteva proiecte pornite de la proza lui, unul dintre aceste 

proiecte mari, care a generat pe urmă enorm de multe acțiuni 

artistice, a fost Societatea de Socializare din Medio Monte. O 

povestire foarte frumoasă și interesantă, și gata. Dar eu când am 

preluat-o și am primit permisiunea din partea lui Marian să o duc 

mai departe, am văzut-o ca pe un proiect personal, pe care pot 

să-l dezvolt, un proiect mare, la care am invitat toți artiștii mei 

colaboratori din lume să participe. Iar din această povestire au 

apărut filme experimentale, care au creat de fapt trei societăți de 
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socializare: Medio Monte fiind Baia Sprie, deci exista o dată un 

Medio Monte, creat de imaginația lui Marian Ilea în povestire, 

pe urmă a apărut un Medio Monte care era prezentat de toți 

artiștii din lume în filmele experimentale, și cel de-al treilea, 

format din lucrările artiștilor care au răspuns la invitația mea cu 

later poeme. Toate aceste lucruri eu le-am inclus într-o carte. 

Apoi a venit o regizoare de la Cluj, Mihaela Panaite, care a 

aderat și ea la idee și a făcut un performance în spațiile coloniei 

de pictură. Deci fiecare eveniment artistic ce avea loc a generat 

la rândul lui altceva. Așa se petrece arta în zilele noastre. De 

aceea eu nu cred că se poate vorbi despre o globalizare. Există 

diverși specialiști în lume care tratează astfel de subiecte, de 

exemplu inclusiv cu ce s-a întâmplat după căderea Zidului 

Berlinului și ce mixaje și efecte au avut loc între arta din statele 

comuniste și cele occidentale. Deși toată lumea se aștepta ca acel 

eveniment să ducă la societăți noi, în care idealul să fie libertatea 

în primul rând. Dar idealul nu a fost acesta, ci majoritatea au 

dorit să adere la ceea ce s-a întâmplat în capitalism și la 

consumerism, nu la ideile de libertate. Și asta desigur că a afectat 

automat și partea de artă. În plus, ca și constatare, ori pe ce cale 

ar porni un artist, există și o cale absolut inversă, total opusă 

aceleia și la fel de valabilă, sau dacă nu există, ea va fi generată 

automat din ideea primei căi. Pe de altă parte, nu cred că poate 

să fie o globalizare așa cum se înțelege globalizarea cu celelalte 

produse, pentru că arta nu este un produs pe care să-l poți 

stăpâni. Îmi aduc aminte cu mare plăcere de lamentările pe care 

le avea un mare artist, Pierre Soulages, care erau asemănătoare 

cu ale mele, pentru că îl întreba cineva ce se întâmplă când 

începe să lucreze. Iar el zice: nu mă întrebați lucrurile astea 

pentru că este groaznic; da, pornesc de la o idee, dar nu știu unde 

ajung, iar lucrurile se schimbă pe parcurs oricât aș încerca să le 

păstrez, astfel încât de abia la sfârșit pot vedea unde am ajuns. 

Deci în arta de azi modul în care apare o lucrare e foarte 

complicat, nu există o rețetă despre cum să faci bine și cum să 
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faci să nu fie rău. Apar lucruri extraordinare, dar apar și lucruri 

care nu sunt bune. Cum se întâmplă una și cum alta, nu se știe. 

VP. Unde ai așeza pictura pe un palier al artelor? 

MB. Este greu să răspunzi la o astfel de întrebare. Arta în 

general aș considera-o ca pe un lucru fără de care nu se poate 

trăi. Nici nu pot concepe ideea că fără artă ar putea exista viață, 

ar fi un non-sens. Dar să spui că pictura e mai bună decât scrisul, 

sau decât muzica, sau sculptura – nu se pot face astfel de 

comparații. Fiecare are rostul ei, sunt toate împreună și nu se 

poate fără ele. M-aș îngrozi numai la gândul că cineva ar putea 

scoate una dintre ele și să spună uite, de azi încolo aceasta nu 

mai există. Mai ales că în arta contemporană – așa cum am 

vorbit noi până aici – ele sunt foarte îngemănate. Iar aceasta este 

una dintre marile deosebiri față de felul cum erau privite artele în 

trecut, în celelalte secole. Deci lucrurile evoluează și ele se 

schimbă așa pentru că lumea se schimbă astfel. 

VP. Îți place cum evoluează arta în general? 

MB. După ce am văzut acești artiști și capodoperele lor nu 

am cum să spun că nu îmi place cum evoluează. Cel mai 

îngrozitor lucru, pentru un artist contempran, este ca astăzi să 

lucreze la fel ca ieri, pentru că evenimentele se schimbă în 

lume și nu ai cum să te oprești și să lucrezi ca acum 20 de ani. 

Asta ar însemna că ai încheiat, ești plafonat, intri în manierism 

și nu mai înțelegi lucrurile care se petrec astăzi. 

VP. Așa este, ca o concluzie deci să reținem că nu putem 

fără artă, dar că arta are statutul momentului. 
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VI. Memorialul de la Sighet și drama elitelor românești 

în perioada anilor '50 

 
 

VP. Vă propun acum să vorbim despre recuperarea memoriei, 

despre memorie ca formă de justiție, pentru că nimic nu este mai 

umilitor decât umilirea condiției umane, decât umilirea elitelor. 

Pornind și de la o carte al cărei autor sunteți, domnule 

conferențiar universitar doctor Gheorghe Mihai Bârlea. Fiți 

binevenit la dialog! 

GMB. Bine v-am găsit, îmi pare totdeauna bine să conversăm 

împreună la televiziunea dumneavoastră, foarte prestigioasă în 

peisajul mediatic din regiune. 

VP. Mulțumim frumos. Și cartea dumneavoastră este frumoasă, 

totodată și curajoasă, așa cum zicea un comentariu la promo-ul pe 

care l-am realizat. 

GMB. Sigur, noi suntem acum așa, glumind, într-un concurs 

de complimentări, dar realitatea e că oameni ca noi totdeauna 

aleg teme curajoase și cu substrat, cu semnificație mai profundă 

asupra vieții și valorilor umane. 

VP. Ne-am săturat de atâta urât, de aceea eu personal 

întotdeauna aleg teme apropiate de sufletul omului. Vrem să 

vedem și partea frumoasă a vieții și omul frumos... 

GMB. Dar ce să facem cu urâtul? 

VP. Urâtul să încercăm să-l transformăm în frumos dacă 

putem. Știți, există principiul așa numit al lui Mahatma 

Ghandi: dacă vrei să înlături întunericul, nu lupți cu el, ci te 

străduiești să aprinzi lumina, iar întunericul se dizolvă singur. 

GMB. Da, foarte frumos spus și foarte adevărat. Am avut un 

profesor care mi-a fost un model intelectual și odată în 

adolescență l-am întrebat, vis-a-vis de comportamentul unora, 
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mai rebeli, mai neconvenționali (raportat la o anumită etichetă, 

desigur, în comportamentul tinerilor) și parcă îi reproșam un 

exces de indulgență. La care el mi-a dat un răspuns ce mi-a 

marcat toată biografia: mi-a zis „Gheorghiță, ce să fac eu cu 

răul dintr-un copil? N-am ce să fac, eu încerc să descopăr 

fondul acela de bine din el și pe acela să i-l cultiv, să îi 

reamintesc mereu că are o parte bună, luminoasă în el și dacă 

are grijă de această parte, tot ceea ce unii spun că e rău, 

vulnerabil în el, se va diminua”. Iar eu mi-am făcut un fel de 

rețetă de existență, de principiu de viață din aceste cuvinte. 

Viața are și părți frumoase și mai puțin frumoase, la fel și  

omul. Nu e totul doar alb și negru și tocmai de aceea viața este 

atât de interesantă. 

VP. Dragă domnule, ai scris împreună cu Andreea Dobeș o 

carte foarte interesantă despre ce a pătimit elita academică la 

închisoarea din Sighetu Marmației. De ce crezi că a fost aleasă 

tocmai această localitate pentru acea închisoare specială 

pentru elita academică, politică, religioasă? 

GMB. Sigur că pornim și de la documente, dar în același timp 

ne permitem să facem și unele supoziții. Sighetul e la limită de 

hotar, în anii 1950, țara noastră se învecina cu fostul Imperiu 

Sovietic. După ce România a fost cedată prin conferința de la 

Ialta influenței stalinisto-sovietice, evident că în țară s-a instalat 

un regim politic ce a destructurat toate instituțiile politice, toate 

mecanismele specifice unei democrații. Chiar dacă noi eram o 

țară ieșită din război, ca și celelalte state de altfel, totuși făceam 

parte din rândul țărilor cu regimuri democratice din Europa. Cu 

toate imperfecțiunile perioadei – de exemplu am avut perioada 

antonesciană, perioada carlistă – totuși în perioada interbelică 

putem vorbi de un regim politic pluralist, de tip european. Și 

România beneficia din acest punct de vedere de ceea ce avea 

cultura și civilizația europeană, știm bine că intelectualitatea 

românească s-a format în mare măsură și în marile centre 
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universitare din Franța, Italia, Germania. Am asimilat și am 

asumat cultura europeană în integralitatea ei. Sigur că o dată 

instalat regimul sovietic la București, începând de pe vremea Dr. 

Petru Groza, din 6 martie 1945, apoi falsificarea alegerilor, 

abdicarea regelui în 1947, de atunci putem vorbi practic de 

instituționalizarea unui regim totalitar comunist. Se naționalizează 

economia, se destructurează instituțiile politice, și evident că, 

după tiparul ideologic sovietic, sunt avute în vedere marginalizarea 

și excluderea din viața publică a tuturor celor ce puteau sau erau 

considerați de regim ca fiind ostili noului regim politic. 

VP. În condițiile în care elita, prin definiție, face parte din 

nație, este cea care structurează, direcționează destinul unui 

popor, noi ce-am făcut cu ea? 

GMB. Elitele considerate ostile regimului precum și cele 

care nu au fost dispuse să se alinieze noii ideologii și noii 

forme de stat, evident că trebuiau marginalizate. Iar acest lucru 

s-a făcut concomitent la toate nivelurile. Experiența României 

n-a fost una singulară, același lucru s-a petrecut în toate țările 

de sub influența sovietică. Pentru că regimurile totalitare, de-a 

lungul istoriei, se exprimă la fel peste tot unde ele se instalează. 

Și nu vorbim aici doar de totalitarismul comunist, pentru că 

totalitare au fost și regimul fascist, în Italia lui Mussolini. Aș 

putea spune chiar că originile totalitarismului modern sunt 

fixate și de politologi și de istorici acolo – Ducele care visa un 

stat cu monopol asupra întregii societăți. Pentru că acesta e 

specificul unui regim totalitar, nu monopolizează doar un 

segment al societății, sau doar o anumită categorie de instituții, 

sau doar guvernarea, ci monopolizează statul în totalitatea lui și 

societatea în același timp în totalitatea ei. Construiește 

mecanisme și instituții de constrângere pentru a-și impune 

univoc propria voință politică. Regimul comunist, sigur că a 

adus, îndeosebi cu perioada stalinistă de după război (deși în 

alte părți s-a manifestat și înainte) o practică de lichidare a 
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oricărei forme de opoziție politică. În toate statele ex-sovietice 

erau lagăre de concentrare, nu numai în Siberia. Ucraina, de 

exemplu, a avut în perioada interbelică (printr-un proces sistematic 

orientat în masă spre lichidarea populației), 9 milioane de victime, 

în perioada foametei, în anii 1936. Este evident că acest proces 

dincolo de greutățile economice a fost instrumentat deliberat și de 

un regim politic, orientat spre lichidarea tuturor celor care nu erau 

de acord cu o anumită conduită politică. Gulagul sovietic este 

expresia cea mai dramatică a negării omului și a condiției umane. 

VP. A cărui om? 

GMB. A celui care gândește diferit față de ideologia oficială. 

Pentru că totalitarismul, comportamentul totalitar asta presupune: 

să reprime opinia celuilalt, nu are respect pentru alteritate, pentru 

valorile celuilalt, pentru demnitatea acestuia. Dorește să te 

alinieze unui tip rigid de comportament, unui set limitat de valori, 

pe care îl impune la nevoie cu forța, prin coerciție. La noi acest 

lucru s-a simțit cel mai intens începând cu 1948, care a și fost 

numit de atunci, anul sovietizării României. În 3-5 martie 1948, a 

avut loc Plenara prin care s-a anunțat declanșarea procesului de 

colectivizare. Ce e paradoxal că acest lucru e realizat de un regim 

politic ce se dorea și se definea ca fiind al clasei muncitoare și al 

țărănimii muncitoare. Și începe cu țărănimea muncitoare, cu 

temelia istorică a statului național, ăsta e un adevăr și trebuie să 

acceptăm că temelia noastră istorică, temelia României, e în 

lumea țărănimii. Apoi urmează naționalizarea industriei. Iar apoi 

începe procesul agresiv de lichidare a elitelor politice și inclusiv a 

elitelor științifice și academice. În iunie 1948, se dă un decret 

special prin care se dispune reorganizarea Academiei Române, 

care ar trebui să fie cel mai important for din orice țară, acolo se 

regăsește elita intelectuală, este expresia capacității de creație a 

unui popor. Sub pretextul că se reorganizează, Academia devine 

printr-un alt decret din august, Academia Republicii Populare 

Române, dar în operațiunea aceasta perfidă, din cei 47 de membri 
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titulari sunt eliminați 32. În total, cu membri corespondenți, sunt 

eliminate 113 mari personalități, îndeosebi din două secțiuni: cea 

istorică și cea literară. 

VP. Pentru că ei aveau alte idei, alte opțiuni, alte deschideri, 

vedeau lumea altfel. 

GMB. Regimul a avut totuși grijă să își atragă de partea lui 

și anumite personalități remarcabile de altfel prin opera lor, dar 

a căror valoare profesională nu a fost dublată și de demnitate 

sau de curaj politic. Sigur, eu nu fac aici o judecată, doar o 

constatare neutră. De exemplu, este arhicunoscut cazul lui 

Mihai Ralea, al lui Mihail Sadoveanu, al lui Stoilov și mulți 

alții. Dar acest lucru e universal, orice regim politic, totalitar 

sau nu, este interesat automat să își atragă și alinieze de partea 

lui anumite elite, pentru că elita legitimează într-un fel, la 

nivelul prestigiului social. 

VP. Bun, dacă elitele legitimează regimurile, cine le legitimează 

pe elite? 

GMB. Pentru a deveni elită, cineva trebuie să capete recu-

noaștere socială și recunoaștere științifică sau culturală după caz. 

Inclusiv apartenența la foruri și organizații de profil cu mare 

recunoaștere este o formă de legitimare a elitelor. Acesta este, de 

fapt, rolul fundamental al instituțiilor academice, în lume, peste 

tot, să confere recunoaștere socială și cultural-științifică agenților 

creatori de cel mai înalt nivel ai acelui popor. Nu de a crea o falie 

între creatorii de valori superioare și marea masă a poporului, nu. 

Ci ca o formă de recunoaștere printr-o formulă instituționalizată a 

prestigiului pe care și l-au câștigat prin merite. Revenind acum la 

istoria României, acela a fost primul moment cu epurarea elitei 

academice: pretextul reorganizării. Dar momentul cel mai dramatic 

se produce în noaptea de 5-6 mai 1950, când sunt arestați un 

număr mare de foști demnitari din perioada interbelică, printre ei 

și membri ai Academiei, în total 84 de mari personalități, aduse 
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toate la Sighetu Marmației. Penitenciarul exista de la 1897, fiind 

construit după tiparul din perioada Imperiului Austro-Ungar. În 

intervalul 1950-1955, în total au fost aduși la Sighet 20 de membri 

ai Academiei, dintre care 5 mor acolo. Dintre academicieni i-aș 

aminti pe Gheorghe Tașcă, pe Alexandru Lapedatu, Gheorghe 

Brătianu, Iuliu Maniu... 

VP. Apropo de Tașcă – am citit în cartea editată de voi – în 

certificatul de deces scrie: fără ocupație. Pentru un om care a 

avut atâtea demnități, activități și realizări în viața lui. 

GMB. Da, tipul acesta de notație e generală, la toți. O altă 

dovadă a cinismului cu care au fost ei tratați. Un alt lucru foarte 

interesant care merită știut este faptul că mulți dintre ei n-au 

beneficiat practic de un proces, ei au fost, conform documentelor, 

internați administrativ. Dar și mai cumplit e că unora dintre acești 

internați administrativ li se majorează perioadele de detenție chiar 

și după ce au murit. Cazul lui Gheorghe Brătianu este exemplar:  

el moare în aprilie 1953, iar în august, același an, i se mai adaugă 

60 de luni de pedeapsă administrativă. 

VP. Și să nu uităm că dintre acești academicieni, jumătate 

participaseră la Marea Unire de la 1918. Li s-a șters cu 

buretele orice demnitate și umană, și politică. 

GMB. Da, 10 dintre ei au fost nemijlocit legați de activitatea 

premergătoare actului unirii de la 1918, lideri în activitățile 

respective. Acesta e un alt aspect interesant al cinismului istoriei: 

în loc să-i premieze cât sunt în viață, iată pe unii i-a pedepsit. 

Apropo de recunoașterea elitelor, unii nu ajung să primească 

recunoașterea decât post-mortem. 

VP. Noi suntem așa o națiune cam pedepsită de destin (ca să 

mă exprim elegant) pentru că dacă ne uităm în cam toate 

perioadele istoriei, elitele nu au prea fost recunoscute în țară, mai 

degrabă au primit această recunoaștere din afară, sau i-am trecut 

cu totul în uitare. Dacă ne gândim iată, Eminescu a murit sărac, 
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pașoptiștii dacă ne gândim ce soartă au avut, deci și în alte 

perioade așa-zis democratice, nu am stat mai bine la acest capitol 

al recunoașterii și recompensării elitelor naționale. 

GMB. Atâta timp cât trăim, vrem nu vrem, aparținem unor 

cadre sociale. Și sigur că problemele sociale amprentează și 

biografia omului de elită. Eu nu aș vrea să mergem pe o schemă 

foarte sistematizată despre ceea ce înseamnă elită, sau personalități 

de elită, pentru că orice categorie socială are propriile ei elite. 

Există multe teorii de definire a elitelor, chiar și un domeniu al 

sociologiei care se ocupă de studiul acestui fenomen (sociologia 

elitelor). Putem vorbi de elite în administrație, în științe, în 

economie, în politică – fără îndoială. Noi aici, de exemplu, am 

vorbit despre elite în științe, dar unii dintre ei erau și oameni 

politici, oameni cu implicare în viața socială. Un sociolog spunea 

la un moment dat că putem vorbi de o elită a sfinților, dar și de o 

elită a hoților, deci există și o conotație negativă în jurul anumitor 

categorii de elite. Dar în mod obișnuit vorbim de elite care aparțin 

performanței intelectuale, performanței sociale, în economie, în 

știință, în cultură etc. 

VP. Am vorbit despre perioada neagră de după 1950 

privind situația elitelor, dar iată că nici după 1989 (ca să ne 

apropiem de timpurile noastre) elitele românești nu sunt foarte 

bine văzute și nu sunt apreciate, ba, dimpotrivă, le criticăm, le 

persiflăm, le denigrăm, nu le acceptăm, nu le sprijinim. Și 

suntem într-o societate democratică azi, nu? 

GMB. Eu sunt înclinat așa, structural, spre aprecieri pozitive 

atunci când e vorba să mă raportez la oameni, indiferent de sfera 

lor de activitate. Prețuiesc activitatea oricărui om, diferențele 

dintre noi, respect diferența. Dar sigur că avem în noi o tendință, 

o înclinație uneori de a nega, a suspiciona, de a ne îndoi de o 

persoană, de performanțele ei, în loc să apreciem aceste perfor- 

manțe, indiferent că ele sunt mai mari sau mai mici. Pentru că 

tot ce se petrece pe lumea asta nu e rezultatul creativității unui 
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singur om sau a unui grup mic de oameni. Fiecare persoană are o 

anumită capacitate creativă și este până la un punct contributor 

la generarea progresului lumii. Fiecare are capacitatea de a 

înnobila propria existență și de a participa la creația colectivă, 

indifernt că ne referim la creația culturală, științifică, politică și 

așa mai departe. Dacă ne negăm unii pe alții, evident că fără 

armonie și respect nu facem decât să ne întârziem progresul și 

individual și colectiv. În ce privește zilele noastre, putem 

constata că unii se repliază repede; înjurau o anumită persoană 

atâta timp cât ea era în viață, iar după aceea o ridică în slăvi. Mi- 

aduc aminte cazul Corneliu Coposu, cazul Ion Rațiu. Erau 

înjurați, unul că n-a mâncat salam cu soia, altul că vinde țara. 

Acum, o parte dintre cei care înjurau atunci, cu o ipocrizie 

îngrozitoare, vorbesc laudativ despre ei. Nu e bine că se 

întâmplă acest lucru. Trăim într-o societate grăbită, elitele nu 

sunt (prin vocația lor) expuse public non-stop prin mass-media, 

care nu este interesată din păcate de promovarea elitelor și 

operelor lor. Rareori vedem oameni de știință de pildă, pe micile 

ecrane, mass-media preferând să ofere talk-show-uri comerciale, 

chiar dacă uneori vedem și oameni politici, unii de bună calitate, 

alții de o calitate îndoielnică... 

VP. Eu prefer să realizez emisiuni cu oameni de cultură, 

oameni de știință, creatori de valori din diverse domenii, dar 

nu cu elita politică. Elita politică este foarte degradabilă... 

GMB. Este degradabilă, dar mai există – cunosc și eu 

personal – oameni absolut remarcabili în peisajul politic de 

astăzi. Pentru că nu trebuie disociat omul politic de profesia lui. 

VP. Iată, cei care sunt mari valori profesionale tocmai de 

aceea nu au intrat în politică, pentru că unii au făcut-o și și-au 

compromis și imaginea valorii profesionale din cauza asta. 

Cum îți explici? 
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GMB. E o problemă și de recrutare, pe care noi o avem, 

foarte deficitară în România. Uneori ne dedăm la experimente 

nereușite și ne asumăm riscuri în raport cu anumite personalități. 

Îmi amintesc faptul că marele istoric Giurescu a fost o perioadă 

în Parlament. El face parte dintr-o familie, chiar o dinastie am 

putea spune, de istorici. Ei bine, el nu s-a regăsit într-un for 

politic; el se regăsește într-un for academic, motiv pentru care a 

și plecat. Perioada aceea deci e una mai degrabă nesemnifi- 

cativă pentru biografia lui Giurescu. Avem și acum un alt mare 

savant, care a intrat la o vârstă foarte înaintată în politică, o 

mare elită științifică, o mare elită profesională, dar nu vom 

putea vorbi niciodată despre el ca elită politică. El rămâne prin 

excelență doar o personaliate din știința medicală. De aceea 

spun că avem o problemă privind felul cum recrutăm oamenii 

potriviți pentru anumite misiuni publice și nu trebuie să facem 

experimente. Pentru că Parlamentul nu este un laborator unde 

să testăm cum se poartă tinerii, cum se poartă academicienii și 

așa mai departe, el trebuie să fie o instituție care să mizeze pe 

competențe. 

VP. Și-atunci cum e mai bine, ca elitele să își vadă de viața lor 

socio-profesională, sau, dimpotrivă, trebuie ca ele să se și implice 

în viața politică. Pentru că dacă se ocupă doar de partea 

profesională și lasă partea politică (ce are sisteme de recrutare 

îndoielnice și ajung acolo oameni cu capacitate profesională 

redusă, cu viziune limitată) spre ce ne îndreptăm atunci? 

GMB. Aici e și o chestiune de alegere, e o opțiune individuală 

și a personalității. Care este om de știință și vrea să intre în mediul 

politic: la ce vârstă? Când? Pentru că și acestea contează foarte 

mult. În istoria nostră avem mulți oameni de știință care au făcut 

politică la cel mai înalt nivel. Iată, ca să dăm exemplu doar pe 

Nicolae Iorga, poate cel mai mare istoric al națiunii, dar care a 

făcut și politică la nivel de top. A rămas celebră în istoria parla- 

mentarismului românesc disputa lui cu I.C. Brătianu, când el în 
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calitate de mare istoric (și într-un moment de criză și orgoliu) îi 

reproșează lui Brătianu „ce poate să mă învețe pe mine un 

inginer?!”, iar Brătianu i-a replicat „măsura, domnule Iorga...” A 

fost exemplară replica dată de inginer unui geniu al științei 

istorice. În ceea ce mă privește, eu nu disociez; consider că și 

omul de știință își poate găsi locul în politică, în condițiile în care 

simte chemare, desigur. 

VP. Sau măcar să fie luați în considerare, că poate nu toți 

au vocație pentru politică, dar ideile lor pentru destinul țării 

sunt esențiale. 

GMB. Pe de altă parte, e păcat că intră în politică oameni 

nepotriviți; vorba unui mare om politic, Brătianu: „politica este 

un lucru grav, domnilor!” – deci nu trebuie lăsați să meargă 

acolo oameni care doar vor să își rezolve niște probleme 

personale. Eu am făcut și fac politică, port respect oamenilor 

politici, dar numai celor care dovedesc și în fapte ceea ce spun, 

nu doar că sunt buni la retorica despre democrație, sunt buni deci 

și în comportamentul democratic. Cei mai periculoși dintre 

demagogi sunt cei care vorbesc despre democrație, dar se 

comportă fără respect pentru valorile acesteia. E nevoie de elite, 

pentru că o societate fără elite este ușor manipulabilă, motiv 

pentru care și regimurile totalitare au decimat elitele. Pentru că 

în ele un popor, o comunitate își găsește reprezentanții, se 

identifică cu ei; elitele sunt purtătorii de mesaj, politic, social, 

istoric. Asta a fost și rațiunea regimului comunist sovietic la noi, 

ca elitele, în special cele din domeniul istoric și cele care au 

făcut și politică mai ales, repede au fost marginalizate și umilite. 

A fost umilită inclusiv memoria lor. 

VP. De aceea am putea vorbi și despre instituționalizarea 

memoriei, cu privire la ce s-a întâmplat la Sighet în anii aceia. 

GMB. Un sociolog important definea memoria colectivă ca 

o categorie primară a cunoașterii de sine. Dar a cunoașterii de 
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sine prin celălalt în comunitate, deci tu trebuie să te raportezi la 

celălalt. Iar memoria colectivă este depozitarul experienței 

colective, nu? De aceea ea trebuie să stea tot timpul în stare de 

veghe și de alertă, pentru că ea mereu trebuie să ne avertizeze 

să nu repetăm relele din trecut. De aici și sintagma că cine uită 

istoria riscă să o repete. Răul are capcitatea de a se strecura 

foarte ușor printre oameni și a se reproduce repede. Răul în 

istorie se reproduce cu mai mare spor decât binele, de aceea e 

neovie ca memoria să fie mereu vigilentă. Și tot de aceea e 

nevoie și ca memoria să se instituționalizeze. Și avem o 

multitudine de forme de instituționalizare a memoriei. Iată, de 

pildă, casele memoriale sunt o formă de instituționalizare a 

memoriei unor elite. La fel și Memorialul de la Sighet, care 

este, iată, o instituție memorialistică, singura din România de 

acest nivel și prinre primele trei din Europa, care vizează istoria 

recentă. Celelalte două sunt cel de la Auschwitz și respectiv 

Memorialul din Franța. În plus, un alt merit al Memorialului de 

la Sighet – acela că este o creație a societății civile. Eu sunt 

încă de la începutul anului 1990 alături de această idee, alături 

de Ana Blandiana, de Romulus Rusan și așa mai departe; este o 

victorie a societății civile și să știți că nu a fost simplu deloc. 

Apăreau și prin ziare ale guvernului articole de genul „la Sighet 

se vinde memoria străinilor” – niște tâmpenii îngrozitoare. Ți-e 

și rușine să spui că s-au putut scrie asemenea lucruri oribile în 

România într-o publicație oricât ar fi fost ea de partizană. 

Acolo nu doar că am recuperat o parte din memoria istorică și 

am redat-o înapoi mai ales tinerei generații, dar cinstim 

memoria unor oameni de care istoria României este legată și 

cărora trebuie să le fim recunoscători. Nu doar celor care au 

fost membri ai Academiei... 

VP. Exact, pentru că acolo, la Sighet, au fost și elevi, țărani, 

muncitori... 
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GMB. Memorialul de la Sighet nu se axează doar pe membrii 

Academiei, acolo avem în vedere să reconfigurăm prin 

intermediul documentelor, prin intermediul unor teme, tot ce 

are legătură cu paranteza aceasta, perioada pe care o denumim 

comunistă, toată geografia detenției, precum și alte teme 

importante cum ar fi: rezistența în munți, colectivizarea forțată, 

naționalizarea industriei, creația literară, desființarea Academiei. 

Deci o serie de teme care țin de spectrul general al societății 

românești. Dar și acolo, nu trebuie să tratăm la modul necritic 

lucrurile, pentru că și totalitarismul, fie el comunist sau 

necomunist, are anumite intensități. Uneori se manifestă mai 

acut, mai draconic, alteori regimurile sunt mai permisive. Una  

e perioada anilor 50 și alta perioada de după 1964, când și  

foștii deținuți politici sunt eliberați, apoi perioada 70, perioada 

80, sunt foarte diferite unele de altele. Deci lucrurile trebuie 

privite cu nuanțe și asta e sarcina istoricilor. 

VP. Iar adevărul trebuie spus, indiferent de perioadă. 

GMB. Exact, spune chiar și Noul Testament, că adevărul ne va 

face liberi. Aceasta fiind o deviză purtată aproape cu sacralitate la 

mișcările precum Revoluția de la 1989. Desigur, spunea un mare 

istoric francez că istoria e o memorie reconstruită, de aceea e 

discutabilă; fiecare generație reinterpretează perioadele istorice. 

Inclusiv generațiile de istorici. Dar dincolo de aceste dezbateri 

teoretice, în ceea ce ne privește, avem nevoie acută de o 

aprofundare a unei perioade care pentru mulți dintre noi a fost 

necunoscută deși am trăit în acele vremuri. Am să vă dau un 

exemplu de experiență emoțională. Când ne-am apucat de acest 

proiect memorialistic, mai întâi am pus pe exteriorul geamurilor 

de la închisoare (clădirea era o ruină) numele celor închiși la 

Sighet, inscripționate pe marmură; la un moment dat, văd o 

femeie simplă citind și vorbind singură – citea: ministru, secretar 

de stat, academician... citea de pe lista aceea. Și a cuprins-o 

mirarea, ea fiind din Sighet, zice „doamne, ce oameni au fost aici 
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și noi habar n-am avut?” Iată cum a fost condamnată la ignoranță 

populația. A fost o închisoare politică, a fost adusă elita politică de 

atunci poate și de frică să nu vină americanii – cum era spaima în 

epocă – și să schimbe regimul, de aceea i-au adus la graniță, ca să 

poată eventual repede să fie trecuți în spațiul sovietic. Reacția 

acelei femei m-a motivat și mai mult să mă alătur celor care 

construiesc un astfel de reper memorialistic pentru noi. Oarecum 

mă revanșam și față de mine însumi, față de propria mea condiție, 

pentru că am trăit în acea perioadă chiar dacă eram unul dintre cei 

care mai știa câte ceva, totuși nu suficient. Așa că m-am alăturat 

celor ce au dorit în mod ferm să afle adevărul. 

VP. Sunt și foarte mulți pe care nu îi interesează adevărurile 

acestea... 

GMB. Sunt cei care s-au simțit confortabil într-un abis 

ideologic, într-o utopie complet inadecvată. 

VP. Și sunt destul de mulți... 

GMB. Există și acum nostalgici care prin judecățile lor pot 

oripila o conștiință lucidă. Eu nu judec pe nimeni, dar nu voi fi 

niciodată cu ei, ci cu cei care sunt predispuși să fim, vorba 

latinului, sine ira et studio, adică pentru cinstirea memoriei, 

prin instituționalizarea ei, dar și prin ceea ce facem în societate. 

Acolo, în memorialistică, găsim și modelele. Putem avea 

modele și în prezent, dar putem avea și din trecut. Trecutul are 

modele din toate domeniile, exemplare, și pentru cel pasionat 

de știință, și pentru cel pasionat de politică și pentru 

performanță în orice alt domeniu. În ce mă privește, eu am un 

respect real, nedisimulat și pentru cineva care face performanță 

academică, dar și pentru muncitorul simplu, care se bucură 

atunci când lucrează și lucrează bine, și pentru țăranul, care 

prin tot ceea ce face îmi dovedește că are cultul muncii și că n- 

a murit în spiritul românesc respectul pentru valoare. 

VP. Aveți în lucru și alte publicații? 
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GMB. Noi, la Memorial, am scos mai multe cărți, pentru că 

putem vorbi de mai multe tipuri de memorii, de exemplu 

despre o memorie oficială (prin documentele de epocă), sau 

despre o memorie orală (prin viu grai). De exemplu, noi am 

mai scos două volume despre colectivizarea din Maramureș, 

dintre care unul este chiar cu acest titlu: „Colectivizarea în 

Maramureș, mărturii de istorie orală”, din aproape toate satele 

din zonă. Istoria orală e complementară, dar de multe ori poate 

chiar să corecteze documentul oficial. Uneori, documentul 

oficial e tendențios, răspunde unor comenzi... 

VP. Dar nici memoria orală nu e chiar așa de sfântă, fiind 

prea încărcată de emoția și perspectiva individuală, de ceea ce 

a trăit persoana respectivă, lucruri care pot sau nu să fie 

adevărate pentru restul, deci gradul de subiectivism este mare. 

La asta mai putem adăuga și tendința noastră, a oamenilor în 

general (de la greci încoace arhicunoscută) de a fabula, de a 

exagera lucrurile în favoarea opiniei personale. 

GMB. Acestea sunt modalități de recuperare a memoriei și 

de reevaluare a timpului istoric pe care l-am trăit, și pe care, la 

rândul lor vor trebui să îl reanalizeze și generațiile viitoare. În 

ce privește cartea despre elitele academice, aceea s-a născut la 

o provocare a dr. Teodor Ardelean și îi mulțumesc pe această 

cale; inițial fusese un material pentru un proiect al Bibliotecii 

Județene "Petre Dulfu", dar tot ne-am extins cu scrisul și uite- 

așa a apărut o carte, care are mai multe sute de pagini. 

VP. Dragă domnule Bârlea, îți mulțumesc pentru discuția de 

azi și pentru tot ce faceți la Memorial, pentru că într-adevăr nu 

avem voie să sfidăm memoria, mai ales că suferința și 

sacrificiile elitei academice sunt cu adevărat umilitoare pentru 

orice națiune. 
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VII. Educație responsabilă pentru sănătatea Pământului 

 
 

VP. În cele ce urmează vă propun să vorbim despre sănătatea 

Pământului, despre educația pentru sănătatea Pământului. Fie că 

noi conștientizăm sau nu, avem o singură planetă care ne dă 

aerul, apa, ne dă resursele din care supraviețuim și ne cere doar 

iubire și ocrotire. Ce-i dăm noi la schimb? Defrișăm pădurile și 

erodăm solul, poluăm aerul și apa, producem deșeuri periculoase 

pentru viață, iar apoi ne mirăm că plouă de Crăciun și ninge la 

Paști. Vremea aceasta capricioasă este un bun moment de 

reflecție și de a discuta despre educație pentru sănătatea 

Pământului cu doamna Edit Pop, de la Asociația EcoLogic. Edit, 

mă bucur că ai acceptat să vorbim despre un subiect atât de 

frumos. Și atât de necesar de abordat. 

EP. Bine te-am găsit. Este într-adevăr un subiect de mare 

actualitate, care ne interesează pe noi toți. Cu așa de puține 

lucruri pe care ni le schimbăm în viață, putem să contribuim la 

mersul spre vindecarea rănilor Pământului. 

VP. Noi două ne cunoaștem de foarte multă vreme, am 

colaborat cu mulți ani în urmă, dar te rog, spune, pentru cititorii 

noștri, cum a început iubirea ta pentru ecologie, pentru 

ocrotirea naturii? 

EP. A fost, să spunem așa, o iubire spontană, pregătirea mea 

de bază fiind din alt domeniu, tehnic; am lucrat peste 15 ani în 

proiectare, ceea ce nu prea avea de-a face cu natura. 

VP. De-a lungul carierei mele jurnalistice, am avut mulți 

invitați care și-au schimbat cu 180 de grade drumul vieții și 

îndeletnicirile. 

EP. Da, ne-am schimbat datorită conjuncturilor, dar este un 

exemplu bun, în care se poate vedea cum o viață de om se poate 

regăsi, se poate reașeza. Și tot așa atitudinea noastră față de toate 
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resursele pe care le utilizăm și față de natură, față de Pământ, 

poate să fie schimbată. După ce am părăsit domeniul proiectării, 

o dată cu economia de piață și reorientările economice ale țării și 

ale orașului, m-am direcționat către sectorul ONG, sectorul civil. 

Pe vremea aceea prima atracție a fost spre zona socială, am 

lucrat la ASOC – Asociația pentru Asistență Socială – unde am 

avut primele contacte adevărate cu oamenii, pentru că până 

atunci lucrasem cel mai mult cu mașinăriile. Aceasta a fost o 

primă schimbare, dar apoi, în 2001, la o inițiativă a studenților 

de data aceasta, am început și cu partea de natură și mediu 

înconjurător. 

VP. Mai ales că zona Baia Mare era în topul zonelor poluate 

ale României... 

EP. Era o zonă care suferea și era vestită pentru situația 

existentă. Eu am reacționat la această situație tot din prisma 

asistenței sociale, la vremea respectivă, pentru că era de interes 

viața și sănătatea copiilor, afectate de solul care avea acest înalt 

nivel de poluare istorică, acumulată. Și tot pe educație am mers 

și pe vremea aceea, educație pentru sănătate; atunci educam 

părinții și copiii cum să se ferească și cum să stea departe de 

pericolul poluării. Până la urmă, la insistența studenților s-a 

născut Asociația EcoLogic, o organizație de protecția mediului, 

dar cu un scop mai larg, de dezvoltare durabilă. 

VP. Hai să vorbim puțin despre necesitatea educației pentru 

mediu, fiindcă, se pare, noi, în România, nu o conștientizăm 

suficient. Plângem pentru că suferim, dar nu facem aproape nimic 

pentru asta, sau sunt foarte puțini cei care conștientizează, dar și 

acționează. 

EP. Așa este, mergem din inerție, ceea ce nu este bine. Trăim 

într-o epocă consumeristă, a reclamelor, în care tentațiile sunt 

foarte mari și de aceea tentația noastră e să trăim în pas cu epoca, 

să cumpărăm până nu mai știm de noi, până la risipă. Schimbăm 
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foarte des îmbrăcămintea, încălțămintea, mobilierul din casă, 

echipamentele electrocasnice, telefoanele, calculatoarele și așa 

mai departe. În această goană spre noul tehnologic, sau de a fi în 

pas cu moda, nu conștientizăm că lăsăm o amprentă foarte mare și 

negativă asupra a ceea ce înseamnă natură și condițiile de mediu 

în care trăim. Pentru că nu ne gândim, de pildă, în momentul în 

care merg la supermarket și cumpăr ananas, ori fructe exotice, 

care nu cresc la noi, iar ca să ajungă acolo, ele zboară și asta 

înseamnă că au lăsat cea mai mare amprentă ecologică printr-un 

transport; transportul cu avionul, pe cale aeriană deci, creează cel 

mai mare impact. 

VP. Apropo de ceea ce mâncăm din supermarket, citeam 

undeva că aceste legume și fructe sunt produse de fapt în zone 

care nu au pământ și cresc în vată, în vată minerală; sunt 

artificiale, nu au niciun gust... 

EP. Sigur, ele primesc acolo nutrienți, dar nu se compară cu 

ce este în pământ, așa cum nu se compară în niciun domeniu 

naturalul cu artificialul, iar plantele cresc într-un mediu 

artificial, făcut de om, nu de natură. 

VP. Ne aliniem țărilor civilizate, pentru că noi am fost 

obișnuiți cu anotimpurile, cu fructele specifice anotimpurilor – 

de exemplu să faci cura de căpșuni, să faci cura de cireșe etc. 

– or, în țările civilizate le găsești vară-iarnă mereu în raft. Nu 

mai știi dacă acea căpșună este specifică lunii mai sau fiecărui 

anotimp. 

EP. Nu ne dăm seama că această abundență pe care o vedem 

astăzi în marile magazine ne schimbă și stilul de viață. Eu când 

eram tânără, puneam pentru iarnă compoturi, gemuri – de toate. 

Cămara mea arăta ca o minunăție când intram în iarnă. Și uite că 

acum am ajuns să spunem că nu mai facem asta, pentru că le luăm 

proaspete din magazin, pentru că le găsim oricând. Mă gândesc de 

fiecare dată dacă fac bine sau nu, pentru că acolo în subcon- 
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știentul meu știu că nu e corect și încerc pe cât posibil să mă 

limitez sau să mă orientez către oferta locală. Pentru că până la 

urmă aceasta e direcția care poate să ajute; mă ajută pe mine, 

pentru că astfel consum fructele și legumele crescute în zona mea, 

și se știe acum că fiecare zonă are paleta energetică proprie și că 

fructele sau legumele crescute la noi fac cel mai bine pentru 

organism. Pe de altă parte, cumpărând produse locale, ajutăm și 

comunitățile de acolo, ajutăm micii producători, ne ajutăm zona, 

deci contribuim astfel la dezvoltarea durabilă locală. 

VP. Și uite-așa ajungem de la educație la dezvoltare durabilă... 

EP. Ajungem, pentru că toate sunt interconectate până la urmă. 

Educația este extrem de importantă pentru că prin ea putem să 

modelăm comportamentele, să moderăm consumerismul, să 

lucrăm cu atitudinile față de produse și consum, dar și întreg 

comportamentul personal în ansamblu, până la urmă. În general 

nu ne dăm seama, dar dacă vrem să conștientizăm putem să 

măsurăm impactul nostru personal asupra Pământului. Iar acest 

lucru se poate face simplu de către oricine, dacă ne uităm în 

primul rând la ce consumăm, care sunt obișnuințele noastre și ce 

resurse utilizăm. Dacă ne gândim la resurse, trebuie să luăm în 

considerare și consumul de curent electric, a cărui producere 

generează de asemenea o puternică amprentă ecologică. Deci 

monitorizând câte resurse consumăm și dacă ele sunt cu adevărat 

necesare ca și categorie, sau necesare în cantitatea pe care o 

folosim, atunci putem să ne revizuim comportamentul și să ne 

ajutăm; o dată buzunarul (deci să limităm risipa) și apoi să 

reducem impactul asupra naturii. 

VP. Toată lumea civilizată vorbește și de o altă resursă 

esențială: apa și faptul că va fi o criză a apei potabile, pe care 

desigur momentan noi, în România, încă nu o simțim, dar, iată, 

odată cu schimbările climatice și lipsa tot mai frecventă a ploilor, 

deja începem să ne dăm seama cum se schimbă lucrurile, și nu în 

bine. 
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EP. Deja în foarte multe țări criza apei este foarte evidentă, 

mergând la pas cu deșertificarea și cu schimbările climatice. La 

noi încă nu se simte așa acut, dar eu, lucrând în zona rurală, văd 

care este situația în satele noastre de peste Gutâi. În oraș nu ne 

dăm seama, pentru că aici totul este asigurat. Dar dacă este 

secetă prelungită, atunci încep să apară problemele lipsei de apă: 

animalele nu mai pot fi adăpate cum trebuie, grădinile nu mai 

pot fi udate, apoi apar problemele sociale între vecini (pentru că 

în satele noastre apa potabilă este în mare măsură asigurată prin 

aceste captări colective, dar din surse mici, de la câte un izvor – 

pentru o uliță, un drum sau un șir de case de exemplu, care toate 

se alimentează de la același bazin. Iar în momentul în care nu 

mai ajunge la fiecare apa respectivă, apar probleme. 

VP. Sunt și oameni care lasă robinetul deschis, că este apă... 

EP. Da, dar nu numai aceia, Și noi, în momentul în care 

facem baie sau duș, putem face un duș de o jumătate de oră sau 

unul de 10 minute. Sau putem să ne schimbăm bateriile de la 

duș; nu este tot una să consumăm 20 de litri de apă pe minut 

sau doar 9; există capete de duș diferite, cu debit reglabil, deci 

avem instrumente, doar educație și voință să fie. 

VP. Da, sunt lucruri pe care alții le-au învățat deja, noi 

acum trebuie să le învățăm. Eu îmi aduc aminte, cu mulți ani în 

urmă, am avut în vizită două franțuzoaice și când au mers la 

duș, m-au întrebat dacă am mănuși. Nu am înțeles ce mănuși, 

până nu mi-au explicat. Te umezești, te săpunești, freci cu 

mănușa și te clătești, nu lași apa să curgă continuu. 

EP. Ar fi ideal dacă aceste informații ar ajunge sistematic la 

copii și de la copii la părinți. În organizația noastră lucrăm cu 

pensiunile de dincolo de Gutâi, în Maramureșul istoric, pentru 

că în zona noastră avem una dintre primele regiuni de pensiuni 

ecoturistice atestate din țară; facem aceste sesiuni de informare, 

revenind în mod repetat cu informații noi. 
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VP. Și cum reacționează oamenii din zona rurală? 

EP. Poate că nu percutează chiar de prima dată, dar în 

momentul în care vorbim de o activitate economică (chiar dacă 

este de tip familial – o pensiune de familie), în momentul în care 

putem să demonstrăm și să arătăm diferența în bani, diferența 

valorică a unor intervenții de eficientizare, imediat atitudinile se 

schimbă. Iar dacă ne schimbăm atitudinea, suntem într-o situație 

câștig-câștig. Câștigă și omul, câștigă și natura. 

VP. Este foarte important să știi să cultivi ecologic, să știi 

să ocrotești Pământul, să ai grijă ce pui în el, pentru că multă 

lume din dorința de a avea recolte bogate folosește pesticide. 

EP. Cererea este mare, pentru că în ultimii 50 de ani populația 

Pământului a crescut enorm de mult, de aceea e nevoie de o 

cantitate de hrană foarte mare. Doar că deja s-a ajuns la supra- 

producții, față de nivelul de nevoi reale, și uite-așa am căzut în 

capcana risipei. Acesta din urmă este cuvântul de care ar trebui 

să ne aducem aminte în fiecare zi și să monitorizăm într-o zi  

cât de mult aruncăm la coșul de gunoi. 

VP. Sigur noi vorbim acum de risipa personală și cea la 

nivel de gospodărie, dar să nu uităm și de risipa cealaltă, de la 

nivel de economie, de eficiență a proceselor economice – 

politici de genul mai bine arunc hrana decât să afectez 

prețurile – în condiții în care sunt multe zone ale lumii în care 

oamenii mor de foame. 

EP. Este din păcate o practică repetată, mai ales în țările 

avansate economic, acolo unde nu vor să facă concesiuni. Aici 

intrăm deja în domeniul politicilor, este foarte delicat un 

domeniu unde trebuie să dansezi pe sârmă (simbolic vorbind), 

dar eu spun așa: schimbările pot să înceapă la nivel mic, să ne 

gândim prima dată la nivel personal, apoi la nivel de familie, la 

nivel de comunitate și deja astfel facem pași importanți înainte. 
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VP. Cum percepi evoluția domeniului protecției naturii, 

comparativ cu momentul în care ai început activitatea ta în 

această direcție, de ocrotire a naturii, de educație pentru 

mediu? Se simte vreo îmbunătățire, sau dimpotrivă? 

EP. Este o mare diferență și de context – pentru că am început 

în 2001, iată, acum mai bine de 15 ani (interviul a fost realizat în 

2016, n.n.) – dacă ne uităm în urmă, societatea în sine se schimbă, 

ne schimbăm și noi; dar și conjunctura se modifică. Dacă la 

începuturi lucram și eram foarte focusați pe această educație de 

prevenție a intoxicării cu metale grele, ca organizație ne-am 

dezvoltat către latura de conservare, și Asociația EcoLogic de 

mulți ani deja a ajuns custode de arie naturală protejată de interes 

național – Creasta Cocoșului, inițial – iar acum suntem deja în al 

7-lea an, custozi la Situl Natura 2000, Gutâi-Creasta Cocoșului, 

care este o arie mult mai mare și e de interes european. Ca să 

putem să ne atingem țintele în conservare (conservarea habitatelor 

și a speciilor – avem o abundență de viață sălbatică extraordinară) 

trebuie să învățăm să lucrăm cu oamenii. Oamenii sunt cheia, ei 

sunt marii consumatori și practicile noastre sunt modelatoare, atât 

de peisaj, cât și de comportamente. 

VP. Există o oarecare rezistență a omului atunci când vorbești 

despre rezervație naturală, oamenilor li se pare că nu mai au voie 

să intre în zonele acelea. Dar nu e așa, îmi amintesc și eu am 

participat la multe activități ecologice în care le spuneam că omul 

poate să conviețuiască foarte bine cu natura, dacă vrem desigur 

și învățăm cum să facem acest lucru. 

EP. În toate ariile naturale protejate, că este ea rezervație a 

biosferei, parc natural, site natural ori arie naturală protejată de 

mică dimensiune (deci indiferent de statut și forma administrativă) 

în toate există anumite zone. Nu toată suprafața are aceeași 

importanță conservativă; acolo unde sunt speciile cu adevărat 

periclitate, acolo unde habitatul respectiv trebuie să rămână 

neatins, da, acolo sunt zone cu interzicerea accesului omului. În 
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schimb, toate ariile protejate au în interiorul lor, în afara acestor 

zone stricte, o parte de dezvoltare durabilă, care presupune 

menținerea tuturor activităților tradiționale, care au contribuit la 

existența acelei zone, care au format acea zonă. Și aici vorbim de 

pășunat, agricultură, meșteșuguri și așa mai departe, inclusiv 

extragerea masei lemnoase din pădure. Aceasta din urmă de 

exemplu se poate face în mai multe feluri, se poate face astfel 

încât să nici nu se vadă – pentru că se pot extrage arborii care au 

probleme, sau care au ajuns la o vârstă foarte înaintată sau sunt 

uscați. Noi din fericire avem multe păduri în România, iar pădurea 

e o mare resursă și de aceea a fost dintotdeauna o mare tentație, 

una foarte bănoasă. Acolo unde există o resursă, există interes; 

unde există interesul omului, imediat intervine schimbarea. 

Important e să păstrăm un echilibru și să conservăm acele zone 

esențiale, iar acolo unde este pădure de extracție, să se respecte 

modalitățile de extragere care sunt prevăzute în amenajamentele 

silvice, pentru că aceasta este biblia silviculturii, să îi spunem așa. 

VP. Asociația EcoLogic lucrează și cu voluntari? 

EP. Lucrăm și cu voluntari, avem o bază de date cu 46 de 

persoane, dar nu lucrăm cu toți simultan. Implicăm voluntari în 

activități specifice de întreținere a infrastructurii de vizitare în aria 

protejată – de exemplu mergem și refacem marcajele pe traseele 

turistice, schimbăm plăcile uzate de la panouri, indicatoare, facem 

diverse alte lucrări de întreținere necesare. Mai avem voluntari din 

mediul universitar, avem un contract de colaborare cu Facultatea de 

Științe (Centrul Universitar Nord, n.n.), care face monitorizarea 

stării de conservare a habitatelor, iar acei voluntari vin sub 

coordonarea profesorilor biologi, care ne ajută și pe noi. De 

asemenea, mai lucrăm cu voluntari în momentul în care facem 

monitorizarea noastră ca organizație (ne monitorizăm noi pe noi) 

să vedem dacă ne-am atins rezultatele, dacă s-a schimbat ceva în 

percepția localnicilor, dacă oamenii au făcut acele schimbări pe 

care noi le promovăm și alte astfel de acțiuni de teren. 
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VP. Trebuie să observăm că Asociația EcoLogic are în 

denumire două cuvinte foarte importante: „eco” și respectiv 

„logic”. Spune-ne, te rog, ce face asociația voastră, cum 

contribuie ea la conștientizare? Ce ați vrut voi să spuneți prin 

acest nume? 

EP. Am amintiri foarte frumoase de pe vremea când se năștea 

organizația și căutam un nume pentru noul bebe. Au fost multe 

variante, dar aceasta a fost una dintre cele mai interesante, pentru 

că noi ne propuneam o misiune ecologică, însă venind și din 

partea mea inginerească din spate, mi s-a părut că logic sună 

foarte bine. Am avut și norocul că denumirea era disponibilă la 

nivel național. Referitor la activitate, noi suntem mândri de ce am 

realizat, asta probabil și datorită faptului că am rămas în acea zonă 

și nu ne-am întins foarte mult, am reușit să punem bazele unei 

activități foarte serioase și am continuat să tot clădim pe această 

bază. Dar este o poveste frumoasă care se scrie acolo în zona unde 

lucrăm și nouă ne face mare plăcere. 

VP. V-ați ales voi în mod special zona, pentru că este un 

mediu foarte frumos acolo, cu natură deosebită, cu tradiții 

extraordinare? 

EP. Nu știu dacă am ales noi zona, ori zona ne-a ales pe noi. 

Totul a pornit de la faptul că eram îndrăgostiți de munte și în 

special de zona Crestei Cocoșului și ne-am dedicat mult timp 

zonei; desigur pe vremea aceea (înainte de a fonda noi 

organizația) aria aceea avea deja un statut de zonă protejată, dar 

nu era nimic organizat în stilul actual, adică nu exista legislația 

care să permită darea în custodie, sau să poți să te simți 

responsabil pentru aria respectivă. Dar noi am făcut lucrurile să 

se întâmple. Am început să lucrăm pe traseele turistice prima 

dată, după aceea am văzut că zona aceea protejată nu este așa 

ceva abstract, al nimănui, ci are terenuri comunale, proprietăți 

private, precum și gestionari locali ai resurselor (de exemplu 

ocoalele silvice), și atunci ne-am dat seama că orice demers de 
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conservare făcut de unul singur nu ține, deci trebuie colaborat 

cu ceilalți, cu toți cei interesați, într-o formă sau alta și deja 

implicați acolo, cei care sunt proprietarii de drept din zona 

respectivă și folosesc resursele ei. De aceea ne-am lărgit raza 

de acțiune, ca să cuprindem și comunitățile care au în teritoriul 

lor administrativ această arie protejată. 

VP. Cu cine a fost cel mai greu de lucrat? – iată sunt 

autoritățile publice, oamenii, ocoalele silvice... 

EP. Nu pot să spun că am avut greutăți la modul real. Cu 

ocoalele silvice chiar nu avem niciun fel de probleme. La nivelul 

sit-ului Natura 2000 Gutâi – Creasta Cocoșului (care e mult mai 

mare decât efectiv aria protejată Creasta Cocoșului, care are doar 

50 ha), practic cuprinde întreg Masivul Gutâi, avem și zone 

împădurite, care sunt gestionate de două ocoale silvice – Mara și 

respectiv Baia Sprie. Amândouă ocoalele sunt certificate FSC, 

ceea ce înseamnă că este garantat managementul responsabil al 

pădurilor respective, și din acest punct de vedere suntem foarte 

norocoși. Totuși, am avut și o greutate, o provocare care ne-a 

generat o foarte mare supărare, din cauza focului, care a apărut 

acum doi ani și jumătate, care a pornit din afara ariei protejate, de 

pe o fâneață privată, dar cum a ajuns acolo încă nu se știe nici 

până în ziua de azi. A fost o anchetă foarte serioasă pe această 

temă, dar care încă nu s-a finalizat. Focul a urcat de pe pajiște în 

pădure, interesant e că pădurea de fag nu a ars, dar a ars vegetația 

de sol și astfel focul a urcat până sus în stâncărie, la Secătura, 

după care a mai mistuit 62 de hectare de ienupăr, care este un 

habitat important pentru zona alpină. A fost foarte trist, incendiul 

a durat 50 de zile, fiind foarte greu de oprit pentru că nu există căi 

de acces în zona de creastă (doar poteci), nu există sursă de apă 

acolo sus, apoi a contribuit și vântul foarte puternic în acea 

perioadă, incendiul a izbucnit în 6 august, după o perioadă de 

aproape două luni de secetă, totul era uscat, iar partea de tufărișuri 

este  așezată  pe un  sol  foarte  scheletic,  practic  stâncărie,  ca un 
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covor de rădăcini care a ars mocnit foarte multe zile, încontinuu. 

A fost greu de tot, am avut parte de o mobilizare exemplară la 

momentul respectiv, pentru că atunci alături de ocoalele silvice s-a 

creat și un comitet special pentru situații de urgență la nivel de 

județ, s-a implicat și ne-a ajutat foarte mult și Prefectura 

Maramureș. 

VP. La a strica, la a fi neglijenți, se pare că ne pricepem. 

Cum decurge regenerarea? 

EP. Merișorul, afinul și vegetația ierboasă se regenerează 

mai repede, în schimb ienupărul nu. El a rămas acolo ca un 

martor de responsabilizare în continuare. 

VP. Da, totul se reîntoarce la responsabilitate, și la turism 

responsabil și la folosirea Pământului sau îngrijirea lui în mod 

responsabil... 

EP. Una dintre direcțiile pe care noi am mers cu munca în 

comunități a fost să încercăm să oferim alternative generatoare de 

venit pentru localnici, astfel încât presiunile venite din partea lor 

să nu afecteze habitatele și resursele ocrotite pe care le avem 

acolo. Dar totdeauna când ceri ceva de la cineva, trebuie să-i și 

oferi ceva la schimb. De aceea noi ne-am dus către aceste 

comunități cu oferta, sau mai degrabă planul (și pentru noi era un 

plan la momentul respectiv), prin care să facem un turism 

responsabil, un ecoturism, să vedem cum putem să-l dezvoltăm. 

În satele respective deja exista o deschidere spre turismul rural, 

dar turismul rural nu este ecoturism. Pensiunile agroturistice oferă 

posibilitatea de a participa la viața de zi cu zi a gospodăriei, dar o 

pensiune ecoturistică este mult mai mult de atât. Ea presupune o 

întreagă organizare, fundamentată pe alte criterii, pe aceste criterii 

de eficientizare a utilizării resurselor și conține o ofertă îmbogățită 

pentru turiștii care se cazează acolo cu activități de tipul outdoor. 

Deci activități cât mai mult în natură. În ultimii ani am mers mult 

pe dezvoltarea cicloturismului. 
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VP. Cine face ghidajul, cum alegeți traseele? 

EP. Facem și ghidaj, dar ca să putem ajunge aici, să avem 

serviciile proprii, să putem să deschidem piața pentru pensiunile și 

comunitățile în care noi lucrăm, a trebuit să așezăm partea de 

infrastructură prima dată. Adică din perspectiva ecoturismului, 

infrastructura înseamnă să ai acele trasee care te duc și 

accesibilizează zonele interesante din punct de vedere al naturii, 

pentru că nu vorbim de ecoturism doar în arii protejate, deși 

statutul de protecție conferă o atracție mai aparte, și dă turistului 

un sentiment special. Dar în zonă întreaga natură este deosebită și 

avem turiști inclusiv din străinătate, care vin tocmai pentru 

bogăția pajiștilor, biodiversitatea lor, așa că facem turele cu ei 

urcând până la altitudini de peste 1000 de metri și analizăm pe 

fiecare etaj cum se schimbă compoziția floristică și care sunt noile 

plante, lucruri deosebit de interesante și apreciate de ei. Noi, din 

păcate, nu le mai apreciem așa de mult pentru că trăim în 

permanență cu ele. 

VP. Într-o zi, când treceam Gutâiul, cu copiii mei, veniți din 

State, Horațiu exclama uimit, privind la frumusețea din jur: 

dacă americanii ar avea peisajul acesta, ar pune bariere, ar 

taxa turismul și ar ști să facă bani din minunățiile astea pe 

care le avem noi aici. Noi ne-am obișnuit cu ele, sunt ale 

noastre și nu le mai prețuim la adevărata valoare pe care o 

merită și din acest motiv nici nu le ocrotim cum trebuie. 

EP. Ca răspuns la ceea ce spunea ginerele tău, trebuie să 

subliniem că americanii sunt cei care finanțează dezvoltarea 

destinațiilor de ecoturism în România, prin Fundația Româno- 

Americană, împreună cu Fundația pentru Parteneriat, din 

România. Ei au ales să finanțeze 7 destinații de ecoturism din țară, 

iar noi suntem printre primii care am fost și atestați de către 

Autoritatea Națională pentru Turism. A fost o acțiune sinergică, să 

spunem așa, la nivel de autorități centrale, minister și interesul 

finanțatorilor pentru aceste zone, care sunt într-adevăr de o 
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valoare inestimabilă. De la ei noi am primit finanțare pentru 

dezvoltarea de infrastructură, pentru dezvoltarea rețelei de 

ecoturism, iar în această rețea avem 21 de pensiuni, dintre care 11 

sunt deja cu atestate și certificate în ecoturism (deci avem și un 

sistem de certificare în ecoturism pentru pensiuni și pentru tur- 

operatori din România – sistemul se numește EcoRomânia – 

gestionat de către Asociația de Ecoturism din România). Acum 

avem parte de o mobilizare exemplară (ceea ce nu s-a întâmplat 

cu mulți ani în urmă), apropo de diferențele dintre cum am lucrat 

noi la începuturi, în urmă cu 10-15 ani și în ce direcție mergem 

acum. 

VP. Natura e frumoasă pentru orice ochi care o privește. 

Am observat însă că zonele acestea protejate atrag mai mult 

străinii. Ce fel de turiști aveți în aceste zone? 

EP. Noi facem monitorizare, din noiembrie 2014 am primit 

atestatul de monitori, chiar dacă atunci la primire nu am putut 

bifa toate cele peste 200 de criterii (atât de multe criterii sunt 

necesare ca să primești certificare deplină, un atestat atât de 

valoros pentru zona în care lucrezi), dar în continuare lucrăm 

cu pensiunile respective, iar turiștii au fost, în trecut, în procent 

mediu de 60%, sau chiar mai mult, străini, dar începând de anul 

trecut, balanța s-a echilibrat la 50-50%, străini și români. Adică 

se trezește România, se trezesc turiștii români să aprecieze 

valorile patrimoniului nostru și oferta turistică existentă, care 

deja e de calitate superioară, pentru că o ofertă ecoturistică vine 

la pachet nu numai cu, să spunem, mâncare preparată din 

ingrediente locale, ci conține o diversitate de programe pentru 

timpul liber, și pentru experiențe mai complexe și complete 

asistate de ghizi. 

VP. Organizația voastră este totodată și administratorul 

Drumului Verde al Moștenirii Maramureșene (și proiectul acesta 

are o denumire foarte frumoasă). Care este traseul acestuia și ce 

să înțelegem prin Drumul Verde? 
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EP. Prima dată aș dori să spun câteva cuvinte despre ce 

înseamnă un drum verde. De fapt este o inițiativă turistică venită 

tot dinspre cei care știu să facă turism cu adevărat ecologic, adică 

dinspre americani. Dar Europa a preluat acest concept și 

actualmente există multe drumuri verzi în Europa. Drumul nostru 

verde a venit ca o primă ofertă turistică menită să atragă vizitatorii 

în zona rurală în care lucrăm și în zona ariei protejate, astăzi el 

constând într-un traseu de 88 de kilometri, care conectează 7 arii 

protejate, cu 7 sate reprezentative din perspectiva patrimoniului 

cultural. Sigur, nu am avut în vedere o anumită semnificație 

numerologică, pur și simplu așa s-a nimerit, așa au stat stelele pe 

cer la nașterea acestui proiect. În ce privește patrimoniul cultural, 

trebuie să ne referim la civilizația lemnului, la bisericile din lemn, 

la gospodăriile care sunt majoritare din lemn în acele sate; de 

asemenea meșteșuguri tradiționale, instalații de tehnică țărănească 

în continuare funcționale (în uz cotidian, nu ca muzeu), lucruri 

care încă se păstrează vii, în acțiune. Noi am încercat să le 

promovăm, să oferim acea infrastructură interpretativă minimă 

pentru turiști, întrucât sunt foarte multe grupuri străine care vin să 

ne viziteze și poate ghizii lor nu totdeuana sunt la fel de bine 

pregătiți din punct de vedere al informației pe care trebuie să o 

transmită. De aceea am pus panouri interpretative la complexul de 

tehnică țărănească de la Sîrbi, acolo unde găsim: moara de apă, 

vâltoarea, piua, batoza (și așa mai departe), toate făcute din lemn 

și acționate de puterea apei. Aici putem admira și inteligența 

nativă a țăranului român, care a știut să construiască astfel de 

instalații, la care vorbim de eficiență energetică 100%, precum și 

de amprentă ecologică zero, aspecte care în ziua de azi, cu 

tehnicile moderne, sunt foarte greu de obținut. Drumul Verde, 

așadar, este un traseu turistic foarte bine dotat cu infrastructura 

orientativă formată din marcaje, panouri descriptive, indicatoare, 

ceea ce face ca turistul să poată parcurge întreg drumul fără 

asistență, fără ghidaj, are informațiile necesare. În ceea ce privește 

obiectivele turistice de pe traseul drumului, aceste informații 
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detaliate sunt puse pe internet, pe pagina web a Drumului Verde, 

dar există și broșuri de tipul ghid de buzunar, distribuite prin 

pensiuni. 

VP. 88 de kilometri e un traseu lung și greu. Ați avut turiști 

care să străbată întreg drumul? 

EP. Da, există și români, dar în special străinii sunt foarte 

interesați de acest drum; e foarte distractiv, ei trimit mesaje de 

la fiecare punct de interes la care ajung și ne țin la curent, ne 

spun cum se simt, că sunt bine – fiindcă am avut și turiști care 

se aventurează de unul singur, cu cortul și parcurg astfel întreg 

drumul. Mulți se duc și în ariile protejate, dorm sub cerul liber, 

își prepară mâncarea la fața locului și evident simt nevoia să 

comunice, să împărtășească emoțiile lor din acele momente. 

Evident și pe noi ne bucură și suntem prin diversele forme de 

contact, la dispoziția lor oricând. 

VP. Am fost într-un an în zona Izvoare, o zonă foarte 

frumoasă, dar care din păcate nu este ocrotită de oameni; erau 

turiști în zonă și deși existau vetre de foc amenajate, fiecare a 

ținut să își facă vatra lui în altă parte și mi-am dat seama că mai 

avem mult de lucrat pe partea de educație și responsabilizare a 

românilor. 

EP. E o chestiune de educație și de modelarea comportamentelor, 

iar această modelare este cel mai greu lucru, uneori durează o 

viață de om ca să ajungem acolo. Probabil că noi, românii, am 

început mai târziu decât alte țări mai dezvoltate. Este un lucru 

foarte bun să mergem în natură, ne ajută pe multiple planuri, în 

special în zonele de văi, în zonele de păduri; pădurea are efecte 

extraordinare deopotrivă asupra corpului, dar și psihicului nostru. 

Acum aceste lucruri deja se învață în școlile din lume, despre 

silvoterapie, despre echilibrarea energetică, vindecarea fizică și 

psihică prin puterea arborilor, a uleiurilor volatile, a aerului și 

așa mai departe. 
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VP. Iată câte beneficii ne oferă Natura, astfel încât ar trebui 

ca și noi să fim mai responsabili, să îi oferim dragostea, 

respectul și grija noastră. Să ne gândim că nu avem decât un 

singur Pământ, să avem grijă de el, să îl ocrotim și conservăm 

ca să putem să-l lăsăm moștenire generațiilor viitoare cel puțin 

la fel de frumos cum este el acum, dacă nu chiar într-o stare de 

mai bine, la care să ajungă iată, cu ajutorul nostru, al 

oamenilor treziți și reponsabili. 
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VIII. Misiune și vocație în profesia de dascăl 

 
 

VP. Din când în când, simțim nevoia să vedem cât bagaj 

impresionant ne pune viața pe umeri, pentru că se adună din 

copilărie până la maturitate, și la a doua tinerețe să facem un 

bilanț la ceea ce vedem, la ceea ce credem că am făcut bine, să 

privim cu speranță înainte și să tragem concluzia că viața este 

frumoasă în oricare dintre etapele ei. Spuneam eu cu altă 

ocazie că vârsta omului nu este nici o calitate, nici un defect, 

câtă bucurie dăruiești, câtă bucurie primești, aceasta se 

transformă în bucuria vieții. Și bucuria nu are vârstă. 

Despre viață vom vorbi astăzi, într-un anotimp al întrebărilor, 

pentru că anotimpul acesta este anotimpul întrebărilor pentru 

invitatul de astăzi. Îi spun bun venit profesorului Vasile Leschian, 

pe care îl știu de multă vreme. 

VL. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. 

VP. Viața e frumoasă în oricare dintre etapele ei, la mulți 

ani întâi și întâi, să le spunem telespectatorilor că în aceste zile 

Vasile Leschian a împlinit o frumoasă vârstă, îi dorim sănătate 

și să rămâneți la fel de ancorat în realitate pentru că mintea 

trebuie să fie pusă la lucru, să aibă ce să spună, pentru că 

Vasile Leschian, de o viață întreagă, a avut ce să spună. 

VL. Mulțumesc pentru urare, pentru gândurile bune, pentru 

faptul că trebuie să medităm într-adevăr asupra unui traseu de 

viață. Viața este visul sufletului nostru, spunea prea bine Mihai 

Eminescu. E un traseu pe care îl urmărim și în care încercăm să 

ne risipim dacă se poate, frumos și cu folos. 

VP. Așa cum a făcut și profesorul Vasile Leschian. Einstein 

cred că spunea că viața este un miracol, unii spun că este un 

miracol, alții nu spun același lucru, însă oricum ar fi, viața 

este, cu adevărat, frumoasă. 
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VL. De acord. Traseul unei vieți înseamnă pași, de la 

învățarea pașilor în copilărie și până la pașii cu gând, judecată, 

cu echilibru spre atingerea unor țeluri pe care le avem cu toții. 

Sădim un pom, ne uităm cum crește, creștem copii, vedem cum 

dau roade, iar noi ne retragem la un moment dat, făcând loc 

celor care vin după noi. Viața nu are finire, pentru că noi 

efectiv trăim, genetic vorbind chiar, prin urmași, așa că Blaga 

spunea foarte bine, venim de undeva cu gena dispariției în noi 

și de ce am fi triști pentru că urmează ce urmează, o finire, 

pentru că așa suntem construiți. 

VP. Așa, dacă privim în urmă la viața lui Vasile Leschian, 

frumoasă, bogată, inspiratoare, generatoare de idei, ce se vede 

cel mai mult din acest traseu? Din copilărie, spre adolescență, 

mergând la maturitate. Despre tot ce se întâmplă în viața 

omului, la urma urmei. 

VL. Vedeți, timpul are limitele lui, timpul cuantic pe care îl 

măsurăm, timpul psihologic care, aici, trece enorm de repede, 

și timpul etern, cel cosmic, dar din timpul nostru măsurabil și 

cel psihologic, cred că vârsta copilăriei, cu care începem, cu 

toții sub auspiciile acestui sentiment, că lumea este imensă, 

mare și fără griji, și până la maturitate, e un drum. Copilăria e 

inima tuturor simțirilor, a trăirilor noastre profunde, ea te 

marchează. Rădăcinile acolo sunt și ale mele, sunt dintr-un sat 

de lângă Baia Mare. Îmi amintesc de zburdălnicia vârstei, eram 

un copil deosebit de energic, de ager, și coalizam în jurul meu 

pe cei de vârsta mea și pe cei mai mari, chiar și din acest  

spațiu. La școală am descoperit miracolul lumii, al cărților, al 

învățării, am avut parte de dascăli români inspirați și cu știința 

de a face pe alții să învețe. Am învățat să citesc încă de la, 

poate mai devreme, mult mai devreme, la 5 ani și jumătate, 6 

ani, când împreună cu surorile mele mergeam la școală, pentru 

că părinții aveau de lucru, și nu aveam cu cine să stau. 

Învățătorul m-a tolerat în clasă, iar eu, în loc să mă joc, mă 
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jucam cu privirea atentă la ceea ce se întâmpla în școală. Ce pot 

să spun, acesta a fost primul pas, am plecat de acolo să învăț 

carte, mi-a plăcut acest lucru, apropo în școala primară am 

jucat și într-o piesă de teatru, numită „Învățătorul”, și poate de 

acolo s-a tras și ce a urmat apoi. Ce vreau să spun este că am 

plecat la oraș cu o traistă țărănească, țesută de mama în război 

și personalizată de surorile mele, cu inițialele numelui și legată 

cu două nuci în spate și cu frânghii. Cu ea am făcut naveta în 

primii ani, clasele V-VII, la liceul "Gheorghe Șincai". Pe jos, 

dus și întors, zilnic, până când venea iarna, apoi am stat în 

internat și gazdă, așa am terminat clasele gimnaziale. Atunci se 

făceau 7 clase. Am avut colegi orășeni, dar nu m-am lăsat lor și 

am terminat, zic eu, cu bine această etapă de școlarizare, având 

profesori, și atunci, ca și azi, poate eminenți. Îmi aduc aminte 

de Pia Dragoș, care ne-a învățat limba și literatura română, 

atunci am aflat pentru prima dată despre Eminescu. Predând 

apoi biologia, profesorul Sălăjan, spre exemplu, pe fiecare 

bancă aproape găseam la oră o plantă vie; ulterior, aduceam și 

noi plante, deci cu material didactic vizual, așa învățam carte. 

De asemenea, și la celelalte materii. Am dat examen în 

continuare în clasa a VIII-a, dar după o lună, am fost deturnat. 

A venit o comisie de la Careii Mari, Școala Normală cum i se 

spunea atunci, s-a făcut școală mixtă în '54, până atunci era doar 

de fete, și m-am dus acolo, singur pe tren, și am urmat școala 

pedagogică, o școală mai deosebită. Păcat că în zilele noastre s-a 

renunțat la structura aceasta a școlii, care pregătea oameni pentru 

a-i învăța pe alții. Am învățat acolo cum să învățăm să îi învățăm 

pe ceilalți. În  afară de informație, am primit o pregătire 

extraordinară în domeniul  psihologiei, pedagogiei, practicii, 

metodicii. Fiecare obiect de studiu era însoțit de metodica 

predării, am avut clase de aplicații, profesori minunați, majoritatea 

în exil de la Cluj-Napoca. Livia Borlea, spre exemplu, ne-a învățat 

adevărata istorie a României. Apoi la română, Paul Suceveanu, el 

însuși scriitor, poet, aproape necunoscut azi, apoi alții și alții, 
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profesorul Oros, de psihopedagogie, Vera Ambruș, care era 

directoare, și care apoi a venit la Baia Mare și a întemeiat aici 

școala de educatoare. 

VP. Ca o curiozitate, trebuie să spun, primul meu articol 

când am venit în Maramureș, l-am scris de la liceul pedagogic 

de la Baia Mare, despre Zamfira Deac, ea era educatoare, 

avea oră de aplicație. Am rămas prietene pe viață. 

VL. Era o școală, poate o premieră a pregătirii educatoarelor 

de grădiniță și ulterior, extraordinară. Ce vreau să mai remarc 

de la școala pedagogică: a fost înzestrată cu o bibliotecă 

excepțională, școala are tradiție veche, în prelungirea celei de  

la Oradea Mare, acolo biblioteca avea două compartimente, 

unul ținut sub obroc, sub o cheie. Până când a venit bibliotecar 

un profesor care știa vreo 14 limbi, în ultima parte a vieții 

vorbea în toate limbile, crezând că noi, elevii, și colegii știm 

vreuna, și atunci l-au detașat la bibliotecă. Când a ajuns acolo, 

a tăiat lacătul și am pătruns într-un univers extraordinar. 

Eminescu atunci era studiat prin trei poezii (ca și astăzi), aici l- 

am descoperit. Am dat de marea bibliotecă cu cărți, literatură 

română și universală. Așa am aflat despre Eminescu, faptul că  

a scris inclusiv proză, așa am dat de Blaga, Bacovia, Ion Barbu, 

Arghezi, poezia interbelică și ulterioară, cât și literatura 

universală, începând de la tragicii greci, trecând prin literatură, 

capodopere, pe care ni le dădea, după-amiaza să le citim. 

VP. Ce mult contează profesorul pentru educație și formarea 

elevului! 

VL. Enorm contează și asta se vede ulterior. Școala ne-a 

pregătit, nu doar teoretic. Informația teoretică o uiți. Psihologia 

spune că după șase luni, era odată, astăzi poate s-a redus și această 

temporalitate, cunoștințele se uită, trebuie reîmprospătate, ei bine 

uitam, dar ni le-am reîmprospătat mereu. Școala a fost un laborator 

de formare a noastră, aveam inclusiv clase de aplicații, am făcut 
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practică pedagogică. În ultimul an, am predat la școlile arondate, 

câte doi elevi sub îndrumarea învățătoarei de la clasă și, evident, a 

metodiștilor de la școală, predam efectiv, așa că atunci când am 

ajuns la catedră în primul an, pentru noi nu a fost un secret pasul 

următor. 

VP. Ce înseamnă întâlnirea învățătorului cu copilul căruia 

îi pui creionul în mână, întâi să facă litere, apoi să citească…? 

VL. Îmi aduc aminte că prima oră din primul an de învățământ 

am avut-o aici în apropiere, la Coruia, comuna Săcălășeni. Ei 

bine, când am intrat în clasă, am luat clasa întâi deliberat, să îi pot 

duce mai departe, la prima oră mai așteptam să mai intre cineva, 

cineva dintre colegi și m-am trezit singur acolo, dar a fost 

bine...Vreau să spun că cea mai mare satisfacție a dascălului, a 

învățătorului, e aceea a pornirii de la 0. În clasa I, la terminare, 

după clasa I, am avut cele mai mari satisfacții. Atunci nu erau 

grădinițe – copiii veneau direct pe băncile școlii. Veneau fără să 

știe nimic, practic doar cu experiență din familie. Am început de 

la caligrafie, și până la finele anului să știe a socoti, citi și să poată 

conversa în limba română, nu cea din sat, ci cea literară. Eu îi 

numesc pe toți, învățători, profesori, de gimnaziu, de liceu, chiar 

și universitari, dascăli, pentru că, în opinia mea, între aceste cicluri 

de învățare trebuie să existe o continuitate. Profesorii de gimnaziu 

trebuie să știe pe ce clădesc. Eu am trecut prin toate aceste faze, 

am predat la gimnaziu, am predat la liceu, și visul meu ar fi fost să 

predau la o școală de învățători, să îi învăț și eu cum am fost 

învățat de profesorii mei. 

VP. Și nu s-a împlinit visul? 

VL. Nu s-a împlinit pentru că nu a fost să fie. Aici, la Baia 

Mare, am urmat alte traiectorii. Ca învățător puteam rămâne la 

țară, am făcut peste 4 ani la catedră și poate că rămâneam, dacă nu 

intervenea un șoc în viață, știu eu, colectivizarea agriculturii; am 

fost forțat să ies din clasă brutal, să îl lămuresc pe tata, care nu 
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voia să se înscrie în colectiv, și nu m-am întors în clasă decât după 

vreo 4-5 zile, când trebuia să vin cu cererea iscălită, să o pun pe 

masă. Iar tata a spus: băiatul meu, aici e cererea, dar eu nu mă 

înscriu până nu se înscriu gospodarii satului. Am revenit la clasă 

comițând un fals pe cerere, cu o aprobare, deși nu semnase, dar 

am văzut că nu am viață bună. Au intervenit și alte probleme, care 

m-au determinat, ca în vară să dau examen la Institutul Pedagogic 

de 3 ani din Baia Mare, la secția filologie. Am intrat, am fost 

student 3 ani la cursurile de zi, am fost avid de cunoaștere, cu 

profesorii în primii ani majoritatea veniți de la Cluj, ca urmare a 

extinderii; și profesorii s-au apropiat de noi. Majoritatea dintre noi 

eram cu stagiu în învățământ, mai copți, să spun așa, și ne-a fost 

mult mai ușor, s-a văzut diferența între ce făceam noi, știam să ne 

sistematizăm altfel învățarea, materia, totul. 

VP. Nu v-ați mulțumit cu institutul și ați mers tot mai 

departe. Dorința de a ști e binefăcătoare pentru ființa umană. 

VL. Da, am terminat cu bine institutul, trebuie să mă laud că 

nu are cine să mă mai laude acum, am terminat șef de promoție, 

cu bursă republicană, prima în Baia Mare. Când luam bursa, 

mergeam în centrul vechi, în ziua respectivă nu mâncam la 

cantină, cu toți colegii mei și prietenii din ceilalți ani, inclusiv de 

la matematică, științe naturale, și luam masa acolo. Nu era mare 

lucru, un grătar sau niște mici, cu vin de Seini, pe butuci de 

lemn, într-un subsol. Dar eram împreună. Asta conta. Am 

continuat apoi la Cluj, cu unii profesori de la Baia Mare, dar și 

cu noi materii, acolo am învățat rigoarea cercetării științifice, 

care m-a atras. Profesori precum A. E. Baconsky, preda 

literatura română contemporană, dar cu alte criterii decât cele ale 

vremii, preda adevărata literatură fără reticențe. Am învățat 

mult; teoria literaturii de la Ion Blaga, un dascăl atât de riguros, 

care spunea: priviți literatura ca o evoluție a formelor, 

conținuturile sunt aceleași, forma contează, felul în care scriu 

unii, spre deosebire de ceilalți. Stilul e omul. Apoi am învățat de 



Viorica Pârja * Caleidoscop de simboluri ale devenirii umane 

129 

 

 

la alții și alții. Am terminat acolo cu 10. În comisie fiind și 

Mircea Zaciu, Curticeanu, și am dat examenul de stat cu lucrare 

cu subiectul din istoria presei, un lucru care m-a pasionat și 

ulterior. Clar am avut preocupări, am scos și o carte despre 

ziaristica sătmăreană, o carte despre revista "Afirmarea", apărută 

la Satu Mare între anii ‘36-’40, până la cedarea Ardealului, o 

luptă acerbă pentru cuvânt românesc la granița țării unde se 

vorbea încă, și la Satu Mare și Maramureș, într-o limbă în care 

se pronunța în general cu accent pe prima silabă. 

În învățământ, satisfacțiile ți le cauți singur, că prea puțini ți 

le acceptă alții, sau ți le dau alții. Ce să mai discutăm despre 

aceste lucruri pentru că evaluarea muncii noastre, a dascălilor, 

se face la scadențe îndepărtate, nu pe moment, rezultatele se 

văd în timp, cum ai reușit să pregătești generațiile de elevi 

deveniți oameni. În sensul acesta, am devenit dascăl, am 

încercat să combin ce am învățat în școala normală, în 

facultate, inclusiv lucruri de care se feresc mulți azi, pedagogia 

sec. al XX-lea, în care s-au făcut experimente în lume, dar 

trebuie să adaugi de acolo ce este viabil, adaptabil, la cerințele 

școlii, dar și a materiei cu care lucrezi – copilul, elevul; cu ce 

vine, ce reușești, și ce ferestre îi poți deschide către cunoaștere. 

Școala nu trebuie să fie – și sunt de acord cu cei care spun – o 

rememorare, o redare a materiei, după cum unii o predau sau 

din cărți, cu aserțiuni critice, fiind vorba de literatură, ci și să 

treacă prin filtrul personal al elevului. Și în sensul ăsta eu am 

încercat să fac altceva, am încercat să adaptez formule de 

predare din ce am văzut în alte părți, de la cursuri de pregătire 

personală periodice, grade didactice, metodologii noi, și să le 

adaptez, inclusiv am învățat de la profesorii din liceu alături de 

care discutam și predam, despre metode de învățare a limbii 

engleze, debate-ul cum spuneau ei, convorbire și așa mai 

departe, proces cinematografic, inclusiv bulversam clasa, o 

aranjam altfel, inclusiv sub formă de amfiteatru, ori pe grupe, 

6, 5 mese, 4, 6, cu elevii care au ajuns să fie 35-36 într-o clasă, 



Viorica Pârja * Caleidoscop de simboluri ale devenirii umane 

130 

 

 

când pedagogia, psihologia, metodologia școlii zice 25 de elevi 

într-o clasă. Ei bine, munca pe grupe a fost altceva. 

VP. Am vorbit până aici despre profesorii lui Vasile Leschian. 

Cum a fost relația profesorului Leschian cu elevii lui? Ați spus că 

ați încercat să predați copiilor lucrurile frumoase pe care le-ați 

deprins. Care sunt diferențele între generația lui Vasile Leschian 

din școală și generația în care Vasile Leschian a fost profesor? 

VL. Și școala, ca și alte lucruri din viața noastră, e în evoluție, 

în transformare. Școala de ieri pe care am făcut-o, și școala la  

care am predat până după anii '90, când m-am pensionat, dar la 

care nu am renunțat total. Vreau să spun că și mâine m-aș duce 

din nou să predau lecții, cu mâinile în buzunar... Am făcut-o opt 

ani după ce m-am pensionat, predând literatura română și 

literatură universală. Școala de ieri a însemnat, cred, și sunt în 

asentimentul multor colegi de-ai mei cu care am relaționat și încă 

o mai fac și astăzi, inclusiv tineri, a însemnat disciplină, rigoare, 

învățare, a însemnat cunoaștere individuală a elevului, o relație 

firească aș spune eu, școală-elev-părinți, în care profesorul, 

dascălul este singura entitate științifică din această relație, cu 

studii. A învățat pentru asta zeci de ani, inclusiv prin experiența 

anterioară. Pregătirea dascălilor este, în opinia mea, pentru a 

preda, foarte importantă. Facultatea, universitățile te pregătesc în 

primul rând sub aspect teoretic, mai puțin sub cel al practicii, 

metodologiei și așa mai departe. Văd această diferență între ce am 

făcut noi și ce fac generațiile actuale, căci nu am fost străin, 

inclusiv de studiile universitare, pentru că am avut contact cu 

sectorul. Ei bine, școala de astăzi a părăsit anumite elemente de 

structură închegată a ei, s-a diluat, hai să spunem, în ultimii ani, 

prin desele reforme, schimbări, de la o zi la alta. 

VP. Cred că a fost ministerul cu cei mai mulți miniștri din 

perioada postdecembristă! 
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VL. Exact, asta ca și asta, dar universitatea de aceea pregătește 

metodologic pe cei care vor ajunge la catedră. Excepție făcând 

cele cu profil strict aplicabil didactic, unde vin cadre din alte 

sectoare, ingineri și alte profesii. Ei au nevoie de module metodice 

opționale... Nu poți să îi dai unui copil o pâine întreagă s-o 

mănânce deodată, trebuie să o tai frumos, să știi cum și când, să 

nu îl îneci, să știi să îi dai pas cu pas dumicătură, ca și prescura, 

dacă mă pot exprima așa, ca la biserică, împărtășania. Ei bine, 

acești dascăli nu sunt pregătiți pentru așa ceva, iar efectul e și 

următorul: am văzut și vedem zilnic examene care s-au dat, pentru 

atestare, grade, intrare în învățământ, în care subiectele, pe bună 

dreptate, se cere și metodologie, pedagogie didactică, metoda de 

predare, care e jumătate din apreciere. Ori el nu e pregătit și cei 

care dau examenele sunt în primii ani de învățământ, să acceadă la 

un post. Ei bine, nu e vinovat dascălul, în opinia mea societatea e 

vinovată, ministerul, sistemul de învățământ, care nu îl pregătesc 

pentru așa ceva, nu se insistă pe așa ceva. 

Când predam la Colegiul Eminescu, a venit profesorul Oros 

să ne roage să facem grupe de lucru, eu și colegii mei, și să îi 

îndrumăm să devină dascăli. Am observat, am constatat, cu 

mare tristețe că sunt slab pregătiți din acest punct de vedere. Iar 

calitatea se vede în capacitatea elevilor de adaptare la realitatea 

care nu seamănă cu școala. 

VP. Nici selecția nu mai este ceea ce ar trebui; pentru 

învățământ, și pentru sănătate, trebuie să ai chemare, că altfel 

nenorocești generațiile. Am spus asta ori de câte ori am avut 

prilejul. 

VL. Ai perfectă dreptate. Noi eram selectați la școala normală 

foarte serios. Trebuia să știi să cânți, să reciți, să fii puțin actor. 

Da, un dascăl trebuie să fie puțin actor, să știe când și cum să 

transmită, cu pasiune. Ei bine, școala de astăzi, în comparație cu 

ce spuneam anterior, eu o văd într-o evoluție firească, doar că nu 

se adaptează la cerințele actuale ale vieții. De exemplu, conținutul 
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obiectului de învățământ, să luăm limba și literatura română. 

Acestea sunt rămase împietrite, limba română ca obiect de studiu 

nu se mai aplică în școală, se termină studiul în clasa a VIII-a. E 

firesc? 

VP. Se vede după cum știu să scrie. Nu se mai face gramatică, 

nu se insistă pe regulile gramaticale și vrem să facem performanță. 

Performanță în agramatisme? 

VL. Becalizăm, iertare să îmi fie, și vanghelizăm, ca să nu 

mă refer la ultimul prim-ministru, limba română, o mutilăm,  

Cu ideea preconcepută că toată lumea știe să vorbească, am 

scos-o din studiu. Când generații de mari oameni ai acestei țări 

au luptat pentru limba literară românească, pentru aplicarea 

osaturii ei, gramatica limbii române, să știi cum să vorbești, să 

alcătuiești o propoziție, o frază, cu o schemă dată. Astăzi nu se 

mai face nimic?! 

VP. Este foarte frumos că vorbim despre profesori, dar cum 

sunt elevii școlii de astăzi? Că nici elevii de astăzi nu mai sunt atât 

de aplicați pentru studiu. Adică elevul este oglinda profesorului și 

invers. 

VL. Aș spune că generațiile de astăzi vin cu o informație mult 

mai amplă, mai diversificată, sunt elevi într-o evoluție firească. 

Doar că drumul școlii e cam întortocheat. S-a ajuns ca libertatea 

prost înțeleasă să se vadă și în școală. Ca dealtfel în toate 

componentele vieții sociale. Numai că elevul n-a fost învățat să 

înțeleagă că libertatea înseamnă necesitate înțeleasă, libertatea 

mea înseamnă de a fi liber și tu, inclusiv în opinii. Așa s-a trecut 

în multe segmente ale comportamentului în libertinaj. Care nu e 

tot una cu libertatea. Aș spune apoi că disciplina nu mai e ceea ce a 

fost; eu am fost în Consiliul de Administrație până acum doi ani la 

Colegiul Eminescu, și am văzut evoluția, inclusiv a regulamentelor 

școlare, a celor ale elevului. S-a cam uitat un lucru; școala nu este 

doar a elevului, s-a răsturnat relația, iar dascălul nu e respectat, 
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vedeți câte se întâmplă; ei bine școala este - să folosesc un termen 

din literatură – un pat al lui Procust – după romanul lui Camil 

Petrescu, după mitul vechi al lui Procust, care era pus într-un 

tipar, dacă era prea lung, tăia din el, dacă era prea scurt, îl lungea. 

Deci e un exercițiu al mutilării. Nu, școala devenit pat al lui 

Procust, ca un tipar de idealitate, adică un tipar în care trebuie să 

te integrezi, vrând nevrând. O oră e 40-50 de minute, sunt pereții, 

e totul, dar trebuie înțeles, acolo, în acest spațiu învățăm, ne 

informăm, dar pentru asta elevul trebuie să aibă disponibilitate. 

Dascălul, într-adevăr, trebuie să apeleze la nou, să îl atragă. 

Școala a rămas împietrită și sub acest raport. Eu am creat la 

Eminescu un laborator, se știa pe vremuri, cabinet de limba și 

literatura română, numai că l-am făcut un laborator multifuncțional, 

nu cu iconografie pe pereți, ci cu aparatură modernă. Am 

introdus pentru prima dată tablă magnetică, lăsându-le și pe 

cele practice, cu display-uri, hartă magnetică, am putut face 

călătorii cu elevii pe hartă, inclusiv traseul unor autori, inclusiv 

al lui Eminescu, de la Cernăuți, până la Blaj etc. Ei bine, cu 

display-uri, cu aparatura nou apărută, aici putea să predea și 

profesorul de fizică, și a predat. Și profesorul de istorie, sau de 

geografie. Ei bine, toate acestea spun că trebuie înțelese într-o 

coagulare nouă, profesor-elev-părinte, părintele trebuie să fie 

sprijin, nu ca astăzi, când vine și bate cu pumnul (unii, nu 

generalizăm). Eu am avut o relație apropiată, prietenească, cu 

elevii mei, nu cu încrâncenare, ci cu zâmbetul pe buze, iar 

atunci când greșeau ei, îi luam să spun așa în glumă, și pe urmă 

discutam. 

Am avut și situații deosebite, care țin de dirigenție, țin de 

educație. Ora mea de diriginție nu era cea din orarul normal, era la 

sfârșit de săptămână. Am solicitat să fie vinerea, ultima oră, să pot 

ieși cu ei în urbe, la păscut cum spuneam eu. Trei ore de dirigenție 

țineam la clasă, cea de început de an, evaluare la semestru, la 

sfârșit de an pregătire pentru terminare și așa mai departe. Restul, 
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am avut o planificare riguroasă cu chestiuni care țin de viață, i-am 

dus să poată privi o expoziție – școala băimăreană de pictură, știm 

ce a fost și ce este. I-am dus în galerii de artă, la muzeul județean, 

la muzeul de artă, să poată să descifreze frumusețea în artă. Căci 

literatura, tot artă fiind, e în legătură și celelalte arte, și din toate să 

ia ce le este folositor pentru viață. Ei bine, am discutat și probleme 

de istorie, pe fete le-am dus la planing familial, de exemplu, separat 

bineînțeles, să vadă ce-i, cum e viața, i-am dus la restaurant, să vadă 

cum se aranjează o masă festivă. Mai ales fetele, că vor avea 

nevoie în familie. Surpriza a fost că la una din ședințele cu părinții 

o mamă mi-a zis: domnule profesor, dar ce i-ați învățat la 

diriginție, că au venit acasă, am avut un eveniment în familie, și 

ne-am trezit că masa e aranjată frumos! 

Ei bine, sunt mulțumit că astăzi mulți știu acest lucru, de 

asemenea chestiuni care țin de relația pe stradă, acasă, între ei, 

colegi, în familie, cu oamenii. I-am învățat să se aștepte și de la 

lovituri de la viață, dar să știe cum să iasă din ele. Am avut un 

elev, venit în clasa mea, corigent la 8 materii. Mi l-au repartizat 

mie, să mă ocup de el, adică să fac educație cu el: te ocupi de el, 

că se pierde, mi s-a spus. Și se pierdea. Am vorbit cu el cu calm, 

încercând să aflu lucruri despre familia sa. Așa am aflat că părinții 

erau divorțați, mama era bolnavă, el n-a avut parte de un anturaj 

bun și a luat-o pe căi greșite. Era un copil deștept, iar școala de 

unde venise s-a descotorosit de el exmatriculându-l. Mi-au trebuit 

3 luni până să stau de vorbă cu el, era închis, avea reticențe, după 

aceea, cu ajutorul colegilor, pentru că aveam atunci opt băieți în 

clasă, mi-am făcut aliați, să aibă anturaj, iar eu, cu răbdare și 

cuiubire părintească, am încercat să mă transform în propriul lui 

părinte. Am luat legătura și cu părinții, evident. Iar la final, acest 

băiat a terminat printre primii în clasă, e avocat la această oră. La 

terminarea școlii, când erau serenadele, și ele interzise, dar eu le- 

am dat voie să vină la mine. Nu știam de ce, el a rămas ultimul, pe 

scări, în fața ușii, m-a îmbrățișat și a plâns, și mi-a spus că fără 

dumneavoastră eram un om pierdut. Zic și că din acest punct de 
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vedere un dascăl are o misiune specială, și mai ales trebuie să 

lucrezi cu aceste cazuri excepționale, să îi cunoști foarte bine. Eu 

am avut caiet cu toată structura lor, a cunoașterii elevului, un caiet 

al dirigintelui, și la întâlniri de 10 ani, le-am citit de acolo, ce am 

știut despre ei și cum au evoluat. Au rămas extrem de surprinși. 

Acesta era secretul meu. 

VP. Spuneam noi că sunt momente în viață în care este bine 

să te uiți în urmă și ați vorbit cu patos, se vede că ați iubit 

profesia de dascăl, ați iubit copiii. Dar aș vrea să vă întreb cum 

a fost dincolo de dascăl, pentru că ați avut și alte preocupări. 

Vasile Leschian a scris cărți, are o familie frumoasă, are o 

bibliotecă extraordinară, are părerea lui formidabilă despre ce 

înseamnă cartea și aș vrea să știu dacă mai este cartea un 

etalon, pentru că se spune că cea mai mare tristețe este că nu 

mai avem nevoie de cultură. Trăim niște perioade extrem de 

tulburi Uitându-vă în urmă, și privind la astăzi, dar mai ales 

la mâine, cum vi se pare că se mișcă lumea asta? 

VL. Trăim vremuri, aș zice, de tranziție, frământate. În orice 

tranziție există răul și binele și deosebirea nu o fac toți cu 

înțelepciune. Zic că trebuie să fie ca în viață, echilibru în toate, 

măsura lucrurilor. Eu dincolo de a fi dascăl la catedră, am fost 

și om al cetății, al ieșirii în lume. Nu poți trăi doar în acel pat al 

lui Procust cum spuneam, trebuie să ții legătura cu viața, cu 

societatea, și așa mai departe. Am muncit și în alt domeniu, în 

domeniul culturii, luat prin anumite împrejurări, până la funcții 

în domeniul acesta – până la funcția de director de instituție, de 

șef al culturii județene, vicepreședinte, președinte, dar asta are 

mai puțină relevanță. Important este ce lași și să lași ceva în 

urma ta. Și asta am încercat să fac și pentru copiii școlii, pentru 

cei de la clasele mele, și chiar din alte clase, unde nu eram 

diriginte. Veneau cu mine la lectură, la teatru, în excursii. 

Important e că în cetate trebuie să fii ca o prelungire a ceea ce 

faci, să palpezi realitatea, să scoți de acolo bobul și să-l 
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adaptezi realităților. Lectura cărților m-a pasionat dintotdeauna. 

Spuneam că am avut bursă republicană. Din banii aceia mi-am 

luat cărți. De la librăria Cartea Românească, a lui nenea Șuta, 

cum îl știa toată lumea, din banii care erau, din bursa aceea, era 

cât salariul unui asistent universitar, cumpăram de 300 de lei 

cărți, și cărțile erau relativ ieftine la vremea aceea, albume de 

artă, cărți de specialitate. Am în bibliotecă tot ce îmi trebuia și 

îmi trebuie, de la clasa I, inclusiv studii de psihologie și 

pedagogie, inclusiv de artă și așa mai departe, tot ce îmi trebuia 

ca la miezul nopții să îmi iau o carte și să mă pregătesc pentru a 

doua zi. Ei bine asta voi lăsa moștenire copiilor mei. 

VP. Și cărțile pe care le-a scris Vasile Leschian. 

VL. Am încercat și eu, căci spuneam într-o anumită împrejurare, 

și vă rog să o luați așa, mai mult umoristic, faptul că am ajuns 

la o vârstă ca mulți alții ca mine și, cum se întâmplă la vârsta a 

treia, cea din urmă, a doua tinerețe, cum spui domnia ta, zicem 

fiecare cum vrem, eu nu sunt bătrân, îmi place să spun, că sunt 

mai de demult. 

VP. Henry Ford zicea că poți fi bătrân la 20 de ani, și tânăr 

la 80 de ani... 

VL. Să fii tânăr nu e greu, e mai greu se pare să rămâi tânăr 

mereu, pentru că asta e o stare interioară. Ei bine, vreau să spun că 

pasiunea a fost nu numai pentru cărți, am cărți rare, luate de la 

anticariatul din București, unde mergeam adesea, iar oamenii altor 

vremuri își vindeau haine, inclusiv cărți rare. Eu am în bibliotecă 

unul dintre cele mai vechi romane românești, din 1861. De când 

avem noi roman în literatura română? Cam din jurul anului 1848. 

Lumea știe mai puțin că Bolintineanu, de exemplu, a scris două 

romane de dragoste, Emanoil 1 și Elena. Ei bine, 1861, Misterele 

Căsătoriei, cu semnătura lui C. D. Aricescu, un scriitor al vremii, 

avocat, om cu studii la Sorbona. Am verificat la Muzeul de Istorie 

a Literaturii autenticitatea lui C. D. Aricescu. E un roman în care, 
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nu are importanță conținutul, ci faptul că are o tranziție a alfabetului 

de la cel chirilic la cel latin. Au vrut să mi-o achiziționeze (dar 

asta e o altă poveste). 

VP. Dacă ar fi să facem așa o evaluare sau o concluzie, cum 

se vede viața dumneavoastră astăzi? 

VL. Nu aș vrea să răspund la întrebare până mai spun ceva. 

Am ajuns la vârsta la care știu răspunsuri, adevărate, reale, de 

miez aș spune, despre multe lucruri și domenii, dar ajungând în 

această stare a III-a, sau cum vrem să îi zicem, am constatat că rar 

sunt cei care vin și te mai întreabă ceva. Și atunci, în tăcerea și 

neliniștea mea, am început să scriu, și am scos, cu modestie, 

câteva cărți, printre care una de istorie literară și apoi ultima în 

2019, despre un procedeu literar mai puțin pus în lumină și uzitat 

în învățare, apropo de nou, tehnica palimsestului în literatura 

română. Ați fost la lansarea cărții și ați văzut că a stârnit dezbateri, 

pro și contra, aprinse. E o chestiune de deschidere, de învățare și 

utilitate pentru elevii de liceu, am lansat-o la cele trei licee și am 

dăruit-o elevilor. Ce ar trebui să spun, apropo de întrebare? Viața 

se vede frumoasă, eu așa o văd, cu zâmbetul pe buze mă întâlnesc 

și le spun foștilor mei elevi: iartă-mă, atâtea generații au trecut, 

cum te chema de fată... te rog să zâmbești și după asta o recunosc. 

VP. Cu zâmbetul pe buze vreau să finalizăm și noi dialogul 

de astăzi și să rămâneți la fel de zâmbitor și la fel de activ în 

ceea ce faceți și mă bucur să închei spunând niște cuvinte de 

ale lui Octavian Paler, că adevărata măsură a vieții este să știi 

să iubești fără măsură, să îndrăznești fără măsură, să fii fericit 

fără măsură... Viața e frumoasă la orice vârstă! 
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IX. Tehnica infovision – puterea nebănuită a minții umane 

 
 

VP. În cele ce urmează vorbim despre minte, fiindcă umanitatea 

a evoluat foarte mult, la fiecare pas ne poate face feste, ne aduce 

noul, ne aduce necunoscutul, și mintea noastră, ce poate draga de 

ea să facă, decât să vrea să știe, să se informeze, și să ne ajute pe 

noi. Despre minte, despre educarea minții vom vorbi astăzi, pe un 

subiect care se numește simplu - infovision. Dați-mi voie să îi 

spun bun venit doamnei profesoare Daniela Moldovan. Care, 

sigur, ne-a scanat. Vorbim despre un subiect foarte interesant, la 

noi mai puțin cunoscut, la alții mai mult: să vedem cu ochii minții. 

Altfel spus, infovision. 

DM. Într-adevăr, este ceva nou pentru noi, necunoscut, dar 

să vă spun întâi despre cum am ajuns la această poveste. 

VP. Asta voiam să te și întreb. Ești profesoară de fizică, o 

viață întreagă ai predat o știință exactă, și iată acum ai făcut 

saltul de la fizică la infovision. 

DM. O știință exactă, dar totdeauna am ajuns la un moment 

în care nu am găsit explicații științifice. 

VP. Și știința are o limită. 

DM. Am căutat să mă informez, să aflu mai multe, dacă 

întâlneam un fenomen necunoscut, și la un moment dat mi-am pus 

întrebarea dacă se poate citi cu ochii închiși. Am căutat pe internet 

și am găsit ceva extraordinar de frumos. L-am găsit pe Mark 

Komissarov, care are o metodă de a vedea cu ochiul minții. De 20 

de ani, îi învață pe toți copiii, pe toți adulții, să vadă lumea și 

altfel. Am fost pur și simplu fascinată despre ce am citit referitor 

la el și ce am văzut pe youtube. Am zis, trebuie neapărat să-l 

întâlnesc. I-am trimis un email… 

VP. Mark unde trăiește? 
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DM. Trăiește în America. I-am trimis un email și mi-a răspuns; 

mi-a spus: în iunie voi fi în București. Asta se întâmpla în 2018; 

eu i-am trimis mailul în ianuarie, întâlnirea a fost în iunie. Ne-am 

întâlnit, am făcut cursul și atunci am constatat că de fapt  era 

cursul pe care îl așteptam de o viață. Pur și simplu mi-a schimbat 

viața acest curs. Am aflat cum poți să te joci cu copiii și să îi 

vindeci, sau tu, ca adult, să te vindeci, prin joacă. 

VP. Să îi vindeci sau să le dezvolți capacități pe care ei nu 

le știu. 

DM. Vorbim despre o capacitate mentală, care nu e altceva 

decât o metodă naturală de stimulare a creierului și a minții, o 

capacitate pe care nu o cunoaștem, dar pe care toți o avem. Am 

hotărât să merg mai departe și să mă fac trainer pentru copii, să 

îi învăț această capacitate, să îi ajut să își dezvolte această 

capacitate, pentru a o putea folosi în fiecare zi. 

VP. Îți trebuie calități extraordinare ca să fii trainer certificat 

infovision? 

DM. Nu, nu îți trebuie calități extraordinare. Am făcut cursul și 

am început să am niște progrese, în ceea ce privește metoda de 

predare pentru copii. 

VP. E grea certificarea? 

DM. Deocamdată sunt singura în România care predă această 

metodă infovision, pe lângă Mihaela Istrate, care este co-autor al 

lui Mark Komissarov. 

VP. Mark provine și el din domeniul științific, este inginer 

chimist. 

DM. Da, Mark Komissarov s-a născut la Moscova, în 1949, este 

de profesie inginer chimist, a studiat în Moscova și în 1990 a 

emigrat în SUA și a dezvoltat această tehnică, să îi zic așa, știind 

faptul că în Rusia se află o școală de parapsihologie binecunoscută 

și recunoscută în toată lumea. Dar noi trebuie să spunem 
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telespectatorilor că infovision, sau să vezi cu ochiul minții, nu ține 

de paranormal, ține de educare, de educație în primul rând. 

VP. Da, ține de educație. Nouă ni se pare paranormal să îți 

pui o mască și să vezi fără a-ți folosi ochii, să auzi fără să îți 

folosești urechile… 

DM. Așa este. Infovision nu e altceva decât o metodă naturală 

de stimulare a minții, a creierului, prin stimularea unei capacități 

extrasenzoriale, cu ajutorul căreia poți să vezi lumea înconjurătoare. 

Adică primești informația direct, fără a-ți folosi organele de simț. 

Vezi fără ochi, auzi fără urechi și așa mai departe. 

VP. Și totuși pare destul de neverosimil pentru un om obișnuit. 

DM. Pare sofisticat, dar pentru a înțelege mai bine, să dau un 

exemplu: seamănă acest centru de percepție informațională directă 

(așa o numește Mark), seamănă cu centrul vorbirii. Un copil nu 

vorbește decât dacă îl înveți să vorbească. Exact așa și aici, deci 

centrul acesta de percepție informațională nu este accesat în 

momentul nașterii, decât din exterior. Poți să și mori și să nu îl 

accesezi, căci noi folosim 10% din capacitatea creierului. 

VP. Și prelucrăm și mai puțin. 

DM. Prelucrăm și mai puțin. Da, prelucrăm informație, pentru 

că aici e vorba de informație. Și denumirea de infovision vine de 

la informare, a vedea informația, info-vedere. Deci  informația 

vine direct prin minte. 

VP. Este foarte bun exemplul cu învățarea, să înveți să 

vorbești. Totul ține de exercițiu, de educație. 

DM. Da, totul ține de educație. 

VP. E greu cursul acesta? Ce înseamnă? 

DM. Nu este greu, pare simplu la început, dar presupune, 

știu eu, niște calități ale trainerului și ale copilului de genul: 

răbdare, concentrare… 
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VP. De ce ai ales să lucrezi cu copiii și nu și cu adulții? 

DM. Am ales să lucrez cu copiii pentru că ei cred mai repede 

în miracole. Copilul e atent când îi spui: „uite vrei să facem o 

magie? O să vezi cu masca pe ochi”, și el crede imediat. 

Adultului, dacă îi spui asta, are îndoieli. 

VP. Da, cum aș avea și eu. Vorbește-ne puțin despre masca 

ta, care stă cuminte pe masă, că vreau să o și folosim, să facem 

un test așa, să te testez și eu pe tine să vedem, ce poți, ce vezi. 

DM. Da, sigur că da. Exercițiul și experimentul totdeauna 

convinge. Este o mască obișnuită, o mască pentru dormit, are o 

parte din burete, este opacă, nu trece lumina prin ea, iar 

buretele are rolul de a lipi ventuza pe față... 

VP. Să se prindă bine ca să nu rămână spațiu… 

DM. Să nu rămână spațiu sau să pătrundă cumva lumina. 

VP. Eu am încercat și în dreapta, și în stânga, și în sus, și în 

jos să pot să văd, dar e imposibil, nu se zărește nimic… 

DM. Nu intră deloc lumina. Se aplică masca pe ochi, apoi cu 

niște exerciții simple, îl înveți pe copil să vadă întâi niște 

steluțe, apoi se deschid niște ferestre – așa le spunem noi – în 

care apare acest câmp vizual. Ferestrele sunt cam așa de 

dimensiunea unei monede, apar așa niște ferestre din mască, și 

vezi corpurile din jur, vezi lumea înconjurătoare prin acest 

câmp vizual, prin aceste ferestre. 

VP. Cam câte ședințe sunt necesare ca un copil să poată 

vedea cu ochiul minții? 

DM. Sunt 5 ședințe, în 5 zile consecutive, o oră pe zi. Trebuie 

să fie 5 zile consecutive pentru că sunt exerciții continue. Deci nu 

poți sta mai mult de o oră cu masca, în prima zi, a doua zi se 

continuă exercițiile, ca să se ajungă în final, la sfârșitul cursului, 

după cele 5 zile, copilul să poată citi și scrie cu masca pe ochi. 
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VP. Am putea să vorbim despre ce stă la baza acestei 

metode: intuiția, informația, știința, educația? 

DM. Știința, educația. Și intuiția se dezvoltă și ea, dar ce pot 

să vă spun, la baza acestei metode, sau tehnici, stau undele 

cerebrale (alfa, beta, gama, teta); noi suntem de fapt niște 

emițători, receptori de unde și de informație, de energie. 

VP. Și dintre undele acestea, pe care le folosim când vorbim 

despre infovision. 

DM. Le folosim pe toate, dar preponderent pe cele alfa de 

frecvență joasă, asta e starea de calm, starea de liniște. În 

momentul în care ți-ai pus masca, se creează o stare de liniște, 

de echilibru. 

VP. Este ca un fel de joacă, mai ales cu copiii. 

DM. Da, Toate exercițiile pe care le facem sunt exerciții, joacă. 

Atâta doar că totul e cu masca, deci în momentul în care s-a 

accesat acest centru de percepție informațională directă, el începe 

să vadă prin mască, prin ferestrele acelea care se deschid, și 

începem să ne jucăm, facem exerciții, scriem, desenăm. Chiar îmi 

place la începutul cursului – ca să se vadă progresul – să îi dau 

copilului să scrie o propoziție, în fiecare zi, iar la sfârșitul cursului 

se vede diferența… 

VP. O scrie cu masca pe ochi. 

DM. O scrie cu masca, da. La început a scris-o fără mască, 

scriere caligrafică obișnuită, pe care o vrea el, și se vede la  

final cum caligrafia devine din ce în ce mai frumoasă. 

VP. Dacă lucrezi cu copii care nu știu să scrie, cum procedezi? 

DM. Lucrez și cu copii mai mici, vârstele sunt între 3 și 15 

ani. Dar copilul care nu știe să scrie, știe să coloreze. Și asta 

facem. La început trece de conturul desenului, apoi, treptat, 

vezi cât de frumos se încadrează în conturul desenului dat spre 
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colorare. E extraordinar să vezi cum își alege culorile, cum își 

perfecționează tehnica; se vede repede o îmbunătățire. 

VP. Infovision este educație sau este terapie, în ce sferă s-ar 

încadra? 

DM. Este educație, dar se rezolvă și niște probleme prin 

infovision. Sunt copii cu deficiențe care pot fi ajutați. Nu lucrez 

doar cu copii cu deficiențe, ci și cu copii care pot să facă 

performanță. Pot să exemplific pentru fiecare tip de deficiență 

și pot să dau și exemple. 

VP. Chiar te rog. 

DM. De exemplu, pentru copiii obișnuiți, dar nu numai, și 

pentru ceilalți copii, se vede un progres al inteligenței academice, 

copiii învață să vorbească mai frumos, să se comporte mai 

frumos, să scrie mai frumos, învață mai ușor limbile străine. Dacă 

știu să cânte la un instrument, abilitățile acestea iarăși se 

accentuează. Unui copil care lucrează la matematică sau la fizică, 

i se dezvoltă intuiția foarte bine, și poate să vadă, dacă are un 

exercițiu lung, el poate să vadă dintr-o dată etapele de rezolvare, 

până ajunge la un rezultat. Deci inteligența crește. 

VP. Mark cu care categorie îi place să lucreze, cu copiii 

dotați, sau cu cei care au probleme și vrea să îi ajute să își 

revină? 

DM. Nu are preferințe. Într-adevăr ești copleșit când vezi un 

copil care se vindecă. Eu cel puțin am rămas copleșită când un 

copil care suferea de mult, s-a vindecat în trei zile. 

VP. Un copil care are probleme de vedere, să zicem, nu 

vede sau poartă ochelari sau, din nefericire, nu vede deloc, 

poate fi un exemplu? 

DM. Da, din nefericire, nevăzătorul din naștere, sau copilul 

care are probleme de vedere, poartă ochelari, imediat el începe 

să vadă cu mintea, ochii nu îi folosește, începe să vadă cu 
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mintea, cu al treilea ochi, cum i se mai spune. De exemplu, eu 

am purtat ochelari 15 ani, de citit și de distanță. De când am 

făcut cursul, nu îi mai folosesc. Și am tot progresat, din ce în ce 

mai bine, și mai bine, iar în final am început să văd atât de bine 

încât nu îi mai folosesc deloc acum. Și îmi dau seama cum 

lucrează creierul meu. La prima vedere îmi arunc privirea pe 

ceva scris și, nu văd, e clar că vederea nu s-a îmbunătățit, nu 

văd, dar mintea mea trece imediat pe infovision, pe acest centru 

de percepție informațională. Se vede cum creierul lucrează 

singur, da, e obișnuit deja, nu vezi cu ochii, nu, nimic, vezi cu 

mintea. Și chiar pot să focusez, ca să zic așa, imaginea, lucru  

pe care nu-l puteam face deloc cu ochii, nici când eram tânără. 

VP. Adică să te apropii și să distanțezi, ca un fel de zoom. 

DM. Da, ca un fel de zoom. Și deci copilul, vreau să vă spun 

că cei care poartă ochelari cu 3-5 dioptrii, a treia zi pot deja să 

scape de ochelari. Sunt atât de fericiți cei care nu mai au 

nevoie. 

VP. Sunt, din păcate cazuri, apropo de vedere, care nu se 

pot vindeca. Și uite cum o metodă, care, tu zici că e simplă, 

vine să ajute, folosind ochiul minții, cu care te poți deplasa, te 

poți ajuta. 

DM. Sigur, ei chiar văd. Problema însă cu cei nevăzători din 

naștere este alta. Ei nu au repere. Dacă ei ar fi învățați de mici, 

cum îi învățăm pe cei care văd – acesta este scaunul, aceasta 

este mașina, aceasta este floarea, imediat ar învăța. Însă ei nu 

au repere, pe ei trebuie să îi înveți și lucrurile acestea. Ei văd cu 

mintea, dar nu știu ce văd, trebuie să le explici. 

VP. Că văd o floare, că văd un scaun, o masă. Ce minune e 

ochiul… 

DM. Că văd o floare, că aceasta este culoarea roșie, că 

aceasta este culoarea verde. Este mai ușor pentru cei care au 
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văzut și și-au pierdut vederea. Ei au deja reperele, și cu această 

metodă se rezolvă imediat. 

VP. Și pe cei care au hipoacuzie, îi înveți să asculte? 

DM. Da, îi învăț să asculte. Se vorbește puțin mai tare, și 

apoi din ce în ce mai încet, dar exact aceeași metodă, tot cu 

masca, nu fac nimic altceva, doar că vorbesc mai mult. 

VP. Se sperie copiii de metoda aceasta, când văd masca, 

totuși? Mie, de exemplu, îmi place să văd. Niciodată în avion, 

sau acasă nu am suportat masca. Deși se spune că te odihnești 

mai bine. Mereu simt nevoia să văd ce e în jur. 

DM. Nu, copiilor le place, mai ales când spui că urmează să 

învețe o magie, le place, și sunt foarte încântați când reușesc să 

scrie, să vadă cu masca. 

VP. Să scrii fără să vezi, da, este extraordinar… 

DM. Vezi, dar vezi cu mintea, imagine vizuală, informație 

vizuală. 

VP. E un alt fel de percepție a realității. 

DM. Da, o altfel de percepție. Vezi realitatea, dar nu cu 

ochii, adică eu văd și aici, da, văd foaia, dar nu cu ochii, văd cu 

mintea. Cu al șaselea simț. 

VP. Poți să vezi cu mintea și nefolosind masca? De exemplu, 

tu care ai exercițiu, așa, poți să faci abstracție că vezi și să vezi 

cu al treilea ochi? 

DM. Da, când vreau să citesc, nu îmi mai pun masca, dacă 

dau cu ochii de ceva, dar nu văd, comut imediat pe cealaltă 

metodă. Creierul singur face asta. Folosind această metodă, 

deja e învățat ca atunci când nu vezi cu ochii, să treacă la 

cealaltă metodă. 
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VP. Spuneai că se învață destul de ușor creierul să lucreze, 

dar cred că trebuie și exercițiu. 

DM. Da, nu ne oprim, procesul de dezvoltare a acestei capacități 

continuă, nu se rezumă la acele 5 zile, și intră în responsabilitatea 

părinților să facă antrenament cu copiii. 

VP. Trebuie să vină și părinții la curs cu copilul? 

DM. Da, cu cei mici da, dar nu participă primele ore, pentru că 

îi distrag atenția, iar pe de altă parte copiii pe urmă sunt foarte 

încântați să le arate părinților ce au învățat. Deci tratamentul e 

absolut necesar. În ce constă antrenamentul? Foarte simplu. O oră 

pe zi să stai cu masca, îți faci temele, cu masca, citești, te uiți la 

televizor, te uiți la calculator, la telefon, desenezi, asculți muzică, 

orice. Unii chiar merg cu bicicleta.. 

VP. Pare un antrenament destul de ușor de făcut, dacă ai 

voință. Când vorbești la modul teoretic ți se pare că e un pic 

paranormal, dar nimic nu e paranormal, dacă te duci dincolo 

de cuvânt. 

Aș vrea, doamna profesoară, acum să facem și un exercițiu 

practic, vă rog să folosiți masca. Eu am aici o mulțime de 

pahare colorate, nu chiar o mulțime, niște pahare colorate, pe 

care o să le așez în jurul meu, și când ridic paharul, pe tine o 

să te rog să îmi spui ce culoare am ridicat. Ei bine! Primul? 

DM. Roșu? 

VP. Da. 

DM. Galben, roșu, albastru, albastru închis, galben (sunt ridicate 

pe rând un număr mare de pahare în studio și fiecare culoare este 

corect percepută, n.n.). 

VP. Testul este perfect. Acum dacă tot ești cu masca pe ochi, ai 

zis că poți să citești, așa-i? Acum eu o să scriu ceva aici, nu știu 

ce îmi va trece prin cap. Poftim hârtia și spune ce am scris aici? 
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DM. Infovision. Daniela și Viorica. 

VP. Perfect. Vom mai face niște exerciții. Dar văd că ai cartea 

lui Mark, vorbește-ne puțin despre ea. 

DM. Da, cartea lui Mark se numește „Văzând lumea cu ochii 

larg închiși”. A fost scrisă în engleză și tradusă în limba română. 

VP. Am răsfoit-o și eu, pare interesantă. Cum a ajuns el să 

facă această teorie, să ajungă la infovision. El are drepturi de 

autor, nu? 

DM. Da, el are drepturi de autor, marcă înregistrată în America, 

și iată că de 20 de ani umblă în toată lumea. 

VP. Cum a ajuns în România? 

DM. Pur și simplu așa. A umblat în toată Europa și a văzut 

că lumea din România este interesată. 

VP. Eu făceam această introducere că tehnica și tehnologia 

sunt aproape fără limite, omul le-a creat desigur, dar reușește 

el să țină pasul cu ele? 

DM. Începe să nu mai țină pasul cu ele. Tehnica deja ne 

depășește, și dacă tot ne-a făcut Dumnezeu și ne-a dat această 

capacitate extraordinară, trebuie să o folosim. Intuiția se dezvoltă 

extraordinar, extraordinar. 

VP. Am putea spune că intuiția e prima informație care îți 

vine în minte, răspunsul la prima informație, căci procesăm 

mai greu ce ne trece prin minte. 

DM. Da, un milion două sute de mii de informații pe secundă, 

suntem bombardați în fiecare zi, și nu suntem în stare să procesăm 

decât 16 informații pe secundă. Procesare înseamnă dacă informația 

este falsă sau adevărată. Deci iată câtă informație vine spre noi și 

nu știm ce să facem cu ea. Ea se așează undeva în subconștient. 
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VP. Da, și nu mai este folosită; și câte am putea face cu 

acele informații! De ce crezi că (mă rog, nu conștientizăm, dar 

alții conștientizează) că în America este foarte dezvoltată ideea 

aceasta de a-ți educa mintea și se folosește în foarte multe 

domenii. La noi de ce prinde mai greu? Ai spus că ești singurul 

trainer certificat din România. 

DM. Nu știu. Deși românii sunt deschiși la așa ceva, nu știu, 

nu am o explicație exactă. 

VP. Cursurile pe care le faci, le faci în Baia Mare sau la 

București? 

DM. Și în Baia Mare și la București. 

VP. Sunt mai deschiși bucureștenii, au mai multă informație, 

vor să știe mai multe? 

DM. Nu am văzut diferențe, și în Baia Mare, și la București, 

sunt la fel oamenii. Probabil că în București sunt mai mulți 

oameni, mai multă informație, sunt mai interesați. 

VP. Ne întoarcem la intuiție! 

DM. Chiar aș vrea să vorbesc puțin despre această intuiție. Se 

dezvoltă foarte mult intuiția pe parcursul parcurgerii acestui curs. 

De exemplu, când am făcut cursul, ultimul test de absolvire a 

cursului era: 50 de pahare așezate pe masă, iar sub unul dintre 

pahare era o minge; și trebuia să găsești paharul sub care se 

ascunde mingea. Este extraordinar cât de ușor poți să îl găsești din 

cele 50, după ce ai făcut cursul. Intuiția îți spune exact care este 

paharul cu mingea, și ai o satisfacție extraordinară. Iar fără testul 

acela nu terminai cursul. 

VP. Ce presupune ca să fii certificat pentru a preda? 

DM. Să ai un pic de progres în capacitatea de a vedea. De 

exemplu, noi am făcut foarte multe exerciții, fără mască, exerciții 

care îți dezvoltă inteligența, intuiția, concentrarea, răbdarea. Și te 
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învață să nu ții seama de fiecare dată de rațiunea logică, să nu 

intervină logica, fiindcă universul joacă de multe ori fără logică, 

nu știi exact unde, cum lucrează. Asta înseamnă intuiția. Pui 

întrebarea, primești imediat răspunsul. Toate acestea se petrec în 

capul tău. Ai pus întrebarea, vrei să afli ceva, emiți o undă și 

imediat primești. 

VP. Și primul răspuns care vine în minte este cel mai bun 

sau stai să te gândești? 

DM. Nu, nu te gândești, pentru că atunci intervine logica; dar 

trebuie să fii atent exact la primul răspuns, acela este perfect. 

VP. Dacă am realiza cum stăm cu intuiția, să zicem, uite ce 

intuiție bună are, sau uite ce intuiție bună am avut că am ales 

din mai multe variante pe cea mai bună... 

DM. Sau uite ce bun om de afaceri este cutare...nu? Are 

intuiție foarte bună, știe când să semneze un contract, cu cine  

să semneze un contract, pentru că el știe să prindă momentul,  

să își asculte intuiția. Acesta este unul dintre beneficiile pe care 

le aduce acest curs. 

VP. Că tot doream să te întreb despre beneficiile intuiției... 

DM. Sigur există astfel de beneficii pentru copiii obișnuiți. 

Dar mai ales copiii cu deficiențe au foarte mare nevoie de acest 

curs, vorbesc despre copiii cu ADHD. În primul rând îi învață 

răbdarea, concentrarea, atenția. Fără astea nu se pot descurca. 

În momentul când ai pus masca, deja copilul începe să intre în 

această stare, să îi zic așa. Dintr-odată se liniștește, parcă i-ai 

făcut cine știe ce. Copiii cu autism la fel; am avut o fetiță cu 

autism, vorbea întruna și, la un moment dat, i-am pus masca. 

Dintr-odată s-a oprit. Am avut impresia că a adormit. Și după 

un timp, am întrebat-o ce face și mi-a răspuns, deci era 

conștientă. Iar după o zi, mama ei mi-a zis că toată noaptea a 
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dormit, de ani de zile nu se mai întîmplase asta. Iar fetița i-a 

spus că a dormit bine și nu a mai auzit zgomote. 

VP. Draga de ea, ce zgomot era în mintea ei! 

DM. Da, și să vedeți, fata știa dinainte să citească, iar când i- 

am dat să citească cu masca, a început așa, cum citesc copiii, fără 

intonație, dar pe la jumătatea paginii, deja citea cu intonație, cu 

virgulă, ca un actor; extraordinar cum s-a schimbat. 

VP. Satisfacția celui care lucrează trebuie să fie extraordinară, 

chiar și când lucrezi cu copii normali, dar și cu copii dotați. În 

America sunt cursuri speciale pentru copiii supradotați. Am înțeles 

că Mark lucrează cu astfel de copii, are olimpiade… 

DM. Da, în Europa, are olimpiade cu copiii care au făcut 

infovision; ține legătura cu ei și află foarte multe chiar și după 

terminarea cursurilor, cu cei cu care continuă antrenamentul. E 

foarte important să continui antrenamentul. De exemplu, eu am 

lucrat cu un băiețel la București, este foarte bine dotat, îi puneam 

foaia deasupra capului, în spate, și recunoștea imediat orice 

culoare. Am văzut că le vede foarte bine, asta s-a întâmplat după a 

doua zi. M-am dus în camera alăturată și schimbam foaia, spune- 

mi ce foaie am acum. Și îmi spunea, acum e roșu, acum e... deci 

avea niște capacități extraordinare. 

VP. Bun, și la ce le poate folosi? Le dezvoltă și după aceea 

ce se întâmplă? 

DM. De exemplu, el poate continua antrenamentul, îi arăți 

două foi, îi arăți trei foi, îi arăți un obiect, îi spui, în camera 

alăturată, pe masă, se află un stilou. Îi arăți o literă, pe urmă un 

cuvânt, o foaie, îți citește, deci reușește să îți citească din camera 

cealaltă. Și apoi vine viața! 

VP. Cu care dintre dizabilitățile care există ai lucrat mai 

mult în cursurile pe care le-ai făcut? 
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DM. Cu cei cu probleme de vedere. Încă nu am lucrat cu copil 

care este nevăzător din naștere, dar cu cei care au probleme de 

vedere, am lucrat, și au renunțat la ochelari. 

VP. Și cu cei cu tulburări de atenție ai zis că ai lucrat. 

DM. Da, ADHD, cu autism, și chiar și cu cei care au avut o 

problemă de motricitate, nu se mișcau foarte bine. 

VP. Am văzut și eu un film cu Mark într-o emisiune cu 

cineva din Italia în care argumentația acestei metode care se 

cheamă infovision o dădea un medic neurochirurg și explica 

științific ce se întâmplă în mintea omului. 

DM. Da, ei au încercat să elucideze, să explice exact cum se 

produce acest fenomen, și se studiază deocamdată la facultatea 

de fizică din Milano. Acolo au făcut un experiment tot așa cu 

studenți care au învățat metoda infovision și cu niște senzori, 

sunt testați, li se pun niște numere pe un calculator, numere 

alese aleatoriu, și cu masca ei văd, toți au văzut numerele, și 

este clar că nervul optic nu este folosit, e clar că nu sunt ochii, 

ci mintea vede. 

VP. Al treilea ochi. Capacitatea asta odată însușită, poți să 

o folosești? 

DM. Da, poți să o folosești și să o dezvolți. O dezvolți în toate 

domeniile. Fiecare, unde lucrează o poate dezvolta în domeniul 

respectiv. 

VP. Devii mai bun profesional, la locul de muncă? 

DM. Da, mai bun, mai disciplinat, iei mai ușor deciziile. 

VP. E bună și pentru cei de la nivelul de bază, dar e bună și 

pentru lideri. Pentru că am făcut și eu cursuri de comunicare și 

nu funcționa informația de la șef, la cel de jos, sau între 

compartimente și lucrurile nu prea mergeau bine. 

DM. Da, așa este, deci beneficii pe toate planurile. 
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VP. Ai spus mai devreme că ți s-a schimbat viața odată cu 

metoda aceasta. Cum? Pentru că poți ajuta oamenii sau pentru 

că poți să te ajuți și pe tine? 

DM. Odată, că pot ajuta oamenii și am o satisfacție extra- 

ordinară, pe care nu am avut-o până acuma, și cred că aici este 

vorba de fericire. Și apoi, mi s-a schimbat viața pentru că mă 

iau după intuiție, pur și simplu mă simt condusă să fac anumite 

lucruri. 

VP. Deci nu mai apelezi la logică? 

DM. Nu. 

VP. Toate deciziile le iei din prima? Nu greșești niciodată? 

DM. Când simt... e foarte interesant că simți. Astăzi trebuie să 

fac lucrul acesta. Ai un gând pe care trebuie să îl duci la 

îndeplinire. Interesant cum am ajuns aici, nu? 

VP. Da, exact, oare, cum ne-am întâlnit noi? Ah, știu cum 

ne-am întâlnit, printr-o cunoștință comună… 

DM. Da, dar interesant e că pe această cunoștință comună  

nu o văzusem de 4 ani, și dimineața m-am trezit; eu astăzi 

trebuie să ajung la ea. Nu știam de ce, vedeți, universul 

lucrează fără logică. Am ajuns la ea și mă întreabă, ce faci, nu 

te-am văzut de 4 ani etc. Am început să povestim, ce am făcut, 

cu ce mă ocup... Ajunsă la ocupația actuală mi-a zis a, ești a 

mea! Stai să vezi unde ajungi. 

VP. Cum ar trebui să fie lumea ca să fie mai bună, mai 

iubitoare, să aibă dramul acela de fericire, ce ar trebui să facă? 

DM. În primul rând să își pună întrebarea dacă este sau nu 

fericită. Să se oprească, să se gândească și să facă totul pentru a 

fi fericit. 
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VP. Simți că a sosit momentul ca oamenii să învețe mai 

mult, să accepte mai mult, să apeleze mai mult la intuiție, să își 

dezvolte capacitățile latente? 

DM. Da, să apeleze mai mult la intuiție, într-o lume în care ar 

exista numai infovision, nu ar mai exista minciună. Minciuna ar 

dispărea cu totul. Pentru că folosind această metodă, îți dai seama 

când cineva minte. 

VP. Cum? 

DM. Simți, nu vezi omul, dar îl simți. De ce spun asta, 

pentru că sunt niște lucruri chiar necunoscute. De exemplu, am 

făcut la curs niște exerciții; aveam 5-6 foi roșii și una galbenă, 

și învățam să scoatem foaia galbenă, fără să clipești. Pur și 

simplu cea galbenă o așezai deoparte. Și am văzut copii care la 

cursurile lui Mark aveau un teanc gros de foi și foaia galbenă o 

identificau imediat. 

VP. Am văzut și eu un filmuleț în care îi punea să aleagă 

culorile, acum alege culoarea galbenă, cea verde, și perfect se 

descurcau. 

DM. Da, dar să scoți dintr-un teanc exact pe cea galbenă, 

fără să clipești, cu ochii închiși, înseamnă că simți ceva. 

VP. Etapa următoare în viața ta care va fi? 

DM. Să fac infovision cu adulții. 

VP. Da, e foarte important. Poate vin și eu, deși nu-mi place 

masca! 

DM. Încă un exemplu pe care pot să ți-l dau, un copil tot 

așa, dotat, fără mască, stătea cu spatele, îi puneam o anumită 

foaie pe masă, o luam apoi de acolo, iar el se întorcea și trebuia 

să îmi spună ce culoare a fost pe masă. Deci el avea capacitatea 

să meargă în trecut. Și încă dezvoltată capacitatea aceasta; el 

putea să vadă foarte ușor trecutul. 
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VP. Daniela, eu îți mulțumesc foarte mult, îți doresc succes, 

sper să mai accepți invitația de a discuta pe aceste teme, 

fiindcă noi am făcut acum doar introducerea. Să le spunem 

cititorilor că te pot găsi pe facebook dacă vor să își vindece 

mintea și trupul. Să-și descopere și să folosească ochii minții! 



Viorica Pârja * Caleidoscop de simboluri ale devenirii umane 

155 

 

 

X. Timpul eminescian și contemporaneitatea 

 
 

VP. Vă invit să ne așezăm la masă cu domnul Eminescu. De 

170 de ani, ianuarie stă sub semnul celui care a influențat 

covârșitor cultura națională. Omul despre a cărui operă s-a 

scris cel mai mult în literatura română. Pentru că Eminescu nu 

era doar poetul; era filosoful, era economistul, era ziaristul, 

era gânditorul, era omul care trăia pentru țara și nația lui. 

Dacă stăm să ne gândim cum era salutul studentului Eminescu 

la Viena – „Sus nația! Trăiască nația! Sus cu dânsa” – ne 

gândim cât de mult era ancorat în realitatea timpulu său. Îl 

aducem pe Eminescu în contemporaneitate și cu el și despre el 

vom vorbi cu doi cunoscători și doi iubitori de Eminescu. Îi 

spun bun venit profesoarei Monica Cândea, de la Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare 

MC. Bine v-am găsit. 

VP. Și de asemenea universitarului Gheorghe Mihai Bârlea. 

Bun venit, stimate domn. 

GMB. Bună seara, dvs. și celor de acasă. 

VP. Am zis că stăm la masă cu domnul Eminescu. Voi ați 

fost foarte inspirați și ați adus cu voi un bagaj de cărți. O să 

vorbim despre ele, pentru că Eminescu a scris enorm de mult și 

a scris enooorm de bine, ancorat – așa cum spuneam – în 

realitatea nu doar poetică, ci în realitatea timpului pe care l-a 

trăit. Cu ce ar trebui să începem, la 170 de ani de la nașterea 

lui Eminescu? 

GMB. Aș începe parafrazându-l pe Titu Maiorescu, care 

spunea, atunci când s-a referit la Eminescu, că secolul XX va 

începe pentru români sub auspiciile geniului său. Eu sunt la fel 

de îndrăzneț ca el și spun că și secolul XXI începe sub 

auspiciile geniului său, adică Mihai Eminescu... 
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VP. Și cred că și următoarele... 

GMB. Pentru că geniile au această soartă – mai ales cele 

care se identifică cu neamul lor, nu? – să rămână repere stelare 

pentru foarte multe secole. Cazul lui Eminescu este fericit din 

acest punct de vedere. 

VP. Monica, tu cu ce ai începe o discuție aducându-l în 

contemporaneitate? Vorbim despre contemporaneitatea pe timpul 

lui Eminescu și contemporaneitatea zilelor noastre. Cum ar trebui 

să-l vedem astăzi pe Eminescu? 

MC. M-a inspirat domnul profesor făcând trimitere la 

Maiorescu și mă gândesc la ce spunea el despre Eminescu, ca 

om al timpului modern, ca om al timpului contemporan lui și aș 

spune că poate la fel de bine să fie un contemporan al nostru 

pentru că este absolut modern pentru vremea lui, iar realitatea 

pe care o surprinde nu este cu foarte mult modificată în esența 

ei. În aparență da, realitatea românească e, să zicem, tributară 

contemporaneității, dar în esența ei ceva foarte profund s-a 

păstrat. Așa cum Caragiale este foarte actual astăzi, și Eminescu 

este foarte actual mai ales din perspectiva activității lui de 

ziarist, de observator al vieții publice din vremea lui, de critic 

foarte atent al fenomenelor sociale, politice care s-au desfășurat 

atunci. Cred că ar putea scrie foarte bine satirele de atunci în 

ziua de astăzi. Multe dintre ele. 

GMB. Și eu pariez pe contemporaneitatea operei lui și sunt 

gata să polemizez cu cei care, mă rog, cârcotași din fire, au 

încercat și poate vor mai încerca să minimalizeze opera lui 

Eminescu. Fie că reduc geniul lui doar la opera lirică, fie 

neglijează nepermis de mult opera lui de ziarist, de sociolog dacă 

vreți, de om care avea niște raportări cu totul formidabile la 

situația economică a timpului său. A făcut-o ca nimeni altul. 

Spiritul titanic ce i-a fost atât de propriu a analizat crizele de 

formă și de fond ale societății românești din timpul lui cum puțini 
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au făcut-o. Dovadă sunt multele lui eseuri cu conținut strict 

economic. El avea o bună cunoaștere a teoriilor economice din 

vremea lui, a tendințelor care se manifestau nu doar în România, ci 

pe plan european. Mai mult decât atât, sesizează vulnerabilitățile 

societății românești în plan economic. Dezvoltă chiar o teorie a 

claselor și o teorie a golurilor sociale. Și unul din golurile sociale 

pe care el le remarcă, unul extrem de grav, este golul muncii, 

adică sesizează decalajul dintre nivelul de dezvoltare al 

mijloacelor proprii societății moderne din a doua parte a secolului 

al XIX-lea – noua revoluție industrială – și oarecum stagnarea 

noastră nepermisă. Pericolele ce se generează de aici. Deci, iată, 

dacă noi vom reciti multe din aceste eseuri, vom găsi 

surprinzătoare similitudini cu problemele cu care ne confruntăm 

astăzi. Și astăzi vorbim despre capitalul străin și capitalul 

românesc, insuficient consolidat în raport cu primul. Eminescu 

sesizează în 1878-1879 exact această problemă și o reclamă ca un 

minus în dezvoltarea noastră socio-economică și istorică. Deci 

este contemporan prin logica, prin filosofia care l-a animat, dar și 

prin cunoașterea profundă a realităților. Eu spun într-un eseu de-al 

meu că ideea forță în jurul căreia s-a construit toată opera 

eminesciană este ideea de patrie. „Ce-ți doresc eu ție, dulce 

Românie/ Țara mea de glorii, țara mea de dor/ Arme cu tărie/... La 

trecutu-ți mare, mare viitor.” Ei și această idee îl va urmări toată 

viața și va deveni, aș zice, conștiința cea mai înrobită pentru patrie 

prin iubire. Această declarație care aparent nu-i o poezie egală cu 

„Scrisoarea I”, cu „Scrisoarea a III-a”, dar ca declarație de dragoste 

și ca declarație de patriot veritabil, rar găsești în literatură. 

VP. Dacă tot ai adus în discuție iubirea de patrie, uite mi- 

am ales și eu aici un citat de-al lui Noica atunci când vorbea 

despre   manuscrisele   lui   Mihai   Eminescu   și   care  spune: 

„Iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia 

diplomații croiesc artă și războaie, zugrăvesc împărății despre 

care lui nici prin gând nu-i trece, un popor nenorocit care 

geme sub măreția tuturor palatelor de gheață ce i le așezăm pe 
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umeri.” Spunând aceasta, am putea zice că opera lui Eminescu 

este și un fel de metafizică a prezentului? 

MC. Metafizica prezentului lumii sale, dar și a lumii 

contemporane. Da, este o decantare prin opera lui Eminescu a 

unei realități și cred că – pentru că el este încadrat ca orientare în 

romantism, nu? Prin toate acele aprecieri ale criticii literare care îl 

conduc în zona aceasta a idealismului romantic – Eminescu în 

esență nu este un atât de mare idealist pentru că el are latura 

aceasta pragmatică a viziunii despre lume, vizibilă în poeziile de 

inspirație socială – dacă ar fi să le numim așa – începând cu 

„Împărat și proletar”. Cu siguranță că iubirea de patrie, patriotismul 

vizibil în una dintre primele poezii de acest gen, din care a citit 

domnul profesor, „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, își are 

rădăcinile ancorate profund în epoca anterioară, în epoca 

pașoptistă, care a început în forță mișcarea de emancipare 

națională, socială și de unitate, sau spre unitatea românilor. Citind 

în ultimele zile din Perpessicius – am citit mai mult viața și opera 

lui Eminescu – mi-am dat seama cât de clar, cât de limpede vedea 

Eminescu și strategic poziția României și a culturii române în 

contextul european. Nu este întâmplător. Studiind la Viena și 

Berlin, unde a audiat atât de diverse cursuri ținute de savanții 

vremii lui, cu inteligența lui copleșitoare nici nu era foarte greu să 

înțeleagă care era situația atât în plan extern cât și în plan intern, 

situația românească. În vară, tot așa am citit un studiu despre 

viziunea lui de jurnalist asupra problemelor sociale, politice, 

economice ale țării. Clar avea o pătrundere deosebită a situației. Și 

vedea ponderea și care sunt problemele autentice ale poporului. 

VP. Eu, ca ziarist, pot să spun că Eminescu a fost cel mai 

mare pe care l-a avut România din toate timpurile, apropo de 

viziunea lui. 

GMB. Aș vrea să fac o completare la ce a spus doamna 

profesoară. La modul propriu, metafizica eminesciană se găsește 

cu precădere în opera lui poetică. În „Scrisoarea I”, în „Memento 
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Mori”, unde comentatorii au identificat și influențe din filosofia 

antică indiană, din filosofia greacă, din Kant și din Schopenhauer; 

unii au exagerat, cum să vă spun, amprenta influențelor și de 

aici ar fi rezultat un minus de originalitate în ceea ce-l privește 

pe Eminescu. Alții au exagerat condiția lui de filosof. El este  

cu adevărat un filosof și un metafizician, dar nu în sensul 

academic al termenului, pentru că n-a elaborat un sistem cu 

ziduri ridicate conceptual vorbind, dar categoric toată opera lui, 

inclusiv „Luceafărul”, cum să spun, este pătrunsă de un fior 

metafizic. Poetul mare este inevitabil pătruns de un fior 

metafizic cu atât mai mult când e vorba de titani ai gândirii și 

titani ai creației. În jurnalistica, în eseistica lui politică și 

economică îl regăsim pe Eminescu văzut ca sociolog și ca 

filosof al istoriei. Deci, studia pentru că el de exemplu vorbește 

sau, dacă vreți, dezvoltă concepte extrem de importante nu 

numai pentru timpul lui: ideea de stabilitate și de ordine 

socială, problematica claselor sociale și acordă o importanță 

extraordinar de mare țărănimii, de care, așa cum spunea și 

doamna profesoară, pentru el clasa țărănească e fundamentul 

istoric al neamului românesc. Este preocupat de problema 

românilor și din afara granițelor României rezultată de la 

Unirea de la 1859. Îl interesează ce fac românii din Transilvania, 

nu degeaba de tânăr a venit la Blaj. 

VP. „Te salut mică Romă”, nu? 

GMB. Și chiar spune un lucru foarte interesant pe de o parte 

despre influența Austriei asupra economiei românești și în 

general economiile străine. Pe de altă parte, el formula o teză 

că datoria noastră este să consolidăm patria de limbă și de 

spirit, dând oarecum preeminență acestei teze în raport cu 

patria politică să-i zicem. Nu era el foarte convins că va veni 

foarte repede un 1 Decembrie 1918, dar el ne spune, de fapt, că 

momentul acela al unirii pe care-l ratează decidenții politici –  

el sugerează chestia asta că nu s-a făcut un proiect de țară în 
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acest sens cum și acum vorbim că n-avem un proiect de țară 

foarte solid și foarte coerent – și zic ca mai întâi să consolidăm 

patria de limbă și de spirit și de tradiții. El are în gând implicit, 

cum vă spun, Dacia mitică, dar și Moldova de pe vremea lui 

Alexandru cel Bun, dovadă sunt poeziile lui, scenariile lirice pe 

care ni le propune. E cum a zis mai târziu Nichita Stănescu: 

„Patria mea este limba română”, deci iată cum e un Eminescu, 

așa în germenii creației. Îl găsim cu precădere acolo, pe 

sociolog, pe filosof în istorie, îl găsim în această uriașă operă 

pe care el o construiește la timpuri. A fost, cum zice Călinescu, 

din acest punct de vedere – și nu-i peiorativ nimic aicea, să ne 

înțelegem bine – cel mai mare proletar intelectual al României 

în a doua parte a secolului XX. 

VP. A muncit la „Timpul” cum n-a muncit nimeni. A fost 

obsedat de ce înseamnă popor, de ce înseamnă golul social, ce 

înseamnă stabilitate, ce înseamnă ordine socială... 

GMB. Avem nevoie, cum se spune, să vedem în comple- 

mentaritatea lor opera poetică și opera publicistică pentru că 

definesc același tot care se cheamă Eminescu. 

VP. Eu spun că n-a fost doar poetul extraordinar, ci și 

prozatorul extraordinar, economistul, filosoful.„Sărmanul 

Dionis” face parte chiar din metafizica lui... 

GMB. Colegul nostru Gheorghe Glodeanu reliefează foarte 

bine într-un studiu de-al lui pe proza lui Eminescu faptul că da, și 

în „Sărmanul Dionis”și în „Cezara” ș.a.m.d. găsim elementele ce 

țin oarecum de viziunea metafizică a lui Eminescu. 

VP. Voi ați fost foarte inspirați și ați adus cu voi, mai ales 

domnul Bârlea, o mulțime de cărți. A scris Eminescu foarte 

mult și s-a scris despre Eminescu enorm de mult. Au scris 

oameni pricepuți care l-au și iubit, l-au și înțeles și au și făcut 

ca opera lui Eminescu să străbată prin vreme. Să alegem din 

cărțile aduse de voi. Monica, ce cărți ai adus cu tine? 
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MC. Eu am adus din multele cărți despre Eminescu această 

sinteză. Cred că este produsul unui proiect de cercetare făcut la 

Cluj, prin anii 2000 dacă nu mă înșel: „Eminescu poet național 

român. Anatomia unui mit cultural”, inițiat de Ioana Bot, un 

reputat eminescolog clujean. De ce am adus-o pe aceasta? 

Pentru că sunt niște studii – încă foarte actuale, zic eu – care 

privesc personalitatea poetului, mai degrabă sau constructul 

acesta, conceptul de Eminescu, mai degrabă decât opera 

propriu-zisă. Nu găsim neapărat aici analiză de texte literare 

sau de texte poetice, filosofice sau jurnalistice, ci găsim această 

analiză a fenomenului care este Eminescu în cultura română. 

Foarte interesant. Există atât de multe aspecte care, să spunem, 

pun în pericol opera tocmai datorită acestei ridicări la rang de 

simbol național, de mit cultural al poetului. Stăm să vedem – 

mă gândeam la multiplele statui care reprezintă chipul poetului 

sau bustul sau chiar statura întreagă a poetului – și vedem doar 

ce a rămas zeificat, obiectualizat din ce a fost Eminescu. Cred 

că este vremea – dacă tot îl avem poet național și Ziua Culturii 

Române coincide cu ziua de naștere a poetului – să vedem ce e 

dincolo de scoarța asta a lucrurilor sau de coaja care s-a păstrat. 

De aceea eu zic că un astfel de studiu merită parcurs sau măcar 

avut în vedere de cei care sunt preocupați de cultura contemporană 

și de fenomenele ei. 

VP. Domnul Bârlea a adus mult mai multe cărți. 

GMB. Am zis că fac un gest inedit în televiziune despre 

Eminescu, aducând mai multe cărți din biblioteca Eminescu pe 

care o am eu acasă la mine, pentru că eu trăiesc în spirit 

eminescian și sper să nu se supere nimeni pentru acest lucru. 

Am și scris la rândul meu o cărticică despre condiția de poet și 

de metafizician și de sociolog a lui Mihai Eminescu. 

VP. Interesantă. O știu. 
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GMB. Spre interesul cititorilor și al telespectatorilor le arăt, 

reeditată, ediția ne varietur (cu caracter definitiv, autentic al 

unui text oficial – n.n.) primul volum „Poesii” editat în 1884, 

de către Titu Maiorescu. Și voi cita din el: „Dacă totuși am 

publicat și aceste poesii – e vorba de poeziile din „Convorbiri 

literare” – împreună cu celelalte așa cum se găsesc, am făcut-o 

dintr-un simțământ de datorie literară. Trebuiau să devie mai 

ușor accesibile pentru iubitorii de literatura noastră toate 

scrierile poetice, chiar și cele începătoare, ale unui autor care a 

fost înzestrat cu darul de a întrupa adânca sa simțire și cele mai 

înalte gândiri într-o frumuseță de forme supt al cărei farmec 

limba noastră pare a primi o nouă vieață.” 

VP. Eminescu redefinește limba română, așa cum spune el. 

GMB. Întotdeauna am avut o limbă, dar el ne-a dat limba așa cum 

aveam nevoie de ea atunci pentru a fi în acord cu ceea ce se 

întâmpla în literatura Europei și lucrul acesta este admirabil spus. 

Apoi am adus „Eminescu și economia națională” . 

VP. Când a apărut? 

GMB. E o carte din 1983 și cu un studiu de-al unui profesor 

de-al meu de la Iași, Vasile Nechita. Un studiu foarte serios. Și 

aici avem extrem de multe eseuri care își păstrează, așa cum ați 

și precizat dvs., actualitatea. Iată: „Influența austriacă asupra 

românilor în Principate”. 

VP. Nu se gândea doar la Moldova. Se gândea și la Ardeal, 

la Transilvania... Se gândea la cei obidiți... 

GMB. Iată ce spune el aici: „Cum am trata noi pe acești 

țărani? Am clădit un aparat greoi și netrebnic pe spatele sale. 

Aparat reprezentativ cum îl numim și care nu-i decât pretextul 

de a crea din ce în ce mai multe posturi plătite tot din punga lui 

direct sau indirect într-o țară care nu are export industrial, 

țăranul muncește pentru tot, singur și necontestat de nimeni.” E 

dramatic ce spune Eminescu. 
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V.P. Și e real și astăzi! 

GMB. Am aici, iată, o sinteză a cugetărilor eminesciene din 

toată opera. Iată, o carte a lui Mihai Cimpoi, că vorbim de 

România – așa cum vorbea Blaga – „România dodoloață”. Mihai 

Cimpoi, un important universitar basarabean. Un prieten de-al 

meu și, dacă-mi permiteți, de-al domnului Gheorghe Pârja, este 

Arcadie Suceveanu. „Plânsul Demiurgului”, eseu despre Eminescu. 

Ca să vedeți că Eminescu e dincolo de granițele noastre politice. 

Este în granițele limbii și spiritualității românești. Iată „Eminescu 

și religia”. Înainte de 1989, plecând mai ales de la „Împărat și 

proletar” de la fraza aceea „Religia - o frază de dânşii inventată/ 

Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,” încerca să siluiască opera lui 

Eminescu, cum că Eminescu n-a avut măcar, mă rog, înclinații așa 

religioase. 

VP. S-a spus că nu era credincios... dar să-i vedem poemele 

de inspirație religioasă... 

GMB. Sunt niște poeme extraordinar de frumoase, extrase așa 

pe  ideea  asta  de inspirație  religioasă  nu  în sens  dogmatic. Iată 

„Eminescu. Modele cosmologice și viziune poetică” a doamnei 

Ioana M. Petrescu (care din păcate nu mai există), dar care 

categoric reprezintă unul din cele mai competente comentarii în 

ceea ce privește cosmologia eminesciană care s-au scris în 

literatura română. Iată și un volum omagial apărut în 1989, când 

se împlineau 100 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Este 

scos de către Academia Română. Iată „Eminescu – omul de 

teatru”, pentru că, amintiți-vă de piesa lui, „Bogdan-Dragoș”; deci 

are teme maramureșene și personaje care amintesc de Maramureș. 

Despre „Opera Politică”, un volum extraordinar de cuprinzător și 

de relevant. Uitați-vă ce are aici: Unitatea românilor, Românii din 

Basarabia, Românii din Bucovina, Românii din Dobrogea, 

Românii din Transilvania, Românii din afara țării, Independența. 

Teme majore. Evident că avem de-a face cu articole publicate cu 

precădere în Timpul. Aici este o carte care pentru mine a fost o 
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sursă foarte bună de cercetare, „Fragmentarium”. Este o ediție 

după manuscrisele lui Eminescu și îngrijită de un mare eminescolog, 

o familie de eminescologi: de Magdalena Vatamaniuc și Dumitru 

Vatamaniuc. Aici sunt eseuri de știință și cultură, de filosofie și 

folclor, de matematică-fizică, de artă și literatură. Erau așa cum 

zicea Noica: răspândite câte o idee pe foile pe care el le avea la 

îndemână. Însă toate încheagă până la urmă un orizont. Iată aici o 

ediție Mihai Eminescu care reproduce ediția din 1912 și  este 

acum publicată de către scriitorul Aurel Ștefanache la editura lui 

din Iași, într-un proiect coordonat de Nicolae Georgescu. Are 

prefața scrisă de unul dintre primii eminescologi recunoscuți, Ion 

Scurtu, din perioada aceea. Foarte interesant. Și aici avem o ediție, 

„170 ani de la nașterea lui Eminescu: 1850-2020”, tot așa, 

coordonată de Nicolae Georgescu, Aurel Ștefanache și Doina 

Rizea, care e un album de artă. 

VP: E tipărit la Iași! 

GMB: E un album de artă. Da, e scos la Iași. Să știți că inclusiv 

bustul lui din Maramureș este cuprins aici și cred că e un lucru 

extraordinar cum arată sau cum îl vedem noi pe Eminescu. Nu-i 

doar Eminescu de la Ateneul Român. Nu pot să omit să spun că 

noi avem eminescologi în Maramureș. Profesorul Cornel Munteanu 

ține un curs despre Eminescu, profesoul Gheorghe Glodeanu a 

scris foarte aplicat și competent pe proza lui Eminescu, iar Săluc 

Horvat stă „Sub semnul lui Eminescu”. 

VP. Săluc Horvat are mai multe cărți despre Eminescu. 

GMB. Mai multe cărți și o ediție liliputană, „Luceafărul” lui 

Eminescu. Îmi pare rău că nu o am la mine, așa de 10 pe 5 

centimetri. 

VP. De pus în ramă. 

GMB. Da, așa se cheamă, ediție liliputană. Și nu în ultimul 

rând vă arăt o carte a lui Grigore Crigan, din Cernăuți, care se 
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intitulează: „Cea mai curată lacrimă a noastră” și cea mai 

curată lacrimă a noastră este Eminescu pentru cei din Cernăuți. 

Regăsim aici, cum să vă spun, interviuri, eseuri ale unor 

prieteni: Ilie Zegrea, pe care-l știți, Vasile Tărâțeanu, la fel. 

VP. Prieteni de-ai noștri, și noi de-ai lor. 

GMB. Mi-au scris și el și Ilie Zegrea autograf când am fost 

împreună cu domnul Pârja la Cernăuți de 1 decembrie 2018. 

Iată cel mai important lucru: „Eminescu. Opere complete”. 

Acesta e volumul 9: Publicistica între 1870 și 1877, care de 

fapt continuă opera lui Perpessicius începută în 1939, pe urmă 

reluată în 1968, iar din 1980 sub îngrijirea lui Petru Creția și a 

lui Vatamaniuc, mai apar volumele de la 9 la 14 și în felul 

acesta putem vorbi că avem oarecum restituită opera lui 

Eminescu. 

VP. Am văzut în mass-media că o editură din România reia 

o ediție nouă: „Opera Omnia”, dar și la Chișinău a apărut 

Opera Omnia - Eminescu. Mai ai cărți de arătat? 

GMB. Am și această carte care este „Eminescu. Teme metafizice 

și sociologice”, scrisă cu foarte multă pasiune și cu dragoste de 

Eminescu. 

VP. Scrisă acum 15 ani. Gheorghe Mihai Bârlea îl iubește și 

îl cunoaște pe Mihai Eminescu. Știe cu adevărat să îi recepteze 

opera. Monica la fel. Voi sunteți și cadre didactice. Eminescu 

nu este receptat – acum vorbim de o perioadă... Uite au trecut 

170 de ani de la nașterea sa – sunt voci care spun că Eminescu 

este depășit, că suntem într-o altă epocă, altele sunt probleme 

contemporaneității. Tu predai într-un colegiu național. Ce se 

mai predă din Eminescu în școală și ce ar trebui să facă 

școala, ce ar trebui să facă profesorii, ce ar trebui să facă 

instituțiile de cultură, să facem noi, fiecare cât putem, ca să-l 

receptăm pe Eminescu la adevărata sa genialitate? 
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MC. Acum, având în vedere structura și cerințele programei, 

se predă cu siguranță foarte puțin din Eminescu. Este, 

bineînțeles, primul poet din lista autorilor canonici, îl încadrăm 

în epoca marilor clasici, vorbim în general despre activitatea 

lui, și avem timp alocat să studiem detaliat cam două opere 

importante și să mai facem lectură pe lângă acestea din poezie 

cu precădere; proza nici măcar nu este obligatoriu de studiat 

astăzi din creația lui Eminescu. Tinerii ajung să-l cunoască pe 

Eminescu, prin școală, puțin. 

VP. Și e normal să nu-l înțeleagă... 

MC. Și e normal să nu înțeleagă tot ce a însemnat Eminescu 

pentru epoca de atunci, sau ce mai înseamnă el astăzi, de ce 

este poetul național sau emblema culturii naționale. Bineînțeles 

că în orice act de cunoaștere, nu doar cel care dăruiește 

cunoașterea, ci și cel care primește cunoașterea trebuie să fie 

cointeresat sau interesat să cunoască. Cu siguranță sunt printre 

elevii de liceu, printre studenți, printre tineri și dintre aceia 

pasionați de Eminescu și care studiază și aprofundează acest 

fenomen din cultura noastră. Ceea ce bineînțeles că le spunem 

la școală este legat de marile teme ale creației poetului. Se 

studiază cu precădere „Luceafărul”, ca operă fundamentală de 

pregătit pentru examenul de bacalaureat și apoi alături de 

„Luceafărul”, la alegerea fiecărui profesor, un alt text. Eu nu 

trec de Eminescu fără a discuta de Scrisoarea I, de exemplu, 

sau fără a citi măcar câteva fragmente din „Scrisoarea a III-a”, 

de unde place cu prisosință partea a doua, satira pe care ei o 

înțeleg sau n-o înțeleg. Oricum, depinde și de privirea lor 

asupra vieții contemporane din punct de vedere politic. Dar le 

place, contează și modul în care profesorul pune problema sau 

îi provoacă să citească. 

VP. Uite, eu am selectat câteva opinii de-ale copiilor, de-ale 

elevilor și ies la iveală câteva concluzii; „Profesorii nu 

urmăresc ca noi să înțelegem cu adevărat ce a vrut el să 
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transmită și să ne formăm o părere despre asta. Noi trebuie să 

învățăm ce au spus criticii sau profesorii, ca să luăm notă 

mare.” O altă opinie: „nu ni s-a vorbit niciodată despre 

Eminescu ca persoană; în afară de o scurtă descriere din 

manual, nu aflăm niciodată ce a fost omul acela, ce avea în 

minte când scria ce scria.” Altul spune: „Nu am o relație bună 

cu Eminescu pentru că ni se bagă pe gât la școală.” Tu 

spuneai că e puțin, el spune că i se bagă pe gât la școală. „Aș 

vrea să studiem mai mulți autori contemporani, mai mulți 

străini. Degeaba îmi dai să învăț o poezie de acum 200 de ani, 

pentru că eu nu pot să relaționez cu ea.” Și altcineva spune: 

„Eu sunt mai degrabă fană de poezie contemporană. Dacă nu 

m-ar obliga de la școală să analizez poeziile cuvânt cu cuvânt 

și aș citi eu pe cont propriu acasă, poate aș simți diferit ce-mi 

transmite Eminescu.” Sunt concluzii puțin triste. 

MC. Da, asta ține, zic eu, și de orizontul acesta informațional și 

cultural pe care-l au tinerii de astăzi. Mulți dintre ei poate nu au 

avut șansa, știu eu, de a fi atinși așa de poezia eminesciană. 

Discutam cu cineva cu totul informal zilele trecute, aparținând 

generației mele, să spun, nu generației tinere și spunea: „Da, 

Eminescu este într-adevăr poetul prin excelență. Dacă mă gândesc 

la poezie, mă gândesc la Eminescu – așa spunea – pentru că este o 

poezie care se poate asimila ușor.” Iată, generațiile vorbesc diferit 

despre poezia eminesciană; pentru că se poate asimila ușor, pentru 

că e melodioasă, pentru că... 

VP. Are rimă... 

MC. Exact. Pentru că e clară, e limpede, mesajul este accesibil. 

Dar vedem că generațiile diferite au o optică diferită asupra 

generației lui Eminescu. Eu spun că este necesar să ne cunoaștem 

clasicii. Eminescu este cu siguranță unul dintre scriitorii 

reprezentativi clasici. Nu putem să ne imaginăm astăzi – zic eu – 

cultura și mai ales literatura română fără Eminescu. Așa cum 
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spunea și domnul profesor citând criticii: el ne-a dat o limbă 

română. 

VP. Și ne-a dat în atâtea feluri. Am putea să umblăm puțin 

la programa școlară, s-ar putea modifica ceea ce ar trebui să 

învețe generația tânără pentru că vorbim despre lumea aceasta 

globală și despre mitul eminescian, pe care îl includem între 

geniile lumii. Am putea să facem mai mult ca să-l receptăm? 

Vor trece mulți ani, multe decenii, poate secole, până va mai 

apare un nou Eminescu. 

GMB: Cu această ultimă frază a Dvs. mi-amintiți de  ce 

zicea Eminescu despre Kant. Că mai degrabă se nasc în cer 

stele fixe decât pe pământ un geniu. Se regăsește și el în 

această exprimare axiomatică – aș zice eu – pentru că, iată, au 

trecut 170 de ani și au apărut între timp scriitori remarcabili și 

cu reputație europeană și mondială, în România. Încă un 

Eminescu nu mai avem pentru că în Eminescu ne topim ca 

identitate și, dincolo de cei care-l neagă și îl consideră inactual 

ca și rostire poetică, el va dura cu siguranță. 

VP. Se poartă jurnalul mai nou. 

GMB. Așa. După aceea că a venit la Blaj. După aceea să ne 

raportăm la fotografia lui de la 19 ani, care e absolut minunată, 

pare desprinsă parcă din legende. 

VP. Eminescu era un om frumos și fizic. 

GMB. După aceea mai sunt și...De dragostea lui. Dragostea 

lui cu Veronica Micle, mă rog, tatonările amoroase cu Mite 

Kremnitz (n.n. – cumnata lui Titu Maiorescu), mai știu eu câte 

altele. Relațiile cu alți scriitori pe care le-a avut. Da, fac parte 

din povestea lui Eminescu. Dar esența poveștii lui Eminescu  

stă în opera lui. Asta este fără nicio îndoială. Și spun așa: refuz 

să pun în antiteză poezia cu opera politică pentru că aș fisura, 

dacă vrei, întregul într-un mod nepermis. Eu cred că dacă vrem 
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să-l înțelegem, trebuie să-l luăm ca un tot. Sigur că nu este ușor 

astăzi să convingi ce este Eminescu, nu se bagă cu sila 

Eminescu peste nimeni. Cei care nu-l citesc pe Eminescu și îl 

refuză așa, nemotivat, au de pierdut. E o alegere. Aici e o 

problemă de alegere intelectuală. Eu sunt convins că fiecare 

generație are un Eminescu al ei, îl poate recepta din perspectiva 

paradigmelor acelei generații. Într-un fel s-au raportat la 

Eminescu contemporanii lui în frunte cu Titu Maiorescu. În alt 

fel, pe urmă, s-au raportat criticii literari – perioada interbelică. 

VP. Și Călinescu minimalizează opera lui de ziarist, nu-l 

consideră semnificativ pentru că el era fascinat și cuprins în 

primul și în primul rând de opera lui poetică. 

GMB. Deci, iată și Călinescu. Dar și Călinescu mai putea să 

greșească. 

VP. Și nu observă opera eminesciană în întregul ei. Mie la 

examenul de literatură, avându-l ca profesor pe Al. Oprea, mi- 

a căzut poezia de dragoste. Și l-am convins pe profesor cu o 

frază. Domnule profesor, nu pot să vă spun nimic nou despre 

Eminescu, decât că îl iubesc enorm! 

GMB. Avem opera lui Perpessicius. Deci ceea ce a făcut 

Perpessicius mai târziu, Petru Creția și alți eminescologi au 

reușit să reconfigureze figura lui Eminescu în plenitudinea ei. 

La marile universități – eu nu cunosc așa de bine ca doamna 

profesoară mediul preuniversitar și manualele școlare – marile 

universități își cultivă geniile lor naționale altfel. Mergeți în 

Italia și veți vedea că veți găsi Dante studiat un an de zile. 

Mergeți în Anglia și veți vedea că Shakespeare se studiază un 

an de zile. Pentru români, Eminescu este Shakespeare al nostru, 

Dante al nostru. Dar nu-l studiem un an de zile, deocamdată. 

Poate un semestru... Vedeți că uneori îl plasăm și la sinteze – 

dacă sunt bune nu e nicio problemă. Îmi pare rău că nu am 
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făcut un experiment, dar putem merge de mâine: să mergem în 

librării. Și vom vedea dacă mai găsim ceva de Eminescu. 

VP. Nu sunt cărți ale lui Mihai Eminescu! 

GMB. Foarte puține edituri la ora actuală se încumetă, pentru 

că e o problemă comercială. Da, sunt de acord. Eminescu nu e 

doar o problemă comercială. Sau pe Eminescu nu trebuie să-l 

reducem la o chestiune comercială, pentru că e o chestiune 

spirituală prin excelența noastră, a românilor. Mergeți în Franța și 

veți vedea că-l veți găsi pe Victor Hugo în rafturile librăriilor, nu 

numai în biblioteci. În Italia, pe Leonardo, pe știu eu cine... 

VP. Ei știu să-și cultive, să-și aprecieze, să-și promoveze 

valorile. Eminescu nu a fost nici tradus, așa cum merită! 

GMB. Deci, iată, aici e o problemă de strategie și de diplomație 

culturală. Traducerea lui Eminescu în străinătate, ăsta e un 

deficit pe care-l avem demult. Era un băiat, îmi scapă numele, a 

murit la cutremur în 1977, care l-a tradus poate cel mai bine pe 

Eminescu în engleză. Ei, fiindcă nu am avut traducători foarte 

buni, pentru mulți din – traducerile care s-au făcut – pare așa  

un Lamartine local sau cine știe cine. 

VP. Dar nici nu e ușor de tradus, trebuie să recunoaștem. 

GMB. Nu este ușor, dar sunt minusurile strategiei noastre 

culturale, cum să-l promovăm pe Eminescu... Sigur că am avut 

câțiva. Au fost câțiva: Rosa Del Conte, Andrei Bantaș, Brenda 

Walker, care au tradus din Eminescu, un filosof francez, care a 

lansat niște teze de analiză de literatură extraordinare. Avem și 

astfel de chestiuni, dar prea puțin pentru ceea ce înseamnă 

Eminescu în cultura și literatura română și, de ce nu, Eminescu 

la scara poeziei europene și universale. 

VP. Și dacă tot vorbim de Eminescu de 170 încoace, în 

căutarea lui de la Putna până în 2020 – pentru că încet-încet 

ne apropiem de finalul întâlnirii noastre – ce ar trebui să 
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vedem la Eminescu? Și ce ar trebui să spunem mai des? Și ce 

ar trebui să facem mai mult ca să-l vedem pe Eminescu așa 

cum merită el să fie văzut? 

MC. Ar trebui să vedem în Eminescu tocmai ceea ce face 

esența operei lui: o sinteză a românității, a românismului cu 

universalul, pentru că el aduce prin studiile lui, prin deschiderea 

lui spre culturile lumii, această latură universală în cultura 

română. Știe foarte bine cum știe, de altfel, toată generația aceea a 

clasicilor să îmbine ceea ce este tipic românesc, pur românesc, cu 

ceea ce este universalul: „Luceafărul” ar putea rămâne, să 

spunem, într-o arcă a lui Noe a literaturii sau a valorilor 

românești, ar putea rămâne ca o piesă de rezistență pentru că în 

„Luceafărul” se topește o viziune despre lume care e în parte 

românească și în parte universală. O viziune totalizatoare, tipică 

romanticilor: lumea, așa, văzută ca-ntr-un glob de cristal și citită 

prin personajele acelea simbolice, prin toate motivele, prin 

imaginarul acela luxuriant care merge de la castelul unde se află 

fata, până la profunzimea Cosmosului, unde sălășluiește demiurgul, 

unde sălășluiește Dumnezeu. Deci este colosală sinteza pe care o 

face Eminescu. 

VP. Cum am putea să definim visul lui Eminescu la 170 de 

ani de la nașterea sa? 

GMB. Pentru că tot am spus că ne apropiem de final, îmi 

permit să citesc o concluzie personală, nu neapărat foarte 

originală, mă întâlnesc cu mulți în concluzii similare, dar cred că 

potrivită cel puțin pentru dialogul nostru: „Eminescu este 

deopotrivă poet, filosof și sociolog, dar și sinteza lor unică pentru 

că el depășește fiecare din aceste însușiri privite în parte. 

Perfecțiunea filosofică este o perfecțiune formală, supusă limitelor 

unui sistem, dar perfecțiunea poetică este superioară prin aceea că 

nu enunță numai adevăruri, ci și le comunică într-un mod propriu, 

tinzând spre frumusețea absolută și ideală. Eminescu este dedicat 

adevărului, dar și comunicării acestuia, ființei umane care nu doar 
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cugetă, ci și simte și trăiește adevărul ca fapt de viață. Idealul lui 

Eminescu nu e Hyperion, ci umanitatea desăvârșită și caldă. El 

gândește unitate, luminează cosmicul prin uman, umanul, istoricul 

prin cosmic. Astfel problematica ființei devine centrală la 

Eminescu.” Sunt convins de aceste afirmații și n-am nicio îndoială 

că neamul românesc va călători împreună cu Eminescu încă foarte 

mult timp, dacă nu scurtează prematur călătoria prin accidente ale 

istoriei. Eminescu ne va însoți mereu și pretutindeni. Știți, cum 

zicea Grigore Vieru, marele poet basarabean: „Eminescu e peste 

tot în ființa românească.” 

Și să vă confirm chestiunea aceasta, așa de încheiere: eu am 

făcut la Iași două facultăți și m-am dus foarte frecvent la teiul lui 

Eminescu. Am văzut și cum se mișcă frunzele când bate vântul și 

am văzut cum îmbătrânește și-i sprijinit de niște fierăraie pe acolo. 

E greu să te adresezi poetului, geniului. Eu m-am adresat teiului. 

„Singurătatea teiului vorbește. Aici am fost în purpur lăudat, 

cuvântul geniului împovărat/ M-a luminat atât de omenește/ De 

m-a atinge clipa ca un vierme,/ Simt focul zilei și arzând alături/ 

Aud pe zarea marilor omături/ Cuvânt venind din vocile eterne.” 
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XI. Medicina ca știință și conștiință 

 

 
VP. Despre drumul în viață am vorbit de multe ori, despre 

cât de important este să îți găsești calea cea dreaptă pentru ca 

mâine sau poimâine, pe parcursul vieții, să îți fie bine atât pe 

plan personal, cât și pe plan profesional. Este foarte important 

să știi să îți alegi drumul în viață. Mai devreme sau mai târziu 

o să vezi ce bine este atunci când ajungi pe calea dreaptă la 

ceea ce ți-ai dorit. Mai spun eu câteodată că viața nu este o 

destinație, ci o călătorie, iar succesul este și el o călătorie,  

spre o destinație care urmează cursul vieții. Despre drumul în 

viață vom vorbi și noi în continuare cu un invitat special, care 

are o legătură aparte cu Maramureșul. Care are un drum lung, 

frumos, presărat cu multă muncă, dar și cu împliniri profesionale 

și personale. Îi spun bun venit doamnei doctor Julieta Cristescu. 

JC. Bun găsit! Sunt puțin emoționată să mă adresez cititorilor 

mai ales celor din Maramureș, care sunt, așa îmi place să le spun 

„maramureșenii mei”! 

VP. „Draga mea, Julieta”, așa spun colegii tăi, așa îți spun cei 

care te-au format pe tine, „Julieta noastră!” Trebuie să le spunem 

cititorilor că „Julieta noastră” nu este născută în Maramureș. 

S-a format în spiritul școlii germane, cu disciplină, cu rigurozitate, 

în zona Sibiului, dar și-a început cariera profesională ca medic, în 

Maramureș. Cu începutul vom începe și noi. 

JC. Da, într-adevăr, provin dintr-o altă zonă decât a 

Maramureșului, de care mă leagă enorm de multe, pentru că 

sunt începuturile cărării spre activitatea mea profesională și nu 

numai; este locul în care îmi găsesc oarecum obârșia, deși 

părinții mei sunt din Mediaș, județul Sibiu. Acolo m-am născut, 
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acolo am crescut, am urmat ceea ce am dorit eu. Iar părinții mei 

cred că au fost chiar foarte fericiți atunci când au fost întrebați: 

Ce vor face copiii dumneavoastră? Și ei au răspuns foarte 

hotărât: ce vor ei, pentru că noi, copiii, eu și fratele meu, am 

fost foarte hotărâți când am ales calea. De mică mi-am dorit 

medicina, am urmat medicina. Fratele meu de mic și-a dorit 

silvicultura și a urmat silvicultura. 

VP. Fiecare cu drumul lui și cu succesele lui. 

JC. Categoric! Așa este! 

VP. Julieta, eu mă bucur foarte mult și îți mulțumesc pentru 

că din timpul scurt pe care îl petreci în Maramureș, ți-ai rupt 

din el și ai răspuns invitației de a fi aici, pentru că tu ai 

parcurs așa cum spuneam eu, un drum profesional de la 

medicul de țară, până la medicul care a coordonat un centru 

național și care lucrează într-un centru internațional. Ai urcat 

toate treptele profesionale până aici. Cum se vede drumul 

acesta? Ce însemnă drumul acesta pentru un medic? 

JC. Răspunsul meu poate fi foarte scurt. Nu a fost deloc 

ușor! Am fost întâmpinată în drumul meu de multe lucruri care 

au putut să mă împiedice, dar fericirea mea este faptul că am 

reusit să le depășesc. Am urmat facultatea la Cluj, am fost 

convinsă că voi rămâne acolo, dar pașii mei m-au îndreptat ca 

viață personală să ajung în Maramureș și împreună cu doctorul 

Cristescu, de care sper că încă își amintesc mulți dintre 

băimărenii noștri, am început activitatea împreună, cu alte două 

colege de ale mele. Una este Dorina Manciula. 

VP. Care, din păcate, nu mai este! 

JC. A avut un alt destin... Am descins în zona Codru, despre 

zona Codru nu știam aproape nimic. Și nici despre zona 
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Maramureșului... La repartiție am făcut cunoștință cu Maramureșul. 

Am fost repartizată la Ariniș. Amintindu-mi frumos de anii de 

început, chiar zilele trecute am vorbit cu atâta bucurie de 

vremurile acelea, deși, zic eu, că au fost grele la început. 

Repartiția a fost la 1 noiembrie, când era vreme urâtă, am dat de-o 

zonă plină cu ploaie, cu frig, cu vânt și așa mai departe, dar toate 

lucrurile acestea se șterg în acest moment și rămâne doar 

frumusețea activității pe care am petrecut-o noi și am avut-o acolo 

în zona Codru. Îmi amintesc cu foarte multă plăcere, este 

experiența pe care am dobândit-o pentru tot restul vieții. 

VP. Adică? 

JC. Am învățat atunci, aplicând ceea ce am învățat în 

facultate (și nu spun vorbe mari), am învățat atunci să trăiesc în 

realitate, ceea ce înseamnă omul bolnav, care are nevoie 

stringentă de tine atunci și la locul potrivit, nu mai târziu! 

Pentru că mai târziu poate să ia calea spre clinici, poate să ia 

calea spre altă zonă, dar atunci, pe moment, are nevoie – că 

este copil, că este bătrân, că este adult, că este doar pentru un 

control periodic... Îmi amintesc că am depus tot efortul ca să 

fac controlul periodic al oamenilor care erau obligați să facă 

acest control și am făcut-o cu dăruire! Am încercat să fac acest 

lucru și sper că am și reușit! Acolo ne-am întâlnit cu o grămadă 

de probleme care nu erau ușor de rezolvat pe moment. Am avut 

însă niște oameni în jurul meu, oameni începând de la zona 

respectivă și până la spitalul care ne teritorializa oarecum și un 

acces deosebit pentru tot ceea ce însemna etapele următoare, 

adică la care puteam apela să ne ajute. Este un lucru foarte 

important să începi cariera de medic așa, în așa momente și în 

acest mod. Te întâlnești cu o patologie pe care nu ai s-o găsești 

în toate clinicile universitare. Este bine să începi o asemenea 
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carieră cu aplicații practice. Acesta a fost unul dintre momentele 

cele mai importante. 

VP. Mi-ai anticipat gândul, pentru că voiam să te întreb 

dacă te ajută în devenirea profesională, pentru că tu ai ajuns 

pe treapta cea mai de sus a medicinii. Dacă te ajută partea 

aceasta, de aplicație, la firul ierbii... 

JC. Și spun că m-a ajutat și mai mult la cunoașterea omului 

care este pacient, cunoașterea lui ca om. În parcursul activității 

și carierei mele am avut un mare privilegiu și am spus-o și 

duminică la o întâlnire cu niște maramureșeni din Tămășești, 

dascăli universitari și la care eu am spus așa: uite, parcursul 

meu a fost și colo și colo! Și zic că asta m-a ajutat să cunosc 

foarte multe profiluri, pentru că există totuși niște profiluri 

psihologice ale oamenilor, diferite, după regiunile țării. Și în 

acest mod mi-am întregit posibilitatea de răspuns la nevoile 

acestor pacienți din toate colțurile țării. 

VP. Ai spus tu, au spus și doi dintre colaboratorii și oamenii 

care probabil te-au ajutat în devenirea ta profesională. I-aș 

numi aici pe academicienii Constantin Ionescu Târgoviște, dar 

și pe profesorul Nicolae Hâncu, de la Cluj, ei vorbeau că ai 

pus întotdeauna pacientul în centrul atenției medicului. Și hai 

să ne oprim puțin aici, în conjunctura aceasta, în care despre 

sistemul sanitar nu se vorbește foarte frumos și poate de multe 

ori pacientul rămâne pe de lături. 

JC. Mă doare când aud asemenea aprecieri sau dezaprecieri, 

deci mă doare, pentru că în toate facultățile din România se 

promovează ideea aceasta de conștiință a medicului care trebuie 

să o aibă în fața fiecarui pacient și mai mult de atât adaptarea la 

profilul pacientului. Exact ceea ce spuneam anterior. Este un 

lucru esențial în modalitatea de abordare. În acest moment în 
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toate ramurile medicinei curative, există această idee de 

rezolvare terapeutică a pacientului, fiind centrată pe pacient. 

Pentru cei mulți, care ne ascultă, pot să spun că este oarecum o 

negociere între pacient și medic. Ce înseamnă acest lucru? Este 

foarte important să știi că în fața ta este ”Ion”, ”Nicolae”, 

”Elena”, ș.a.m.d. și că fiecare are o anumită percepție a ceea ce îi 

spui tu legat de diagnostic. Sigur că în capul meu și în mintea 

mea năvălesc toate cunoștințele medicale și mă gândesc: oare ce 

ar trebui să îi dau pacientului acestuia? Și îmi răspund că îi dau lui 

”Ion”, nu ”pacientului”! Asta înseamnă negocierea cu pacientul. 

Pentru că pacientul acela are o posibilitate de a accepta sau nu 

tratamentul dat, secretul este poate în mine, la modalitatea cum îl 

abordez și să îl lămuresc că are nevoie de acel tratament, pe care 

eu vreau să i-l dau. 

VP. Se învață sau se simte atitudinea aceasta, psihologia 

față de pacient? 

JC. Se învață, în primul rând, pentru că există încă (și sper că 

nu s-a abandonat etica și deontologia medicală) să respecți 

pacientul cu toate bunele și relele lui, că în fond există o 

cooperare în ceea ce privește tratamentul său; aș spune că dacă nu 

se învață este o tristețe, dacă se învață atunci vine completat de 

ceea ce simte medicul. Trebuie să simtă foarte clar cu ceea ce 

rezonează pacientul în fața unui diagnostic, al unei alternative de 

terapie, în fața unor dezastre. Sunt lucruri pe care trebuie să le 

abordezi din toate punctele de vedere. Modul în care îi spui. Eu 

lucrez într-o specialitate în care toți colegii mei știu că la 

descoperirea unui pacient nou cu diagnostic de diabet, că este 

copil sau adult sau vârstnic, impactul este la fel, pentru că s-a 

vorbit foarte mult despre pericolul pe care îl presupune această 

afecțiune și atunci trebuie să știi cum să îl iei pe pacient să 

priceapă tot ceea ce vrem noi să facem cu el, pe o perioadă foarte 
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lungă de timp, dar dacă este vorba depre un copil este dureros. Îmi 

amintesc, am avut întâlnire cu un redactor pe vremuri la o 

emisiune de radio, venisem tocmai de la un congres și eram atât 

de impresionată de modalitatea în care se vorbea de diabetul 

copilului și adolescentului! Iată, sunt atâția ani de zile, sunt spre 

finele acestei călătorii în viață și în profesiune... 

VP. Mai ai, mai ai! 

JC. Și spun așa: acum eu sunt marcată de descoperirea unui 

copil, darămite ce simte părintele și copilul respectiv, dar 

trebuie să știi și am experiența unor răspunsuri din partea 

părinților și ale copiilor, să adere la tot felul de programe care 

să le îmbunătățească starea și asta este o rezonanță a ceea ce 

înseamnă colaborarea cu pacientul. 

VP. O să vorbim despre ce faci tu, o să atingem subiectul 

boli de nutriție și de metabolism și diabet, dar până atunci te- 

aș mai întreba altceva. Am văzut în foarte multe articole care 

vorbeau despre activitatea doctorului Julieta Cristescu, despre 

formarea în spirit comunitar. Ce înseamnă pentru medic spirit 

comunitar? Și despre demnitatea doctorului care se păstrează 

și astăzi, spunea academicianul Ionescu Tâgoviște. Spunea 

despre Julieta Cristescu, într-un moment anume, al carierei 

sale profesionale. Ce înseamnă demnitate pentru medic și ce 

înseamnă ca medicul să fie format în spirit comunitar? Tu ai 

vorbit foarte frumos despre legătura medic-pacient. Chiar 

voiam să spun în introducere că vorbim despre omul-medic și 

omul-pacient. 

JC. Foarte corect spui! Așa și văd, omul-pacient, cu siguranță! 

Dezvoltarea mea, categoric, este în spiritul comunității din orașul 

meu natal. Eu am trăit într-o vecinătate cu niște oameni minunați, 

care erau de o corectitudine exemplară pentru profesia pe care o 
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aveau, dar în același timp am trăit și mi-am făcut școala într-un 

liceu de mare prestigiu, liceul Stephan Ludwig Roth, care și-a 

sărbătorit de curând 400 de ani de la înființare, în care comuni- 

tatea română și germană erau îmbinate extraordinar, așa cum era 

de obicei în zona Transilvaniei. În aceste condiții, faptul că am 

avut profesori de mare probitate profesională, care ne-au 

împrumutat și nouă caracterul de rigurozitate, de corectitudine, de 

respectare a ceea ce se spunea pe vremea școlară a contat enorm. 

Acum este adevărat că nu prea îmi place să vorbesc despre 

„cum era pe vremea mea”, aveam oroare de această exprimare, 

pentru că de obicei, parcă se crea o distanță între cel care eram eu 

și cel cu care discutam și care îmi dădea exemple că așa s-a 

desfășurat învățământul pe vremea mea. Este  cunoscut  acest 

lucru că erau niște rigori extrem de mari și drept urmare eu am 

respectat această treabă. Am învățat de la oamenii care m-au 

înconjurat că există o rigurozitate a muncii, că există o 

rigurozitate a respectării perioadei de relaxare. Am avut profesori 

care ne-au antrenat în tot felul de activități, de exemplu concertele 

și mari evenimente erau aproape în fiecare săptămână. Am făcut 

parte dintr-un cor de cameră care mi-a insuflat iubirea pentru 

muzică foarte mult și care te modelează oarecum pentru o 

sensibilitate mai mare. 

Nu sunt lipsită de modestie când spun că sunt oarecum cu o 

sensibilitate mare și de care m-am bucurat, am avut și lucruri 

neplăcute de pe urma ei, dar acum în această perioadă, pot să spun 

mulțumesc că am avut un asemenea mediu care să mă formeze. 

Rigurozitatea sigur că există. Există și la noi, românii, există și la 

alte popoare, dar în zona în care am crescut gradul înalt de 

civilizație a fost foarte bine implementat. Am trecut apoi la 

perioada de Cluj. Clujul a fost pentru mine o etapă foarte 

frumoasă. Sigur că a însemnat foarte multă muncă, dar în același 
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timp și un mediu în care ne-am simțit foarte bine și eu și fostul 

doctor Cristescu. 

Acolo am născut-o pe fiica noastră, care se numește Delia 

Cristina, și care, atunci când avea vreo cinci anișori, a trebuit să se 

prezinte la un festival de sărbătoare școlară; am făcut rost de un 

costum popular din Sighetu Marmației, s-a îmbrăcat frumos și la 

toată lumea se lăuda: ”Eu sunt maramureșeancă!” Nu avea nici un 

pic de maramureșean în ea, pentru că prin locul de naștere și prin 

părinți nu era de aici, dar ea simțea că era întru totul de-a locului 

și susținea la toată lumea această idee. Am plecat de la Cluj și am 

ajuns la Ariniș, acolo v-am spus că am avut și în jurul meu 

oameni, care nu aveau atâta carte, dar care aveau foarte multă 

demnitate. 

M-ai întrebat de demnitate, demnitate este să menții și să fii 

riguros în tot ceea ce faci și să te menții pe poziția pe care tu ai 

adoptat-o de la bun început, adică să nu înclini spre una sau spre 

alta. Poate sunt multe comentarii la această afirmație, ar putea să 

existe multe comentarii. Eu, totuși, spun că în momentul în care am 

ajuns în București, trecând prin perioada de diabetolog în Baia 

Mare, și în care cred că am reușit să ajung la inimile tuturor și mai 

ales să fac ceea ce știam că trebuie să aplic, ca știință, din ce în ce 

mai mult pentru pacienții din Baia Mare. Răspunsul lor a fost 

extrem de mare pentru că și la această oră pot să vorbesc cu acești 

foști pacienți și îmi confirmă faptul că poate lucrul pe care l-am 

făcut, l-am făcut bine. Poate nu pentru toți am putut să fac bine, nu 

doresc să amintesc că pentru cei care au fost foarte apropiați de 

mine, nu am putut să fac pe deplin acest lucru, dar am încercat să 

fiu demnă, în sensul că am mers și am parcurs toată această etapă, 

învățând permanent noutăți din profesia mea, aplicând aceste 

noutăți și dorind să împărtășesc multora din acest lucru. Această 
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dorință mi-a fost împlinită plecând la București pentru că acolo am 

fost antrenată puțin într-o activitate de acest fel. 

VP. Vorbește-ne, te rugăm, despre parcursul dr. Julieta 

Cristescu de la Direcția de Sănătate Publică, de la Spitalul 

"Dr. Constantin Opriș" din Baia Mare, la un centru renumit în 

capitală și mai apoi la un centru internațional, unde te-ai 

întâlnit cu multe alte probleme. 

JC. Da, Institutul "Nicolae Paulescu", Institutul Național de 

Diabet, Nutriție și Boli Metabolice; anul următor se vor împlini 

100 de ani de la descoperirea insulinei. Trăim momente diferite 

sau destul de multe legate de acest eveniment. În următoarea 

perioadă chiar vom reactualiza statuia lui Nicolae Paulescu, din 

fața Universității ”Carol Davila”, din București. Da, acolo la 

Institutul ”Nicolae Paulescu” mi s-a încredințat un rol pe care 

eu nu am crezut că o să pot să îl duc mai departe. 

VP. Ai dat examen? 

JC. Am dat examen. Colegii mei nu erau necunoscuți pentru 

că din fericire societatea română de diabet are un aspect foarte 

important; întrunește periodic membrii acestor societăți, ne 

cunoaștem și toți comunicăm între noi, ceea ce mi-a făcut 

foarte-foarte bine în activitatea mea. Colegii mei m-au primit 

bine, m-au acceptat și-am început o activitate de lider, să spun. 

Se vorbește despre ”vărsător”, chiar că este o caracteristică a 

acestei zodii, să fie lider. Probabil am dat dovadă de asemenea 

calități, ca întotdeauna să fiu în mijlocul unui grup și poate și 

puțin am forțat nota aceasta de a fi oarecum purtătorul de 

cuvânt al lor. Nu spun că a fost greu, a fost plăcut pentru că am 

fost extrem de ajutată de toți cei din jur. 
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VP. Spunea academicianul Ionescu Târgoviște că pentru 

domnia sa a fost o imensă ușurare în momentul în care Julieta 

Cristescu a acceptat să coordoneze departamentul și zice: 

”Binecuvântând duhurile Răului din diabetologia românească.” 

Ce a vrut să zică? 

JC. Au fost câteva momente politice și oarecum nedeontologice, 

care se produceau în perioada respectivă și drept urmare 

mișcarea aceasta se simțea permanent în rândul tuturor 

colegilor. Eu aș spune că am acceptat fără „doar și poate” acest 

lucru, dar a fost și extrem de frumos pusă problema. Deci 

extrem de frumos pusă, ca exemplu pot să vă spun că înaintea 

mea era un coleg de-al meu care nu și-a mai dorit să fie și eu 

am spus că nu accept să trec pe această poziție. Poate de aici 

există această remarcă pe care ai făcut-o, că nu accept această 

trecere, pe această poziție până în momentul în care „face-to- 

face” vom sta și el va spune „Da, Julieta, nu mai vreau să 

lucrez!” și atunci am acceptat. Și am mers mai departe fără 

niciun fel de gând și am avut un mare privilegiu cunoscând 

toată zona Ardealului și cunoscând și zona aceasta a Bucureștiului. 

Drept urmare, am reușit să fac o legătură extrem de trainică cu 

colegii mei. Nu am avut deloc probleme în relațiile mele cu 

colegii și i-am luat drept prietenii mei, și atât timp cât am reușit să 

îmi impun și punctul meu de vedere pentru un cadru organizat 

foarte bine, a fost o mare ușurare; pentru că atunci ca și 

coordonator nu aveai  voie la o remunerație,  deci singura 

satisfacție era din activitatea însăși. Din partea lor tot timpul am 

avut siguranța unei colaborări reale. Institutul Paulescu are 3-4 

centre propriu-zise. Este Institutul Spital, este Centrul de Diabet, 

din  strada  Caragiale,  care  este  cunoscut  ca  Centrul  de Diabet 

„Pavel” de pe vremuri, ca fiind inițiatorul Centrului de Diabet, în 

Europa Centrală și asta a fost un lucru foarte important pentru noi. 
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Luptele nu ne-au interesat pe noi, lucrurile s-au desfășurat în 

continuare foarte bine, spiritul de echipă a fost implementat de 

foarte multă vreme. 

VP. Este important spiritul de echipă? 

JC. Este extrem de important. Dacă nu ai rezonanță în 

rândul colegilor și dacă nu te ajută colegii, nimic nu poți să faci 

de unul singur. Ai idei, dar ele trebuie aplicate și ideile mai vin 

și de la ei. Este un lucru extraordinar de important, am vorbit o 

dată despre acest lucru și am spus așa: Am avut modele în 

viață, dar am avut și înclinarea pentru a vorbi cu colegii mei 

pentru orice fel de problemă. Inclusiv în diagnosticarea unor 

pacienți. Îmi place să cer părerea și celor care sunt colegii mei 

și profesorilor mei. Nu îmi este deloc rușine! 

VP. De multe ori orgoliul profesional este cel care îi încurcă 

pe oameni! 

JC. Nu îl am! Chiar pot să spun că viața în sectorul privat 

mi-a demonstrat că pot să lucrez și fără orgoliul de tipul: eu 

sunt cel mai bun si cu asta s-a terminat. Apelez, cu drag, la toți 

colegii mei, că sunt din Maramureș, că sunt din Cluj, că sunt 

din Mediaș, de peste tot, de unde vine pacientul. Și la tineri, am 

o serie de colegi în Institutul Paulescu care mă ajută pentru că 

pacientul cu diabet, în mod special, are nevoie de mult mai 

multă nevoie de educație decât timpul pe care eu pot să îl ofer 

pacientului în răstimpul consultației și atunci sigur că există 

dorința și mai ales pentru faptul că pacientul cu diabet are 

dreptul la un tratament care este dat gratuit, dar să se înțeleagă 

foarte bine că el este provenit din tot ceea ce înseamnă 

resursele financiare ale Ministerului Sănătații și ale Casei de 

Asigurări. Tratamentul nu este gratuit, dar are dreptul să 

primească totul fără plată: asistență medicală și medicație. Și 
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atunci nu îl împiedic pe pacient să fie arondat în mod oficial, 

iar eu pot să constitui a doua opinie. 

VP. Foarte frumos, și foarte corect. Dacă toți medicii ar fi 

așa...! 

JC. Eu cred că așa este cel mai corect, de a profesa în etapa 

aceasta, etapă în care poți desfășura activitatea în condiții de 

clinici private. 

VP. Trăim în secolul XXI, diabet cu siguranță era și acum 

40 de ani, dar statisticile arată că în fiecare an se înmulțește 

numărul celor care suferă de boli de nutriție, de dereglare de 

metabolism, de diabet. Este contextul nefavorabil, este stresul, 

este stilul de viață... 

JC. Ne înfricoșează și pe noi. De ce? Pentru că există la această 

oră o creștere foarte mare și premisele pentru anii următori sunt 

apreciabile la nivelul internațional. Deci toate congresele noastre 

se desfășoară în contextul în care procentul este aproape egal în 

diferite zone ale lumii, ceea ce înseamnă că există niște factori de 

mediu și factori socio-economici care pot să influiențeze apariția 

acestor boli. 

VP. Am putea să denumim câțiva dintre factorii aceștia care 

favorizează bolile de nutriție? 

JC. N-aș vrea să trec peste o singură exprimare ca să vadă 

populația cam care este și nu cred că vorbesc pentru prima dată 

despre acest lucru și vorbesc despre chiar ”o urgență metabolică”. 

De ce? Pentru că toate aceste boli metabolice, care sunt grupate în 

obezitate, dislipidemii, bolile cardio-vasculare, ca o consecință a 

unor asemenea afectări, acestea toate la un moment dat sunt 

urgențe, sunt urgențe majore. Urgențe epidemiologice spun eu; de 

ce? Pentru că este nevoie de a influența, de a acționa împotriva 
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acestei evoluții. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le 

perceapă toate guvernele, să asigure condiții care să împiedice 

creșterea numărului de bolnavi și în același timp să conștientizăm 

și noi și alții, că pacientul are posibiliatea să ajungă într-un impas. 

Sunt legate de stres, care este unul dintre elementele foarte 

importante, dar stresul atrage după sine o serie întreagă de alte 

evenimente neplăcute. Gândiți-vă că toată lumea spune: sunt în 

criză de timp și nu am timp să mănânc, să fac pauza de masă 

corectă și așa mai  departe. Sunt lucruri care trebuie totuși 

organizate, trebuie să conștientizeze pacientul de ce. Dacă 

lucrează într-o multinațională, îmi spune că nu are timp; îmi spune 

altcineva, care lucrează într-o firmă mică de productie; „N-am 

timp că sunt presat de toți cei care îmi cer să fac acest lucru...” Ei, 

aceste lucruri trebuie să le înțeleagă toți oamenii și să-și ordoneze 

toate aceste aspecte ale vieții. Există o rețetă care trebuie să 

respecte ritmul de alimentație, cantitatea, administrarea timpului 

de repaus cu administrarea timpului de muncă... 

VP. Și calitatea alimentelor. 

JC. Aici deja mai intervine rolul nostru, al profesorului, al 

învățătorului, al părinților în primul rând, care să învețe ei la 

rândul lor ce înseamnă acest lucru, să transmită copiilor. Să 

întelegem bine! Noi suntem medici de diabet, nutriție și boli 

metabolice. Am făcut o școală specială pentru aceste afecțiuni, iar 

noțiunile de bază pentru tratamentul unei nutriții corespunzătoare 

le poate da un specialist cu adevărat documentat, care să aibă o 

bază științifică foarte, foarte exigentă pentru a transmite acest 

lucru. 

VP. S-a schimbat tratamentul acestor diagnostice? Ce făceai 

tu acum 20 de ani mai faci și în 2020? 
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JC. Eu pot să spun așa: dacă am parcurs evoluția, pentru că 

totuși am început cu noile medicamente cam din 1990, am parcurs 

toate etapele apariției pe plan internațional, a diverselor grupe de 

medicamente. Am participat și în studii clinice, așa cum fac toți 

colegii din țară și studii  internaționale,  care  au venit  să 

îmbogățească experiența și dovezile că acele medicamente care 

urmează să fie puse pe piață să fie dovedite clinic că sunt 

eficiente, cu părțile lor pozitive și părțile lor negative. Da, s-a 

schimbat panoplia, categoric! Iar acum, în ultimii ani, pot să spun 

că este o schimbare de paradigmă în tratamentul diabetului 

zaharat. Vorbesc de diabet ca fiind unul dintre furnizorii de 

îmbolnăviri și de cazuistici foarte periculoase.  Mă refer mai ales 

la bolile cardio-vasculare și care apar ca ciupercile în acest 

moment și care sunt consecințele unor tulburări metabolice de 

scurtă durată sau de lungă durată, netratate corespunzător. 

Drept urmare pot să afirm că diabetologii sunt extrem de bine 

pregătiți pentru așa ceva, pentru că există cursuri, există 

informație despre acest lucru și din fericire pentru noi aceste 

medicamente care apar pe plan internațional sunt folosite și la noi. 

Iar acest lucru este un beneficiu enorm de mare. Ultimele 

documente sunt chiar legate de niște rezultate care au zdruncinat 

universitățile din două continente, și ale Organizației Americane 

de Diabet și ale Organizației Europene de Diabet. Anul trecut, în 

luna octombrie, am ajuns la un consens care situează pacientul în 

centrul atenției. Despre aceasta am mai vorbit, dar situează, cel 

mai important lucru, efectul pe care îl au bolile metabolice în 

general al îmbolnăvirilor cardio-vasculare și că un medicament nu 

poate fi exclusiv împotriva sau scăderii sau creșterii glicemiei, în 

mod special, deci medicamentul nu are cum să trateze doar 

hiperglicemia, ci el trebuie să prevină și să oprească evoluția 

afecțiunilor cardio-vasculare, care înseamnă infarct de miocard, 
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care înseamnă accident vascular celebral, dislipidemie, cu 

consecințele ei și o serie întreagă de alte afectări despre care 

auzim aproape zilnic. Tocmai pentru acest lucru Federația pentru 

aprobarea acestui medicament a hotărât foarte clar că niciun 

medicament nu va fi pus pe piață atâta timp cât nu vine cu efectele 

pozitive de prevenție și de tratament cardio-vascular. Este un lucru 

foarte important și foarte benefic și mai este ceva, orice medicament 

trebuie să nu aibă efecte negative. Eu tratez hiperglicemia, dar nu îl 

aduc pe pacient într-o stare de hipoglicemie; pot să o fac cu o doză 

mare de insulină și așa mai departe. Hipoglicemia a devenit un 

risc cardio-vascular extrem de important pentru pacientul cardio- 

vascular. Apoi să nu uităm că obezitatea este factorul primordial 

în tot ceea ce ni se întâmplă astăzi. 

VP. Din păcate, se vede foarte des, cu ochiul liber, ce se 

întâmplă, mai ales la copii și tineri. 

JC. Eu am deja o deformație profesională și mă îngrozește 

ideea când văd tineri, mai mult băieții, mai puțin fetele, pentru că 

ele sunt preocupate deja de adoptarea unui stil de viață mai 

aproape de ceea ce ar trebui să fie. Bărbați la 40 de ani cu 

obezitatea abdominală. Nu se poate, nu se poate accepta așa ceva, 

adică sunt copii care se dezvoltă și care ar trebui să facă echilibrul 

acela de care noi știm că dacă îi dai mult organismului și nu 

consumi mult, niciodată nu vei ajunge la un echilibru. Atât dorim, 

măcar acest echilibru. Ceea ce se poate face prin mijloace rânduite 

de către medicul specialist. Sunt cazuri de patologii, de obezitate 

morbidă, dar aici este un alt capitol. Deci, nu este vorba despre 

așa ceva. 

VP. Da! Ajungem la educație, mai avem puțin din întâlnirea 

noastră și n-am vorbit nimic despre cât de importantă este 
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educația pentru omul zilelor noastre, că nu ne așteaptă zile 

frumoase. 

JC. Îmi creezi tot timpul o stare de, cum se spune, de „pielea 

găinii”! Sunt impresionată că îmi aduci mingea, oarecum, la 

fileu. Este foarte important să înveți, este foarte important să 

aplici, ceea ce înveți cu discernământ și cu rigurozitate legată 

de ceea ce discutam anterior. Este extrem de important să aplici 

și să nu îl minimalizezi pe pacient, să aibă el demnitate. Eu pot 

să mi-o păstrez, dar trebuie să am grijă ca pacientul să aibă 

demnitate. 

VP. Ar putea fi un motto, de pus pe ușile tuturor! 

JC. Iar în ceea ce privește educația, eu spun că și la această 

oră mie îmi place și aproape tuturor colegilor mei la fel;  

suntem aproape obligați zi de zi să învățăm. Să învățăm ceea ce 

este nou sau să ne reamintim ceea ce este vechi și atunci aș 

apela la cuvântul lui Anatol France, care spunea așa: „Educația 

nu înseamnă întotdeauna cât de mult știi, cât de mult aplici, 

este foarte important să discerni între ce nu știi și ce știi”. Deci, 

dacă ești conștient de acest lucru, atunci înseamnă că ți-ai 

respectat demnitatea în fața pacientului. Exemplul cel mai tipic 

este atunci când poți să spui, după ce îți adresează o întrebare și 

tu poți să îi răspunzi, colegilor, pacienților... nu are importanță 

cui: „Nu știu despre acest lucru, dar mă voi documenta!” Și 

atunci cred că este mult mai corect! 

VP. Julieta, draga mea, îți mulțumesc foarte mult că ai stat 

de vorbă cu noi, despre lucruri pe care tu le faci, le-ai făcut și 

le vei face. Promite-ne că mai vii în Maramureș, că nu ne 

ocolești, lumea are nevoie de astfel de informații și de astfel de 

oameni. 
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JC. Aș spune așa, că pe drum venind, în aeroportul din 

Otopeni, la un moment dat, am văzut și m-am bucurat, în sinea 

mea, că ce bine va fi că voi întâlni maramureșeni, băimăreni. 

Regret că nu am întâlnit pe nimeni cunoscut, era și foarte 

târziu, dar probabil este vorba despre o altă generație, pe care o 

întâmpin cu drag. Generația noastră este pusă acolo unde este 

locul, deci așa este corect să fie. Iar eu vreau să  spun că deși 

am plecat definitiv de doi ani din Baia Mare (pentru că între 

timp mi-am menținut locuința, de drag de Baia Mare), am 

încheiat această legatură, dar nu de tot, pentru că tot ce este 

frumos de multe ori vine de la băimărenii mei. 

VP. Mulțumesc frumos, Julieta! Să ai succes în tot ce faci! 
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XII. Simbol de caracter, oglindă a valorilor și năzuințelor 

noastre 

 
 

SA. Doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la emisiunea 

noastră, „Dialog cu caractere”. Am continuat periplul nostru 

căutând să identificăm personalități care, prin întreaga lor 

activitate, prin statutul lor moral, prin importanța a ceea ce au 

realizat în cariera lor de-o viață, constituie exemple demne de 

urmat, repere pentru conștiința noastră și a comunității.  

Astăzi, am ca invitată o persoană deosebită, remarcabilă, pe 

care o cunosc de 40 de ani, dar cu care nu am vorbit niciodată 

așa cum vom discuta în continure și mărturisesc, mi-am dorit 

foarte mult să avem această întâlnire, să ne punem sufletele pe 

masă și să discutăm deschis, pentru că datorită acestei 

doamne, la un moment dat, în niște vremuri care nu mai sunt 

atât de apropiate, la un moment dat, am ales să urmez cariera 

de jurnalist. Spun bun venit doamnei Viorica Pârja! 

VP. Bine v-am găsit! 

SA. Mă întreb cum să vă spun: ziarist, scriitor, activist civic, 

om de cultură sau toate la un loc? 

VP. Viorica, simplu. Iată, constat și eu că deși ne cunoaștem 

de atâția ani, față în față de prea puține ori ne-am întâlnit. 

SA. Așa este din păcate; eu am fost mai luptător și am încercat 

să merg pe zona hard a jurnalismului, cea a controversei, a 

disputei politice, administrative, pe când dumneavoastră ați fost 

totdeauna pe zona soft. Ați fost întotdeuna, în televiziunile unde 

ați lucrat, un element de echilibru; ați fost un om de ținută, cu 

invitați de ținută, un om care ați transmis un mesaj atât de 

necesar în contextul actual, în marasmul acesta existențial în care 

ne aflăm ca societate și ca lume în general. 
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VP. Ei, da, acest lucru s-a petrecut mai târziu. La începuturi 

și eu am fost un ziarist foarte incomod. 

SA. Știu că sunteți născută la 1 ianuarie (și nu vă întreb 

anul), sunteți așadar în zodia Capricornului. Ați absolvit 

Facultatea de Ziaristică din București, promoția 1978 și că 

anul acesta veți celebra, iată, 40 de ani de la absolvire. Acolo 

l-ați cunoscut și pe onorabilul domn Gheorghe Pârja – care 

este, de asemenea, unul dintre jurnaliștii remarcabili ai noștri, 

dar și scriitor, poet – și mai știu că aveți o fiică, Ioana, plecată 

în Statele Unite. V-aș întreba acum, cum de-ați ajuns în Baia 

Mare, cum de ați rămas aici? La vremea când v-am cunoscut, 

erați un fel de star al presei locale, o persoană extrem de 

activă, de incisivă – și cred că singura femeie din domeniu – 

extrem de contondentă; îmi aduc aminte că directorii de 

întreprinderi, când auzeau că vine Vio Pârja, se gândeau în ce 

delegație, unde să plece mai repede, sau cum să se ascundă. 

VP. Da, privind în urmă acum, e hazliu. De aceea spuneam că 

și eu am fost destul de incomodă în tinerețea mea ziaristică. Dar 

experiența și vârsta și înțelepciunea și-au spus cuvântul ulterior; 

ele au făcut din omul incisiv de odinioară, necesar vremii, un om 

mult mai tolerant azi, un om mai bun, care și-a canalizat tot ce a 

acumulat și ce știe pentru a face lumea mai bună, pentru a da 

oamenilor sentimentul de siguranță și de confort interior. Iată, 

avem ca socitate, 28 de ani (interviul a fost realizat în 2018, n.n.) 

de viață controversată, care ne duce din echilibru în neechilibru, 

dintr-o instabilitate în alta. Cum am ajuns eu în Maramureș? Am 

venit inițial aici să stau doar două luni și apoi să mă întorc în 

București. Au fost niște conjuncturi atunci și soțul meu a trebuit 

să se întoarcă în Maramureș. După terminarea facultății el a fost 

repartizat la Flacăra, iar eu la Revista Femeia. Apoi, a revenit în 

Maramureș, iar eu mi-am spus că voi veni doar să văd cum este 

aici. Am venit deci doar de probă. Era atunci redactor-șef  Vasile 

Gaftone, care a tot insistat să mai rămân. Ioana, fiica mea, era 
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mică, așa că am mai stat o lună,  și încă o lună – și uite-așa până 

la urmă am rămas definitiv aici. Și au trecut atâția ani! Eram 

singura ziaristă femeie și nici nu era posibil soț și soție în aceeași 

redacție, dar am reușit să obținem anumite derogări și așa am 

rămas amândoi în Maramureș, în aceeași redacție. 

SA. Îmi aduc aminte cu câtă emoție am venit la primul 

interviu, când am intrat în presă, mai întâi am fost la ziarul în 

limba maghiară, după care mi s-a spus că dorește să mă 

cunoască și redactorul șef de la ziarul în limba română. Parcă 

îl văd și acum pe domnul Gaftone, un bărbat înalt, cu păr 

ondulat, îmbrăcat la patru ace, cu un zâmbet larg pe față – 

părea un fel de arhetip al românului, deși nu cred că era 

transilvănean, nu mai știu de unde era... 

VP. Era din Salva, bistrițean... 

SA. A, din Salva, din zona Năsăudului. Mi-a făcut o impresie 

deosebită. Am stat de vorbă cu domnia-sa și mi-a spus: uite, hai 

că ai să te hotărăști mai încolo dacă vei scrie în limba maghiară 

sau în română, dar până atunci te repartizez să ai ca mentor pe 

colega noastră Viorica Pârja. Atunci ați intrat dumneavoastră în 

viața mea; și pe moment mă gândeam: o femeie atât de fragilă, de 

finuță, de minionă e jurnalista aceea bătăioasă ale cărei articole 

le savuram? 

VP. Îmi amintesc acum o întâmplare, apropos de înfățișare. 

Într-adevăr, cine nu mă cunoștea își imagina că sunt o femeie 

impozantă, zdravănă. Într-o zi eu eram în birou cu o doamnă de 

la contabilitate, corectam ceva și intră în birou un om, care 

zice: vreau să vorbesc cu doamna Pârja. Iar eu îi fac semn să se 

așeze pe scaun să termin ce aveam de făcut. Colega mea din 

birou era cu un cap mai înaltă decât mine și când eu îi spun 

domnului: poftiți, spuneți cu ce vă pot ajuta, el zice: nu, nu, 

aștept să termine doamna Pârja (și o arăta pe colega). Zâmbind, 

i-am spus că eu sunt... 
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SA. Puteți să ne spuneți care este, dincolo de semantică, 

diferența dintre jurnalist, ziarist – termeni folosiți în mod 

frecvent. Eu am avut niște controverse cu distinși colegi și 

spuneam că jurnaliști sunt acești prestatori de servicii în 

audio-vizual, care sunt capabili să citească de pe un prompter 

sau să debiteze într-o emisiune cinci fraze cât-de-cât coerente, 

pe când ziaristul este acela pe care dacă îl pui în fața unei foi 

de hârtie și îi dai un pix și cinci cuvinte, este în stare să îți  

scrie un întreg articol cu ele. 

VP. Da, este o diferență, mie nu mi-a plăcut niciodată să spun 

că sunt jurnalist. Pentru mine cuvântul consacrat profesiei era 

ziarist. După terminarea facultății, am avut multe variante de a 

rămâne și în mediul audio-vizual, dar mie mi-a plăcut presa 

scrisă, am avut o mare dragoste și un respect deosebit pentru 

cuvânt. O diferență uriașă între presa scrisă și audio-vizual este 

că în prima cuvântul rămâne, pe când în cealaltă se duce. 

Adevăratul ziarist în presa scrisă se formează. Eu am făcut 

practică la Agerpres (agenția exista și înainte de 1989) și era 

cenzură atunci. Am mers la partea de traducere din limba 

germană, dar le-am spus că nu știu foarte bine acea limbă, însă 

voi încerca. Și, evident, că am greșit, am scris o știre despre 

Coreea sau Vietnam (nu îmi amintesc exact acum) și i-am 

avansat mai mult, în loc să scriu că vor trece la învățământul de 

10 ani, eu am zis că deja au trecut. Eram în practică 3 sau 4 

studenți, iar domnilor de la cenzură li se părea că noi ne-am duce 

acolo să le luăm lor locurile. (SA. Veșnicul conflict între 

generații). Iar unul dintre acești domni, deși era pe limba rusă, 

nu pe germană, tot timpul urmărea ce făceam eu. Și cum știrea 

apăruse deja în ziarele centrale, mi-a făcut un scandal monstru. 

Atunci eu m-am dus la celălalt, la colegul lui, care era mai 

cerebral, și i-am spus: eu cu acest om nu mai vreau să lucrez, 

mi-a spus o dată că am greșit, am înțeles, nu era nevoie să-mi tot 

repete... Și zice domnul acela: ai putea să scrii comentarii? Păi 

cum să nu, i-am răspuns. Zice: apucă-te și fă comentarii pe 
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diverse subiecte. Am făcut primul comentariu și când i l-am 

arătat zice: e perfect, aici te încadrezi; tu nu ai ce să cauți în 

radio sau televiziune, du-te pe presă scrisă, dar nu la Agerpres. 

Dar, ulterior, a venit și televiziunea în viața mea; așa ca o joacă 

la început. Eu am ajuns din întâmplare să am prima emisiune. 

Noi doi ne-am întâlnit și la AXA TV. 

SA. Evident, eram director de programe și îmi puneam 

problema că îmi trebuie o emisiune unde să vină o persoană 

carismatică, o persoană capabilă să dezvolte o discuție inteligentă 

și să transmită și un mesaj, cu femeile. 

VP. Emisiunea se numea altfel, eu am botezat-o Fără 

prejudecăți. 

SA. Exact. La care Marian Ilea (era coleg cu mine acolo) 

îmi spune să o chem pe Vio Pârja. Dar o să accepte oare? – 

îmi făceam eu probleme. 

VP. Era inițial o doamnă care făcea emisiunea și eu eram  

așa un fel de ajutor al ei, un voluntar. Am venit o săptămână, 

am venit a doua săptămână și la un moment dat doamna a avut 

o problemă de sănătate, moment în care Marian a zis: ce-ar fi 

să vii tu să faci emisiunea. Și uite-așa am ajuns și ziarist de 

televiziune. Vedeți că nu am folosit cuvântul jurnalist! 

SA. Și întotdeauna ați avut un segment de audiență din rândul 

lumii educate, care trebuia să și înțeleagă mesajul. Acum poate 

că e momentul potrivit, deși am vrut mai demult, să vă spun că v- 

am iertat (evident de mult timp) pentru faptul că mi-ați masacrat 

primul meu articol –„Reductoarele planetare ies peste 

granițe”(VP. Uite, eu nu îmi mai aduc aminte...) – eu îl am și 

acum acasă. Dar v-am fost recunoscător întotdeauna pentru că 

ați avut acea capacitate de a spune omului că nu face ceva bine, 

fără să-l umilească sau jignească, motivându-l să fie mai bun. 

VP. Și ați ajuns foarte bun în profesie. 
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SA. Mulțumesc pentru aprecieri. Eu sunt consumator de 

presă print – e adevărat, mă obligă acum profesia, conjunctura 

și alte obligații să mă documentez rapid (și asta înseamnă 

internetul, agențiile de presă, lumea virtuală) – dar credeți-mă, 

nimic nu se compară (poate sunt eu câine bătrân, nu știu) cu 

plăcerea pe care o simt atunci când am în mână ziarul tipărit, 

chiar dacă nu mai miroase a plumbul acela litografic, știți cum 

e că și dumneavoastră ați lucrat la rotativă acolo jos; dar 

totuși e altceva, cuvântul scris și ziarul acela realizează, între 

tine, ca cititor și autorul articolului și evenimentul relatat, o 

legătură afectivă, pe care o simți. Eu când citesc un articol, 

chiar și acum citesc săptămânal presa cotidiană, mă uit la titlu 

prima dată și apoi caut autorul să văd cine l-a scris, pentru că 

nivelul meu de așteptări de la articol și mesaj se raportează la 

ce cred eu despre om. Ce credeți dumneavoastră că se va 

întâmpla cu presa print pe viitor? 

VP. Multă lume, de mulți ani, prevestește prohodul presei 

scrise, dar eu nu cred că va dispărea. Sigur că tehnologia își spune 

cuvântul, și mediul virtual, dar și televiziunile concurează serios 

presa scrisă, publicitatea – sursa de bază a finanțării presei este 

puțină, editarea nu mai poate fi asigurată doar din vânzarea 

ziarului... 

SA. De ce nu cumpărăm noi ziarul? 

VP. Pentru că este mai comod să deschidem laptopul și să 

accesăm informațiile... 

SA. Da, dar ce scrie ziarul print, nu scrie pe internet. 

VP. Pe de altă parte, nu prea găsim ziarul. Au dispărut 

chioșcurile de ziare; prima lovitură împotriva presei scrise a fost 

desființarea difuzării ziarelor. Dar eu nu cred că va dispărea cu 

totul, pentru că, la fel ca și dumneavoastră, consider că altfel este 

să răsfoiești ziarul, chiar și să-i simți mirosul de cerneală acum. Pe 

de altă parte, de exemplu, soțul meu își scrie, chiar și astăzi, 



Viorica Pârja * Caleidoscop de simboluri ale devenirii umane 

196 

 

 

articolele cu pixul, pentru că nu își poate da drumul imaginației în 

fața mașinăriei, așa zice el. 

SA. Am citit niște statistici în 2010. Un aspect care m-a 

frapat și atunci și acum, este că pe locul I în ceea ce înseamnă 

top vânzări, e presa tabloidă. Nu presa de opinie, de atitudine, 

sau presa culturală, cum se numește ea – ci tabloidele. Atunci, 

în 2010, avea cel mai mare tiraj unul dintre aceste tabloide, 

care avea și fata de la pagina 5, și găina cu 5 picioare, și 

manelistul cu lanțul de aur la gât, precum bivolii; acel tabloid 

avea tiraj de 1.250.000 de exemplare. Astăzi însă, deși mai 

există o nișă de oameni care citesc așa ceva, totuși tirajul e 

mult mai mic. 

VP. Și aici e o problemă care trebuie amintită, apropos de 

calitatea ziaristului, sau jurnalistului, cum vrem să-i spunem. 

Eu am învățat la școală despre niște funcții ale presei, pe care 

atunci când scriam articole le aplicam: de exemplu funcția 

informativă, dar și funcția formativă, funcția educativă etc. Or, 

despre funcția educativă și cea formativă nimeni nu mai 

vorbește azi, toată lumea aleargă dupa rating, iar oamenii din 

presă se scuză că asta cere publicul. Nu asta cere publicul, asta 

se oferă. Și publicul ia ce i se oferă. 

SA. Presa e plină de talk-show-uri din acestea contondente, 

sau emisiuni de tipul entertainment cu animatoare dezbrăcate, 

la momente de maximă audiență, dar eu preferam să mă uit la 

emisiuni cu Eugenia Vodă (chiar dacă erau puse la miezul 

nopții), având un singur invitat, dar cu care discuta probleme 

de substanță. Și mă întrebam: oare, am rămas unul dintre 

ultimii idioți nostalgici; sau în ziua de azi - cultură de internet 

având majoritatea oamenilor și eu nu mă feresc să o spun, 

pentru că acesta este adevărul – intru în polemică profesională 

cu colegi din jurnalism pe teme politice, sociale, profesionale – 

și îmi repetă ca un papagal niște termeni luați dintr-o 

publicație online, unde unul care se crede deținător al pietrei 



Viorica Pârja * Caleidoscop de simboluri ale devenirii umane 

197 

 

 

filosofale emite niște opinii pe care el le crede cu valoare 

axiomatică; și eu îi spun: documentează-te pentru că acel om 

nici măcar citatul nu l-a dat corect, pentru că n-a spus Lincoln 

treaba asta, ci, uite, cine. Ce s-a întâmplat cu noi, eram atât de 

avizi de informație de calitate și uite unde am ajuns. Vă aduceți 

aminte că după 1990 tremuram lângă chioșcul de ziare să 

prindem ziarul. 

VP. Am avut într-adevăr foarte multe publicații după 1990, 

dar cum au apărut așa au și dispărut, pentru că trebuia totuși 

făcută și o selecție. Apropos de calitatea ziaristului, îmi aduc 

amite, studentă fiind, 4 ani de zile, zi de zi, după cursuri, 

mergeam în bibliotecă, era o lege a studenției, nu se putea fără 

studiu. În prezent, dintre nenumărații studenți care au venit în 

practică la noi, am observat că foarte puțini au chemare, și un 

număr încă și mai mic sunt orientați spre studiu; mulți nu au 

nici minimul nivel de cultură necesară, pentru că nu poți să faci 

jurnalism și ziaristică fără minima cultură. 

SA. Din păcate am ajuns să promovăm ignoranța și 

mediocritatea. Ca să schimbăm acum puțin registrul, vorbiți- 

mi, vă rog, despre Ioana, fiica dumneavoastră. În ce context a 

ajuns ea în Statele Unite, cum vă împăcați dumneavoastră și 

Maestrul Gheorghe Pârja cu ideea unui ocean la mijloc (VP. 

Noi îi spunem baltă) și dacă v-ați gândit pe viitor să vină ea 

aici, să mergeți dumneavoastră acolo... ? 

VP. Este o tristețe, într-un fel, faptul că Ioana nu și-a găsit 

culoarul necesar aici. Ea a terminat Facultatea de Relații 

Internaționale, specializarea tranzacții internaționale, iar după 

anul I de masterat a plecat în SUA, dar nu ca să rămână... Apoi, 

m-a întrebat dacă ar putea să mai rămână acolo pentru că a 

găsit un job și ar dori să vadă cum este să lucrezi în State. Era 

anul 2002, iar noi nu am avut argumente să spunem nu. Au 

plecat atunci 4 colegi, de la aceeași facultate, dar din secții 

diferite: ea și actualul soț, din Baia Mare și alți doi clujeni. 
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Unul a plecat în Elveția ulterior, unul s-a întors la Cluj, iar ei 

doi au rămas în SUA. După nici o jumătate de an, mi-am luat 

viză de America și m-am dus să văd ce face, cum e acolo... Că 

știți cum e cu...câinii cu covrigi în coadă... 

SA. În ce zonă sunt ei? 

VP. Ei sunt pe coasta de est acum, între Washington și 

NewYork, în orașul lui Joe Biden, o zonă foarte frumoasă, 

bogată, o zonă de companii. Și-au făcut un statut bun acolo, nu 

cred că vor mai vrea să revină în țară, pentru că nici nu s-ar mai 

acomoda cu sistemul acesta de la noi. Vin în fiecare an acasă, 

dar nici cu Europa nu cred că s-ar mai acomoda. 

SA. Lucrează într-o companie? 

VP. Ea lucrează la divizia americană a unei bănci de carduri, 

banca mamă fiind la Londra, este intermediarul dintre bancă și 

companiile cu care lucrează banca, iar soțul lucrează la o 

companie de consultanță, călătorește foarte mult. Amândoi 

muncesc mult, dar... 

SA. Și visul american s-a împlinit: casa, mașina, câinele... 

VP. Casele, pentru că au mai multe... Mașinile... 

SA. Și un copil, aveți un nepot... 

VP. Da, am un nepot, Marco George. Câinele a venit mai 

târziu, a fost mai întâi faza de pește... care s-a dus, săracul... 

SA. Vorbiți des? 

VP. În fiecare zi. Avem tehnologia necesară: Skype, telefon, 

WhatsApp-ul, Face Time, să trăiască! Vorbim românește, dar 

suferința noastră este că cel mic înțelege românește, dar nu 

vorbește românește. Și noi va trebui să îl învățăm. 

SA. El nu-și face vacanțele aici la bunici, la dumneavoastră? 



Viorica Pârja * Caleidoscop de simboluri ale devenirii umane 

199 

 

 

VP. E mic, iar distanța e prea mare. A fost de două ori în 

țară, îi place aici, l-am întrebat dacă mai vrea să vină și sper să 

îl aducem când va fi mai mare, să stea mai mult cu noi în 

România. Să se lege de identitatea românească, pentru că soțul 

meu suferă foarte mult din cauza asta, el având un profund 

sentiment patriotic și o mare dragoste pentru limba română, 

scriitor, autor de multe cărți, iar nepotul să nu știe românește. 

SA. Maestrul e din Desești, așa se explică faptul că atât de 

multe evenimente se întâlnesc într-o localitate (dealtfel 

remarcabilă) a Maramureșului, probabil cititorii nu știu toți, 

că de 40 de ani la Desești, în ograda Mamei Doca, în 

organizarea poetului și ziaristului Gheorghe Pârja, au loc 

Serile de poezie „Nichita Stănescu”, eveniment care adună la 

un loc poeți importanți din întreaga țară, dar mai mult decât 

atât, știu că printr-o diversificare a ceea ce înseamnă oferta 

culturală și prin implicarea unor oameni de suflet, chiar a 

întregii comunități, există o tabără de vară acolo, în  care 

copiii mai puțin norocoși se vindecă sufletește, învățând să 

picteze alături de maeștri. 

VP. Serile de poezie sunt meritul soțului meu (îl ajut și eu), 

iar Tabăra de artă și solidaritate (așa se numește celălalt 

eveniment) este meritul preotului Ioan Ardelean. Inițial tabăra 

era la Hoteni, dar de câțiva ani este la Desești. Într-adevăr, aici 

vin artiști profesioniști, vin copiii din casele familiale, dar și 

copii din sat și își vindecă sufletul cu arta, cu frumosul. Dar în 

afară de aceste proiecte mai avem unul. Deja suntem la 

numărul 7 cu Cronica Satului Desești (acum ajunsă la nr. 14 - 

n.n.), un proiect inedit, lansat în august 2016, pentru că nu știu 

câte sate se pot mândri azi că au propriul ziar. Momentan, e o 

revistă trimestrială, pentru că nu avem atât de multe fonduri, 

primele numere au fost plătite de către preotul Ioan Ardelean și 

soțul meu, din banii proprii. 
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SA. În 2016, citisem un articol despre domnia-sa, când și-a 

lansat cele trei volume: „Livada cu prieteni și alte împrejurimi”, 

„Lacrima sfinxului” și „Călătoria îngerului prin nord” (îngerul 

fiind Nichita Stănescu, prin Maramureș). Spunea atunci maestrul 

Gheorghe Pârja că cele trei cărți reprezentau o încununare a 

activității sale de ziarist, poet și scriitor. A mai scris de atunci? 

VP. Da, desigur. Atunci era un moment aniversar, de aceea  

a spus încununare, dar nu s-a oprit din scris. El este cred 

singurul ziarist (apropos de tenacitatea ziaristului) care a scris 

cu obstinație despre ce se întâmplă în Republica Moldova, iar 

acum o să îi apară o culegere de articole din presă, Ochii 

Basarabiei (între timp volumul a apărut, la fel și cartea 

Oglinzile Nordului, despre românii de dincolo de Tisa – n.n.). 

Și „Scrierea cerului”. 

SA. Domnia-sa e un unionist... 

VP. Ține la teritoriul acela, îl consideră al nostru, apropiat 

de sufletul nostru. Și cred că așa ar trebui să și fie... 

SA. Ca și convingere maestrul Pârja era monarhist sau...? 

Pentru că știu că ați participat și la asemenea manifestări. 

VP. Da, mai mergeam. Sigur, monarhia trebuie respectată și 

are meritele ei istorice. 

SA. Maestrul a scris mai mult decât dumneavoastră parcă... 

VP. Are mai multe cărți decât mine, eu am numai 7. Și 

multe colaborări. 

SA. În martie 2014, v-a apărut volumul "365 de gânduri", 

apărut la Eurotip, deci „365 de secvențe de trăire interioară, 

spuneați dumneavoastră, așternute pe hârtie, într-o țară cât un 

continent, într-o Americă orgolioasă, în care sentimentul 

apartenenței este una dintre forțele care dau putere națiunii 

americane”. Am să vă rog să comentăm acest citat pentru că este 

foarte semnificativ. De ce e vorba despre o Americă orgolioasă, 
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care este sentimentul apartenenței la ei, față de cum e la noi, nu 

neapărat ca patriotism, ci ca parte a unei comunități și ce ați vrut 

să transmiteți ca mesaj de fapt? 

VP. Nu vi se pare că America este orgolioasă? (SA. Ba da). 

Este orgolioasă prin tot ce are, te copleșește întâi prin dimensiuni, 

acolo totul este grandios, apoi prin întindere, prin tehnologie (deși 

eu și soțul meu preferăm Europa pentru că are istorie, cultură, 

civilizație și așa mai departe – personalitatea ei diferă). Apropos 

de apartenență. Am mers cu nepotul meu la creșă (pentru că nu se 

descurcau altfel cu el) și, de la 10 luni, copiii aceia ascultau imnul 

american. Deci de mic ți se inoculează în minte că aparții acelui 

teritoriu și nimeni – fie el turc, european, chinez, ce-o fi – o dată 

ajuns acolo spune doar atât: sunt american. Oricine e legal acolo, 

cu sau fără cetățenie, este astfel determinat să simtă că aparține 

acelui loc. 

SA. Europa are o istorie de 2000 de ani, Grecia, Egiptul chiar 

și mai veche. Mergem apoi spre răsărit și dăm de alte mari 

culturi antice – asiriană, babiloniană – apoi mai încolo avem 

civilizația indiană și, respectiv, civilizația chineză. America este o 

țară de „vinituri”, cum se spune în grai moroșenesc, de 200 de 

ani, de emigranți. Și totuși ei se erijează în jandarmul lumii, în 

cea mai mare națiune ca valoare culturală, educațională, 

tehnologică... 

VP. Dar, vedeți, au făcut o Constituție, acum 200 de ani, 

care e valabilă și astăzi, sigur cu puține amendamente, ca să fie 

adusă la zi. Au legi pe care le respectă. Dar poate nu vedem noi 

totul. Eu am fost, de foarte multe ori în State, cam de două ori 

pe an, și am stat câte 2-3 luni, dar de acolo nu simți așa. Nu 

simți că e jandarmul lumii, simți într-adevăr că e cea mai 

avansată tehnologic, că e cea mai mare economie (SA. După 

mărimea mașinilor și consumul de carburanți, nu?). Acum nici 

ei nu mai aleargă după astfel de mașini, de când cu crizele, 

copiii mei de exemplu au mașini europene. 
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SA. V-ați gândit vreun moment să vă mutați acolo? 

VP. Într-o vreme am crezut! Nu știm ce rezervă timpul! 

SA. Și dispare Poiana lui Iocan de aici, din Desești? 

VP. Nu, nu dispare, în nici un caz. Dorul de casă nu dispare, 

el cred că este unul dintre cele mai puternice și cele mai 

frumoase sentimente oriunde te-ai duce. Sufletul nostru este și 

acolo și aici, ne vom împărți între două lumi chiar dacă e „balta” 

între ele, doar să fim sănătoși, să putem călători. Și acolo, și de 

acolo, se pot face lucruri frumoase, presă de exemplu se poate 

face și de acolo, că acum există tehnologia care ne conectează cu 

întreg mapamondul, indiferent unde am fi. 

SA. Sunteți o persoană cunoscută în comunitate (și nu numai) 

pentru spiritul civic, pentru implicarea pe care ați manifestat-o 

încă din tinerețe, din momentul când ați devenit persoană 

publică. Ați avut o deschidere nu doar către cazurile sociale, ci o 

deschidere imensă către cultură, către artă, către tinerii talentați, 

și știu că ați fost membru fondator al Clubului Rotary, Baia Mare. 

Spuneți-mi, vă rog, de ce nu mai sunteți astăzi? 

VP. Pe vremea aceea eu nu știam de Rotary, am aflat despre 

Rotary în Filipine. Am participat la un schimb de experiență cu 

Universitatea Femeilor din Manila, iar acolo una dintre profesoare 

era primită în Rotary și ne-a invitat să participăm și noi, așa am 

aflat despre Rotary. După ce am revenit în Baia Mare, m-am 

întâlnit cu Victor Gorduza, directorul Muzeului de Mineralogie, el 

a fost primul președinte al clubului de aici, de fapt. Eu i-am 

povestit ce am întâlnit în Filipine, la care el mi-a replicat: dar și 

noi facem club. Atunci ne-am adunat un grup, pe criteriul cel mai 

bun din fiecare profesie (acesta fiind un criteriu al Rotary 

International) – la ziariști am fost mai mulți, fiind distribuiți pe 

domenii. Am fost și președinte al clubului (pentru că se face prin 

rotație, și doar o dată), am participat la foarte multe evenimente; 

dar am fost și vicepreședintă, mă tot alegeau pentru că eram foarte 
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activă și trebuia acolo un om care chiar să se implice. La un 

moment dat am simțit că nu mai e locul meu acolo. Au început să 

vină oameni care nu mai rezonau cu ceea ce credeam eu despre 

spiritul rotarian... 

SA. Deci infuzia de „vinituri” a apărut și acolo... 

VP. Vorbim despre principii fundamentale de genul: să fii 

foarte bun în profesie, să nu faci politică, să nu-ți promovezi 

propriile interese... 

SA. Dar intrarea se făcea prin recomandări, nu putea să 

vină oricine; deci s-a ajuns ca să se vândă indulgențe ca Papa 

pe vremuri, sau cum? 

VP. N-aș vrea să comentez prea mult. În Baia Mare sunt 

două cluburi Rotary. Nu le-a venit să creadă că părăsesc clubul, 

însă decizia o dată luată nu am mai revenit asupra ei. 

SA. Ce părere aveți de asocierea dintre rotarieni și masoni, 

de oculta mondială? E o imagine artificială? 

VP. E o imagine artificială și greșită, totul e la vedere, nu 

sunt oculte acolo; or fi masoni printre rotarieni, dar nu așa cum 

se spune. 

SA. Deci conceptul de Rotary presupunea o elită realizată 

profesional și social, care a ajuns la o stare de echilibru, 

înțelepciune și disponibilitate publică, încât se implicau în acte 

de caritate. 

VP. Da, binele celorlalți înaintea binelui tău este unul dintre 

principiile de bază ale clubului. Am făcut și noi multe acțiuni, 

am colaborat foarte bine cu cluburi Rotary din Germania, din 

Anglia. Toate casele familiale și HHC România sunt create și 

au fost realizate cu ajutor Rotary. Se fac lucruri frumoase, sunt 

încă și oameni de foarte bună calitate. 
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SA. Spuneți-mi ceva despre „Meridianele Armoniei” – care, 

zicea criticul Lucăcean, în noiembrie 2011: „nu este un simplu 

jurnal de călătorie, ci mai degrabă un argument pentru viitor. 

Un îndemn la o lectură despre Suedia, Brazilia, Țara Sfântă, 

China, cu mici popasuri în lumea templierilor, pe urmele 

istoriei și totul acompaniat de folclorul românesc.” 

VP. În noiembrie 2011 a apărut primul volum, din cele două, o 

colaborare foarte frumoasă cu Corala Armonia, care durează, 

pentru că, iată, și Corala a împlinit 15 ani. În noiembrie  anul 

trecut am lansat al doilea volum Meridianele Armoniei 15. A fost 

foarte frumos la eveniment, un concert extraordinar cu o sală 

arhiplină, la Colegiul de Arte. Am scris prima știre atunci când s-a 

înființat coralaARMONIA, și de atunci am continuat colaborarea. 

La fel se întâmplă colaborarea mea și cu copiii, sunt de 34 de ani 

membru în juriu la Ursulețul de aur și de vreo 15 ani la Delfinul. 

Acestea sunt lucruri care durează pentru că pui suflet în ele. 

SA. Pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, aș 

dori să vă întreb, cum ați reușit, totuși, atâția ani, trecând 

printre valurile vieții (pentru că ați fost încercată de tot felul  

de lucruri, și mai bune și mai rele, că așa e viața), cum ați 

reușit să vă păstrați candoarea, inocența și puritatea 

copilărească. V-am văzut cum trăiți evenimentul cu tot sufletul 

când sunteți în juriile acestea la „Ursulețul” și la „Delfinul”. 

Nu participați doar din formalism, de fiecare dată trăiți fiecare 

ediție ca și cum ar urma să faceți atunci marea descoperire,  

cel mai mare cântăreț al lumii. 

VP. Ambele concursuri au lansat foarte multe talente, care 

acum sunt nume în muzica ușoară românească și nu numai 

ușoară, iată de exemplu Paula Seling, sau Narcisa Suciu, Ami 

(Andrea Moldovan), Paul Panait, Elena Gheorghe, Silvia 

Ștefănescu și mulți alții. 
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SA. Știu că vă leagă o mare prietenie de domana Doina 

Bentu, de asemenea de Corina Chiriac, de Horia Moculescu. 

VP. Îmi amintesc și acum cu umor că Horia era foarte 

volubil, în 1990 era președintele juriului la Ursulețul de Aur și 

atunci i-am luat un interviu, iar el mi-a spus așa pe un ton grav: 

„să nu modifici ce am spus eu aici, că te dau în judecată!” Iar 

ulterior am rămas prieteni. Cu Corina tot așa, au fost și la noi în 

emisiuni la TL+, le-am luat interviuri, și-au lansat cărți, dar 

Horia de fiecare dată aproape că nici nu ne lăsa să vorbim, nu 

mai apucam să spunem nimic. Un fel de Florin Piersic, dar de 

altă natură, un om care chiar are foarte multe de spus. Ne-am 

mai și certat, dar... împăcarea e frumoasă! 

SA. Așa cum am constatat cu toții, în ultima perioadă dispar 

tot mai mult marile valori de pe firmamentul național al artei și al 

culturii. Se duc mari actori, mari scriitori, se duc filosofi, s-a dus 

iată și Neagu Djuvara, precum și multe alte repere de moralitate 

și de conduită civică, iar noi azi nu avem ce pune în loc. Personal 

în fiecare zi sunt tot mai întristat să caut un ceva la care să mă 

pot raporta cu respect și fără să mă simt jenat și nu găsesc. 

VP. Este într-adevăr trist, și eu constat cam aceleași lucruri. 

Dar, totodată, sunt convinsă că există și oameni de bună 

calitate, care iubesc România, care știu ce înseamnă valorile 

morale, care trebuie să domine într-o comunitate, și între 

comunitate și instituțiile ei, precum și între oameni ca indivizi 

sau grupuri din care fac parte. Sunt convinsă că oamenii aceștia 

sunt și mai sper să se întâmple ceva bun, să nu mai plece tinerii 

din țară. Pentru că suntem pe locul doi, după Siria, la capitolul 

migrație, dar Siria e o țară în război, însă ai noștri pleacă în 

vremuri de pace. Iar când îți pleacă tinerii între 25 și 39 de ani, 

viitorul nu mai poate fi optimist. 

SA. Spuneam la un moment dat că suntem în aceeași situație 

în care au fost țările beligerante după primul și al doilea 
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război mondial. Când a dispărut pe front o întreagă generație, 

cea dintre 20-40 de ani, și cât de greu a fost atunci să se pună 

ceva în loc. Noi azi într-adevăr nu suntem în stare de război 

aici în România, dar poate că există un conflict în interior, pe 

care nu suntem în stare să-l gestionăm. Nu sunt cei mai 

pricepuți oameni la butoane și ne corodăm în niște războaie 

din acestea, pseudorăzboaie interne, în loc să ne gândim 

împreună să facem o strategie de țară, să ne stabilim niște 

obiective și să le afirmăm oriunde mergem, să spunem: noi 

asta suntem, asta vrem să facem, și acolo vrem să ajungem. Și 

al naibii să fie orice american orgolios sau altul cu fițe-n cap, 

noi acolo vom ajunge pentru că, spre deosebire de ei, avem 

2000 de ani de istorie. 

VP. Iată, Olanda sau Danemarca, țări foarte mici, cu doar 

câteva milioane de oameni, dar care au știut exact ce vor, și-au 

păstrat identitatea și demnitatea. Or noi suntem o țară de 

dimensiune medie spre mare în Uniunea Europeană, am avea 

ce să arătăm. Necazul nostru este că au ajuns în fruntea țării 

oameni care nu ne reprezintă, nu merită să fie acolo, nu slujesc 

interesele poporului, ci interesele lor personale, oameni foarte 

departe de valorile de caracter necesare. Dar roata se învârte și 

eu sper să vină vremuri mai bune, în care să putem spune din 

nou că avem valori, și la propriu și la figurat, și că putem să  

fim mândri de ele. Eu mi-am lăudat întotdeauna țara și oamenii 

ei; am fost cu tinerii în străinătate și am văzut că nu suntem cu 

nimic mai prejos, ba, dimpotrivă, avem ce arăta. Doar că 

trebuie să învățăm să și arătăm. 

SA. Vă mulțumesc mult pentru prezență și dialog, pentru 

această lecție de decență și de echilibru și patriotism în 

manifestare, consider că sunteți una dintre figurile reprezentative 

ale comunității noastre și vă spun bun venit în galeria caracterelor 

care ne definesc și ne exprimă existența și năzuințele. 


