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Lista personalităților 

(în ordine alfabetică) 

 

Partea I: Povești sub Felinar 

 

1. Nicolae Danciu – medic, directorul Clinicii de stomatologie 

„Danciu” din Sebeș, una dintre cele mai moderne din România. Este 

nepotul marelui etnograf român Ovidiu Bârlea și al monseniorului 

Octavian Bârlea. 

2. Nicolae Manolescu – critic și istoric literar, profesor universitar, 

membru titular al Academiei Române, ambasador al României la 

UNESCO și președintele Uniunii Scriitorilor din România. 

3. Aurel Pantea – poet și critic literar român, publicist și cadru 

didactic universitar, membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

Din 1990 este redactor-șef al revistei „Discobolul” din Alba Iulia, 

a creat și a condus, în calitate de președinte, Filiala Alba – 

Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România. A fost distins cu 

Premiul „Mihai Eminescu” Opera Omnia și cu Ordinul „Meritul 

Cultural” în grad de Cavaler. 

4. Flaviu George Predescu – poet, eseist și romancier. Este 

membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 2012), redactor la 

revista „Luceafărul de dimineață” și la ziarul online „DC News”. 

Este corespondent la „România literară” și „Literatura de azi” și 

câștigătorul mai multor premii acordate de Uniunea Scriitorilor, 

revistele „Acasă” și „Discobolul”. În 2017 a primit premiul 

„Călătorul” pentru debut în roman și a fost câștigător ex aequo al 

premiului „Romanul Anului” 2017–2018 pentru romanul „Perechea 

dragoste, perechea moarte”, acordat de Uniunea Scriitorilor din 

România. Actualmente este cercetător la Biblioteca Centrală 

Universitară din București și cadru didactic universitar. 

5. Ștefan Popa Popa's – Popa's este primul român din cartea 

„Guinness” (Ediția Philippines). La vârsta de 14 ani a publicat 
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primul său desen animat în singura revistă de umor disponibilă în 

România sub regimul lui Ceaușescu și începe să participe cu 

expoziții la saloane naționale și internaționale. Datorită călătoriilor în 

Franța, facilitate de domnul Henry Coursaget, președintele 

Festivalului de la Confolens, el descoperă desenul universal și își 

începe perioada profesională. În 1990 câștigă o bursă UNESCO și 

publică primul album satiric de artă grafică. Se întâlnește și 

lucrează cot la cot cu mari artiști precum: Salvador Dali, Jerry 

Robinson (autorul lui Superman și Batman), Vasquez De Sola, 

Plantu, Emerson, La Palma, Tim, Morchoisne. La Festivalul 

internațional de desene animate de la Saint-Esteve (Franța), bate 

recordul mondial de rezistență (timp de 10 zile și 10 nopți desenează 

1527 de portrete în culori) și pe 17 octombrie 1995 reușește să bată 

recordul mondial de viteză, care aparținea belgianului Emile Robin 

(106 desene animate într-o oră), desenând 131 de desene animate 

într-o oră și, prin urmare, este declarat cel mai rapid desenator din 

lume; această înregistrare a fost omologată în Guinness Book din 

Filipine. La același festival, reușește să-și bată propriul record 

realizând 2772 de desene animate în culori în 10 zile și 10 nopți 

și obține voturile publicului francez și ale turiștilor care au venit la 

Festivalul Internațional de la Saint-Esteve. Datorită tuturor acestor 

rezultate este recompensat cu titlul de „Best Man Baixa nom Briale”. 

În calitate de președinte de onoare al Asociației Cartooniștilor din 

România, organizează toate saloanele profesionale din țară. A 

înființat primul Muzeu al Cartoonului Românesc la Castelul din 

Macea (Arad). Portretul lui Dali, semnat Popa's 95, este inclus în 

catalogul de la Muzeul Salvador Dali. Cu ocazia aniversării a 80 

de ani a revistei de umor „Canard Enchaine”, a fost invitat la 

Sierre, în Elveția și la Forte dei Marmi, în Italia. A fost de 

asemenea invitat de Hassan al doilea, Regele Marocului, la Curtea 

Regală Bab Rouah, în 1997 și la Festivalul Beethoven, Ringstrasse 

Galery, Viena, Prater, 1998. A fost caricaturistul oficial al Jocurilor 

Olimpice de vară din 1996 din Atlanta. Colaborează ca profesor 

la Universitatea de Vest din Timișoara și este membru al Uniunii 



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

9 
 

Artiștilor Plastici din România și al Uniunii Artiștilor Plastici 

Profesioniști.   

6. Daniela Vlădescu – soprană de renume mondial, cântăreață de 

operă și operetă și interpretă de multiple genuri muzicale (precum 

muzică jazz, vocal simfonică, romanțe, muzică ușoară și altele), 

actualmente manager al Teatrului Național de Operă și Balet 

"Oleg Danovski" din Constanța. 

 

Partea a II-a: Pașaport cultural 

 

7. Valer Cerbu – directorul Colegiului Național „Horea, Cloșca 

și Crișan” din Alba Iulia, instituție-etalon de învățământ fiind 

clasată între primele zece din România. 

8. Ioan Chiciudean – directorul Liceului de Arte „Regina Maria” 

din Alba Iulia, doctor în muzică, tenor, personalitate muzicală 

care a cântat pe mari scene din țară și străinătate. 

9. Mircea Frențiu – medic, inventator, publicist, scriitor, 

realizatorul emisiunii „Medicina de la A la Z”. 

10. Avram Iancu – deținător al mai multor recorduri mondiale: 

Primul român care a traversat apele Canalului Mânecii; primul 

român care a traversat Lacul Snagov, fără costum de protecție, în 

7 h și 54 minute; primul român care realizează un maraton acvatic 

pe Dunăre, în lungime de 45 de km, între Gropeni-Brăila- Galați. 

De asemenea în 30.08.2016 finalizează traversarea înot a 

Canalului Mânecii, fără costum de neopren, sub directa aprobare, 

supraveghere a Channel Swimming Association, după o luptă 

infernală, parcurgând 62 de km în 17 h si 54 min. Alt record constă 

în parcurgerea întregului curs al Dunării, de la izvoare la vărsare, 

2860 km, în premieră mondială fără costum de neopren, în 89 de 

zile, în perioada 20 iunie – 16 septembrie 2017. Apoi parcurgerea 

înot a Mării Negre, de la Sulina la Istanbul, fără costum de 

neopren, în 60 de zile. Totodată a obținut locul 3 la una dintre cele 

https://www.youtube.com/watch?v=suv4jl8b37c&t=2430s
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mai grele curse de alergare din lume,  6633 Arctic Ultra (2019) 

ducând drapelul României până la capătul lumii. 

11. Florin Poenariu – pictor iconar, ultimul descendent al 

celebrei familii de iconari care au înființat școala de zugravi de la 

Laz, familia Poenariu. Florin Poenariu duce mai departe acest 

vestit meșteșug fiind declarat în anul 2020 Tezaur Uman Viu al 

Umanității, prin celebrul proiect al UNESCO intitulat „Tezaure 

Umane Vii – păstrători și transmițători de valori culturale 

tradiționale”. 

12. Eduard Schneider – absolvent de studii superioare în Franța, 

s-a întors la Sebeș în 1996 unde a fondat Schneider Productions, 

firmă emblematică în producții media începând cu clipuri muzicale 

și până la reclame comerciale. A produs și orchestrat peste 60 de 

albume muzicale pentru artiști de renume din țară și străinătate și 

pentru majoritatea caselor de discuri din România, apoi s-a axat 

pe producții vizuale precum videoclipuri muzicale, prezentări 

corporate, spoturi publicitare, teste de echipamente, filme 

documentare. A coprodus, de asemenea, filme de lung metraj. Din 

2010 a devenit ambasador de marcă pentru branduri precum Carl 

Zeiss, Letus Corporation, F&V și Vibesta. A derulat proiecte media 

în SUA, Austria, Germania, Grecia, Franța, Moldova, Polonia, 

Ucraina, Spania, Ungaria, Turcia, Qatar, Thailanda.  
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Abrevieri 

 

(în ordinea alfabetică a prezenței în carte) 

 

DF – Daniela Floroian 

 

Partea I  

ND – Nicolae Danciu 

NM – Nicolae Manolescu 

AP – Aurel Pantea 

FGP – Flaviu George Predescu 

ȘPP – Ștefan Popa Popa's 

DV – Daniela Vlădescu  

 

Partea a II-a 

VC – Valer Cerbu 

IC – Ioan Chiciudean 

MF – Mircea Frențiu 

AI – Avram Iancu  

FP – Florin Poenariu 

ES – Eduard Schneider 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=suv4jl8b37c&t=2430s
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Amintiri despre marele etnograf Ovidiu Bârlea            

depănate cu nepotul său, medicul Nicolae Danciu 

 

DF: Pentru început vă propun, dragi cititori, să vorbim despre un 

mare etnograf care s-a născut aici pe plaiurile Albei, cercetătorul 

Ovidiu Bârlea, de la Mogoș, și pentru acest lucru am onoarea să 

mă însoțească în dialog unul dintre nepoții domniei sale, domnul 

doctor Nicolae Danciu. Bine ați venit la Alba TV. 

ND: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! 

DF: Sunteți pentru prima dată la noi în studio, dar iată, un 

subiect foarte frumos, care sunt convinsă că vă va stârni multe 

amintiri plăcute. 

ND: Evident, pentru că l-am iubit pe unchiul. Trebuie să 

precizez că mie mi-e unchi de văr. A fost văr primar cu mama 

mea. Bunica mea dinspre mama și mama lui, Maria, au fost surori. 

Bunica, mama lui, a fost de la Bucium, iar tatăl său, Ioan Bârlea 

Urs, din Bârlești-Mogoș. 

DF: În Mogoș s-au născut două personalități marcante: domnul 

profesor Ovidiu Bârlea și fratele domniei sale. 

ND: Da, monseniorul Octavian Bârlea. În sat, dascălul și preotul 

urmăreau vlăstarele tinere și știu de la unchiul Ovidiu că mătușii 

mele, Maria, care s-a îngrijit de evoluția celor doi copii, i-a zis 

învățătorul „Maria, Ovidiu cu Octavian sunt extraordinari și trebuie 

să îi dai la școală.” Ceilalți –  Sever, Horia și Vasile – au rămas 

plugari acasă pentru că la vremea aceea familia nu era foarte 

înstărită. Unchiul Ovidiu face școala primară la Bârlești, apoi 

gimnaziu la Baia de Arieș, pe urmă Liceul Militar la Târgu-Mureș. 

După absolvirea liceului se înscrie la Facultatea de Litere și 

Filosofie, la Universitatea din București, pe care o absolvă în 1942. 

DF: Iată că s-a adeverit ceea ce a spus dascălul la momentul 

respectiv. Două minți luminate, două minți care au dat la rândul 

lor lumină altor și altor generații. 
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ND: Evident, pentru că dumnealui era extrem de perseverent, 

dar în schimb a avut o viață extrem de zbuciumată. Mi-amintesc că 

imediat după armistițiu la evenimentul de la 23 august, la intrarea 

trupelor românești în Basarabia, în Moldova de dincoace de Prut 

este luat prizonier și face 5 ani de prizonierat în Rusia. Primul lucru 

pe care eu mi-l amintesc, la 5 ani cât aveam eu și sora mea 6 ani, 

știam că vine unchiul de la Mogoș și prima impresie, prima amintire 

era a unui bărbat taciturn, rezervat, cu sprâncene stufoase și care 

purta ochelari semifumurii; atunci parcă s-a creat o barieră între el 

și noi, așa am simțit noi, copiii. Pe urmă înțelegându-l, când mama 

și tata ne-au explicat că fost o traumă pentru el prizonieratul mi-am 

dat seama că momentul acela într-adevăr fusese traumatizant. El își 

petrecea verile la Mogoș și la Bucium și avea o legătură foarte, 

foarte bună cu tata, cu toate că el era vărul primar al mamei mele, 

dar cred că își depănau amintirile și își mărunțeau timpul până la 

orele mici ale dimineții. Cred că subiectul era trauma războiului și 

ceea ce s-a întâmplat după război.  

DF: Oare dorul de casă, de Mogoș, în acești ani traumatizanți 

să fi fost unul dintre motivele pentru care domnia sa și-a îndreptat 

atenția spre un domeniu nou la vremea aceea, etnografia? 

ND: Evident, pentru că el era foarte sentimental, foarte legat de 

locuri și de mama sa, mai ales că unchiul Ioan Urs a decedat și ei 

au rămas în grija mamei. Legat de locuri, vă spun un eveniment: un 

foc sinistru, prin anii 1962, ne-a ars casa în care locuiam noi. 

Moștenitoarea familiei era mama mea și la un moment dat din 

motive raționale, sora mea și cu mine eram școlari și făceam naveta 

la Abrud, din motive pragmatice, mama a vândut vatra strămoșească 

și ne-am mutat la Zlatna, iar acest lucru unchiului nu i-a convenit și 

a avut o durere uriașă, pentru că acolo erau rădăcinele din partea 

familei și ținea foarte mult la vatra strămoșească. Eu am făcut efort 

și am răscumpărat o parte din spațiul vândut de mama și am făcut 

o căsuță. Chiar m-am gândit că de-acolo din Ceruri va fi mulțumit 

că am recuperat vatra strămoșească și că aparține familiei pentu că, 

repet, era extrem-extrem de sentimental și extrem-extrem de legat 
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de noi și în special de sora mea. Ea a terminat Facultatea de Litere 

la Cluj și a colaborat foarte mult cu unchiul.  

DF: Erau oarecum în domeniu. Oricum eu am rămas impresionată 

de unitatea familiei dumneavoastră și sunteți modest când spuneți 

că doar atât ați făcut: ați răscumpărat casa. Noi am mers, în 2005-

2006 la Mogoș și imediat ați fost de acord cu propunerea noastră 

ca acolo biblioteca să se numească „Ovidiu Bârlea” și a fost un 

moment emoționant în care aproape toată familia s-a reunit acolo, 

la Mogoș.  

ND: Da, știți că eu am activat un pic politic, dacă vă amintiți, 

am fost consilier județean și am lucrat în domeniul cultural în 

special. Eu sunt cel care a pus scânteiuța acolo de s-a instituit 

Instituția Mecenatului în Consiliul Județean și datorită nu numai 

efortului meu, se înfințează la Alba-Iulia, Uniunea Scriitorilor. 

DF: Un lucru foarte important. Într-o vreme în care greu se 

creau noi filiale. 

ND: Da, pentru că eram prieten cu grupul de scriitori de la 

revista „Discobolul”. Aurel Pantea e prietenul meu vechi. 

DF: Și sunteți în continuare. 

ND: Da, am vorbit azi cu el și mi-a spus că a dedicat ultimul 

volum de poezie unui prieten vechi. Eu am plecat, dar totuși am 

promisiuni pentru că actele culturale sunt de mare importanță. 

Totul trece dar spiritul niciodată și am promisiuni și vom face 

eforturi pentru casa bătrânească, pentru ca ea să devină Casă 

Memorială a fraților Bârlea. 

DF: Aceasta e foarte bine pentru că, vă spuneam înainte de 

emisiune, că a fost prezent la noi în studio Părintele Irineu. 

ND: Da, predecesorul unchiului, monseniorului. 

DF: Exact, și care spunea că a găsit acolo o impresionantă 

arhivă cu documentele monseniorului și poate măcar o parte din 

documente ar merita să revină acasă. 
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ND: Da, să revină la casa memorială, sper! Problema este acolo 

a unui litigiu, trebuie să deslușim cine este proprietarul de drept. 

DF: Ițele proprietății. Înțeleg. 

ND: Pentru că exact casa bătrânească în care s-au născut ei încă 

dăinuie. E o casă veche. Eu sper că se va împlini și proiectul acesta. 

DF: Și eu sper pentru că există un curent de recuperare a 

acestor case memoriale. 

ND: Merită pentru că au fost vitregiți de soartă. Datorită faptului 

că Octavian Bârlea, după ce absolvă Universitatea sau Seminarul 

de Teologie de la Blaj, pleacă la Roma să își facă studiile și nu se 

mai întoarce. Asta a fost o piatră pentru evoluția lui Ovidiu Bârlea. 

Știți că i s-a refuzat postul de conferențiar. 

DF: Așa erau vremurile. O rudă în străinătate era o barieră 

de netrecut. 

ND: I s-a refuzat funcția de membru corespondent al Academiei. 

Pe urmă din orgoliu pentru că era extrem de orgolios, extrem de 

vertical, a avut o dispută prin 1968-1969 cu directorul Institutului 

de Etnografie și Folclor. Părăsește și acel institut și a trăit din scris. 

Locuia într-o clădire pe Sfinții Apostoli. L-am vizitat pentru că el 

mereu s-a îngrijit de evoluția noastră și uneori îmi petreceam 

vacanțele la București. Atunci când m-am maturizat și când prin 

natura contemplativă a fiecărui om apar marile întrebări și nevoia 

de mari răspunsuri, eu am avut un mentor extraordinar, pe Ovidiu 

Bârlea.  

DF: Mi-ați anticipat următoarea întrebare. Tocmai vroiam să 

vă întreb cam pe la ce vârstă ați realizat genialitatea de lângă 

dumneavoastră și dacă nu cumva v-ați speriat să creșteți în umbra 

unui geniu? 

ND: Cred că în anii de liceu. Am început liceul la Abrud. Am 

avut o deosebită considerație față de această instituție. Abrudul a 

avut o tradiție: școala era școală normală. La liceul de la Abrud 

coboram ca „pârâiașele” la matcă. Aveam niște dascăli excepționali. 
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Avea o mare admirație față de liceul din Abrud. Pe urmă am fost 

la București și prima dată l-am vizitat pe el. Mă aștepta la Gara de 

Nord, locuia la vremea aceea pe Sfinții Apostoli, în cartierul 

Uranus. Avea o încăpere cu pereții tapetați cu cărți, o sumedenie 

de cărți. Scria cu un creion chimic, pe care tot mereu îl ascuțea și 

când rămânea scurt îl punea într-un prelungitor. Ceea ce m-a 

frapat a fost faptul că nu avea lumină electrică. L-am întrebat de 

ce. Purta ochelari fumurii și a spus că „mă supără lumina”. Avea 

două lămpi cu petrol și acolo lucra. Pe urmă, ca un lait motiv îmi 

tot spunea: „să nu crezi!”. După, am aflat ce s-a întâmplat. Erau 

multe lucruri din istoria noastră pe care la vremea aceea 

istoriografia le ținea ascunse. Despre abdicarea regelui, despre 

forțarea lui și amenințarea că vor fi uciși 1000 de studenți, despre 

trucarea alegerilor din 1946, despre faptul că este un regim bestial 

cu un instrument de propagandă extraordinar și de atunci am trăit 

un soi de dedublare. Știam că trebuie să fiu riguros și atent la 

gesturi și în același timp nu credeam – și niciodată nu am crezut – 

în viitorul luminos al comunismului pentru că domnia sa mi-a 

deschis mintea la vremea aceea.  

DF: Spuneam că v-a deschis mintea și dumneavoastră și celor 

apropiați din familie, tinerelor vlăstare din familie, dar să nu uităm 

că a pus bazele acestei discipline: Ovidiu Bârlea a fost primul om 

care a creat o metodă de cercetare în domeniul etnografiei, o 

metodă după care și astăzi învață studenții în mediul universitar. 

ND: Da, iar maestrul lui a fost Constantin Brăiloiu. Cercetările 

lui au fost de mare rigoare și tot ce a scris a fost extrem, extrem 

de documentat. La fel, îmi spunea și Părintele Irineu, cel care îl 

înlocuiește pe fratele său, monseniorul Bârlea. Au fost extrem de 

riguroși și au lăsat o operă extraordinară. Sper să fie pusă în 

lumină opera amândorura. 

DF: Să sperăm, părintele Irineu lucrează în acest sens.. 

ND: Amândoi sunt într-un con de umbră. O parte din sublima 

lui bibliotecă formează fondul „Ovidiu Bârlea” la Biblioteca 
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Universitară din Cluj și altă parte se găsește la Biblioteca Facultății 

de Teologie Greco-Catolică din Blaj. Eu îl cunosc pe domnul 

rector, pe care îl prețuiesc, pe profesorul Barta.  Am vizitat fondul 

de carte pentru că în urmă cu vreo doi ani o doamnă care iubește 

Buciumul și Mogoșul (doamna Cristina de la Televiziunea Română) 

a făcut un film despre Ovidiu Bârlea și acolo la Blaj, împreună cu 

sora mea (sora mea absolvind Facultatea de Litere) a vorbit mai 

mult despre opera lui Ovidiu Bârlea. Tot cu acea ocazie i-am găsit 

și corespondența. Sora mea cred că va face ordine în corespondență, 

cărțile sunt extraordinar de bine conservate și fondul de carte pe 

care l-a donat. Fondul de la Cluj nu l-am văzut.  

DF: Noi am reeditat metoda, anul trecut sau acum doi ani, și 

sunt încă foarte multe lucrări care ar merita reeditate. 

ND: Ce am uitat să spun este că doamna Cristina de la Televiziunea 

Română a mai rămas în arhivele de la Blaj și cu foarte multă 

bucurie mi-a spus că a găsit manuscrisul romanului „Ecaterina 

Varga”. Noi știam de el, dar sora mea a vrut să facă ordine în 

biblioteca de la București pentru că după ce a fost demolat 

Uranusul și locuința lui din Sfinții Apostoli s-a mutat undeva în 

Drumul Taberei, tot modest, într-o garsonieră și acolo abia au 

încăput lucrările. În general romanul lui e legat de Bucium. O altă 

scriere, „Șteampuri fără apă”, e inspirată dintr-o epopee, dintr-o 

realitate istorică. 

DF: Cred că este cea mai cunoscută lucrare. 

ND: Da, și acolo, în general, mineritul era arhaic și apoi a 

pătruns capitalul francez cu un minerit mai mecanizat, iar băștinașii 

se temeau că își pierd locurile de muncă. 

DF: Se repetă istoria. 

ND: Fiecare vrea să își conserve locul de muncă. În fond aceasta 

este existența. Din tot ce s-a întâmplat acolo cu răzmeriță a apărut 

așa-zisul vers al Buciumanilor, extrem de interesant și de acolo s-a 

inspirat despre toată povestea aceea unchiul Bârlea. Îmi povestea 
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că inițial, din lipsă de inspirație se opintea, dar pe urmă inspirația 

pur-și-simplu curgea. La dat la editura Minerva sau la Litera, nu 

mai știu, acolo tărăgănau și până la urmă manuscrisul l-a publicat 

la Cartea Românească. Avea o relație extraordinară cu Marin Preda, 

directorul editurii iar aportul lui Marin Preda a fost substanțial 

pentru că romanul a apărut în 10.000 de exemplare. Un tiraj bogat. 

La un moment dat, înainte de a apărea romanul, Marin Preda a citit 

după ce a ieșit primul tipar acolo și îmi povestea Ovidiu că a spus: 

„Ovidiu, mult vin curge în romanul tău.” Bineînțeles că cei care 

intrau în măruntaiele pământului și ieșeau la lumina zilei își ostoiau  

bucuria și truda lor cu un pahar de vin. Se practica o chestie 

extraordinară – să aducă un car de vin din vinul cel bun de la 

Țernea, de la Bucernea, erau niște vase speciale pentru vin și se 

puneau cam 6: 3 pe-o parte, 3 pe cealaltă. Unchiul meu Ovidiu 

practica comerțul acesta cu vin și-l lăsa la o mătușă de-a lui din 

Bucium-Poieni. Minerii nu prea au agonisit atât de mult pe vremea 

aceea și erau foarte harnici și în general înstăriți. 

DF: Aveau o muncă grea. 

ND: Erau înstăriți că aveau părți la mină și de exemplu numai 

la noi la Bucium mergeau vreo 100 de șteampuri și bunăoară într-

un sat cu 400 de oameni erau 7 măcelării, vreo 9 crâșme și vreo 5 

prăvălii coloniale. Era bunăstare. 

DF: Zonă foarte bogată și foarte frumoasă! Eu vă mulțumesc 

că ați acceptat acest dialog aici la Alba TV, că am rememorat 

amintiri. 

ND: Mulțumesc, dar nu știu în ce măsură am contribuit, nici 

nu am exercițiu. 

DF: Ați adus informații foarte interesante și ascultându-vă mi-

am amintit de o altă mare personalitate care a avut același mod 

de viață modest și care la fel s-a apropiat de genialitate și care la 

fel a plecat din Apuseni: Valer Butură. Alături de Gheorghe 

Pavelescu sunt tripleta de aur a etnografiei din România, plecați 

toți 3 de aici de la noi. 
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ND: Da, îmi amintesc și de Gheorghe Pavelescu. Și Ovidiu 

Bârlea și Gheorghe Pavelescu vizau o catedră de folclor la Facultatea 

de Litere din Timișoara. Li s-a refuzat amândurora.  

DF: Unul s-a realizat la București, celălalt la Sibiu și cultura 

românească nu a avut de pierdut. Rămâne ca noi să recuperăm 

ceea ce ei ne-au lăsat, să le păstrăm așa cum se cuvine. 

ND: Eu sper și merită să fie puși în lumină pentru că opera lor 

este extraordinară. Spre exemplu, am citit cartea „Timpul ce ni s-a 

dat”, cartea doamnei Bentoiu, soția muzicologului, și am avut un 

fior pentru că foarte elogios vorbește doamna Bentoiu de Ovidiu 

Bârlea, spune „un savant în domeniul lui”. Specialiștii spun că 

opera lui a fost desăvârșită și extraordinar de documentată, de la 

cercetare, la istoria folcloristicii, „Poveștile lui Creangă”, sau 

lucrarea lui de doctorat „Eseu despre dansul românesc”, dansul 

popular românesc. Antologia e grozavă. Opera lui e desăvârșită, de 

asemenea, și opera monseniorului e desăvârșită pentru că Părintele 

Irineu spune că face efort să adune deopotrivă articolele și lucrările 

independente (sunt vreo 15 titluri – cărți mari – plus sute de 

articole). Toate sunt fundamentate, documentate. Un cuvânt nu au 

spus până nu au avut argumente. Aceasta era firea lor. Ca fire era 

și ironic și ludic și caustic, extrem de caustic și verbal pentru o 

prostie scrisă, și pe față. Pentru aceasta a avut și admiratori și 

dușmani. Vă mai spun un lucru: sora mea și-a făcut lucrarea de 

grad, o povestioară din Hârtibaciu, pentru gradul I. Drăguța de ea 

făcea naveta și spunea „Unchiule, eu am doi copii și am de scris 

acolo o lucrare, iar eu sunt o modestă profesoară (atunci era de 

țară)...” și unchiul i-a zis:„Doina, nu se poate, nu admit, îți iei 

vacanță, vii la București și mergem la biblioteca Academiei, te 

informezi și scrii lucrarea.” Nu a fost superficială, dar așa s-a 

gândit că ... 

DF: Treacă meargă... 

ND: Nu chiar așa, dar nici la nivelul de exigență la care gândea 

Ovidiu.    
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DF: Domnule doctor, povestea merge mai departe, eu vă mai 

aștept alături de noi să o continuăm pentru că sigur mai sunt foarte 

multe lucruri de spus, dar, din păcate, astăzi timpul a expirat, iar 

pentru spectatorii noștri, iată, două invitații: o invitație de a vizita 

un colț de rai (comuna Mogoș) și o invitație de a trece pragul 

bibliotecii măcar pentru a citi romanul „Șteampuri fără apă”, o 

excelentă carte despre județul Alba, despre meseriile practicate în 

trecut și despre ceea ce a însemnat mineritul acolo în inima 

Apusenilor. 
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Povestiri din lumea cărții cu Academician                        

Nicolae Manolescu 

 

DF: Bine v-am găsit, dragi prieteni! Vă propun de această dată o 

poveste sub felinar, dintr-o lume dragă nouă, tuturor, încă din fragedă 

copilărie: lumea cărților. Și pentru că o călătorie cu adevărat 

legendară pe orice tărâm nu se poate realiza fără un ghid pe măsură, 

invitatul meu la dialog este chiar maestrul de ceremonii din regatul 

scrisului: domnul Academician, Profesor Universitar Dr. Nicolae 

Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România. Bun 

venit, domnule profesor. 

NM: Bun găsit! 

DF: Sunteți, bănuiesc, prima dată în casa noastră, la Alba 

CarolinaTV. 

NM: E adevărat. 

DF: Mă bucur nespus că sunteți la emisiunea mea, la „Povești 

sub felinar”, o emisiune destinată să descopere omul de dincolo de 

nume. Nicolae Manolescu – critic, scriitor, editorialist, realizator de 

emisiuni, președinte, membru al Academiei Române… Câte or mai 

fi, domnule profesor? 

NM: Ambasador la UNESCO ar mai fi… 

DF: Ce vă aduce la Alba Iulia acum la ultima suflare a 

primăverii? 

NM: A 6-a ediție a unui colocviu, Colocviul Romanului Românesc 

organizat de Uniunea Scriitorilor de la început, grație bunăvoinței, 

generozității și interesului cultural al autorității locale, cărora nu 

pot să trec peste momentul acesta fără să le mulțumesc și pe 

această cale pentru căldura și dragostea cu care ne-au primit de 

fiecare dată. 

DF: Eu știu că a fost la un moment dat o invitație să vă mutați 

de tot la Alba Iulia. 
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NM: Da, în momentul în care au început dificultățile noastre cu 

Casa Monteoru unde aveam sediul la București, care a fost revendicată 

și câștigată, conform legii, de către foștii proprietari sau mai de 

grabă de către moștenitorii lor, am primit această ofertă din Alba 

Iulia, unde ni s-ar fi dat un sediu. Din fericire am găsit un sediu la 

București. Era mai complicat să ne mutăm. 

DF: Din fericire pentru dumneavoastră, dar din păcate pentru noi. 

NM: Da, mulțumesc. Poate e adevărat, dar pentru noi a fost o 

ușurare că am reușit să ne găsim un sediu și putem să funcționăm 

normal. 

DF: Domnul profesor, a rămas Alba-Hunedoara cea mai tânără 

filială a Uniunii Scriitorilor din România? 

NM: Da, avem una un pic mai tânără: filiala de sud-est, Galați- 

Brăila. Cam în același timp s-au făcut.  

DF: Bănuiesc că a fost o bucurie pentru dumneavoastră să știți 

că încă un „copil” s-a născut în Uniunea Scriitorilor din România. 

NM: Evident că a fost o bucurie, dar pe de altă parte datorăm 

acelorași oficialități culturale de aici faptul că ne-au pus la 

dispoziție o clădire și multe alte facilități, pentru că altfel, vă dați 

seama, mai ales în perioada aceasta de criză din 2008 încoace nu 

ne-am fi permis sub nicio formă să mai deschidem o filială care 

implică o cheltuială – nu o sumă mare, dar oricum sunt anumite 

cheltuieli. 

DF: Așa cum tot noi am sărit în ajutorul revistei Uniunii 

Scriitorilor. 

NM:  Și aceasta e adevărat.  

DF: A fost o bucurie și o mândrie pentru noi toți să vedem scris 

acolo pe prima pagină că această revistă apare cu sprijinul 

județului Alba. 

NM: Nu sunt un spirit religios, dar zic: Dumnezeu să le dea 

sănătate dlui Ion Dumitrel, precum și lui Aurel Pantea – care este 
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președintele filialei de aici și e în Comitetul Ministerului de Cultură 

(Direcția Județeană pentru Cultură), că ne-au întins această mână 

de ajutor fără de care probabil am fi pierit.  

DF: Doamne ferește! 

NM: Dumnezeu ne ferește, dar nu chiar de toate! 

DF: A fost de bun augur înființarea acestei filiale pentru că de 

aici au început o serie de proiecte comune ale instituțiilor județului 

Alba în parteneriat cu dumneavoastră, cu Uniunea Scriitorilor.  

NM: E adevărat. Am făcut și colocviul tinerilor, și al romanului, 

am făcut și aici chiar întâlnirea conducerii Uniunii Scriitorilor și nu 

5-6-10 ci 50-60; ultimul Consiliu Național l-am făcut aici. 

DF: Mie mi-a rămas la suflet un proiect foarte drag. Nu mai țin 

minte exact, dar bănuiesc, fără Uniunea Scriitorilor nu se putea: 

Trenul Regal. A fost un proiect deosebit. 

NM: El a fost făcut de Dan Mircea Cipariu, președintele filialei 

de poezie de la București, dar este cu sprijinul nostru, al Ministerului 

Transportului, al oficialităților din Alba și din alte județe. A fost 

o manifestare interesantă. 

DF: Domnule profesor, vă leagă încă ceva de această zonă a 

țării. Originea, rădăcinile și spuneați undeva că este o bucurie să 

îți descoperi strămoșii și să îi aduci în actualitate. 

NM: Da, am unele legături cu Alba Iulia. Datorez într-un fel 

acestui oraș faptul că mai sunt în viață acum. Se întâmpla în 1943, 

când tatăl meu era aici la Alba Iulia, inspector general al plasei, la 

Plasa Alba, pentru învățământul gimnazial și când Șerban 

Cioculescu, conducătorul de mai târziu al tezei mele de doctorat, 

cu decenii în urmă era inspector general pentru licee. Eu eram la 

Râmnicu Vâlcea, de unde provine mama mea, și am făcut în anii 

aceia destul de păcătoși, o criză difterică, ceea ce însemna că 

riscam să mă sufoc din cauza inflamației din gât. Nu se găsea ser 

antidifteric nicăieri la Râmnicu Vâlcea unde au căutat ei, iar 

bunica mea maternă care era cea mai descurcăreață din familie și 
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mai puțin emotivă, nu știu cum a dat telefonic de tatăl meu (nu 

aveam telefon acasă, firește, nu erau nici telefoane publice, nu 

existau așa ceva) și l-a găsit undeva pe aici, prin zonă, în Școala 

de la Zlatna, nu știu pe unde, într-o inspecție. Și i-a spus să caute 

ser antidifteric la farmaciile din Alba. La prima farmacie, tatăl 

meu a găsit serul, s-a suit într-un tren de marfă (trenurile de 

pasageri circulau după un orar absolut inexplicabil) și a venit 

călare pe vagon până la Râmnicu-Vâlcea, mi-a adus serul, mi s-a 

făcut injecția și am fost salvat; mai aveam câteva ore de trăit. 

DF: Pentru că tot am adus vorba de copilărie, bine că Dumnezeu 

a făcut să se așeze lucrurile în acest fel. 

NM: Da, a aprovizionat o farmacie din Alba cu ser antidifteric.  

DF: Am citit undeva, cred că pe site-ul Uniunii Scriitorilor, că 

vă înrudiți cu o serie de personalități ilustre ale culturii românești. 

NM: Tatăl meu era văr cu Bârsan, soțul doamnei Goga, sora 

poetului, pe care l-am cunoscut, la fel ca pe sora poetului, la 

Rășinari. I-am văzut de câteva ori. Prima dată când aveam doi ani, 

nu mai țin minte bine și aș fi uitat cu totul dacă Ilinca Tomoroveanu, 

care este strănepoata lui Goga și vară cu mine, nu mi-ar fi arătat o 

fotografie cu mine găsită în arhiva lui Goga, o fotografie în care 

aveam doi ani după data fixată acolo, fotografie dedicată de către 

tatăl meu, cu scrisul lui de tipar (pentru că și-a modificat scrisul 

să fie citeț, să poată fi bun dascăl) datată și dedicată lui Bârsan și 

soției lui, adică surorii lui Goga. Așa am descoperit, prin Ilinca 

Tomoroveanu, că fusesem prima dată la doi ani la Rășinari, la casa 

lui Goga. Tatăl meu a avut o soră, învățătoare la Sibiel care și-a 

făcut școala normală la Săliște. Ea a fost șefă de promoție pe tot 

Ardealul și a rămas învățătoare în sat până s-a prăpădit, mai mică 

decât tatăl meu cu 15 ani și a cărui bărbat era din Gura Ampoiului, 

mai exact din Cioara, de pe lângă Gura Ampoiului, de pe unde 

începe acțiunea în Țiganiada lui Ioan Budai-Deleanu. El era mai 

negru așa, dar nu era țigan și a venit în sat la Sibiel unde a devenit 

directorul școlii la un moment dat. Era învățător inițial, dar a 
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continuat școala la fără frecvență și a devenit profesor de istorie. 

Apoi, cu ajutorul lui Andrei Oțetea (care era președintele Institutului 

Iorga și membru al Academiei) a reușit să facă școala din Sibiel, 

școala nu mai știu câte clase a avut la început, cred că 7, apoi a 

scăzut la 4 și acum nu mai este. Deci ei doi, cu bani de la comuniști, 

au făcut împreună școala din sat. Andrei Oțetea este rudă de-a tatălui 

meu, văr primar cu tatăl meu, eu văr de-al doilea cu fetele lui: 

Georgeta Oțetea (care trăiește la Paris și pe care o văd destul de 

des) și sora ei (care s-a prăpădit între timp). 

DF: Din mărginimea Sibiului direct în tumultul bucureștean. 

NM: Da, am fost printre foarte puținii, dacă nu singurul, de la 

Gheorghe Lazăr, unde am terminat liceul în 1956, care am mers 

la București. Toți colegii mei s-au dus la Cluj, nu mai știu nici eu 

de ce m-am dus la București, probabil pentru că acolo și mama și 

tata au făcut Facultatea de Litere și Filozofie. Mi-am regăsit foștii 

colegi în Cluj decenii mai târziu, dar am pierdut legătura cu ei, m-

am dus la București, în 1956, unde am rămas până în ziua de azi. 

DF: Spuneați la un moment dat într-un interviu că ați urcat 

treaptă cu treaptă în cariera didactică, dar pe una dintre trepte 

ați rămas foarte mult timp. 

NM: Da, am avut o perioadă de ședere mai îndelungată pe 

treapta de lector universitar. Vreo 23 de ani. Eram membru de 

partid, Dumnezeu știe, nu am avut ocazia să promovez. Abia după 

Revoluție am sărit direct de la lector la profesor. Am fost scutit de 

treapta de conferențiar. 

DF: Poate pentru că ați stat prea mult pe cea de lector. 

NM: Probabil. 

DF: În primul rând ați ales critica ca specializare. 

NM: A existat o Facultate de Critică, una de Jurnalism – care 

ulterior s-au desfințat. 

DF: Nu e prea comod… 
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NM: Ce anume? 

DF: Critica literară. 

NM: E ca orice altă meserie. 

DF: Îți faci mulți dușmani aici. 

NM: În orice meserie în care îți faci treaba îți faci dușmani. 

Doar cine nu muncește, nu greșește. 

DF: Așa cum și istoria a fost ca o bombă, o bombă în sensul 

că a creat multe nemulțumiri și mulți nemulțumiți (Istoria critică 

a literaturii române, o importantă lucrare a lui Nicolae 

Manolescu; n.r.). 

NM: Mă așteptam, eram pregătit sufletește. 

DF: Cum ați primit criticile în momentul acela? 

NM: Normal, critic fiind eu însumi, mi se pare normal să le 

primesc cum se cuvine, în așa fel încât și alții pe care îi critic eu 

să le primească la fel, să le ofer un model. 

DF: A fost mai greu decât criticile primite în politică? 

NM: Nu, nu am avut parte de critici în politică… 

DF: Aceasta nu pot să o cred, domnule profesor. În politică 

toată lumea critică pe toată lumea  

NM: Singurul partid, Partidul Alianței Civice, pe care l-am făcut 

și l-am condus, nu a fost niciodată la putere. Singurul partid care a 

fost numai în opoziție. Cine să mă critice în opoziție? 

DF: Se găsesc destui. Ați deținut o funcție importantă, cea de 

senator. 

NM: Da, dar nu a avut nimeni nicio treabă cu mine. În politică 

m-am înțeles cu toată lumea pentru că am acceptat toate opiniile. 

Fiecare are dreptul la opinie, zic eu. 

DF: Dar puțină lume înțelege acest lucru. 
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NM: Nu sunt intolerant, prin urmare pot să discut, pot să ascult, 

să spun că nu sunt de aceeași părere, dar nu scot cuțitul să îl bag 

într-unul care nu e de părere cu mine. 

DF: Să ne întoarcem la cărți: cea de debut, din 1966. 

NM: A mai fost una înainte. Și anume „Istoria Literaturii Române 

de Azi”, pe care am scris-o împreună cu Dumitru Micu, fostul meu 

profesor și conductăor de teză de licență. Acolo eu am avut capitol 

despre poezie, puțin despre proză, iar el a avut introducerile și 

restul. Cartea a apărut prin anul 1965, sfârșit de 1964. Apoi în1966 

a apărut „Lecturi infidele”, prima mea carte de autor cuprinzând 

un număr de eseuri. 

DF: Ce a urmat după aceea? 

NM: Au urmat „Metamorfozele poeziei”, care a fost o carte din 

1968. Inițial prefață la „Antologia poeziei moderne, de la Bacovia 

la Emil Bota”, care a fost și trimisă la topit în 1968. Prima carte 

de literatură interzisă după scurgerea perioadei mai grele a 

comunismului, cea din anii 1950-1960. 

DF: Când orice intelectual era pus la colțul infamiei. 

NM: Era foarte grea situația. În 1968 era libertate și brusc s-au 

trezit să îmi interzică tocmai mie cartea. Ghinion! 

DF: A fost ghinion? 

NM: Da, într-un fel, da. A fost o incoerență de fapt a cenzurii. 

Eu am predat cartea la început de 1968 când situația era ok și nu 

știu din ce motive nu a apărut până în toamnă, după evenimentele 

din Cehoslovacia, când în mod normal ar fi trebuit „să se strângă 

șurubul” cum se spunea la cenzură. Pe neașteptate, prin octombrie 

când situația politică era mai gravă, mi-a apărut cartea în librării și 

a urmat, la 3-4 zile, o dispoziție care spunea să se retragă volumul 

de acolo de unde nu s-a vândut, sau de unde nu s-au desfăcut 

pachetele. Eram la Sibiu și mi-a zis o librăriță că „uite, am acest 

pachet și nu am voie să îl desfac, nici nu pot să le vând”. Era scoasă 

în colecția „Biblioteca pentru toți” și din aproape 100.000 de 
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volume  se vânduseră deja douăzeci și ceva de volume. Restul erau 

trimise la topit, ceea ce nu s-a dovedit, din fericire, adevărat pentru 

că am descoperit-o apoi în biblioteci, inclusiv în Biblioteca 

Facultății de la Litere, unde nu știu ce am căutat și am dat peste ea; 

așa că am și folosit-o la seminarii, la cursuri, pe parcursul anilor. 

Deci era la „topit”, dar ea circula. Era harababura obișnuită de 

atunci când cenzura avea o mare putere dar nu putea să acopere tot 

și mai scăpa câte o fisură, câte o gaură pe unde mai ieșea ceva. 

DF: Ați spus „harababura de atunci”, dar dumneavoastră puteți 

să faceți o comparație între „harababura” de atunci și de acum. 

NM: E mai mare aceasta de acum. 

DF: Din toate punctele de vedere? 

NM: Atunci era o harababură mare (nu știu cât să spun în 

procente) organizată, ca să nu se mai înțeleagă nimic. Acum e o 

harababură naturală, spontană.  

DF: Și necontrolată. 

NM: Aceea era controlată, era provocată. Acum e harababură 

în starea cea mai pură. 

DF: O ciudată apropiere de cuvinte. 

NM: Nu se mai înțelege nimic. Nici care e cererea de carte ca 

să rămână pe domeniul nostru, nici care e oferta, nici dacă se 

publică prea multe… Poți să susții orice. De pildă eu susțin că se 

publică mult prea multă literatură și cea mai mare parte proastă, 

dar pot să spun că se publică multă literatură, dar nu suficientă 

pentru a ajunge la nivelul țărilor dezvoltate. Oricum ai da-o e bine. 

Deși lucrurile merg prost. 

DF: Este o modă acum a e-book-urilor, a cărților pe calculator, 

pe diverse suporturi. 

NM: Da, știu. 

DF: Ce părere aveți dumneavoastră, ca președinte al Uniunii 

Scriitorilor, ne va îndepărta acest lucru de cartea fizică? 
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NM: Nu, eu am aici o părere pe care o mai împărtășesc și alții, 

de pildă Umberto Eco și numeroși alții. E-book-urile și audio-book-

urile măresc considerabil baza de lectură. Să ne gândim puțin câți 

oameni preferă să se uite pe computer sau să pună un CD într-o 

„cutioară electronică”, decât să deschidă o carte sau să cumpere o 

carte. Toți aceștia, de fapt, citesc. Ceea ce este extraordinar. De 

aceea spun că se citește mai mult acum decât niciodată. Sigur că nu 

mai citesc cartea pe suport de hârtie, pe care o știm noi, dar o citesc 

pe cealaltă. Eu sunt de părerea multor specialiști în domeniu (sigur, 

am luat-o și eu de undeva) care spun: computerele și telefoanele 

mobile cu sms-urile lor cu tot îi obligă pe oameni să se întoarcă la 

citit. Ce e un sms? E o „chestie” scrisă și citită, nu mai e imagine. 

Toată lumea spune că acum cu domeniul acesta al imaginii – 

computer, televizor – toată lumea vrea doar imagine, nimeni nu mai 

vrea cuvânt scris. Ei dau ca exemplu tabloidele care au 90% 

fotografii și alte lucruri obscene și doar 10 % text. Dar, de fapt, 

computerul ne întoarce la citit. Suntem obligați să citim. Telefonul 

acesta al meu, cu sms-urile acestea ale lui, mă obligă să citesc. Fără 

semne de punctuație, fără sedile, dar trebuie să citesc. Mai merge 

ceva în viață fără să știu să scriu și să citesc? Nu mai merge. Toți 

puștii care comunică între ei pe Facebook sunt obligați să știe să 

citească și să scrie. Ceea ce e colosal.  

Acum rămâne întrebarea: vom citi „Război și Pace” pe audio-

book sau pe e-book? Eu zic că nu. Și încet-încet ne vom întoarce la 

imprimat (cum zic americanii), ne vom întoace la hârtia tipărită. 

Deja în presa americană, după ce au dispărut și au rămas în online 

„Times”, „New York” și alte mari publicații, acum este o evidentă 

întoarcere la suportul de hârtie. De curând am citit și am și scris în 

„România Literară” o notă despre un interviu dat de directorul „The 

Economist” (celebra publicație englezească, nu numai de economie), 

care spunea cum au reușit ei să rămână la 1,4 milioane de cititori – 

din care numai 100.000 pe internet – și cum toată presa americană 

marcată de criză, după ce a plecat pe online se întoarce pe hârtie, 

pentru că o nouă genereție de tineri s-au plictisit de ecranele 
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televizorului și de imagine și vor litere, vor cifre, deci se întorc la 

ceea ce am avut acum câțiva ani. 

DF: Vor să miroase cerneala de pe filă. 

NM: Nu știu dacă ajung la subtilități de acestea, acestea au fost 

ale generației noastre mai vechi, dar oricum se întorc prin computer 

și prin telefonul mobil la citit. 

DF: Că tot ați pomenit de atâtea ori cuvântul „reîntoarcere”, 

vă pun o întrebare care pe mine mă frământă foarte mult. Mi-aș 

dori să ne întoarcem și la limba română pentru că, din păcate, în 

vocabularul de astăzi întâlnim foarte multe „englezisme” așa cum 

odată întâlneam „franțuzisme”. 

NM: N-am plecat din limba română niciodată, doar că limba se 

îmbogățește tot timpul. Se mai și strică, apoi se îndreaptă. Știm 

foarte bine că gramatica în vigoare este ceea ce numeau doi lingviști 

acum vreo 50-60 de ani gramatica greșelilor. O mulțime de greșeli 

care au trecut ca atare, contrare normelor în vigoare, sunt astăzi 

acceptate și omologate. Bunicul matern era avocat și el nu accepta să 

pronunț anumite cuvinte decât așa cum veniseră ele din limba latină. 

Spunea „Ce e prostia asta de «delicvent»?! Trebuie să pronunțăm 

«delingvent», pentru că vine de la «delingvo/ delingvaere»”. 

Dicționarele au prevăzut o vreme cuvântul „delingvent” în paralel cu 

„delicvent”, iar acum numai „delicvent”.  

Gata, am terminat cu „delingvo/ delingvaere”, ne-au dus la ceea 

ce suna urât altă dată. Acum sună bine. Problema în limbă, în general, 

este că ceea ce se modifică cel mai rapid e lexicul, vocabularul. 

Structura gramaticală este aceeași cum am moștenit-o de la latini. 

Este un miracol că după opt secole în care nu am avut nicio 

însemnare în limba stră-română (sau latină târzie între sec. IV și 

XI), totuși gramatica a rămas structural cea latină și cele mai 

importante cuvinte „a fi”, „a avea” etc. sunt latine. În ciuda acestui 

fapt, limba a continuat să se îmbogățească, să se schimbe. Nu avea 

cum altfel. S-a creat limba literară la începutul sec. al XIX-lea, o 

dată cu influența franceză, pentru că pe baza franceză ne-am 



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

34 
 

relatinizat limba. Toate cuvintele intrate în limbă după acea dată se 

numesc neologisme: cuvinte franțuzești, italienești și din ce în ce 

mai multe cuvinte englezești, dupa 1989. Dar nu e numai la noi. În 

1966, un eseist francez (Etiemble), a publicat o carte intitulată 

„Parlez-vous franglais?”, adică „Vorbiți frangleză?”. Până în ziua 

de azi franceza este bântuită de cuvinte englezești. A încercat un 

faimos ministru din Franța (domnul Toubois) să „re-franțuzească” 

franceza. Francezii nici până în ziua de astăzi nu spun „computer”, 

cum spunem noi, ei spun „ordinateur”. Nu spun „fax”, ei spun 

„telecopies”. Au reușit să își impună cuvintele, dar majoritatea 

tinerilor nu spun ordinateur, spun computer, totuși. Și încet-încet, 

cuvintele englezești se impun. Engleza a devenit un fel de 

„esperando” mai ales în informatică. Aici este sursa principală. 

Marea presiune de aici ne vine, de la internet, nu din altă parte. Și 

foarte curând se va vorbi în Europa și poate și în Statele Unite, o 

limbă care nu va fi nici engleză, nici franceză, ci va fi un fel de 

jargon internaționalizat. Nu mâine-poimâine, ci peste 20 de ani, 

30 de ani, în care, din trei cuvinte, două vor fi de origini diferite 

și unul românesc. O să vedeți! 

DF: Ei, o să vedem, dar până o să vedem vă voi întreba altceva; 

nu câte medalii, distincții și diplome ați primit. Știu că nu vă place 

și nu vă întreb asta. De obicei, la sfârșitul interviurilor, știți că 

moderatorii întreabă „Ce proiecte de viitor aveți?”, nu, nu o să 

vă întreb nici asta. O să vă întreb doar când o să reveniți la Alba 

Iulia? 

NM: Probabil la anul, pe vremea aceasta sau poate mai repede. 

Cam de două ori pe an vin.  

DF: O să vă vând un pont. Consiliul Județean Alba va deschide 

în curând „Casa Artelor” și poate atunci veți reveni la Alba Iulia. 

NM: Pot să vin, dacă nu sunt în Franța la slujbă, pentru că acolo 

am slujbă de fapt plătită. În rest fac de plăcere ce fac. Nu sunt 

plătit nici la Uniune, nici la „România Literară”. 
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DF: Și cu toate acestea ați avut cred, cea mai lungă perioadă 

de președinție la Uniunea Scriitorilor, din câte îmi amintesc eu, 

din 1990 încoace. 

NM: Nu am făcut o socoteală, dar nu cred. Dumitru Radu 

Popescu a avut 9 ani, din 1981 până în 1989 inclusiv, deci 8-9 ani. 

Eu nu am decât 8 ani. 

DF: Da, dar mandatul nu s-a terminat.  

NM: Se termină acum în toamnă. 

DF: Nu-mi imaginez că aveți concurență, la câte lucruri frumoase 

s-au făcut și se mai fac în continuare. 

NM: Nu am rivali, dar am contracandidați, probabil, nu știu, sper. 

DF: Eu aștept cu interes aceste alegeri și poate după aceea 

dați un pahar de vin pentru următorul mandat. 

NM: Dau și înainte. Să nu legăm un pahar de vin de funcții 

publice. 

DF: Eu mă bucur că am descoperit în profesorul universitar dr. 

Nicolae Manolescu o persoană agreabilă, deschisă și foarte 

apropiată sufletului nostru. Mă bucur de asemenea că ați acceptat 

să veniți într-o emisiune, la o televiziune locală și vă dorim multă, 

multă sănătate noi toți cei din Alba TV. Vă mulțumesc încă o dată 

și vă așteptăm la următoarele vizite în Alba Iulia să ne fiți din nou 

oaspete. Ce ziceți? 

NM: Vin cu plăcere, vă mulțumesc de invitație și vă doresc 

succes. 

DF: Mulțumesc încă o dată! Dumneavoastră, dragi spectatori, 

de asemenea, vă mulțumesc că ați intrat alături de prof.univ.dr. 

Nicolae Manolescu în povestea și în lumea minunată a cărților. 
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Culegătorii de valori culturale – dialog cu scriitorul            

Aurel Pantea 

 

DF: În cele ce urmează vă propun o poveste specială, pentru că 

alături de mine este un om deosebit, omul care a adus în județul 

Alba Uniunea Scriitorilor din România. Ați creat o filială, domnule 

conferențiar universitar doctor Aurel Pantea, o filială importantă 

a Uniunii Scriitorilor. Este meritul dumneavoastră și al unei echipe 

care s-a adunat în jurul dumneavoastră și de aici vreau să pornim 

povestea noastră. 

AP: O poveste poate începe de oriunde, pentru că poveștile pot 

să aibă orice începuturi, dar mă bucur că ați optat pentru acesta. 

Filiala Uniunii Scriitorilor Alba-Hunedoara este înființată de 6 ani 

la inițiativa unui om politic și a unui om de cultură. Este vorba de 

domnul Ion Dumitrel și de domnul profesor universitar doctor 

Nicolae Manolescu, președinte al Uniunii Scriitorilor din România. 

Nu se putea înființa această filială fără deschiderea administrației 

care a asigurat un loc de desfășurare a activității la înființarea filialei 

și bineînțeles, nu se putea fără generozitatea  domnului Nicolae 

Manolescu. 

DF: Și sigur, nu se putea fără echipa de la „Discobolul” care a 

fost acolo. Dumneavoastră și ceilalți ați pus o picătură de sudoare. 

AP: E adevărat că nucleul de scriitori din jurul acestei idei sunt 

cei patru redactori de la „Discobolul”, care au contribuit fundamental 

la înființarea filialei; fiindcă era o condiție atunci, aceea că pentru 

înființarea unei filiale era nevoie de 20 de membri. Și noi prin 

entuziasmul nostru am reușit să găsim colegi din Alba care erau 

înscriși în alte filiale, câțiva colegi din Hunedoara și astfel am 

ajuns la cifra de 20. Mai nou condițiile s-au asprit pentru 

înființarea unei filiale. De exemplu, acum este nevoie de 50 de 

persoane. Noi am depășit în momentul acesta cifra de 50. 
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DF: Oricum sunt convinsă că ați fi adunat acești 50 de oameni 

pentru că aveți o personalitate foarte puternică și aveți darul 

acesta de a strânge valori în jurul dumneavoastră. 

AP: Valorile se pot strânge dacă există, că dacă nu ai valori nu 

ai de unde aduna. Eu mă bucur că filiala noastră, care numără 

acum vreo 45 de membri, sunt scriitori din toată țara. Din Moldova, 

Transilvania, Banat, ș.a.m.d. 

DF: Sunt scriitori de diferite vârste; și foarte tineri, dar și la a 

doua tinerețe, ceea ce este îmbucurător. 

AP: Pot spune că în filială activează scriitori din câteva 

generații: generația 60, 70, 80 și cred că vom primi curând și 

scriitori tineri din generația 2000. 

DF: Știți de ce spun că este îmbucurător? Pentru că, de obicei, 

între generații se creează o breșă, ceea ce nu se întâmplă la Alba. 

AP: Ideea că scriitorii din diferite generații trebuie să trăiască 

într-o situație conflictuală nu este veche și nu se aplică de fiecare 

dată; că există concepții diferite despre existență, despre lume, 

despre literatură, între scriitori, acestea se întâmplă și între scriitorii 

din aceeași generație. Ce-i desparte cel mai mult pe scriitori este 

concepția lor despre literatură. Se știe că literatura este un concept 

mobil, dinamic, se schimbă de la generație la generație și de la 

scriitor la scriitor; eventual aici există diferențe, dar nu periculoase. 

DF: E foarte bine. E foarte bine și că există unele mici opinii 

diferite, dar este și mai bine că, iată, așa cum spuneam, vin cu 

plăcere oamenii acolo. Am vorbit despre Uniunea Scriitorilor, 

despre cum s-a format în jurul revistei „Discobolul”, revista care 

este un alt copil al dumneavoastră. 

AP: Cum spuneam este primul nostru copil, al unor scriitori 

care au și rostul fundamental de întemeietori ai revistei. Revista a 

apărut din pur entuziasm cultural, în anii 1990. Inițial au apărut 6 

numere, după care s-a întrerupt activitatea până în 1997 când, 

grație generozității și deschiderii culturale ale administrației 
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județene de atunci, a trecut sub aripa acestei administrații. Revista 

apare sub egida Uniunii Scriitorilor, și fără falsă modestie trebuie 

să spun că deja are circuit național și este apreciată la cota valorică 

pe care o merită, adică face parte din elita revistelor culturale 

românești. Nu ne ferim de contra-elită, pentru că elitele definesc 

în ultimă instanță apogeul valorilor. Revista publică proză, poezie, 

critică literară, teatru, creații ale scriitorilor care trăiesc aici și din 

filiala noastră, cât și opere sau fragmente din opere ale scriitorilor 

filialelor din toată țara. Cum spuneam, revista este deja cotată ca una 

dintre revistele importante. Apare sub egida Uniunii Scriitorilor, este 

citată, este lăudată, este premiată. Bineînțeles că meritul acesta 

aparține colegilor mei cu care colaborez. E vorba de prozatorul-

romancier Cornel Nistea, poetul-eseist Mircea Stâncel, eseista 

Gabriela Chiciudean. 

DF: Și să nu îi uităm pe cei care, din păcate, nu mai sunt printre 

noi. 

AP: Să nu îl uităm pe regretatul nostru prieten Eugen Curta, un 

romancier de excepție care a făcut ani de zile muncă de secretariat 

de redacție. Adică el a redactat revista până când l-a luat Dumnezeu. 

Este impresionant acum, dacă l-am pomenit pe Eugen, să spun cu 

câtă emoție și cu câtă dragoste îl priveam. Era foarte bolnav și lucra 

la tehnoredactarea revistei. Un gând pios pentru memoria lui. 

DF: Dumnezeu să îl odihnească în pace acolo unde este! Ne 

întoarcem la revistă, la Uniunea Scriitorilor. Iată, două repere 

importante culturale care au această amprentă: Aurel Pantea. 

Dar o amprentă foarte puternică ați pus și pe literatura română 

contemporană. 

AP: Studiile de istorie literară și de critică literară vizează toată 

literatura în integralitatea ei, însă cel mai important este fenomenul 

literaturii române contemporane pentru că trebuie să învățăm ce 

este contemporaneitatea noastră, să ne înțelegem cu contemporanii 

noștri, să ne înțeleagă contemporanii, adică să se realizeze acel tip 

de dialog între spirite, între spiritele creatoare care asigură viața 
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literaturii în ultimă instanță. În sensul acesta, scriitorii activi din 

literatura contemporană sunt prezenți prin reprezentanți excepționali 

din generația 60, 70, 80, 90, 2000, astfel putem, de ce nu, să ne 

mândrim că literatura română contemporană este vizibilă și prin 

revista „Discobolul” cu toate promoțiile ei active. 

DF: Numele Aurel Pantea înseamnă foarte mult în acest moment 

în această literatură română contemporană. 

AP: „Înseamnă foarte mult” este o formulă care vine din 

generozitatea dumneavoastră. 

DF: Acum dumneavoastră sunteți foarte modest. 

AP: Nu vreau să fiu pervers modestian, dar ceea ce pot confirma, 

mai ales în ultimii 10 ani, este că ceea ce scriu, respectiv poezie și 

critică literară, a fost remarcat de spiritul critic. Unele cărți ale mele 

au luat și premii, iar în sensul acesta, cu toată umilința, fără să fiu 

pervers în umilința mea trebuie să mulțumesc Celui de Sus și 

colegilor care au receptat cărțile cum le-au receptat. 

DF: Așa cum vorbiți cu multă, multă plăcere despre aceste 

realizări – Uniunea Scriitorilor, revista „Discobolul” – vorbiți de 

fiecare dată și iubiți la modul efectiv fiecare carte nouă care 

apare. De curând ne-ați înnobilat viața culturală a județului Alba 

cu un nou volum pe care ne bucurăm să îl avem aici, proaspăt 

venit de la o editură din Cluj. 

AP: Eu nu sunt foarte productiv în scrierea poeziilor. Cărțile 

mele de poezii, fără antologii, sunt în număr de 7 și cred că 

ritmicitatea cu care editez o carte este rezonabilă. Adică nu scriu 

nici prea puțin, nici prea mult; o dată la 4-5 ani scot o carte de 

poeme. Ce mă bucură este că, așa cum vă spuneam, în ultimii 10-

15 ani, de fapt, după Revoluție, poezia mea a fost receptată de 

critica literară aproape la modul entuziast și nu vreau să dau 

imaginea de vanitate stupidă, însă despre ea au scris cei mai 

importanți critici literari contemporani, de  la Nicolae Manolescu 

până la cei mai tineri, s-au scris probabil sute de articole despre 
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poezie și în reviste de prestigiu. Bineînțeles că fiecare scriitor 

dorește lucrul acesta: ca ceea ce scrie să fie receptat și dacă se 

poate elogiat. Ce mă bucură pe mine este că sunt înconjurat de 

niște prieteni, scriitori din Alba Iulia, poeți, prozatori și critici 

literari care la rândul lor, prin contribuția pe care o are fiecare, 

măresc cota valorică a revistei „Discobolul” și cota valorică a 

reprezentanților filialei Alba-Hunedoara. Filiala noastră este cea 

mai tânără întemeiată după revoluție, grație celor doi oameni, nu 

grație mie, ci Celui de Sus și celor doi oameni pe care i-am 

pomenit mai devreme, însă este extrem de elogiată. Nu există 

ședință a Consiliului Național și a Comitetului Director în care 

președintele Nicolae Manolescu să nu remarce meritele filialei 

Alba-Hunedoara. 

DF: Înainte de a trece la aceste merite, eu tot nu o să vă las în 

modestia dumneavoastră și vreau să îmi spuneți, să îmi povestiți în 

amănunt cum s-a născut acest volum de versuri. Câți ani ați lucrat 

la el? Cum ați selectat, pentru că sunt convinsă, nu doar aceste 

poezii sunt în lucru pe masa dumneavoastră? 

AP: Nucleul din care s-a născut această carte a apărut în spiritul 

meu cam acum 10 ani. Este exagerat să spui că ai lucrat 10 ani, 

dar pe parcursul a 10 ani s-a elaborat această carte. Între timp am 

mai scos o carte care se numește „Negru pe negru”, partea a doua 

a unui volum apărut în 1993, carte care a apărut tot la editura 

Limes, din Cluj-Napoca, al cărui director este un prieten bun de-

al meu din studenție, rămas prieten și acum – poetul Mircea 

Petean. O carte, mai ales în cazul poeților, se naște în finalul altei 

cărți. Problema scriitorului și a poetului în general este următoarea: 

când termini o carte de scris, mai ales după ce publici o carte, 

cartea respectivă te elimină dinăuntrul ei. A publica o carte, a edita o 

carte, înseamnă a tăia un cordon ombilical (simbolic, bineînțeles) și 

a trece la elaborarea unei noi cărți. În momentul în care, cel puțin 

eu am sentimentul acesta arghezian,  încep să scriu o nouă carte 

am senzația debutantului și a celui care niciodată nu a scris nimic. 
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DF: Asta am vrut să întreb: este greu momentul tăierii „cordonului 

ombilical”? 

AP: Se taie că vrei, că nu vrei. În momentul în care cartea apare, 

te înstrăinează. 

DF: Există acolo un moment foarte important: acel al bucuriei, 

dar și cel greu, de a reîncepe o nouă muncă. 

AP: Da, acesta este foarte greu. Cartea te elimină, o carte pe 

care o editezi te elimină fără voie și dacă până atunci condiția ta 

în raport cu cartea respectivă era a unui tată (ca a unui „pater” care 

o elaborează și o construiește, o edifică, îi dă ființă), după ce cartea 

apare, te transformi, obții o altă ipostază: ipostaza cititorului. 

Bineînțeles că orice scriitor își citește și recitește în diferite 

moduri manuscrisele înainte de a edita cartea. Fiecare scriitor are 

o relație specială și unică și irepetabilă cu cărțile pe care le scrie, 

cu cărțile pe care este în curs de a le scrie. Dar raportul acesta, 

condiția de „pater”, se schimbă și după ce cartea este elaborată, 

publicată, scriitorul respectiv devine un simplu cititor. Raporturile 

cu lumea ficțională, cu imaginarul depus în operă, sunt cu totul și 

cu totul altele. Cartea te elimină, te elimină din structura ei. Ea te 

transformă într-un cititor obișnuit al unei cărți care în ciuda 

sentimentului afectivității care te leagă de ea, te elimină.  

DF: Din prisma cititorului obișnuit, cititorul Aurel Pantea este 

mulțumit de opera sa? 

AP: Aș fi pervers și necinstit să nu spun că am o satisfacție în 

raport cu ceea ce am scris. Satisfacție spirituală. Dar întrebați orice 

scriitor și vă poate confirma. Și dumneavoastră sunteți scriitor, 

chiar o poetă sensibilă... 

DF: Prea mult spus scriitor. 

AP: Vă așteptăm să împliniți condițiile să vă înscrieți în Uniune. 

DF: Să sperăm că în noua etapă a vieții mele care va începe 

în curând o să revin la a-mi pune gândurile pe hârtie. 
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AP: Dumnezeu să ajute să fim colegi de filială în curând. 

Fiecare scriitor are o anumită satisfacție în raport cu cărțile pe care 

le scrie, însă satisfacție absolută nu există din păcate. Există, ceea 

ce spuneam mai devreme, eliminarea ta ca autor dinăuntru, din 

structura cărții, din lumea cărții publicate. Dar sunt scriitori care 

după ce publică o carte,  reiau din altă perspectivă lumea ficțională 

și construiesc cu totul altă lume, deși punctul de pornire este același. 

Eu nu fac parte din acești scriitori, eu fac parte din scriitorii care 

sunt eliminați de o carte după ce cartea este publicată. 

DF: Asta e foarte bine pentru că dacă nu faci chestia asta, în 

momentul în care revii, revii cu noi adăugiri pentru că niciodată 

nu poți fi pe deplin mulțumit. 

AP: Și din satisfacțiile pe care le ai după ce ai publicat o carte, 

se nasc celelalte nuclee ale viitoarei cărți. 

DF: Eu v-aș întreba pentru mine, ca și curiozitate, dacă ați 

simțit în sufletul dumneavoastră vreo diferență între apariția unei 

cărți și apariția unui nou număr din revista „Discobolul”? 

AP: E o întrebare foarte inteligentă și ați atins un punct foarte 

sensibil. Nu fac aproape nicio diferență. Pentru mine apariția 

fiecărui număr din revista „Discobolul” este echivalentă cu 

apariția unei noi cărți. Într-atât de mult, nu numai eu, ci toți 

colegii, suntem devotați acestei reviste. Ceea ce vreau să adaug la 

ceea ce am spus legat de revistă, grație admninistrației locale și 

județene, grație devoțiunii colegilor mei, viața scriitorilor din 

filiala Alba-Hunedoara s-a profesionalizat.  

Dumneavoastră presupun că sunteți de acord că există o zonă a 

amatorismului în literatură și o zonă a profesionalismului. Prin 

revista „Discobolul” și mai ales prin filiala Alba-Hunedoara viața 

spirituală, viața scriitorilor din zonă, s-a profesionalizat. Adică 

scriitorul este recunoscut ca având o profesie distinctă și dacă, de 

exemplu, înainte de Nicolae Manolescu condiția de scriitor, 

demnitatea sa, era la cote reduse, prin Manolescu și prin noua 

conducere a Uniunii Scriitorilor, scriitorul și-a redobândit demnitatea. 
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A fi scriitor, a fi membru al Uniunii Scriitorilor a redevenit un merit 

cu totul și cu totul excepțional. E drept că pentru a deveni membru 

al Uniunii Scriitorilor trebuie să îndeplinești niște exigențe ridicate, 

severe. Cine depășește aceste exigențe se poate considera mândru 

că și-a dobândit o demnitate la care aspira. Problema este că 

demnitatea aceasta o are și scriitorul care nu este înscris într-o filială 

și totuși, instituțiile oferă ceva în plus.  

Și despre asta vreau să spun câteva cuvinte. Revista „Discobolul” 

este o instituție culturală, la fel cum este filiala Alba-Hunedoara o 

instituție. Viața spirituală se poate realiza într-o zonă sau alta, ea 

se poate desfășura și fără instituție. Poți fi un mare sculptor, un 

mare pictor, un mare muzician sau un mare prozator și fără să fi 

înscris într-o filială a scriitorilor și există destui mari scriitori, mari 

artiști care refuză înscrierea într-o instituție și totuși, într-o zonă 

în care există valori, e păcat ca acele valori să nu trăiască 

sentimentul de solidaritate. 

DF: Chiar și numai pentru schimbul de idei care se întâmplă 

acolo. 

AP: Chiar și numai pentru schimbul de idei cum spuneți. Or 

instituțiile de genul acesta, instituțiile ca uniuni de creație, nu sunt 

teroriste, nu sunt oprimatoare, ci, dacă se poate, asigură deschiderea 

de noi orizonturi pentru stimularea apetitului creator al unui artist 

sau altul. 

DF: Dumneavoastră sunteți o persoană exigentă, începând de 

la persoana dumneavoastră și până la cei din jur. Cu toate 

acestea, an de an în sânul acestei filiale apar noi membri. Asta 

înseamnă că avem multe valori. 

AP: Sigur că da! Și ceea ce mă bucură este că sunt foarte mulți 

tineri, dar sunt și oameni de 40 și ceva de ani care au publicat 

două-trei cărți și care datorită sfioșeniei sau unor obstacole pe care 

le-au întâlnit până la vârsta respectivă, ezită. Eu îi încurajez mai 

ales pe tineri, dar și pe oamenii care au realmente talent și îndeplinesc 

criteriile să intre în Uniunea Scriitorilor. 
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DF: Haideți să le enumerăm puțin că poate sunt și ignoranți 

care nu le cunosc. 

AP: Nu i-aș numi ignoranți ci oameni care pur și simplu nu 

sunt interesați, dar pot să vi le spun acum. E nevoie de cel puțin 

două sau trei cărți de poezie, proză sau de critică literară. 

DF: Si ce este mai important este să aibă referințe serioase. 

AP: Sigur că da. Se poate intra în Uniunea Scriitorilor și cu o 

singură carte dacă acea carte de debut a primit premiul de debut 

al Uniunii Scriitorilor. Cum spuneați sunt foarte importante 

referințele critice. Referințele critice scrise în reviste de specialitate, 

de cultură, dacă se poate de critici cunoscuți. Acestea sunt cele 

mai importante. Mai este nevoie de un CV și mai este nevoie de 3 

sau 4 recomandări din partea unor scriitori cu o vechime mai mare 

de 5 ani în uniune. 

DF: Dintre toate criteriile mie acesta mi se pare cel mai 

important: că 3-4 scriitori de talie mare își pun în joc numele pentru 

tine ca persoană. 

AP: Toate sunt importante, dar ca ordine a importanței enumerăm 

ceea ce spuneați: recomandările a 3-4 scriitori cu o vechime mai 

mare de 5 ani și cronicile literare scrise despre cărțile tale. Acestea 

sunt cele mai importante. Dacă le îndeplinești, îți faci dosarul, pui 

câte un exemplar în dosar din fiecare carte, se discută fiecare dosar 

(avem în fiecare an mai multe dosare) în Comitetul de Conducere 

al filialei noastre și în cazul în care considerăm că se îndeplinesc 

toate criteriile necesare, este trimis la București. La București trece 

prin Comisia de Validare și dacă trece de Comisia de Validare (sunt 

multe furci caudine) se poate considera 90% intrat pentru că din 

această Comisie dosarele trec prin Consiliul Național și Consiliul 

Național este cel care decide în ultimă instanță. S-a reintrodus, de 

un an încoace, stagiatura. Dacă un scriitor nu are un premiu național  

nu poate fi membru deplin, doar stagiar. În 3 ani de zile de stagiatură 

trebuie să publice cel puțin o carte. 
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DF: Domnule Pantea, incredibil de repede a trecut timpul 

povestind aici sub felinar despre foarte multe întâmplări frumoase. 

Eu vreau să vă smulg promisiunea că o să reveniți în studioul Alba 

TV pentru că încă sunt foarte multe lucruri de spus despre Uniunea 

Scriitorilor, despre minunatele proiecte care se întâmplă acolo, 

despre revistă, despre această prietenie. 

AP: Constat că am vorbit foarte puțin despre proiecte. Enumerând 

și spunând dumneavoastră despre proiectele noastre mi-am dat 

seama câte facem. 

DF: Da, o să facem o emisiune specială să vorbim despre 

proiecte pentru că ați început cu un proiect foarte frumos, Trenul 

Regal, despre care îmi face o deosebită plăcere să mi-l amintesc 

și reamintesc. 

AP: Și Colocviile Tinerilor Scriitori, Colocviile Scrisului 

Românesc. 

DF: Apoi ați continuat cu multe colocvii. Colocvii la care ați 

adus aici personalități de prim rang. 

AP: Da, cu zecile. 

DF: Ne vom mai întâlni într-o emisiune pentru că, din păcate, 

acum ne despărțim de telespectatorii noștri (timpul a trecut foarte 

repede), cu încurajarea de a căuta cartea. Cartea o găsim la 

Uniunea Scriitorilor, dar și la bibliotecă, bănuiesc. 

AP: Da, și la bibliotecă se găsește. 

DF: Iată, în vremuri în care ne numărăm fiecare bănuț în 

portofel e îmbucurător că o putem găsi în bibliotecă. 

AP: Nu am făcut o lansare de carte de 15 ani, dar în toamna 

aceasta când vin studenții (pentru că ei citesc, în primul rând), 

vreau să fac o lansare. O să vă invit cu tot dragul. 

DF: Așteptăm cu interes. 

AP: Mulțumesc pentru invitație și pentru receptivitatea dumnea-

voastră de care dați dovadă în raport cu fenomenul cultural. 
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DF: Aceasta ne este meseria, până la urmă aceasta trebuie să 

facem. Eu vă mulțumesc că ați venit, vă mulțumesc pentru 

frumoasele cuvinte pe care le-ați spus aici la adresa culturii, în 

general, a culturii din județul Alba și multe, multe cărți în viitor. 

Așteptăm cu interes următorul volum.  

AP: Mulțumesc din suflet! 
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Poetul, curcubeu peste generații – dialoguri de suflet cu 

Flaviu George Predescu 

 

DF: Pentru că diologul următor a avut loc în luna mai, luna 

florilor, dar și a cărții și având în vedere că luna mai este luna lui 

Lucian Blaga în județul Alba, am invitat pentru dumneavoastră, 

un poet – Flaviu George Predescu – poetul care de curând a 

pătruns pe porțile Uniunii Scriitorilor din România. Bine ai 

revenit, Flaviu, la noi, la Alba TV. 

FGP:  Bine v-am regăsit! Întotdeauna cu bucurie! 

DF: Iată, că după doi ani sunt tot aici și mă bucur să te am din 

nou invitat la emisiunea „Povești sub felinar”. 

FGP: Oamenii de caracter rezistă. 

DF: Să nu mă lauzi prea tare că apoi mă dau afară. Știi tu că 

așa se întâmplă. Când cineva te laudă mult… 

FGP: Așa este, dar nu este cazul nostru pentru că mereu am 

avut un dialog excepțional pe tema culturii și a nevoii de a veni în 

întâmpinarea societății actuale cu o modalitate de comunicare în 

măsură să fie înțeleasă. Și asta a fost foarte important. 

DF: Eu te-am prezentat ca poet pentru că ultima „năstrușnicie” 

a ta este o carte de poezie, dar tu ne-ai obișnuit (la Alba cel puțin), 

ca an de an să ne dăruiești o carte. 

FGP: Așa este. 

DF: Hai să o luăm de la început, cu primul volum pe care l-ai 

lansat aici, acasă. 

FGP: A fost volumul de versuri „Răsfoindu-mi adolescența”, 

în 2005. 

DF: Trebuie să te contrazic și îmi place să o fac. 

FGP: Ne referim din punct de vedere literar. 
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DF: Ne referim la prima carte lansată la Alba pentru că a fost 

foarte interesant parcursul vieții tale în lumea scrisului. 

FGP: A fost, într-adevăr, o carte politică, cu idei politice, scrisă 

de un tânăr de 22 de ani, pe care îi aveam atunci. 

DF: Îndrăzneț… să scrii la 22 de ani politică… 

FGP: La câtă politică am auzit din copilărie pe ambele 

paliere… și pe linie maternă, și paternă... Pe partea maternă 

politică de dreapta, bunicul fiind țărănist și bineînțeles, aderând la 

ideile lui Iuliu Maniu. 

DF: Vorbim de bunicul care încă trăiește? 

FGP: Bunicul care încă trăiește. La Rădești l-a cunoscut pe 

Iuliu Maniu într-o campanie electorală… cu ani în urmă. Pe partea 

cealaltă aveam o componentă socială importantă, dar bănuiesc, nu 

doriți să vorbim despre politică. Este un domeniu pe care l-am 

părăsit. 

DF: Nu. Din punctul meu de vedere a fost un pas important și 

repet, îndrăzneț, să vii în fața publicului cu o astfel de carte la 

vârsta aceea. 

FGP: Era o carte generată din o anumită cunoaștere pe care o 

aveam și, mărturisesc, a fost și o carte a apăsării sufletești, pentru 

că foarte mulți tineri aderă la diferite partide fără să știe unde se duc 

și după ce ajung acolo… ajung să fie ori manipulați, ori dezamăgiți. 

DF: Nu numai tinerii aderă fără să cunoască doctrina partidului 

respectiv. Sunt foarte multe persoane care fac asta. 

FGP: Diferența dintre tineri și cei mai puțin tineri când intră în 

politică este dată de interes. La tineri interesul nu este cel puțin 

atât de clar conturat ca la o persoană mai puțin tânără. Tânărul 

poate să ajungă și din entuziasm sau din idealism, în timp ce un 

adult mai are un interes: fie să nu fie schimbat de nu știu unde, fie 

să obțină nu știu ce. Tinerii nu au proiecte foarte clare. Cartea 

aceea venea ca o nevoie la vremea respectivă și sunt sigur că va fi 
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scoasă la lumină la un moment dat și va trebui să dau niște 

răspunsuri pentru anumite părți subiective ale cărții; dar în mod clar 

este o carte cu o componentă sufletească și ideatică importantă. 

DF: Bun, hai să ne întoarcem la periplul literar al scriitorului 

Flaviu Predescu. 

FGP: Au urmat după aceea poeziile; dintr-un accident, aș putea 

spune, am intrat în sfera aceasta. Dacă nu mi se întâmplau niște 

lucruri, de care nu am mai vrut să îmi aduc aminte, undeva în 

2005, în zona în care activam, nu ajungeam să fug în literatură. Eu 

aveam poezii scrise de aproape 10 ani. Dar o anumită bifurcație 

de destin m-a pus să vorbesc despre poezii cu un om de cultură 

extraordinar: cu Ambasadorul George Maior, care pe atunci era 

senator de Alba și îmi era șef, pentru că eu eram parte din 

cabinetul pe care îl avea aici. Am discutat într-o după-amiază 

despre poezii, dumnealui fiind un iubitor de literatură universală 

și românească foarte, foarte pregnant și mi-a spus să îi arăt câteva 

poezii. I-au adus poeziile, 5 sau 10 parcă, nici nu mai știu. Apoi a 

spus să public poeziile pentru că am o șansă uriașă să am succes 

în domeniul acesta. Eu nu prea credeam în poeziile mele, nu 

aveam o dimensiune. Le-am arătat doar prietenilor sau le-am citit 

unor fete care mai treceau prin viața mea. Deși am fost foarte 

statornic; culmea, aproape 9 ani de poezie sunt dedicați unei 

singure femei – dar în general aceasta a făcut să mă apuc să scriu 

poezie. Am avut un parcurs atipic față de alți poeți. Am venit cu 

timiditate, cu reținere și cu sentimentul că va fi primul și ultimul 

volum, pe un context de o anumită criză de imagine, și simțeam 

nevoia să vin în atenție cu altceva decât ceea ce fusesem până 

atunci. Dar așa s-a întâmplat, ca astăzi să nu mai pot fi oprit din 

punct de vedere creativ.  

DF: Ascultându-te mi-am adus aminte de vorbele Corneliei 

Blaga care spunea că „nu se poate supăra pe Lucian Blaga, 

pentru că are multe muze”. Știi că el mai patina în afara vieții de 

familie. 
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FGP: A avut 4 mari muze în afară de Cornelia, căreia îi sunt 

dedicate „Poemele luminii”. 

DF: Da. Cornelia mai spunea că „ea ca soție a lui, nu se poate 

supăra pe celelalte muze pentru că Blaga este un prea mare poet 

ca să nu fie inspirat de muze”. 

FGP: A fost o soție extraordinară. Așa este. 

DF: Uite, tu confirmi că poezia se scrie inspirat de muze. 

FGP: Am citit și „Jurnalul” Corneliei Blaga și pun spusele 

Corneliei alături de cele ale Anei Păunescu, cu care am o relație 

foarte bună (fetița lui Adrian Păunescu care conduce acum 

„Flacăra”). Ea spunea, întrebată de Marius Tucă, într-un interviu 

din „Jurnalul Național”, că i-a găsit tatălui sute de scrisori scrise 

de femei. Practic el a triat din scrisorile pe care le primea și le-a 

ținut; cred că vor apărea într-un jurnal (dacă ea va fi de acord, 

pentru că, probabil, au și o componentă intimă foarte serioasă). A 

fost întrebată dacă atunci când le-a găsit a fost supărată având în 

vedere că poetul a fost căsătorit, dar ea a  răspuns că nu a fost 

supărată, ba dimpotrivă „mi-au dat lacrimile de bucurie când am 

văzut ce i se scria și ce frumos le răspundea el în poezii”. Într-

adevăr poetul este un fel de „Midas”: pe ce pune mâna se 

transformă în aur, doar că ajunge ca absolut toate lucrurile pe care 

le atinge să se facă din aur și atunci el nu se mai poate bucura de 

lucrurile vitale. Adică este aur, dar nu mai este obișnuitul de care 

omul din poet are nevoie. Extraordinar ce a spus Cornelia Blaga 

și este cumva o pildă pentru soțiile de poeți. Să aibă această 

capacitate și cuprindere și să înțeleagă fenomenul nu ca pe un 

adulter al poetului, ci ca pe o uriașă energie pe care acesta o degajă 

și pe care simte să o ia înapoi de aici. E o chestiune mai greu de 

acceptat pentru consoartă, dar o chestiune care pentru cine 

reușește acest sacrificiu aduce înzecite beneficii. Altfel, dacă nu, 

va ajunge doar o femeie care nu va afla… 
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DF: Sau va stagna opera, creația maestrului respectiv. Deși eu 

nu cred că cineva care își leagă viața de o astfel de personalitate 

nu poate accepta. 

FGP: Normal, dar ideea e următoarea: a fi poet nu înseamnă a 

fi infidel. M-ați adus într-o zonă de discuție pe care nu mi-am 

imaginat că o vom avea, dar e foarte important, vorbim doar 

adevăruri. A fi poet nu înseamnă a fi infidel. Totodată mă gândesc 

la spusele lui Augustin Buzura care zicea: „scriitorul are o 

capacitate uriașă ca atunci când nu are inspirație să recurgă la 

memorie.” Practic emoționalul din trecut poate să îl ajute să 

activeze creativitatea, să o reactiveze și să aibă scrieri fantastice; 

și se va supăra femeia prezentului întrucât va interpreta că cine 

știe ce s-a întâmplat, dar multe sunt recurgeri la memorie; probabil 

că poetul poate să jongleze între aspectul acesta și să zică: „nu era 

o faptă de jurnal foarte recentă”…să spună că e din memorie. 

DF: Foarte recentă e și „Secretul secretelor”. Ce să înțelegem 

din acest titlu și din faptul că e o carte de poezie? A venit o muză 

în viața ta, asta ca să nu părăsim terenul acesta de nisipuri 

mișcătoare. 

FGP: Eu fac în fiecare zi „conferință de presă” cu cei din viața 

mea (care fie stau puțin în viața mea, sau mai mult, sau unii cu 

caracter permanent și care îmi sunt foarte apropiați și foarte dragi, 

precum și cu alții, de la distanță care îmi sunt apropiați) și 

discutăm despre felul de a relaționa, uneori, cu o femeie, pentru 

că la bază stau poeziile care sunt mărturii. „Explică-mi din punct 

de vedere al vieții personale această poezie” mi se spune uneori 

de către apropiați, pentru că dacă te uiți atent, denotă o anumită 

instabilitate emoțională sau a parcursului de viață. Dacă o privești 

din altă perspectivă, evident că și un poet are viața unui om 

normal, cu bunele și cu relele ei, cu aspirațiile lui, doar că bucățica 

aceea de suferință conștientizată este prin filtrul creativității 

transformată în operă, cel puțin în cazul meu, care am fost 

identificat ca fiind un poet mai jurnalier, care scriu din viața reală; 
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așa că și eu îmi doresc exact același tip de stabilitate ca orice om 

obișnuit, doar că nu o obțin întodeauna așa cum mi-o doresc. Am 

parte uneori de oameni care doresc doar părțile bune sau consideră 

că aș răspunde unor așteptări. Dar e greu, pentru că bătălia pentru 

libertatea sufletului se dă în fiecare zi, nu e ceva câștigat și de 

acolo vezi ce mai faci. Duci în fiecare zi o mică bătălie pentru 

libertate. 

DF: Îmi place că sâmburele acela de politician a rămas în tine; 

adică de a trece ușor pe lângă întrebarea celui din fața ta și a te 

duce în alte sfere. Întrebarea era dacă avem o muză la baza 

acestei cărți. 

FGP: La baza acestei cărți sunt vreo 4 muze și pot să vă prezint 

câte o poezie din fiecare muză. Să citim o poezie din una dintre 

muze – „În roluri inverse”: 

Dacă aş fi „tu” 

Mi-ar fi dor de mine 

M-aş căuta 

Şi mi-aş vorbi despre iubire 

Dacă aş fi „tu” 

N-aş ezita să mă iert 

Sau să îmi cer iertare 

Aş considera că, într-un fel sau altul, 

Toate problemele 

Au rezolvare.” 

Muza 1. O putem bifa. Este o poezie care a apărut și în „România 

Literară”. Țin să precizez că „România Literară” rămâne un 

adevărat bastion al culturii române, o revistă de ținută a Uniunii 

Scriitorilor și exigența este sporită. De aceea poeziile apărute în 

anul acesta și anul trecut sunt aproximativ 15. Ceea ce pentru mine 

înseamnă foarte mult. Anul acesta am avut și o pagină întreagă. 

DF: E adevărat, ești un privilegiat din punctul acesta de vedere.  
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FGP: Am avut noroc să pot să le expun și mă bucur de acest 

fapt. Poeziile au la bază muze. 

DF: Nu demult ai câștigat un premiu pentru poezie. Rememorăm 

puțin momentul? 

FGP: Anul trecut am câștigat două premii. Suprinzător și 

pentru mine. Unul al revistei „Discobolul” care cumva se afla sub 

patronajul Uniunii Scriitorilor (filiala Alba-Hunedoara) și al 

Consiliului Județean, iar al doilea de la revista „Acasă” care este 

condusă de scriitorul Ion Brad. 

DF: Trebuie să fac o corectură: revista „Discobolul” se află 

sub patronajul Centrului de Cultură „Augustin Bena”. Uniunea 

Scriitorilor este o instituție separată, dar cei 4 redactori care pun 

în fața noastră minunata revistă „Discobolul”, revistă de cultură 

contemporană, sunt toți angajați ai centrului de cultură. 

FGP: Mulțumesc pentru precizare. Din perspectivă, la figurat, 

spiritul revistei este influențat de Uniunea Scriitorilor. 

DF: Evident, pentru că redactorii sunt toți membri ai Uniunii 

Scriitorilor din România. Să revenim, premiul a venit înspre tine 

pentru debut, dacă nu mă înșel. 

FGP: Nu, nu, ci pentru poezie. Ar fi fost culmea ca după 10 ani 

să iau premiu pentru debut. 

DF: Am înțeles. Mă gândeam la intrarea în Uniune ca tânăr 

scriitor. A fost un moment emoționant, cred. 

FGP: Asta am învățat în domeniul amintit de dumneavoastră 

anterior, să plătesc foarte rapid, că altfel eșuez. 

DF: Aceasta e foarte bine. Oamenii nu te uită dacă esți puțin acid. 

FGP: Nu aș vrea să vorbim despre premiu pentru că oricum o 

anumită timiditate, aș putea spune, mă împiedică să mă pot bucura 

de uriașul val de simpatie pe care l-am primit. E cumva prea mult 

dintr-o dată. Romanii aveau o vorbă (când veneau victorioși de la 
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o bătălie), dacă nu greșesc formularea în limba latină: „Veda non 

cada”, adică „Vezi să nu cazi”… 

DF: Vezi de ce îmi place mie să amintesc chestiunile acestea? 

Pentru că există senzația uneori, că aceste premii nu se iau pe 

drept sau sunt date pentru anumite interese și atunci e important 

de spus că și un tânăr poate lua un premiu pentru poezie, chiar 

dacă acel tânăr este membru al Uniunii Scriitorilor din Alba, dar 

locuiește în București, nu are tangență cu cei de la Uniune, deci 

se poate. De aceea mie îmi place să amintesc, pentru că sunt 

aceste zvonuri uneori de tipul: „i-a dat aceluia pentru că îl 

cunoaște pe cutare!” 

FGP: Aș putea privi altfel! Deși locuiesc în București și îi 

cunosc personal pe conducătorii Uniunii Scriitorilor de la 

București, totuși am prefereat să fiu acasă membru al Uniunii 

Scriitorilor, iar scrierile mele le lansez la Alba Iulia sau la Cugir. 

Niciodată nu m-am dezis. Locurile de la Alba, geografia județului 

ș.a.m.d. sunt foarte des invocate în scrierile mele. Inclusiv în 

„Chezășie pentru libertate”. Și atunci am considerat normal să fiu 

aici membru, la bază, aici am fost primit si așa mi se pare moral. 

DF: Ieri și astăzi ai trăit două experiențe diferite. Ieri ai lansat 

cartea la Cugir în mijlocul tinerilor și foarte tinerilor tăi con-

orășeni și azi în cadrul unui eveniment foarte mare, cu lume bună, 

cu vârfurile literaturii din România. Cântărește puțin cele două 

lucruri. 

FGP: Și lumea de la Cugir a fost foarte bună. Au fost tineri 

extraordinari care nu au mai avut loc în amfiteatru. Mulți dintre ei 

au fost supărați că nu au putut intra, iar la sfârșit au venit și au luat 

cărți. Le-am dat „Chezășie pentru libertate” și niște volume de 

poezie dintre cele care îmi mai rămăseseră, sper că nimeni nu a 

plecat fără o carte. „Chezășie pentru libertate” face cât 10 volume 

de poezie pentru că e o carte care cuprinde foarte, foarte multă 

poezie, dar nu e în versuri, e în proză și cu multă viață reală. 
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DF: Asta am vrut să spun. E o încărcătură mare, pentru că 

mulți se regăsesc în ceea ce citesc acolo. 

FGP: În mod sigur. Cum glumea un prieten de-al meu 

„Chezășia...” e un volum cu care multe fete dorm pe noptieră 

pentru că e o carte a exemplelor personale, plus că eu am mers în 

adâncime, nu m-am sfiit. Chiar și ieri când m-am întâlnit cu niște 

prieteni le-am vorbit de câteva experiențe reale, care au captat 

foarte mult atenția, pentru că vorbeam adevărul. Fără vulgaritate 

vorbeam despre lucruri reale cu care toți ne confruntăm. Ajungem 

să ne temem să vorbim despre ele pentru că ne e teamă să nu fim 

judecați, să nu se râdă de noi, să nu cădem în ridicol. Or, culmea 

că tocmai tabuu-urile de multe ori ne ajută să găsim soluțiile la 

problemele noastre. La Cugir a fost o întâlnire foarte bună cu 

elevii, cu întrebări; am vorbit despre Lucian Blaga, despre faptul 

că merita un premiu Nobel fără discuții, dar el a fost marginalizat. 

DF: A fost nominalizat la un moment dat, dar ce s-a întâmplat 

nu se mai știe.  

FGP: Exact. Cum și Nichita Stănescu putea lua un premiu 

Nobel dacă trăia și cred că l-ar fi luat pentru că în 1982 au candidat 

Gore, un poet mexican, și Nichita Stănescu; dar Nichita în 1983 

nu mai era în viață și se știe că Nobel-ul se dă doar celor în viață. 

Asta a fost. Va veni la un moment dat vremea ca România să se 

mândrească cu un astfel de premiu. Blaga merita mult mai mult și 

este o personalitate uriașă. Am început acum să citesc din opera 

sa. Ultima carte pe care am citit-o „Religie și spirit”, m-a marcat 

profund. O carte extraordinară. Nu numai poezia, ci și proza lui 

Blaga este cel puțin la fel de valoroasă, filosofia lui de asemenea. 

Am discutat și de o nevoie de a-l rebrandui pe Eminescu pentru 

ca el să poată fi acceptat și înțeles de noua generație. Aceasta cade 

în responsabilitatea noastră, a tuturor generațiilor. Dacă ați văzut, 

un fenomen este că noi generațiile avem tendința de a ne exclude 

unele pe altele. Nu vorbim despre dialogul dintre noi, despre 

lucrurile care ne apropie. 
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DF: Exact, mie chiar îmi pare rău că și în literatură se vorbește 

despre generația 2000, despre generația 1980… 

FGP: Generațiile din literatură sunt altceva. 

DF: Nu în calitate de curente, ci pentru că vorbesc cu patimă, 

aici este problema. 

FGP: A, că nu se acceptă?! Da, într-un fel așa este, dar este 

importantă diferențierea. 

DF: Și de aceea la lansările tale de carte m-a uimit întodeauna 

că ai reușit să aduni toate generațiile. 

FGP: Fără să am mijloace de constrângere. Am făcut-o din 

prietenie și mă bucur de lucrul acesta. Sunt, din acest punct de 

vedere, un norocos pentru că astăzi, de exemplu, nu m-am așteptat 

să vină poetul Ion Brad, care trecea pe acolo (sau a venit la târg) 

și s-a oprit la lansare unde a luat cuvântul. 

DF: Chiar și-a dorit să vorbescă la lansarea ta. 

FGP: Am avut noroc. De exemplu, Ion Cristofor care e un poet 

clujean foarte bun și un traducător minunat (pe care l-am cunoscut 

din întâmplare) a făcut prefața cărții. De asemenea Aurel Pantea, 

șeful pe linie literară… 

DF: Și care foarte rar acceptă să vorbească… 

FGP: Exact asta zic, am avut mare, mare noroc și acestea cred 

că au fost de undeva de la Dumnezeu, pentru că am mai avut noroc 

și pe alte paliere. 

DF: Ce este mai ușor: să vorbești în fața colegilor de breaslă, 

cum s-a întâmpat astăzi, sau în fața tinerilor și foarte tinerilor? 

FGP: În mod radical este mai greu să vorbești în fața colegilor 

de breaslă. Am avut în ianuarie o întâlnire cu scriitorii consacrați 

din filiale și cu critici literari, printre care și Alexandru Cistelecan, 

poetul Mureșan de la Cluj și alții. Aveam sentimentul că sunt 

ridicol. Pe cuvântul meu. Atât mă simțeam de mic. Când am plecat 
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de acolo mă gândeam dacă nu am scris aiurea până acum. S-au dat 

niște definiții ale poeziei și niște cuprinderi extraordinare. 

DF: Și nu este mai greu să ți se ceară niște definiții ale poeziei? 

Cum bănuiesc că s-a întâmplat ieri? 

FGP: Exact! La întâlnirea cu elevii m-am așteptat să fie mai 

greu, dar ei m-au acceptat repede pentru că le-am vorbit din 

perspectiva elevului Predescu de a 12-a, din 2000. 

DF: Mai poți să te întorci? 

FGP: Da, i-am întrebat câți au telefon mobil și au început să 

râdă în hohote. Au ridicat mâinile aproape toți. Doar unul dintre 

ei nu avea. Le-am spus că în generația mea avea doar unul, deci 

era invers. Am vorbit, eu, elevul Predescu din 2000, fără mobil, 

fără multe, dar cu toate acestea aveam un plan.  

DF: Nu ți-a fost teamă tocmai pentru că ei au mijloace tehnice 

deosebite acum, nu ți-a fost teamă că nu se pot întoarce la poezie? 

FGP: Niciodată nu mi-a fost teamă de cei cu mijloace tehnice 

deosebite, ci am încercat să-i înțeleg, iar pe ei cu atât mai mult am 

încercat să îi privesc dintr-o perspectivă cât mai umană. Sunt tineri 

care au întrebările lor, nedumeririle lor. Eu am scris în „Chezășie 

pentru libertate” mult despre adolescență. Sunt câteva paliere în 

care vorbesc în cartea respectivă. Tot o pomenesc pentru că mi se 

pare că este cea mai importantă carte a mea. Vorbesc despre relația 

adolescenți – părinți, iubit – iubită. 

DF: Îndrăzneață partea adolescenți – părinți și cred că părinții 

tăi te iubesc foarte mult. 

FGP:  În cartea nouă de eseuri, pe care o pregătesc, chiar am un 

eseu care se numește „Corigenți la istoria părinților”, bineînțeles, e 

o materie de fapt, pe care fiecare părinte și familie ar trebui să o 

predea. Dacă ați văzut, părinții pun o mare presiune pe copii. 

DF: Eu am văzut că ești foarte activ și pe internet și o părticică 

am citit acolo. 
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FGP: Exact, l-am postat pe blog. Părinții de multe ori evită să 

spună lucrurile mai spinoase din trecutul lor și atunci copii cresc 

cu o presiune uriașă că ar trebui să fie perfecți, că nu pot greși, că 

sexul e o rușine, iar lucrurile acestea, dacă nu sunt clar reglementate 

ar trebui mers prin școli, prin licee și se poate face lucrul acesta, 

să ne facem apostoli ai schimbării. Dacă nu facem lucrul acesta, 

bineînțeles că suportăm consecințele. Problema familei din 

România are la bază multe cangrene pe care noi va trebui să le 

înlăturăm, iar aici eu m-am angajat în proiectul acesta și am un 

ideal: a ajuta la vindecarea unor metehne. O fac scriind mult, 

vorbind mult despre aspectele astea. 

DF: În încheierea poveștii noastre, pentru că orice poveste se 

încheie într-un mod frumos și fericit, hai să mai citim o poezie din 

următoarea muză. Nu mai avem timp de toate 4.  

FGP: Povestea noastră este șeherezadică, să spun așa: 

niciodată nu ajunge la un final; finalul este tot a doua zi și de fapt 

niciodată și ajungem la „O mie și una de nopți”. Dar iată că găsim 

o poezie, nu a muzei, ci una numită „Evanghelia după mine”: 

„Să fiu văzut mai ales când nu aş merita să fiu văzut. 

Să nu fiu jignit tocmai atunci când poate aş merita să fiu. 

Să nu fiu minţit tocmai când nu am dreptul să pretind 

sinceritate. 

Asta îmi va fi dorinţă şi pe patul de moarte 

Care poate va fi sub forma unui morman de fiare 

Sau o saltea de spital sub care miroase aspru a clor 

Sau poate a unui maidan prăfuit. 

Când n-am dreptul să pretind sinceritate, 

Îmi doresc să nu fiu minţit.” 
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Ștefan Popa Popa's – cel mai mare și mai rapid 

caricaturist din lume. 

 

DF: Pentru dialogul următor, sunt bucuroasă de a-l avea 

oaspete, aici la Alba TV, pe marele artist plastic Ștefan Popa 

Popa's. Prezența lui ne onorează. Poate a fost o întâmplare sau 

poate că Dumnezeu așa a vrut, ca într-o seară frumoasă de vară 

să ne întâlnim absolut întâmplător și cu modestia dumnealui 

caracteristică, să accepte invitația noastră la televiziunea Alba 

TV. Bine ați venit la noi! 

ȘPP: Bine v-am găsit. Eu nu prea cred în lucruri întâmplătoare. 

Poate că așa trebuia să fie. Mai ales că nu prea sunt prezent în 

ultimii 15 ani nici măcar la marile televiziuni. Așa zise „marile 

televiziuni” fiindcă nu știu cine le definește ca fiind mari sau mici. 

Prefer să vin la televiziuni ca a dumneavoastră și să îmi aduc aportul 

la consolidarea a ceea ce faceți dumneavoastră. 

DF: Vă spuneam și înainte de emisiune că ne onorează prezența 

dumneavoastră pentru că dumneavoastră veniți de pe un tărâm 

extraordinar. Nu demult ați fost în Cetatea Sfântă a Vaticanului. 

ȘPP: Am venit de la Vatican pentru că am avut expoziție acolo, 

în vila de protocol, Vila Sopenia. Și nu întâmplător între cele două 

sărbători pascale (catolică și respectiv ortodoxă) a fost pusă de 

către Sfântul Părinte această expoziție la Vatican și nu întâmplător 

m-a ales să lucrez la albumul Sanctității Sale intitulat „ Papi, Sfinți 

și Excelențe”, care sper ca până în luna septembrie să fie gata și 

să îl onoreze Sfântul Părinte, mai ales că înainte de vernisaj am 

primit și binecuvântarea apostolică scrisă care va apărea pe prima 

pagină a albumului și care va îmbogăți cu siguranță calitatea 

acestui album. 

DF: De obicei cei care sunt invitați acolo sunt onorați că au fost 

invitați. În filmulețul pe care Alba TV l-a primit, prin amabilitatea 
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dumneavoastră, se spunea și nu de către oricine, ci de mari 

personalități ale lumii, că sunt onorați că ați acceptat să fiți acolo. 

ȘPP:  M-aș bucura dacă ați da imagini din ce vă las, din ce vă 

voi lăsa, să copiați, să le dați. Managerul meu din Franța îmi spunea 

la vârsta de 19 ani să păstrez tot ceea ce fac pentru că va veni vârsta 

când voi încerca să povestesc ce am făcut, de unde vin, unde expun 

și într-adevăr probabil că așa de performere vor fi încât lumea o să 

creadă că fabulăm. Nu vreau să apar ca alți mari artiști ai României 

care apar pe sticlă, vorbesc de tot felul de recorduri, tot felul de 

treburi și nu subliniază cu documente, cu imagini acest lucru. Deci 

vă rog frumos să dați imaginea șefului Serviciului de Onoare al 

Papei, domnul Paolo Melenda (profesor universitar la Universitatea 

„La Teraneze”, universitatea personală a Papei, spunea că acest 

portret care va fi pus în camera Papilor, la San Pietro, va aduce un 

prestigiu Vaticanului, lucru care nu pe Popa's îl onorează, ci pe 

orice român și pe orice artist din lume.  

DF: Ar trebui și pe noi ca națiune să ne onoreze faptul că s-au 

spus asemenea lucruri acolo și că dumneavoastră sunteți român; 

de altfel se și sublinia în interviul respectiv că sunteți artist român 

și suntem reprezentați cu cinste, așa cum discutam și înainte de 

emisiune, în marea elită intelectuală a lumii, prin dumneavoastră. 

ȘPP: Nu, nu elita intelectuală, pentru că nu oi fi eu intelectual 

de marcă, dar e vorba de elita mondială. Este cunoscut că în lume 

există multe asociații de elită unde își desfășoară activitatea 

oamenii cei mai importanți de la academii și elitele de sânge 

albastru; deci sunt elitele de tot felul și este mare lucru ca aceste 

elite să te recunoască. Degeaba ești tu elită aici în țară, te 

autodefinești, te bați cu pumnul în piept cine ești dacă elitele din 

afară nu te recunosc. Este foarte important să fii recunoscut de 

toate elitele din lume, dar nu cred că este important din care 

categorie faci parte, ci este important faptul că te recunosc. Aici 

este un lucru formidabil: nu este important să fi un om cunoscut 

în România pentru că la ora actuală prin genocidul cultural care 
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se petrece la toate televiziunile sau la majoritatea televiziunilor 

din țara noastră nu este o onoare să spui că ai apărut la televiziuni.  

De aceea să nu se supere nimeni pe mine, încerc să apar cât 

mai puțin în așa fel încât lumea să își dorească să te vadă, nu să 

spună că s-a săturat de câte ori a trebuit să îl vadă pe cutare. De 

regulă, este știut că românul apare, vorbește și nu spune nimic. O 

să vedeți câte treburi noi o să aflați în discuția aceasta de la mine. 

Lucruri pe care românii nu le cunosc pentru că de regulă nu vin 

niciunde să mă bat cu pumnul în piept.  

Știți cum este aceasta: fac foarte multe pentru semenii mei, 

pentru poporul român, deși poporul român nu a făcut nimic pentru 

mine. Mai ales statul român, că poporul ar face. Am foarte mulți 

fani în România, am mulți oameni care mă iubesc și care sunt 

alături de mine, dar această lume nu reprezintă un procent prea 

mare, pentru că trebuie un grad foarte mare de cultură, de 

civilizație; lucru care, după cum ați văzut lipsește, pentru că 

România a evoluat într-o direcție greșită. După părerea mea 

explicația este simplă, și atunci înțelegi, inclusiv de ce ceilalți 

președinți la reuniunile de summituri, întorc spatele președintelui 

nostru și ne doare sufletul că așa se întâmplă. Poate că dânsul are 

o vină, poate că noi avem vină, toți românii au vină, dar trăim 

totuși într-o societate bolnavă. Așteptăm să se facă bine această 

societate. Fără cultură nu se poate discuta despre rezistența unei 

națiuni, cu atât mai mult cu cât și vecinii încearcă să o 

„bălăcărească”, noi ne facem că nu auzim. Știți mai bine ca mine 

că sunt lucruri care se petrec în acest moment. Noi suntem prinși 

cu treburile acestea de votat și știți ce se petrece cu un demnitar a 

unei țări vecine la noi în țară și nu numai. 

DF: Se întâmplă un paradox în ceea ce vă privește. Sunteți 

foarte cunoscut și apreciat în afara granițelor țării. 

ȘPP: Nu este un paradox, deși este întotdeauna observația celor 

cu care iau legătura. Nu este paradox, este o treabă tipică, o treabă 

normală. Știți cum era bancul: „două fete discută și spune una dintre 
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ele: „Uite, acela este un poet foarte mare!”, la care cealaltă: „Vezi-

ți de treabă, dragă, acela stă cu mine în bloc”. Deci este tipică. Noi 

apreciem ce ne place la ureche, apreciem ce vedem frumos cu ochii, 

așa, mai dezbrăcat. Nu toate treburile acestea sunt și normale, adică 

să ducă la o normalitate în societate. Când societatea se face 

sănătoasă și nu îi mai plac acele treburi anormale, baza este cultura. 

Fără cultură nu poate să existe societate. 

DF: Eu nu aș vrea să trecem foarte ușor peste momentul 

Vatican pentru că aici am citit ceva ce m-a uns la suflet, așa mai 

românește. Sunteți prezentat ca un om de o modestie foarte mare, 

indescriptibilă. 

ȘPP: Vedeți, dumneavoastră, în lumea civilizată ești palpat ca 

atare. Nu credeți că întâmplător Popa's este invitat la cele mai 

importante personalități ale lumii internaționale și la șefi de stat. 

Gândiți-vă că cel care vă vorbește acum a avut în față peste 200 de 

șefi de guverne, președinți, regi ș.a.m.d. Am vorbit și am fost în 

compania dânșilor de atâtea ori (și chiar vă rog să difuzați aceste 

cataloage pe care le voi face cadou televiziunii) inclusiv la 

președintele Americii. Port corespondențe cu ei, am o relație, fac o 

tevatură pentru România, dar nu cred că ați auzit vreodată că Popa's 

s-a bătut cu pumnul în piept în privința aceasta.  

Aici aș vrea eu să vă spun un paradox: nu este nici un decont 

de la nici un minister, eu mă reprezint pe banii mei; sunt propriul 

meu ministru de finanțe, propriul meu prim-ministru și propriul 

meu președinte. De aceea îmi place să spun: Domnule Prim-

Ministru, domnule Președinte al României, de ce umblați pe 

poteci când v-am creat bulevarde la mariile cancelarii ale lumii? 

Chiar dădeam exemplu, săptămâna trecută, la o televiziune, că a 

existat un ménage extraordinar între mine ca artist și un om de 

afaceri în Africa și îl știți foarte bine, e vorba de Ovidiu Tender, 

care a acaparat foarte multe state din partea centrală a Africii și 

care ați văzut chiar în diferite momente când a făcut cadou acele 

portrete șefilor de state la Forumul African și nu numai. De ce nu 
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ar face politicienii treaba aceasta? Dar ei se duc în străinătate cu 

amante și vă spun asta pentru că am luat parte de foarte multe ori 

la asemenea întâlniri, când sunt invitat la niveluri foarte înalte și 

mă trezesc cu ambasadorul țării mele că se lipește și el de mine, 

eu fiind invitat într-un mod particular și nu mai doresc să fiu făcut 

de râs. Nici nu știu să mănânce. Ei sunt trimiși să ne reprezinte 

țara nu știu pe ce criterii?! Că nu am văzut pe niciunul să aibă un 

comportament normal, diplomatic. Mi-e și rușine să spun că 

acesta este ambasadorul țării mele. Eu prefer să fac toate acestea 

singur. Am primit o școală în Occident, o educație, o inițiere. În 

Franța timp de 12 ani când eram adolescent am fost pregătit pentru 

aceste întâlniri și știu să mă comport și mă iubesc toți; de multe ori 

eu mi-am pus problema de ce și lui Putin i-au plăcut caricaturile, și 

lui Obama, sau fosta președintă a Finlandei care face o fotografie 

cu caricatura făcută de mine și se strâmbă ca să semene cu 

caricatura, ceea ce înseamnă un mare simț al umorului al acestui 

președinte. Acestea sunt performanțele. Nu îmi veniți mie cu toți 

„ciuri-buri” care cântă nu știu ce cântă departe de muzica 

românească, dar culmea, în limba românească, în dulcea limbă 

românească. 

DF: Dar nici măcar nu e limba românească. 

ȘPP: Asemănătoare limbii românești, dar cultivăm. Dacă 

mergem mai departe cu această imbecilitate în curând se stinge 

lumina în această țară. Nu avem mult. Eu mă încăpățânez să rămân 

aici și să fac mai multă treabă pentru poporul meu, mai spun o 

dată, deși statul nu a făcut nimic pentru mine. 

DF: Că tot ați adus vorba de politicieni, emisiunea noastră va 

fi ilustrată cu tot ceea ce ne-ați oferit cadou în această seară, 

inclusiv cu imagini de la Bruxelles. 

ȘPP: Vă rog, pentru că atunci când spun că m-am întâlnit cu 

atât de mulți președinți cât toți președinții României la un loc 

(inclusiv Ceaușescu nu s-a întâlnit cu atâția președinți, demnitari 
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cu câți m-am întâlnit eu, sau măcar pe câțiva mai importanți să îi 

prezentați), altfel poate părea, că delirez.  

DF: Pentru că printre materiale sunt și imagini din expoziția 

de la Bruxelles, aș vrea să îmi spuneți câți parlamentari europeni 

români au fost acolo în expoziție? 

ȘPP: Au venit destui de mulți, dar mă așteptam să vină și mai 

mulți. 

DF: Mi-ați spus că o mare personalitate politică a stat la 

coadă timp bun pentru a primi un cadou. 

ȘPP: Da, James Nicholson, chestorul care semnează banii 

Comunității Europene a stat la coadă la mine, bineînțeles că m-a 

onorat și dacă erau parlamentari români și erau într-un moment de 

relaxare, pentru că aveau o expoziție a unui român acolo și eu spun 

că ar fi fost un moment de relaxare pentru ei, chiar dacă au altă 

preocupare în timpul respectiv. 

DF: Nu e oare onorant pentru ei? 

ȘPP: Trebuie să fie pentru că la Ziua Națională a României au 

fost un sfert în comparație cu ce a fost la mine. Îmi pare rău că 

trebuie să spun treaba aceasta, nu o spun cu răutate și aș vrea ca 

pe tot parcursul emisiunii noastre să se observe lucrul acesta. 

Popa's nu spune din auzite, ci spune din observații, numai în urma 

a ceea ce am văzut, ceea ce am observat și nu o spun cu răutate. 

Aceasta este deosebirea între mine și poate alți colegi de-ai mei 

care vin aici și fac emisiune la dumneavoastră. Eu o spun din pură 

observare și din dorința (pentru că nu știu cât o să mai o duc cu 

viața pentru că orice om are o limită și am trecut în partea a doua 

a vieții unui om normal) de a încerca să facem să se îndrepte 

această societate românească pe cât posibil mai repede. După 

părerea mea România este condusă de găști de hoți. Eu așa 

definesc partidele. Dacă dumneavoastră îmi puteți da un exemplu 

de politician care  a făcut ceva extraordinar pentru țara aceasta să 
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mă anunțați și pe mine că mâine mă apuc de agricultură, mă las de 

caricatură. 

DF: Din păcate, nu pot. 

ȘPP: Dar vedeți dumneavoastră, ei acum au fost foarte cuminți 

pentru că vin alegerile și după 3-4 zile după ce trec alegerile nu îi 

mai prindeți la telefon. Ei deja sunt mari, ei sunt nemaipomeniți, 

au învățat mersul pe jos, au inventat mersul pe jos. Mă iertați, dar 

dacă îi radiografiați din punct de vedere etic, social sunt „nema-n 

potecă”, deci sunt zero ca oameni. 

DF: Din fericire pentru noi, televiziunea Alba TV nu are în 

grilă emisiuni politice așa că nu suntem nevoiți să îi sunăm. 

ȘPP: Mă bucur.  

DF: Avem numai emisiuni culturale, iar oameni ca 

dumneavoastră, oameni care într-adevăr își pun pecetea puternic 

pe această țară, iată, ne onorează cu prezența lor și ne răspund 

la telefon la orice oră din zi și din noapte.  

ȘPP: Mă bucur că existați și mă bucur că faceți asemenea lucru 

pentru că sunteți cei care vă aduceți aportul spre revenirea în 

normalitate a acestei societăți. Ar fi bine să existe așa ceva peste 

tot în țara noastră. Să știți că nu întâmplător sunt aici, nu 

întâmplător vin destul de des la Alba Iulia, ci pentru că aici aveți 

niște oameni formidabili. Nu spun că n-or fi și de ceilalți. Culmea 

că fac parte din diferite partide politice; dar nu sunt mulți, sunt 

puțini. Cei mulți sunt cu nasul pe sus. Vedeți dumneavoastră, 

România este la ora actuală o țară care la fiecare secundă creează 

un „Ceaușescu”, sunt oameni obedienți care nu au nicio valoare, 

sunt oameni care tot timpul stau aplecați și tot formează 

„Ceaușești”, tot formează oameni de felul acesta pentru că nu au 

nicio valoare. De aceea fac parte dintr-un partid, că altfel ei nu ar 

fi capabili să facă o activitate individuală. 

DF: Eu vă propun să nu mai pierdem timpul cu ei. România a 

avut un mare noroc că dumneavoastră v-ați născut român și avem 
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marele noroc ca dumneavostră să ne aduceți premii deosebite în 

țară; chiar vorbeam înainte de emisiune că există o legătură între 

dumneavoastră și Pavarotti pentru că aveți în portofoliu un 

premiu extraordinar. 

ȘPP: Anul trecut la Asissi mi s-a conferit premiul „Mediterraneo 

Arte”, oferit de către asociațiile de artă, nu numai din Italia. Premiul 

se acordă din 3 în 3 ani. Prima dată l-a primit Rita Levi-Montalcini, 

posesarea premiului Nobel pentru fizică, care are 104 ani și trăiește 

la Roma. După care l-au primit o serie întreagă de posesori ai 

premiului Nobel pentru Literatură. Pavarotti l-a primit acum 4 ani, 

iar anul trecut mi s-a conferit mie. Este un premiu foarte important. 

Ca valoare financiară este mult mai important decât un premiu 

Nobel. Nu este cunoscut în România poate pentru că așa vrea statul 

român și poporul român. Nu știu, nu cunosc. Nu vreau să acuz pe 

nimeni, probabil că societățile culturale românești care sunt plătite 

din banii publici peste hotare se ocupă de alte treburi și chiar mi-aș 

pune întrebarea unde sunt fondurile „Cantemir” conferite de către 

comunitatea europeană Centrului Cultural Român pentru că nu am 

văzut făcut nimic de acest centru cultural, ceva benefic poporului 

român. Mie nu are nimeni ce să îmi reproșeze nimic pentru că eu 

merg pe banii mei, consum banii mei, fac mari servicii poporului și 

statului român.  

DF: Eu tot nu mă pot abține să nu vă întreb și să spuneți și 

telespectatorilor ceea ce mi-ați spus mie: nu vă sperie genialitatea? 

ȘPP: Nu, eu sunt un om obișnuit, un om care a considerat că în 

fiecare moment debutez și că tot ceea ce fac trebuie să fac cu mare 

performanță. Sunt într-adevăr un mare perfecționist. Când mă ocup 

de o anumită expoziție sau de un anumit proiect, mă pregătesc 

foarte bine. Mi-a plăcut treaba aceasta de mic copil; de asta am făcut 

performanțe pe plan mondial și totuși, consider că până la vârsta 

mea nu am realizat mare lucru. Într-adevăr, am stat și m-am gândit 

că după Vatican ce mai urmează? Pentru că eu am avut expoziții 

peste tot unde lumea știe că se deschid expoziții mondiale: vorbesc 
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de marile galerii ale lumii, de marile muzee ale lumii; am lucrat la 

un muzeu mare – Muzeul „Luvru” – 1 an și 6 zile; am deschis 

expoziții în marile locuri de cultură, politice din întreaga lume; 

galerii regale; peste tot. Cu Vaticanul ar trebui să spun că este cam 

gata, dar eu cred că pot să mai inventez câte ceva și pot să mai fac 

câte ceva pentru că este bine, în primul rând, ca talentul tău să îl 

multiplici; adică să preiei elevi, să faci o Academie. 

DF: Ați făcut lucrul acesta? 

ȘPP: L-am făcut pentru că sunt conștient de ce am fost trimis 

pe Pământ și elevii mei sunt acum în întreaga lume. Anca 

Măgureanu din Sidney, Australia, Grecu în Finlanda, altcineva în 

Germania, Brădulescu în Belgia, Bâscă în Statele Unite și așa mai 

departe. Sunt extrem de mulți.  

DF: O paletă de aur. 

ȘPP: Da, deși nu mi-am propus treaba aceasta și mă bucură că 

acești minunați copii au reușit în viață, pentru că eu am un dar: 

descopăr talentele. Poate ați observat că recent, de un an de zile, 

s-au descoperit niște talente cu niște concursuri în Italia. Nu ați 

mai văzut să se mai ocupe cineva de ei. Așa suntem noi românii, 

îi descoperim și îi lăsăm să moară. Nu, Popa's a avut întodeauna 

grijă de ei. Eu am fost găina cu pui care a avut mereu grijă de ei. 

DF: Și i-ați poleit în aur. 

ȘPP: I-am poleit cât am putut, pentru că în România tot ce este 

poleit cu aur poate să fie poleit și cu altceva de către dușmani. 

DF: Și devine periculos. 

ȘPP: De aceea trebuie făcut un paravan energetic pe care și eu 

l-am făcut – neavând cultul decât foarte recent – și dușmanii mei 

știu că acum pot să mă înjure, să îmi facă ce mi-ar face pentru că 

nu au cum să mă afecteze. 

DF: Televiziunea ajunge în tot județul Alba, în toate zonele 

limitrofe județului, ajunge în casele oamenilor din toate categoriile 
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sociale și din toate zonele și v-aș ruga să rememorăm puțin 

performanțele dumneavoastră, să le reamintim pentru că din 

păcate, așa cum spuneați, în România puțin se vorbește despre 

acestea. 

ȘPP: În primul rând, până la vârsta de 23 de ani se poate vorbi 

de premiile naționale și internaționale ale mele pentru că după 23 

de ani am făcut parte ca președinte de juriu sau am făcut parte din 

juriile care dădeau aceste premii internaționale. Deci nu putem 

vorbi la vârsta pe care o am acum (57 de ani) să vorbim de 

performanțe… câte sunt? 58 de premii internaționale. Premiile 

acestea s-au sistat la vârsta de 23 de ani când am devenit eu cel 

care dădea premiile internaționale. După părerea mea nici nu ar 

trebui să conteze, dar dintre toate contează și mă onorează Premiul 

Academiei de Arte Frumoase din Moscova. Este o mare 

performanță să te numeri printre cei care posedă Premiul 

Academiei de Arte Frumoase din Moscova. Eu pe ruși îi consider 

fomidabili în artă: în muzică, în dans, în balet, în pictură, în toate 

artele! Sunt extraordinar de serioși și îi admir foarte mult, cum de 

altfel știți foarte bine că slăbiciunea mea politică este Putin. Am 

reușit la viața mea să îi fac 4 portrete și să i le ofer; nici unul nu 

seamănă cu celălalt. Am descoperit la Putin 4 chipuri esențiale și 

poate că îl așteaptă și pe al 5-lea, dar poate că eu nu sunt capabil 

să îl descopăr sau poate el este atât de dibaci încât poate să și-l 

ascundă. 

Vreau să vă spun, de asemenea, că am reușit să fac o Academie 

care este foarte performantă, am reușit să fiu caricaturistul oficial 

al tuturor summit-urilor din lume, cu precădere cele NATO și 

unde sunt singurul dintre oamenii care deschide expozițiile 

acestor summit-uri în zona de maximă securitate, în zona în care 

presa nu are acces și șefii de state stau cu cămașa și cu haina 

descheiată. A se vedea în summit-ul de la București unde toată 

lumea a spus „gata, s-a încheiat summit-ul, s-a spus tot despre 

summit, la revedere”, or eu aveam expoziția la summit și nici 

măcar nu știau că sunt cu expoziția acolo. Nu intru în amănunte 
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că deranjez pe prea multă lume. Am fost invitat de Departamentul 

de Stat al Statelor Unite, nicidecum de Statul Român. Proabil că 

Președintele țării sau Ministrul Afacerilor Externe pe atunci, 

Cioroianu a avut bucuria să mă cunoască la summit, acolo și să 

afle de prezența mea, de prezența unui român acolo. 

Am făcut foarte multe expoziții în lume, am făcut foarte multe 

tevaturi pe lângă șefii de state, împărați, regi, prim-miniștri. Am 

mai auzit și pe alți indivizi din această țară zicând că au făcut acest 

lucru, dar eu nu am văzut pe niciunul lângă un șef de stat. A se 

vedea mai mulți indivizi care apar pe ecrane și să ne arate și nouă 

măcar un document pentru că în compania regelui este una, dar în 

compania celorlalți… Am văzut, într-adevăr, lângă regele Mihai 

niște companii extraordinare. Chiar când am vorbit cu Hassan al 

II-lea, regele Marocului, spunea că „eu nu am cunoscut decât doi 

români: pe Ceaușescu cu care m-am întâlnit de două ori și pe 

regele Mihai pe care nu l-am cunoscut, dar am fost în compania 

lui o dată în Spania și o dată…”, nu mai știu unde mi-a zis el. Deci 

eu eram al 3-lea român pe care îl cunoștea și mi-am dat seama că 

cineva mă mințise. Eu tratam o problemă cu regele, e vorba despre 

uraniul îmbunătățit pentru apa grea de la Halânga, pentru a avea 

curent electric la Cernavodă și fiind patrimoniu al Marocului, 

regele avea o poziție de spus și mai avea ambasadorul Statelor 

Unite cu care vorbisem înainte.  

Observați că diplomația pe care am învățat-o în Occident am 

aplicat-o pentru România. Nu am o școală de diplomație, nu am o 

pregătire diplomatică în țară. Tot ceea ce vedeți aici este dobândit. 

Talentul meu este dobândit, experiența în arte este dobândită, nu 

am avut pe nimeni să mă învețe și nici nu doresc să mă învețe, 

deși eu la ora actuală pot să învăț pe oricine orice tehnică și orice 

subtilitate în artă prin școala pe care o am în Timișoara. Recent 

fiind vizitat de o înaltă personalitate de la Vatican, care a filmat o 

oră la mine, îmi spunea că asta și-a dorit el tot timpul să aibă și se 

bucură că deși el nu a avut-o, a putut să o vadă la un altcineva și 

că acela sunt eu.  
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DF: Nu aș vrea să uitați nici de „Guinness World” pentru că 

ne-ați adus aici și un catalog. 

ȘPP: Sunt tot felul de performanțe pe care le-am avut, le-am 

făcut și care au onorat arta românească deși reciproca nu a fost 

niciodată valabilă, deci eu mă consider că fac parte dintr-o istorie 

a universalului și nu știu dacă este așa de important să mai faci 

parte și dintr-o istorie a artei românești mai ales că la foarte multă 

lume îi place ceea ce fac. Sunt și artiști plastici care nu sunt de 

acord cu arta mea și trebuie să le mulțumesc că ei există pentru că 

aceștia mă țin treaz și îmi dau imboldul să fac lucruri noi și să am 

alte performanțe. Cineva îmi spunea: „Gata, nu te mai înjur, te pup 

și mă împac cu tine” și i-am zis: „Nu, nu, rămâi așa că dacă nu, 

trebuie să găsesc alt fraier și pe acela trebuie să îl plătesc. Lasă că 

e mai bine așa că pe tine te iubesc și nu trebuie să te plătesc ”.  

DF: Am început cu Vaticanul și aș dori să încheiem tot cu 

Vaticanul.  

ȘPP: Amin și gata! 

DF: Nu, nu. Aș vrea să vă întreb dacă a fost cea mai grea 

expoziție. Sau cea mai ușoară? 

ȘPP: A fost cea mai complicată expoziție și cea mai complexă. 

Nu am terminat nicio lucrare de acolo. Nu este un secret să vă 

spun că înainte de a pleca am chemat câțiva studenți și au lucrat 

în locul meu pe lucrările mele pentru că nu aveam timp să le 

termin. Gândiți-vă, cu o lună de zile înainte Sfântul Părinte a spus 

„creați-i posibilitatea ca înainte de sărbători Popa's să deschidă 

expoziția.” Deci mai aveam o lună. Te sui în căruță, te duce căruța, 

nu te-ai suit în căruță, bye-bye. Nu știu dacă mai apucam vreodată 

să fac această expoziție, așa că atunci așa am considerat de 

cuviință și aproape nici o lucrare de acolo nu a fost terminată. Din 

păcate, nicio lucrare nu se va mai întoarce în țară, este știută 

treaba. Totul a fost organizat în așa fel încât…; nu spun mai multe, 

dar veți vedea filmul și ce spun în film. 
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DF: Știți ce m-a uimit cel mai mult în film? Vă simt o persoană 

foarte timidă și cu toate acestea acolo în Vatican, în prezența 

atâtor și atâtor personalități ale lumii ați fost extrem de calm, de 

stăpân pe situație. Deși simt că sunteți un timid în adâncul sufletului 

dumneavoastră. De altfel, fără sensibilitate nici nu ați putea face 

artă, bănuiesc. 

ȘPP: Din momentul în care Sfântul Părinte spune că „v-am ales 

să îmi faceți albumul”, din momentul în care numărul 1 al 

Vaticanului m-a luat în brațe, mi-a dăruit cartea lui cu dedicație 

„Isus din Nazaret”, în momentul în care te-a îmbrățișat toată 

conducerea Vaticanului, din momentul în care în mod excepțional 

ți-a dat voie să intri cu mașina înspre Palatul Apostolic unde nu 

intră aproape nimeni cu mașina și multe alte treburi de care și eu 

mă mir de ce le-au făcut și la întrebarea mea de ce m-au ales pe 

mine și nu pe alții, pentru că eu sunt un artist care a început cu 

caricaturi, mi-au amintit toate performanțele pe care le-am făcut, 

inclusiv cea cu combaterea portretului prezumtiv a lui Isus Hristos 

făcut de NASA. Ei o știau; treaba aceasta se petrecea acum 30 de 

ani; „Parapsihologia portretului uman” – singurul tratat care acum 

și la noi în țară se predă după el, după 30 de ani; deci toate acestea 

ei le știau. Prezența mea acolo nu a fost întâmplătoare și Sfântul 

Părinte mi-a dat un curaj și o putere pe care îmi este greu să o 

explic acum pentru că, într-adevăr, la acea expoziție am fost foarte 

stăpân pe mine și mai mult de atât în momentul în care ai fost 

invitat la Drumul Crucii ca invitat al Sfântului Părinte vă rog să 

mă scuzați, dar cred că spune totul, nu cred că mai are rost să 

spunem cuvinte nici mai multe, nici mai puține pentru că nu 

oricine este invitatul de onoare acolo. Nu oricine face această 

expoziție la Vatican și plus de asta, în Camera Papilor la începutul 

filmului se spune clar: Bellini, Michelangelo, Rafael, ș.a.m.d. 

Numele cele mai mari ale plasticii mondiale, Renașterea acolo 

toată prezentă spune că lucrarea mea va aduce un prestigiu 

Vaticanului. Ce vrei mai frumos decât atât?! Nu are cum decât să 

îți dea puteri în plus. 
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DF: Mai frumos decât atât nu poate fi decât dorința noastră, 

a tuturor de a vă da Dumnezeu putere să continuați și repet, 

suntem onorați de prezența dumneavoastră aici și România cred 

că este onorată că v-ați născut român. Spun aceasta din nou 

pentru că repetiția este mama învățăturii. Încheiem emisiunea 

noastră cu regretul că aceasta nu a fost mai lungă și cu dorința 

de a da un îndemn tinerilor că poate într-o zi scara de valori se 

va răsuci așa cum ar trebui să stea. 

ȘPP: Tinerii au nevoie de modele. În România, tinerii au nevoie 

de modele. Modelele care sunt date de colegii dumneavoastră la 

toate televiziunile, prin genocidul cultural pe care îl fac, nu sunt 

modele normale. De asta tinerii au această viață necăjită la noi în 

țară și lăsați-mă să închei prin a-mi cere iertare față de acești tineri 

pentru că fac parte din acea generație care conduce această țară și 

nu a fost capabilă să le creeze condiții normale de viață aici. 

DF: Doamnelor și domnilor, nu mai rămâne nimic de spus decât 

din nou mulțumirile noastre pentru cel mai mare artist plastic din 

România, domnul Ștefan Popa Popa's. 
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Portretul creatorului de bine cu Daniela Vlădescu 

 

DF: Bun găsit, stimați telespectatori, din nou suntem la o 

poveste sub felinar. De data aceasta ne aflăm într-o casă nouă și 

avem o poveste minunată, o poveste de Ajun de Crăciun. Alături de 

noi este soprana Daniela Vlădescu invitată la evenimentul „Magia 

Crăciunului”, din preajma acestei mari sărbători creștine. Bine ai 

venit, Daniela. 

DV: Mulțumesc de invitație și mulțumesc că mi-ați dat ocazia 

să fiu din nou în Alba Iulia. 

DF: Chiar mi-ai ridicat mingea la fileu. Aceasta era prima 

întrebare pe care vroiam să o pun. Te simți bine la Alba Iulia cred, 

pentru că revii cu drag mereu?  

DV: Da, am avut ocazia să vin foarte des în această zonă și am 

cunoscut oamenii de aici în afara spațiului și a zonei care este 

dăruită de Dumnezeu cu tot ceea ce este mai frumos. Oamenii sunt 

minunați. Există o liniște aparte, un nivel educațional și de 

civilizație care ne lipsește nouă, acolo în regat. De asta cred că mă 

simt foarte bine aici, deși nu am nici un strop de sânge ardelenesc 

sau bănățean. 

DF: Oricum noi te simțim foarte aproape de noi, de temperamentul 

nostru. Ești un om care nu are nimic de-a face cu viteza și cu 

temperamentul din sud, de aceea te simțim mai aproape de noi. 

De-a lungul anului ai participat la evenimente diferite. Au fost 

evenimente de caritate, lansări de carte, concerte și de data 

aceasta ne-ai făcut o mare bucurie să fi alături de noi la „Magia 

Crăciunului”. 

DV: Da, și pentru mine a fost o experiență nouă. Am cântat 

într-un mall care era ornat de sărbătoare, era ca un mare pom de 

Crăciun plin de bunătăți și cu oameni calzi, cu o atmosferă festivă. 

M-am simțit foarte bine. Nu știu cât de bine s-a simțit publicul, 

dar mie mi-a fost drag să fiu acolo în momentul acela. 
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DF: Eu am văzut că și publicul s-a simțit bine. A fost ca un 

pom încărcat și în loc de globuri erau oameni. Scările erau 

încărcate, pasarela încărcată, publicul cald. Acolo e un zumzet 

continuu, dar în acel zumzet vocea a fost extraordinar de bine 

primită de public. 

DV: Pot să fac o paralelă. Am încercat și noi la Constanța să 

integrăm viața artistică în trepidația cotidiană de la mall-ul din 

oraș, dar a fost una dintre cele mai nefaste experiențe.  

DF: Atunci mă bucur că ai acceptat invitația noastră. 

DV: Da, pentru că este o diferență foarte mare de mentalitate 

între sudul țării și voi. Eu sunt de acolo și o spun uneori cu durere, 

o spun uneori în glumă, cu ironie, dar mai avem mult de învățat 

noi, cei de acolo, de la voi, cei de sus, de aici. 

DF: Spuneam că ai fost și la evenimente de caritate la Alba 

Iulia. Aș vrea să rememorăm puțin momentul. 

DV: Prima data am fost în Alba Iulia la Festivalul de Teatru, 

la care a participat și Teatrul Național de Operetă cu mai multe 

evenimente și al cărui organizator a fost directorul de imagine al 

Operetei, doamna Alina Moldovan. M-a uimit organizarea, m-a 

uimit publicul. 

DF: Aș vrea să fac o rectificare. Organizatorul festivalului este 

Teatrul de Păpuși, din Alba Iulia. Alina a fost colaborator al 

teatrului, care în anul respectiv a fost director al festivalului. 

DV: Da. Pe mine m-a uimit căldura publicului. La cele 7-10 

evenimente care se derulau într-o zi, oriunde exista lume, la un colț 

de stradă, la un teatru, într-un spațiu neconvențional. Lumea se 

strângea și era dornică să urmărească momentele de cultură, de artă. 

DF: Așadar un nou experiment inedit atunci. Și apoi Alba Iulia 

ți-a oferit mereu noutăți. 

DV: Atunci am văzut într-adevăr orașul pentru că eu sunt 

mereu pe fugă și dacă am de cântat vin în ziua respectivă, iar a 
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doua zi dis-de-dimineață plec. Atunci am zăbovit vreo 3 zile și am 

vizitat orașul care m-a surprins prin monumentele pe care le are, 

prin curățenie, prin deschidere, prin catedralele multe, frumoase 

și mari, cartierele elegante. E un oraș minunat. 

DF: Apoi a urmat? 

DV: Am avut între timp niște concerte date la Casa de Cultură 

de aici, și cu Opereta și individual cu câțiva dintre colegii mei, iar 

apoi a urmat un eveniment de caritate, un concert în care l-am avut 

partener pe scenă pe Costel Busuioc, care s-a făcut pentru 

strângere de fonduri și care a avut un ajutor mare din partea 

primăriei și a Consiliului Județean, ceea ce înseamnă că aceste 

două puteri politice și importante forțe dintr-un județ s-au implicat 

pentru a face bine, pentru a face lucruri frumoase. Au fost vreo 

700 de persoane la concert, iar eu am fost uimită pentru că de 

obicei la concertele de caritate oamenii preferă să dea banii și să 

nu vină.  

DF: Trebuie să spunem că Sebastian Onac, tatăl fetiței, este 

deja un nume cunoscut în Alba Iulia. El cântă romanțe. A participat 

la multe evenimente și fiind o persoană cunoscută, sigur că mai 

ușor a făcut o promovare. 

DV: Să știți că mulți fac promovare și am mai participat la 

evenimente de binefacere în care, sigur, s-au cumpărat bilete la 

prețuri foarte mari, dar scaunele au fost goale. 

DF: Aici oamenii chiar au venit, da. 

DV: Aici scaunele erau ocupate. A fost un public foarte cald 

care a preferat să și profite de eveniment și să asculte muzică 

frumoasă. 

DF: Un alt gen de eveniment, probabil tot o noutate cum am 

citit eu printre rânduri, a fost lansarea cărții. De ce ai ales Alba 

Iulia pentru lansarea cărții tale? 

DV: Nu am ales eu în mod special pentru că nu cunosc pârghiile 

pe care să apăs, dar Ioan Moldovan, cel care a editat această carte 
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la Editura „Buna Vestire”, din Blaj a aranjat această lansare, care 

nu a fost numai lansarea cărții mele, ci a fost și lansarea cărții 

doamnei Veta Biriș. 

DF: Nu îmi mai aduc bine aminte. A fost în cadrul Târgului de 

Carte? 

DV: Da. 

DF: Deci iată că ești prezentă la toate marile evenimente de la noi. 

DV: Sunt ca acasă. Am prieteni foarte dragi aici, foarte puțini 

și foarte dragi. Am ajuns la concluzia că nu cantitatea contează, ci 

calitatea. 

DF: Să sperăm că vei adăuga alți și alți prieteni în Alba și vei 

trece mai des pe la noi. Aș merge puțin mai înspre zilele noastre. 

Astăzi ai sosit la Alba Iulia. Cum a fost ziua? 

DV: În primul rând am avut parte de o vreme minunată. A fost 

soare tot drumul. Inițial am fost înspăimântați căci buletinele 

meteorologice au fost derutante. Dacă vezi 3 canale sunt 3 

buletine meteorologice. Auzisem că spre Carpați bate vântul, vine 

zăpada, iar eu nu am văzut niciun nor pe cer. Am avut parte de o 

zi frumoasă, am avut noroc să fiu cazată la un hotel care îmi place 

extraordinar de mult, am avut norocul să ne cunoaștem și să am 

acest concert care a fost inedit și foarte frumos. Eu am făcut tot ce 

pot, mai mult de atât nu se putea și cred că a fost bine. 

DF: Tu astăzi îți desfășori activitatea în paralel ca artistă și 

ca manager. 

DV: Ca artistă, ca manager. 

DF: Practic ai salvat un teatru de la pieire. 

DV: Nu eu l-am salvat. L-a salvat ministrul culturii, domnul 

Kelemen Hunor, că altfel puteam să vorbesc în van și la pereți. 

DF: Dar se putea întâmpla și altfel: să fie un alt manager care 

să fi pus mâinile la sân. 
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DV: Da, e adevărat. În anul 2004 aceleași personalități din 

Constanța au închis toate teatrele, au făcut niște reduceri, niște 

concedieri colective, cam 200-300 oameni (în țară nu s-a întâmplat 

niciodată așa ceva în artă) și au unit teatrele. Atunci cei 3 directori 

ai baletului, directorul Baletului „Oleg Danovski Fantasio”, 

directorul Operei din Constanța și directorul Filarmonicii „Marea 

Neagră” nu au ridicat niciun deget ca aceste teatre să mai existe. S-

au unit. 

DF: Ei, uite, ce zic, mai cu seamă că „Fantasio” are un trecut 

fantastic. 

DV: Da, dar tot grație acelorași personalități politice ale 

Constanței, Baletul „Fantasio” care are o tradiție de 35 de ani și 

care era recunoscut prin valoarea sa a rămas acum cu 20 de 

angajați pentru că s-au făcut restructurări. Înainte de a ne prelua 

ministerul au avut grijă să ne micșoreze organigrama dar noi ne-

am luptat foarte tare și ușor-ușor cred că o să își revină acest teatru 

pentru că, recunosc, a fi în îngrijirea ministerului este cu totul 

altceva decât a fi în dizgrația unui Consiliu Județean. 

DF: Revenind la discuția nostră de dinanite de acest interviu, 

cred că până la urmă omul sfințește locul și cred că acolo s-au 

întâlnit doi oameni – tu și ministrul culturii – care ați înțeles 

importanța culturii. 

DV: Ministrul culturii este un om cu experiență în cultură chiar 

dacă prima facultate pe care a urmat-o a fost medicina veterinară. 

DF: Să nu uităm totuși că este un scriitor destul de cunoscut 

la ora actuală. 

DV: Da, este un om extraordinar, un om cult și educat, dar eu am 

crezut că (și sunt convinsă și conștientă) această legătură sufletească 

între noi, întelegerea aceasta va veni, pentru că este un om foarte 

sensibil. El iubește animalele, eu iubesc animalele. Abia după aceea 

am aflat că dânsul a urmat medicina veterinară. Mi-am spus că de 

aceea m-a înțeles, m-a ascultat pentru că eu sunt „mama răniților” 
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în domeniul animalelor și dânsul a fost medic veterinar. Bine, 

aceasta a fost o glumă. Dânsul este un om excepțional și un om 

deosebit și constructiv cum puțini oameni găsești în zilele noastre. 

În general, oamenii din zilele noatre sunt ori indiferenți, ori 

distructivi. Dumnealui se implică enorm și dorește să creeze, să 

apere și să construiască, ceea ce este destul de rar, dar am avut 

norocul să îl întâlnesc. 

DF: Cartea ta începe cu o poveste. Pentru că suntem la 

„Povești sub felinar” aș vrea să ne spui din nou povestea aceea 

cu îngerul păzitor. L-ai simțit azi la Alba Iulia? 

DV: Cred că l-am simțit și astăzi pentru că în fiecare săptămână 

mă duc la un adăpost de căței necăjiți și amărâți, la Giurgiu (azi e 

ziua mea liberă) unde sunt exilați 500 de câini, unde cele care au 

asociația și adăpostul vin arar. Arar înseamnă de 4-5 ori în 5 ani. 

Stau acasă, nu știu ce se întâmplă acolo, din obligație că nu au 

încotro mai trimit ceva mâncare din când în când, dar animalele 

nu au nevoie numai de asta. Ele au nevoie de grijă, la fel ca 

oamenii și poate animalele au nevoie mai mare de grijă pentru că 

sunt neajutorate.  

Acolo, câteodată, situația este dramatică. Eu mă duc cu mașina 

plină de mâncare și uneori se atacă între ei de foame. Ieri am fost 

la ei și atâta am țipat că azi dimineață simțeam că nu mai am glas 

și probabil îngerul păzitor a zis că nu am răgușit în chefuri și 

pierzând nopți, ci am răgușit pentru o cauză dreaptă și m-a ajutat 

să cânt azi ca și cum aș fi fost foarte bine. 

DF: Trebuie să le spunem telespectatorilor că efortul de a fi 

azi la Alba Iulia a fost uriaș. Tu ai avut aseară un concert care s-

a prelungit până noaptea târziu. 

 DV:  Am avut și spectacol de operetă și un concert de Crăciun, 

dar nu este efort, este o plăcere să vin. În primul rând îmi place să 

conduc, pentru mine este o bucurie să mă urc la volan. Dacă mă 

trezești la 3 noaptea și îmi spui „hai să plecăm”, eu sunt prima în 

mașină. E o bucurie! E o bucurie că am venit aici, îmi place ceea 
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ce fac, îmi place să călătoresc foarte mult, îmi place să îmi câștig 

traiul cântând pentru că aceasta este meseria mea și m-a ajutat 

această meserie toată viața să trăiesc frumos și demn, să nu îmi 

lipsească niciodată nimic, deși nu am avut niște succese grandioase, 

nu am fost un artist de talie mondială. Am fost un muncitor în 

domeniul artei și am făcut cât s-a putut de mult, cât am putut eu 

de mult. 

DF: Ai pronunțat cuvântul călătorie și nu pot să nu întreb de 

turneele din afara țării.  

DV: Da, am avut norocul să văd foarte multe țări. Repet, nu am 

făcut turnee de excepție, nu am fost prim-solistă sau nu am cântat 

pe scenele mari ale lumii, dar am cântat. În Japonia am fost în cel 

mai mare parc al țării – „Universal Studio” – care este în Osaka, 

am fost la un parc olandez unde am cântat 3 ani jumate (puși cap 

la cap în decurs de 6 ani), se numește Hasenboch. Am trudit acolo 

6 zile din 7, 5 spectacole pe zi, timp de 12 ore în parc, afară, iarnă, 

vară, fără nicio problemă. Am cunoscut poporul japonez, am 

cunoscut această țară minunată care cred că nu ar trebui să fie pe 

planeta aceasta. Cred că japonezii vin de pe o altă planetă, sunt 

oameni minunați. E o bucurie să muncești cu niște japonezi. Atâta 

corectitudine și atâta civilizație, disciplină, politețe nu am mai 

văzut nicăieri. Eu nu am văzut acolo un om nervos, un om care să 

înjure, un om care să te trateze prost, de aceea pentru mine munca 

acolo era o vacanță. 

DF: Și totuși, din cartea ta am aflat, că țara de suflet rămâne 

Israelul. 

DV: Israelul pentru că simt acolo locul sfânt. Bine, știm și 

legendele că „acolo s-a născut și Adam, acolo este centrul 

Pământului etc.”. Ei fac din tot o epopee a lor, dar nu este chiar așa. 

Dar țara este minunată, este minunat ce au reușit să facă oamenii într-

un deșert unde fiecare plăntuță are tubul prin care curge apa. El 

continuă să fie deșert, nimic nu l-a schimbat, iar la noi iată ce-am 

ajuns – făcând o paralela cu ce a fost această țară, minunea pe care a 
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dat-o Dumnezeu pentru români! Eu știu pentru că tatăl meu a lucrat 

în hidroameliorație, a fost inginer hidrotehnician și a făcut toate 

canalele de irigație din România. Eram mică și mă ducea cu el pe 

șantiere. Îmi făcea plăcere, știam ce înseamnă aceasta, știam că țara 

aceasta produce ceva și atunci m-am gândit cum în Israel, în deșertul 

acela ei cultivă de toate, până și orez cultivă și aici ne plângem că nu 

avem recolte prea mari. 

DF: Paradoxal. 

DV: E paradoxal. E o țară a paradoxurilor. Israelul îmi place 

pentru clima lui, pentru îmbinarea dintre Orient și Occident, pentru 

dezinvoltura cu care oamenii merg pe stradă, pentru rasele care sunt 

adunate din toată lumea aceasta și care par că sunt prieteni și frați 

de o viață. Acestea mă fascinează! Îmi place marea. Dar e foarte 

departe, nu aș putea să trăiesc acolo pentru că ar trebui să trăiesc cu 

toate animalele mele, cele 15 pisici de acasă, cei 7 câini de acasă, 

cei nu știu câți de la adăpost, cele nu știu câte pisici din curtea 

blocului și nu aș putea să le duc pe toate acolo în deșert. 

DF: Continuăm periplul. Și Italia este o țară de suflet pentru 

că acolo ai niște prieteni dragi.  

DV: În Italia am cele mai bune două prietene ale mele, două 

românce – una la Mantova, una la Florența – amândouă sunt foarte 

diferite dar foarte apropiate de mine tocmai prin asta pentru că una 

îmi suplinește dorința mea de tihnă și de a sta cu animăluțele, de 

a ajuta gâzele, cărăbușii, porumbeii, de a sta în fața televizorului, 

la un pahar de vin bun, la flacăra șemineului cu o carte bună în 

mână, iar cealaltă, deși este mai mare decât mine, încă mai are 

dorința arzătoare de a trăi frumos și bine, să mănânce bine, să stea 

bine, să călătorească bine. Lucruri de care simțim toți nevoia. 

DF: Spuneai și în carte că sunt două personalități diferite care 

se completează. 

DV: Da, eu sunt la mijloc între ele. Cartea respectivă nu trebuia 

să fie o carte. De fapt trebuia să fie un interviu și pentru că Neluțu 
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Moldovan era la Blaj, iar eu eram la Constanța, era greu să îmi 

pună întrebările. 

DF: Îți cerea materiale. 

DV: A spus „Mai bine, Daniela, scrie tu ce vrei și eu pun acolo 

întrebarea.” Când mi-a spus „scrie ce vrei”, au început să îmi vină 

în minte toate amintirile din copilărie, din tot și am început să scriu 

de nu mă mai puteam opri noaptea. 

DF: Chiar sunt curioasă, acel croitor mai există, mai trăiește? 

DV: Nu, nici nea Ionică Cizmaru’ nu mai trăiește. A murit la 

97 de ani venind să lucreze. 

DF: Trebuie să spunem că sunt vecinii tăi. Eu știu pentru că 

am citit cartea.  

DV: Tot ce am scris în carte este foarte adevărat. 

DF: Să înțeleagă cititorii noștri că nu vii dintr-un mediu foarte 

de sus, că ai trecut și tu prin greutăți, ai fost vecină cu croitorul 

și cu cizmarul. 

DV: Da. Părinții mei erau intelectuali, intelectuali normali: tata 

inginer, mama economist. Niște oameni normali, nu sunt de sânge 

albastru, nu am fost bogată niciodată, nu am avut averi sau 

pământuri sau tradiție. Niște oameni normali de clasă mijlocie, dar 

oameni civilizați. Acesta a fost norocul meu. În perioada când eram 

eu mică, nefiind spații de locuit, ți se băgau în casă chiriași dacă 

aveai mai mult spațiu și cum ai mei stăteau într-o curte (tata cu cele 

două surori) și în curte erau 8 camere, trebuiau să intre chiriași 

acolo, pentru fiecare cameră o familie.  

DF: Am vrut să aduc discuția aici pentru că foarte mulți artiști 

și nu numai, ci și oameni care la un moment dat în viață ajung 

într-o anumită treaptă socială încearcă să uite că au fost vecini 

cu croitorul și cu cizmarul. Tu ți-ai amintit cu drag. Aceasta se 

simte în modul în care ai povestit. 
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 DV: Da, nu am de ce să mint. Mie nu îmi este rușine de originile 

mele, nu sunt rușinoase și nici de condiția mea, nici de familia mea. 

Ba dimpotrivă, eu sunt fericită că am putut să trăiesc așa. 

DF: Ai rămas singurul copil răsfățat al familiei? 

DV: A venit după 6 ani și vărul meu, dar tot pe mine m-au iubit 

mai mult. 

DF: Din păcate, Daniela, jumătatea de oră a trecut foarte repede, 

dar nu ne luăm rămas bun pentru că suntem în Magia Crăciunului și 

de fiecare dată în preajma sărbătorilor parcă timpul are alte 

dimensiuni, parcă noi suntem mai buni și parcă ne dorim fiecare câte 

ceva. Daniela Vlădescu ce își dorește de Crăciun? 

DV: Veți spune că sunt ipocrită, dar întotdeauna, dacă mi s-ar 

spune să îmi pun o dorință, niciodată acea dorință nu se referă la 

mine. Eu doresc să nu mai existe suferință, să nu mai am motive 

să văd suferință și atunci doresc ca lumea să fie mai bună, dar 

probabil că o doresc tot pentru mine, pentru confortul meu care 

îmi lipsește. Îmi lipsește, pentru că văd că oamenii s-au înrăit, 

pentru că văd suferință, văd că în loc să fim buni suntem răi, în 

loc să fim calzi suntem cruzi, în loc să fim generoși suntem 

egoiști. Mi-aș dori ca lumea să fie mai bună ca și eu să trăiesc mai 

liniștită. Cred că până la urmă tot egoistă sunt și eu pentru că vreau 

să fiu liniștită și atunci mi-aș dori ca toți oamenii să se uite în jurul 

lor și să poată să facă un lucru bun, nu neapărat în fiecare zi, dar 

să spunem că „am ajutat un om, o dată” sau că „am ajutat un 

animal”. Este atât de ușor să ajuți și să faci o faptă bună și cu 

siguranță, dacă ești pragmatic, îți va aduce totuși un capital de 

mulțumire, de energie pozitivă, poate și de recompensă undeva 

acolo Sus. Acolo lucrurile acestea nu se pierd, se transformă și vin 

asupra noastră dacă sunt bune. Și dacă sunt rele vin asupra 

noastră; chiar dacă îmi este bine că am făcut azi un lucru rău și 

sunt fericit, lucrul respectiv o dată și-o dată se întoarce împotriva 

mea. Cel mai important este să faci un lucru bun o dată. De 
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sărbători să încercăm toți să facem un bine, un bine cuiva care are 

nevoie, indiferent că este om, că este animal, că este plantă, orice.  

DF: Îți mulțumim pentru prezența ta aici la Alba TV, îți dorim 

ca tot ceea ce îți dorești să se îndeplinească, îți dorim multă 

fericire și spor în toate pentru că de sporul tău ne bucurăm noi și 

îți dorim cât mai multe prezențe pe scenele din Alba Iulia (aceasta 

tot pentru noi, ca să ne faci o bucurie). 

DV: Și pentru mine, tot și pentru mine! 
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PAȘAPORT CULTURAL  
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Fabrica de clădit destine: Colegiul „Horea, Cloșca și 

Crișan” în an de centenar – cu Valer Cerbu 

 

DF: Bun găsit, doamnelor și domnilor. Un prim „Pașaport 

cultural”  va merge în cele ce urmează spre o instituție etalon de 

educație din România. Invitatul meu este domnul director Valer 

Cerbu, de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din 

Alba Iulia. Bine ați venit la noi.  

VC: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația la dialog.  

DF: Astăzi colegiul condus de dumneavoastră este în straie de 

sărbătoare, la împlinirea a 100 de ani de la înființare, o vârstă 

frumoasă și un destin început cu o mână de elevi la Liceul „Mihai 

Viteazul”.  

VC: Într-adevăr, au fost atunci 106 elevi și 6 profesori.  

DF: Adevărate pagini de istorie. Iată ce bilanț! Au trecut de 

atunci atâția ani, dar au fost și o multitudine de transformări. Vă 

propun să rememorăm pentru început etapele prin care a trecut 

colegiul, până la denumirea de astăzi și până la sediul pe care îl 

are în prezent. 

VC: Ideea înființării acestui liceu a prins contur imediat după 

Marea Unire. Prin 2-3 decembrie 1918 deja se discuta despre 

fondarea unui liceu românesc, de stat, în Alba Iulia. Înființarea 

efectivă a liceului s-a realizat în 19 februarie, anul următor. Inițial 

el a funcționat pe Strada Primăverii (unde în acest moment este o 

grădiniță), unde înainte fusese școala maghiară de stat. Practic 

această școală maghiară s-a transformat în liceul de stat românesc, 

devenind primul liceu românesc de stat înființat în Transilvania 

după Marea Unire. După aceea au mai fost înființate Liceul 

„Emanoil Gojdu” din Oradea, Liceul „Dragoș Vodă” de la Sighetul 

Marmației, un alt liceu în Șimleul Silvaniei și așa mai departe. În 

acea vreme, colegiul nostru se numea Liceul „Mihai Viteazul” și 

era un liceu exclusiv de băieți, pornind cu efectivul de elevi și 
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dascăli amintit anterior. Dar, în anul următor se ajunge undeva la 

un efectiv de peste 200 de elevi, motiv pentru care sediul devenise 

impropriu pentru desfășurarea activității, așa că liceul a fost mutat 

pentru un an în sediul actualei Școli Nr. 3, azi Școala Generală 

„Avram Iancu” aflată în zona gării. După încă un an, numărul de 

elevi depășește 300, clădirea devine din nou neîncăpătoare sălile 

fiind și destul de mici în clădirea respectivă, așa că liceul este mutat 

din nou în sediul actualului Liceu de Artă (Liceul „Regina Maria”). 

Aici a funcționat până în 1939 când s-a terminat construcția clădirii 

actuale. Construcția edificiului a început încă din 1921, dar din 

cauza problemelor mari, economice, de după război, s-a trenat 

finalizarea acesteia. Terenul avea atunci 4,7 ha, suprafață donată de 

o familie din Alba Iulia special pentru construirea acestui sediu. 

Liceul a cunoscut o dezvoltare absolut extraordinară în perioada 

dintre cele două Războaie Mondiale când funcționau societăți de 

lectură (pe ciclul inferior și pe ciclul superior), societăți religioase 

(ortodocși, greco-catolici), funcționa un muzeu ... 

DF: Aruncându-mi privirea pe istoricul liceului am văzut că 

absolut toate domeniile aveau structură extrașcolară, extra-

curriculară cum i se spune acum. 

VC: Exact. Nu era nici o disciplină care să nu fie acoperită, 

inclusiv livadă, spațiu pentru grădinărit, în curte aveau absolut tot 

ce trebuie. Inclusiv orchestră simfonică. Au fost niște oameni 

extraordinari cu o gândire foarte bună.  

DF: Și revistă... 

VC: Revista „Gând tineresc” ce apare neîntrerupt până în prezent. 

La fel Anuarele liceului, trupa de teatru, cenaclul și așa mai 

departe. Absolut toate disciplinele aveau o continuitate în mediul 

practic, aplicativ. Exista o corelare foarte bună între teorie și 

aplicații. În plus aveau profesori invitați – germani, francezi, 

italieni – pentru a lucra cu elevii. Putem spune pe bună dreptate 

că a fost o perioadă de reală efervescență culturală.  
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DF: Și deschidere culturală. Poate că atunci era o deschidere 

mult mai mare spre Europa decât acum. Întâmplător, răsfoind 

niște documente pentru o lucrare, la un moment dat am descoperit 

gândurile unui profesor italian care a predat aici și care vorbea 

foarte frumos la adresa colegiului, a elevilor, a orașului și a 

dascălilor români de la școală.  

VC: Într-adevăr. După 1939 liceul se mută provizoriu (pentru 

că încă nu era totul organizat) în noul sediu, dar imediat după 

aceea vine războiul (n.r: Al Doilea Război Mondial), iar liceul se 

mută înapoi în vechea clădire, pentru că cea nouă este preluată de 

către trupele sovietice care o transformă în spital de război. În una 

dintre fotografiile păstrate din acea epocă se văd soldații și medicii 

pe scările clădirii. Am adus cu mine și o fotografie în care se vede 

cum a rămas clădirea timp de 10 ani. Nu avea nici ferestrele puse 

măcar iar în partea stângă a ei se pot vedea chiar și niște crengi de 

copaci care ies pe geam. Deci a rămas o perioadă lungă în 

paragină. Clădirea este una de tip monumental și construită cu 

dedicație pentru a fi liceu acolo.  

DF: Spuneați dumneavoastră la un moment dat că ați descoperit 

urmașii arhitecților care au proiectat clădirea. Era o poveste 

frumoasă... 

VC: Este același arhitect care a proiectat și Primăria Bucureștiului. 

De aici și asemănarea dintre cele două edificii, cel puțin la interior, 

holul central.  

DF: Mie mi s-a părut interesantă povestea legată de acest 

arhitect, pentru că îmi spuneați atunci că el a gândit în cele mai 

mici amănunte inclusiv culoarea și decorul, ceea ce este foarte 

important.  

VC: Clădirea era prevăzută și cu sală mare de festivități, având 

în jurul a 1000 de locuri, o veritabilă sală de spectacol, după câte 

am văzut în proiectul liceului, dar care din păcate nu s-a mai putut 

construi. Liceul era gândit ca un fel de centru al orașului, iar de 

jur-împrejur (pe planul vechi de sistematizare) era o șosea 
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circulară de unde porneau ca niște raze străzile către Catedrală, 

către Mamut, către diverse direcții. Foarte interesant. Tot în 

perioada interbelică s-au stabilizat profesorii. Ei primeau un loc 

de casă în Alba Iulia și erau ajutați cu elevii să-și construiască 

locuința. Erau de asemenea ajutați cu alimente și cu haine. Editurile 

erau obligate, am găsit aspectul acesta în arhivă, să trimită gratuit 

orice publicație de specialitate fiecărui profesor.  

DF: Iată de ce, acea perioadă poate fi numită o „epocă a 

luminilor”, fiind cea mai mare dezvoltare a învățământului.  

VC: Da, este o epocă de referință pentru școala românească.  

DF: Când a devenit mixt liceul? 

VC: O, mai este până atunci. Dar perioada până la varianta mixtă 

este poate cea mai interesantă pentru că elevii și profesorii liceului 

au fost implicați în mișcări de rezistență anticomunistă. Unii dintre 

ei au fost condamnați la închisoare până la 20-25 de ani. Avem în 

prezent și plăci pe școală care amintesc aceste momente precum și 

două publicații scoase, legat de această perioadă. În perioada aceea 

liceul își pierde numele, se depersonalizează și devine școală medie 

de băieți, iar în 1959 se unește cu liceul de fete, care funcționa în 

actuala clădire a universității, cu Liceul Majláth, iar din acel 

moment el devine mixt. Fetele fuseseră primite și înainte, doar că 

în regim de învățământ particular, cu taxă. Pe vremea aceea acest 

statut se numea „ordinar”. După unire și transformarea în liceu mixt 

a fost denumit „Horea, Cloșca și Crișan”, după aceea a primit 

denumirea de Liceul de Matematică-Fizică „Horea, Cloșca și 

Crișan”.  

A fost o perioadă destul de interesantă, pentru că după decăderea 

aceea bruscă pe care a avut-o liceul după anul 1948, încet-încet, 

prin anii 1970 el revine la școala de elită care era înainte. Anii 1970 

au fost o perioadă de înflorire fantastică pentru liceu, avea niște 

oameni minunați, dascăli dedicați total. Ceva incredibil! La acestea 

mai trebuie să adăugăm și tehnologizarea potrivită epocii de atunci, 

care era de asemenea de top. Tot atunci s-au introdus o multitudine 
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de specializări tehnice, au apărut inginerii în liceu și deci oarecum 

s-a diluat partea de învățământ teoretic. Dar exigențele au rămas la 

cotele cele mai înalte, cu diferența că ponderea era pe învățământul 

tehnic și nu pe cel teoretic, umanist. Dar și clasele umaniste erau 

niște clase absolut incredibile. În 1995 liceul primește denumirea 

de Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan”, iar în 1998 i se adaugă și 

titulatura de „Național”.  

DF: Iată că aveți practic, două aniversări: 100 de ani de 

existență și 20 de ani de Colegiu Național. 

VC: E o școală care are un spirit aparte, e ceva care atrage pur 

și simplu.  

DF. Asta doream să vă întreb. În lumea asta nebună care a 

scăzut mult nivelul de calitate în învățământ, cum ați reușit să 

păstrați ștacheta acolo sus? 

VC: Nu știu dacă e chiar adevărată scăderea aceasta a nivelului... 

DF. Eu vă spun că e foarte adevărată. Și vorbesc la modul 

general, nu mă refer la colegiul condus de dumneavoastră.  

VC: Sigur, la învățământ în general mă refeream și eu. Poate 

pare că a scăzut nivelul exigențelor, dar cred că trebuie să ne 

adaptăm la realitatea contemporană. În principiu, dacă tot intrăm 

în zona aceasta, foarte scurt, ca o paranteză, în momentul în care 

predăm aceleași programe din 1996 încoace, neschimbate, iar pe 

de altă parte avem internetul cu informația up-datată zilnic, 

evident că se creează o discrepanță între ceea ce predăm noi și 

ceea ce văd elevii. De aici probabil că apare și plictisul la 

informația pe care profesorul o furnizează, poate și un pic de 

blocaj. Dar în momentul în care copilul descoperă ceea ce dorește 

să facă, atunci garantat că merge foarte-foarte bine. Pe vremea 

când eram în liceu, descopeream lucrurile împreună cu profesorii 

mei, la școală, fiind singurul loc în care mă puteam informa. Și 

desigur la bibliotecă. Dar azi lucrurile s-au schimbat.  
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DF: Să știți că mai umblăm și noi prin școli, domnule director, 

mai vedem și noi niște lucruri și vreau să vă spun că în foarte multe 

școli nu mai există nici respectul față de carte și față de dascăl, din 

păcate. Or pe vremea noastră, îmi amintesc, la propriu tremuram 

de emoție, exista un respect deosebit față de oamenii care erau la 

catedră.  

VC: Nu știu dacă într-adevăr e normal să tremurăm în fața unui 

profesor.  

DF: Nu trebuie să tremurăm, dar trebuie să îl respectăm. 

VC: Sigur, dar respectul e altceva, nu tremuratul, nu faptul de 

a accepta cu obediență ceea ce ne spune chiar dacă nu înțelegem.  

DF: Tremuram de emoție... 

VC. Ooo! De emoție pozitivă bănuiesc... 

DF: Da-da, nu de frică, ci din respect.  

VC: Generațiile de acum sunt mult mai pragmatice decât noi. 

Plus că oportunitățile pe care le au ei nici nu se compară cu ceea 

ce ne permiteam noi pe vremuri. Noi știam un singur lucru: că 

învățatul este singura șansă. Fără școală nu exista viitor. Era deci 

singurul lucru pe care îl puteam face bine în continuare.  

DF: De unde și vorba „ai carte – ai parte”.  

VC: Eu mă gândeam așa cu groază pe vremea când am terminat 

liceul, la finele anilor '70, că dacă nu intru la facultate mă voi duce 

în armată, care dura 1 an și 4 luni. După acest interval de pauză, 

foarte greu mai reveneai ca să poți intra la admitere. Deci era mult 

mai dificil atunci.  

DF: Adevărul e că existau niște filtre de selecție foarte dese și 

foarte grele. Noi am prins și examen de treaptă (între clasa a 10 

și clasa a 11-a; n.r.) 

VC: Și totul mergea piramidal, o ierarhie meritocratică verificată 

și testată la fiecare treaptă. Acum totul merge liniar: câți absolvă 

clasa a 8-a atâția intră și apoi termină liceul. Faptul că mai puțini 
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iau bacalaureatul, e cu totul altă discuție. Apoi aceeași logică 

liniară, toți care își iau bacalaureatul au locuri la facultate. La noi 

exista admiterea în liceu, treapta dintre clasele 10-11, bacalaureatul, 

și respectiv admiterea la facultate. Și chiar dacă se dădea examen 

de admitere, deci ajungeau la facultate doar cei mai buni dintre cei 

mai buni, chiar și așa nu terminau toți facultatea, fiindcă se făcea 

școală serioasă și grea. Deci iată, erau multiple filtre de cernere a 

oamenilor, de aceea școala pe atunci era cu adevărat grea, dar și 

valoroasă.  

DF: Dar să revenim la momentul sărbătorii școlii noastre. 

VC: Fără să vrei totuși, când vorbești de o școală trebuie să 

vorbești despre astfel de detalii și comparații.  

DF: Adevărul e că trezește multe nostalgii în sufletul multora 

dintre absolvenți. După ce au apărut în presă anunțurile cu 

Sărbătoarea Centenarului și programul acesteia, l-am difuzat pe 

rețelele de socializare și am rămas uimită că din toate colțurile 

lumii, foști colegi de-ai noștri, și bănuiesc așa s-a întâmplat la 

fiecare generație, au pus acolo un emoticon cu o lacrimă - dovadă 

că trecerea prin colegiu a fost frumoasă și de neuitat.  

VC: Cred că cei 4 ani de liceu sunt cei mai frumoși ani din viața 

noastră.  

DF: Așa este. Plini de amintiri care rămân pentru totdeauna. 

Mai frumoși chiar decât cei din facultate.  

VC: Da, pentru că aici începi să te formezi ca om, treci de la 

copilărie spre maturitate, e perioada de căutări, de găsiri, de 

regăsiri, emoții, nebunii, dragoste, nonconformism, lipsa grijilor. 

DF: Plus prieteniile acelea care dăinuie peste ani.  

VC: Prieteniile din liceu și care dăinuie pentru tot restul vieții 

sunt printre cele mai frumoase prietenii pe care le are un om în 

viața lui. Iar dovadă sunt întâlnirile acestea la 10-15-20 de ani de 

la absolvire, sau chiar 60 de ani.  
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DF: Tare aș vrea să fiu în pielea dumneavostră la aceste 

întâlniri, unde protocolul cere să fiți prezent, mai ales la cele de 

60+ de ani, foarte emoționante. 

VC. Sunt cele mai frumoase și emoționante. Efectiv te încarcă 

pozitiv toate aceste întâlniri, mai ales când vezi ce spirit tânăr au 

oamenii aceștia.  

DF: O imagine foarte frumoasă am văzut răsfoind fotografiile 

pe care mi le-ați trimis, o imagine care pentru mine a rămas 

impregnată pe retina memoriei. Era liceul nostru pe fundal, iar în 

față o turmă de oi cu un ciobănaș. O imagine idilică, o minunată 

radiografie a relației dintre cultura tradițională și învățământul 

modern de înaltă clasă.  

VC: Într-adevăr. Aici unde este astăzi Casa de Cultură exista 

un câmp atunci. Eu am prins acele vremuri.  

DF: Și eu am prins acel câmp, dar nu mai doresc să îmi amintesc. 

VC: Nu cred!  

DF: Ba da! Am prins și câmpul și lucrările de la Casa de 

Cultură. Era lan de porumb aici.  

VC: Iată aceasta este poza, care mai cuprinde și un obelisc și a 

fost surpriză în timpul unei parade care aniversa un număr de ani 

de la încoronare, nu mai știu să vă spun exact câți.  

DF: Poza este superbă și se află în topul preferințelor mele.  

VC: Într-adevăr și mie îmi place foarte mult deopotrivă fotografia 

cât și monumentalitatea clădirii.  

DF: Și lumea normală de lângă ea. Dar să revenim și să amintim 

că majoritatea absolvenților colegiului dumneavoastră nu numai 

că au ajuns în cele mai ciudate colțuri ale lumii, dar au ajuns în 

unele dintre cele mai importante instituții și posturi cheie, în 

aproape toate domeniile. Mă uitam la prima ediție a „Liceenilor 

odinioară...” (am înțeles că acum se tipărește ediția a II-a) și pur 

și simplu mi se tăia respirația citind acolo niște nume despre care 
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auzisem prin cursurile de la facultate, neștiind la vremea aceea 

că sunt absolvenți de aici.  

VC: Eu am umblat foarte mult prin țară, prin natura meseriei 

am multe colaborări pretutindeni, și în fiecare oraș unde ajung, 

găsesc pe cineva care este absolvent de HCC sau a avut părinți 

absolvenți aici, mătușa sau un unchi au fost profesori la HCC etc. 

Deci oameni care au legături directe sau indirecte cu colegiul. 

DF: Asta fără să mai punem la socoteală că este un reper 

geografic colegiul, pentru că dacă discuți cu cineva te întreabă: 

„cam pe unde stai față de HCC”? Deci a devenit un veritabil 

reper local, cultural, turistic etc. Colegiul este deopotrivă o 

pagină de istorie, una de cultură și una din viața fiecăruia dintre 

noi cei din Alba. Îmi aduc aminte un dialog pe care l-am avut cu 

profesorul de matematică din facultate (clujean get-beget), care 

după ce mi-am expus subiectul pe tablă m-a întrebat de unde și 

unde am studiat și când i-am spus că am studiat la Liceul „Horea, 

Cloșca și Crișan” din Alba Iulia mi-a răspuns că dacă știa nici 

nu mă mai asculta. Deci iată ce însemna marca de prestigiu a 

unui colegiu, transmisă prin elevii liceului în alte medii.  

VC: Într-adevăr, cum bine ați spus, colegiul este o marcă în 

acest moment și oriunde spui HCC imediat face lumea conexiunea 

cu educația de înaltă clasă.  

DF: Iar aceste performanțe au fost mereu recunoscute de-a 

lungul timpului prin vizite, premii, distincții. Haideți să trecem în 

revistă unele momente de genul acesta, pentru că și ele fac parte 

din istoria liceului.  

VC: Liceul a fost vizitat încă din perioada interbelică de 

miniștri, și ai culturii, și ai învățământului, cum se numea pe 

vremea aceea, de câteva ori. Era tot timpul în vizorul ministerului 

pentru că pe de o parte se și întâmplau lucruri foarte bune aici, dar 

se și dorea terminarea clădirii și mutarea liceului, aceasta fiind o 

școală simbol pentru România. Apoi, am avut vizita președintelui 

Nicolae Ceaușescu, în 1970. 
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DF: Cu ocazia sărbătoririi a 2000 de ani de atestare documentară 

a orașului Alba Iulia. Îmi amintesc și eu că au fost manifestări 

foarte ample, iar colegiul a fost prins și el în organizarea acestora.  

VC: Nici o altă școală nu a mai fost inclusă, deci colegiul a 

participat exclusiv. Ulterior, după anii 1990, am primit vizita 

președintelui Emil Constantinescu, a președintelui Klaus Iohannis, a 

mai multor ambasadori, secretari de stat, deci multe personalități 

din zona politicului au trecut pe la noi.   

DF: Constatăm că practic nu prea v-au scăpat președinții de 

la vizite.  

VC: Personalităților politice amintite mai sus li se adaugă 

desigur numeroase personalități științifice și artistice care ne-au 

vizitat, precum și mulți care se întâlnesc sau chiar lucrează în 

prezent cu elevii. Pentru că până la urmă cel mai important lucru 

nu este vizita în sine, că vine cineva să ne vadă, ci contactul direct, 

să discute, să interacționeze cu elevii, pentru că fiecare personalitate 

care vine în școală este un model. Noi asta urmărim prin aceste 

vizite, să le arătăm modele demne de urmat.  

DF: Câți ani de management aveți de când sunteți dumneavoastră 

la conducerea colegiului? 

VC: Din 2000.  

DF: V-am întrebat pentru că în acești ani desigur că au terminat 

câteva generații, mai exact 19. Există un vârf de lance de când 

manageriați liceul, există o generație de aur? 

VC: Fiecare generație are specificul ei. În anumiți ani predomină 

spectrul științificului (să-i spunem așa), adică avem rezultate 

fantastice în zona științei, cum a fost de exemplu și anul trecut 

(2017, n.r.) cu robotica (n.r. Echipa de robotică XEO a Colegiului 

Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a reprezentat 

România la Campionatul Mondial FIRST USA care a avut loc la 

Detroit. Echipa de liceeni a câștigat premiul I la Inspire Award, în 

cadrul First Tech Challenge (FTC) România, performanță ce le-a 
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asigurat participarea la Campionatul Mondial din Detroit). Există 

apoi ani în care predomină zona umanistă, ani în care predomină 

partea artistică. Deci fiecare generație a contribuit cu ceva la 

edificarea acestei culturi care definește azi liceul nostru. Nu pot să 

spun că a fost o generație de aur. Nici măcar pe vremea noastră nu 

putem spune că au fost generații de aur. Ce înseamnă în fond, în 

prezent, o generație de aur? Atunci se considera că este o generație 

de aur aceea în care absolvenții de liceu intră toți la facultate. Și 

într-un fel acesta este un criteriu prioritar pentru care îi pregătim noi 

în liceu: pentru accederea în învățământul superior. Dar în prezent 

nu mai putem spune că o generație a făcut ceva extraordinar, toată 

generația. Nici nu se poate, statistic vorbind.  

DF: Evident că nu. Dar eu mă gândeam, când v-am întrebat, că 

poate unul dintre elevi s-a remarcat prin realizări extraordinare. 

Să spunem așa, glumind, a ajuns poate președinte în Gabon.  

VC: În fiecare an, în fiecare generație există astfel de elevi 

eminenți sau cu realizări de excepție. Acum luând în serios gluma 

dumneavoastră, avem într-adevăr și absolvenți de-ai noștri implicați 

în viața politică, dar nu foarte mulți. Majoritatea sunt oameni de 

vârf în zona lor de specializare, în profesie.  

DF: Pentru că, din păcate, politicul încă nu e o profesie în 

România, e mai mult amatorism.  

VC: Din păcate! Dar eu cred că totuși, cândva, se va transforma 

într-o meserie.  

DF: Doamne-ajută! Pentru că dacă ne întoarcem în timp, în 

perioada interbelică, erau niște oratori de înaltă clasă.  

VC: Nu cred că trebuie să ne întoarcem chiar în perioada 

interbelică, decât eventual ca mod de a pune problema, de a se 

exprima, de a studia problema. Pe de altă parte, dacă stăm să 

comparăm ce era în anii ’90 cu ce este în momentul de față se 

observă clar o evoluție. Și să ne gândim în câți ani s-au consolidat 

democrațiile din Vest? 
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DF: Nici nu cred că sunt consolidate încă 100%. 

VC: Dar de câți ani au început să se consolideze? Noi ne 

chinuim de abia de 30 de ani și vrem lucrurile peste noapte, dar 

nu se poate așa. Există un mers firesc al istoriei.  

DF: Referitor la mersul istoriei, revin la o afirmație pe care ați 

făcut-o anterior, că acest liceu era un centru ce îmbina foarte bine 

teoria cu practica. În acest moment, ce activități mai au copiii în 

afara orelor de teorie? Cu ce vă lăudați, domnule director? 

VC: Ne lăudăm cu reviste, cu o multitudine de proiecte pe care 

le lucrăm cu elevii, cu foarte multe acțiuni de voluntariat, avem și 

foarte mulți voluntari atestați, de la Crucea Roșie până la o 

diversitate de alte organizații nonguvernamentale, cu formație de 

baschet, de fotbal, de volei, apoi clubul de turism care are activități 

deosebite, revista școlii, roboții, împărțiți în seniori și juniori, 

juniorii lucrând acum cu lego din acesta special, o trupă mare de 

teatru. Deci oferim multe lucruri și diverse astfel încât fiecare 

copil să poată să-și găsească locul potrivit, doar să dorească, 

pentru că nu e bine să forțezi, sub nici o formă. Avem foarte mulți 

copii talentați care desenează, pictează, fac grafică, o să avem și o 

expoziție zilele acestea și puteți vedea ce lucrări frumoase 

realizează elevii și cât de talentați sunt.  

DF: Abia aștept să intrăm în program și dacă ne-ați putea 

dezvălui unele puncte cheie din cadrul acestuia în avans...?  

VC: Nu aș vrea să dezvălui foarte multe, aș dori doar să vă 

spun că în 11 februarie (2018, n.r.) va fi un moment special la 

Arhivele Statului, instituție cu care noi colaborăm foarte bine.  

DF: Și acolo ați avut voluntari, am participat și eu de câteva ori.  

VC: Într-adevăr, avem o colaborare extraordinară cu ei și vom 

face acolo o expoziție cu imagini și documente care privesc viața 

școlii noastre. Va fi apoi un moment special cu lansările de carte 

ale multor autori recunoscuți de-ai noștri. Acestea sunt chiar niște 

momente foarte emoționante. Apoi iarăși, interesant va fi momentul 
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dezvelirii bustului lui Eugen Hulea, fost director al liceului, o 

personalitate de marcă a culturii românești. Vom avea și un 

moment de pomenire sub o altă formă a foștilor dascăli, un 

moment de aducere-aminte – o să lansăm lampioane, o să fie o 

mare îmbrățișare a liceului.  

DF: Eu am văzut programul, el se află deja difuzat în presă și 

mi-a plăcut foarte mult un moment de organizare a unei întâlniri 

a scriitorilor profesori cu scriitorii elevi. Interesant.  

VC: Avem mulți elevi care scriu, unii deja sunt la a 2-3-4-a 

publicație și e un moment foarte interesant să punem generațiile 

față-în-față, să vedem cum gândesc unii, cum gândesc ceilalți. 

Este o provocare. Mie mi-s foarte dragi copiii de la noi din ziua 

de azi. Sunt foarte preocupați și foarte creativi. Extrem de creativi.  

DF: Dacă n-ar exista dragostea aceasta reciprocă între elevi 

și cadrele didactice și viceversa, nu ar fi performanță. Iar 

performanța a fost măsurată în niște trofee pe care le-ați obținut 

de-a lungul timpului, trofee votate de public, deci nu calculate pe 

algoritmi abstracți ai nu-știu-cui. 

VC: Da, în plus am avut și evaluare externă, de la ARACIS 

(Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior; n.r.). 

DF: Și e o bucurie pentru noi să regăsim colegiul acolo în 

standardele lor de elită.  

VC: Și pentru noi a fost și oarecum surprinzător, ținând cont 

de faptul că noi nu ne putem raporta la nimic: la admitere, la medii 

de absolvire, la medii de bacalaureat, nu avem standarde unitare 

pe profilele diferite din liceu și ca atare nu știi exact pe unde ești, 

care îți e nivelul. Și doar aceste evaluări externe pot confirma. De 

aceea spun că m-a suprins incredibil că am ajuns chiar acolo. 

Evident că toate acestea nu s-ar fi putut realiza fără efortul uriaș 

depus de colegii mei. Și când spun colegi, mă refer la toate 

generațiile, de la cei din 1919 până la colegii actuali. Eu așa percep 
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lucrurile. Toți am fost colegi pentru că am preluat ștafeta unii de 

la alții.  

DF: Mulți dintre ei au fost elevi ai liceului și au devenit peste 

ani dascăli aici, ceea ce mie mi se pare deopotrivă greu și 

emoționant, ca la un moment dat să ajungi în aceeași cancelarie 

cu foștii tăi dascăli.  

VC: În 1987 când am venit eu să predau aici la liceu, mai mult 

de jumătate din sala profesorală era plină cu foștii mei dascăli. Și 

am fost extrem-extrem de stresat. Mi-era și teamă să-i salut când 

am intrat. Dar la un moment dat, doamna Bontea (Dumnezeu să o 

ierte, a fost un dascăl de excepție) – era o masă mare, imensă în 

mijlocul sălii profesorale și eu stăteam pe un scaun undeva lângă 

un perete, pe laterală, în capătul sălii, lângă ușă, pentru că îmi era 

rușine să stau la masa aceea mare cu profesorii – doamna zice la 

o altă colegă: „cred că el ne-a fost elev” (nu mă mai văzuse de la 

absolvire, pentru că nu se împliniseră încă 10 ani de la absolvire, 

ca să ne reunim). După care se uită mai atent la mine și zice: „Vai 

de mine! Vino mai aproape! De ce stai acolo, vino lângă noi. Iată, 

el a fost elevul nostru” – a zis către toată lumea. Imediat lucrurile 

s-au schimbat total, profesorii au venit la mine, m-au salutat, m-

au felicitat, practic m-au primit în familia lor mare a școlii.  

DF: Și eu am trăit o experiență similară când am ajuns să 

predau la colegiul unde învățasem, când vine la mine una dintre 

fostele profesoare, cu care nu mă mai întâlnisem de mult timp și 

îmi spune: „Vai, dragă, dar ce ai crescut!” 

VC: Și e așa un lucru nemaipomenit să îi ai lângă tine, să poți 

în continuare să povestești cu ei.  

DF: Sunt mulți în stele din păcate, dar ceea ce ne-au învățat 

rămâne. Și dincolo de materia strictă pe care au predat-o ca 

dascăli, ne-au fost și părinți, ne-au îndrumat și dincolo de orele 

de școală. 

VC: Au fost niște modele, într-adevăr.  
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DF: La un moment dat, cu domnul Aurel Pantea, care ne-a fost 

profesor, am ajuns colegă de serviciu, ba mai mult, i-am fost și 

șefă la un moment dat, dar mă comportam exact ca la clasă, pur 

și simplu mă simțeam din nou eleva dumnealui. Sunt situații de 

viață extraordinare și n-am prididit să-i spun, de câte ori ne 

întâlneam, că locul unde am ajuns într-o anumită etapă a vieții 

mele se datorează școlii, inclusiv domniei sale, și evident întregului 

corp profesoral de la care am învățat și multe lucruri de viață, nu 

doar din disciplina respectivă, predată.  

VC: Fiecare a edificat ceva în noi, a pus ceva care a rămas 

acolo pentru totdeauna.  

DF: Dovadă că, iată, peste ani, de abia așteptăm întâlnirile, 

deabia așteptăm revederile și vin colegi din toate colțurile lumii 

la aceste reuniuni și sună cu un an înainte ca să își poată 

programa concedii, zboruri și alte asemenea lucruri necesare.  

VC: Da, și ne roagă să punem într-o anumită perioadă, pentru 

că vin din Canada, din Australia, din SUA și doar atunci pot să își 

ia liber, dar nu vor în ruptul capului să rateze evenimentul și 

pentru că vin la mai multe întâlniri, atunci programăm din oră-n 

oră câte o întâlnire.  

DF: Acesta este și motivul pentru care programul manifestărilor 

de anul acesta va fi foarte dens, cu siguranță că mulți dintre foștii 

elevi se întorc la colegiu în aceste zile și că este realmente o 

sărbătoare a învățământului din Alba Iulia și îmi doresc foarte 

mult să ne bucurăm cu toții de această mare sărbătoare care nu 

e doar a dumneavoastră, e a tuturor, a întregii noastre comunități.  

VC: Chiar și dincolo de comunitate, pentru că școala noastră 

este și un simbol al învățământului românesc și atunci ea devine 

o sărbătoare a învățământului, nu doar a unei instituții. De aceea 

și manisfestările incluse în program merg pe normalitate, deci nu 

e nimic acolo care să epateze, care să iasă din comun. E ceva ca 

între prieteni. Noi așa am gândit-o ca o activitate de suflet, fiecare 

activitate inclusă în program să fie ceva frumos, cald și fără 
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festivisme ieftine. Spiritul de sărbătoare să vină din noi, din 

atitudinea și din ceea ce simțim fiecare.  

DF: Care este pulsul acum în liceu, când lumea se pregătește 

de sărbătoare? 

VC: Este unul de normalitate. Fiecare își vede de treabă, 

fiecare știe ce are de făcut. Noi am fost de principiul că trebuie să 

lucrăm, dar să nu se vadă cum se lucrează, bucătăria deci să nu se 

vadă, doar produsul final. În plus să nu stresăm pe nimeni, să nu 

agităm lumea, doar să mergem frumos înainte, liniștiți, pentru că 

până la urmă spiritul sărbătorii e legat de munca aceea pe care o 

facem zi de zi la clasă.  

DF: Domnule director, nu am vorbit încă despre corpul 

profesoral, despre datoria și despre dragostea cu care se întâlnesc 

acolo în cadrul colegiului două „tabere”: elevi și profesori.  

VC: Bine că ați pus ghilimele, pentru că într-adevăr nu sunt două 

tabere, sunt doi parteneri, suntem o echipă. Actul didactic este mai 

mult decât o simplă transmitere de cunoștințe. O transmitere de 

cunoștințe oricine poate să facă, dar actul didactic e ceva care 

implică foarte multă afectivitate, implică să pui foarte mult suflet, 

pentru că elevul simte acest lucru. Până la urmă ca dascăl, te uiți la 

copilul acela ca la copilul tău și încerci să îl înveți cum l-ai învăța 

și pe al tău. Logic, poate îl mai cerți uneori, îl lauzi de multe ori, 

încerci să fii echilibrat în relațiile pe care le ai cu ei. Însă niciodată 

nu suntem două tabere opuse în general. Mai suntem uneori două 

tabere diferite, dar numai cu anumiți elevi și numai din când în când 

și în final se rezolvă toate problemele și apoi devenim buni amici, 

cu unii chiar foarte buni amici. Și cel mai emoționant lucru e când 

peste ani te întâlnești cu un astfel de elev și îți mulțumește pentru 

șansa pe care i-ai dat-o atunci în trecut. Acel „mulțumesc” face mai 

mult decât orișice altceva, pentru că cel mai simplu e să pedepsești. 

E foarte simplu: doar aplici regulamentul rapid, scazi nota la 

purtare, preavize, exmatriculare etc. Repede rezolvi problema. Dar 
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ce faci cu copilul după aceea?! Oare pedeapsa aceea își va atinge 

scopul? Nu.  

DF: Mi-ați ridicat mingea la fileu puțin, spunând că este 

minunat să îți revezi elevii peste ani și când îți mulțumesc te umpli 

de fericire. Dar ce simte un fost elev al colegiului, când trece pe 

holul școlii, prin galeria aceea superbă de tablouri, unde își 

regăsește foști dascăli, sau foști colegi?  

VC: Eu trec zilnic pe acolo dar nu mă uit în sus. Foarte rar mă 

opresc. De obicei mă opresc în fața tablourilor în momentul în care 

vine cineva în școală și caută un tablou anume sau dorim să vedem 

profesori sau vreun fost elev. În rest nu mă uit pentru că îmi creează 

un sentiment de pierdere, nu știu de ce, pentru că acolo în tablouri 

se află atâția oameni care din păcate nu mai sunt printre noi. E 

natural, e normal, e firesc, înțeleg. Însă eu cel puțin tot timpul parcă 

aș vrea să îi am lângă mine și de fiecare dată mi se rupe sufletul 

când aflu că încă cineva ne-a părăsit. Mi se pare nedrept.  

DF: Prin urmare, trebuie să subliniem că nu priviți în sus 

pentru că înseamnă foarte multă emoție, pentru că în galeria 

aceea sunt niște nume grele, foarte grele. Haideți să enumerăm 

câteva dintre ele.  

VC: Da, sunt nume extrem de grele unele, dar cu scuzele de 

rigoare, nu aș dori să enumăr pe nimeni. Pentru că niciodată nu 

poți să fii convins că ai amintit pe toată lumea, totdeauna poți să 

uiți pe cineva.  

DF: Da, dar măcar să spunem nume precum Eugen Hulea, Iosif 

Pervain, Romulus Rusan și așa mai departe, nume de referință.  

VC: Sigur, ei sunt nume de referință, dar există atâția alți 

oameni care au fost vârfuri în domeniile lor: medici incredibili, 

profesori, artiști în diferite domenii... 

DF: Această carte „Liceeni odinioară...” (despre care am 

amintit la începutul discuției noastre și care se va lansa în ediția 

a IV-a deja, adică mereu completată și adăugită și revizuită) 
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enumeră în paginile ei niște nume importante în toate domeniile de 

activitate. Ei sunt brățara de aur a colegiului. Aș mai rememora un 

fapt: la un moment dat, un lanț uman viu a trimis colegiul direct 

în Cartea Recordurilor.  

VC: Într-adevăr. Și vrem să mai facem o îmbrățișare de genul 

acesta în zilele următoare.  

DF: E minunat să îți îmbrățișezi liceul. Imaginea este fabuloasă 

– elevi care își îmbrățișează școala. 

VC: Așa cum și școala îi îmbrățișează de fapt în fiecare zi pe 

ei, pentru că atunci când intră în școală se simt în siguranță, 

protejați, ocrotiți, se simt ca acasă. Și sunt atâția oameni care îi 

aduc la școală. Eu de obicei ajung în fiecare dimineață în jurul orei 

7, 7 și cinci minute. Ei bine, la ora respectivă avem copii care deja 

au ajuns la școală pentru că, ne spun părinții: „mă stresează să 

ajung cu el la 7 la școală, să nu întârzie”. Le place la nebunie 

perioada aceea de la 7 la 8, se întâlnesc, povestesc, se mai ajută la 

teme. La fel și după ora 2, se face 2,30 sau chiar 3 și ei încă sunt 

în școală, pentru că nu au terminat de relaționat unii cu alții.  

DF: Ce structură are astăzi „fabrica” aceasta de profesioniști, în 

ce domenii e specializată? 

VC: Este pe filieră teoretică pură, cu două profile: real și 

respectiv uman. La profilul real avem matematică-informatică și 

științe ale naturii. La matematică-informatică am creat și două 

sub-specializări: intensiv informatică și respectiv intensiv engleză. 

Pe profilul umanist avem filologie și științe sociale, iar pe filologie 

s-au creat iarăși două sub-specializări: bilingv engleză și bilingv 

franceză. Iar clasele de bilingv franceză sunt implicate într-un 

proiect interguvernamental francezo-român (există doar 25 de 

astfel de clase în toată România); ei pot să susțină un bacalaureat 

special bilingv francofon, iar cu diploma respectivă pot să studieze 

în țările francofone. Deci e un fel de bacalaureat internațional, cum 

îi spunea mai demult. Iar pe acest fond general există un suflet al 

școlii (avem mai multe suflete ale școlii, dar aici mă refer la cel 
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cu care dumneavoastră colaborați permanent) și anume CDI-ul 

nostru: Centrul de Documentare și Informare. 

DF: Aveți o specialistă extraordinară și la CDI.  

VC: Da. În plus acesta este primul centru de documentare și 

informare din România, care a integrat resursele bibliotecii într-un 

centru de documentare. Proiectul a demarat în 1999-2000, iar până 

în 2002 a fost evaluat de experții de la Ministerul Învățământului 

Francez, și respectiv de la ministerul de la noi, și dintre toate 

centrele de documentare a primit cel mai mare punctaj din țară, 

fiind printre ultimele care mai funcționau după 2 ani și ni s-a spus 

clar prin martie, că până în octombrie trebuie să integrăm resursele 

bibliotecii în centrul de documentare. A fost o muncă infernală, să 

transformi o bibliotecă într-un centru de documentare și 

informare, care funcționează foarte bine și azi în aceeași structură, 

cu mici modernizări de mobilier și alte detalii logistice sau tehnică 

de calcul. Am reușit atunci, ca din martie să mișcăm 25.000 de 

volume. Vă dați seama ce muncă înseamnă să muți 25.000 de 

cărți, unele care nu fuseseră mișcate de ani de zile, de la 3 metri 

cât aveau înălțime rafturile respective, dar am reușit astfel încât, în 

octombrie am inaugurat primul centru de informare și documentare 

din țară, de această formă, în prezența secretarilor de stat, 

ambasadorului Franței și a inspectorilor generali din România, ca 

să li se arate un model de CDI într-o școală românească. Astăzi 

centrul a devenit un fel de suport pentru aproape orice. Inițial noi 

am crezut că va fi orientat mai mult spre limbile străine, dar iată că, 

în fapt, el oferă resurse pentru toate: matematică, fizică, biologie, 

chimie etc. Practic, acum cred că nimeni nu-și mai poate închipui 

cum ar fi HCC fără CDI.  

DF: La fel cum nimeni nu cred că și-ar închipui cum ar fi HCC 

fără superba sală de sport, fiindcă sala dumneavoastră e un alt 

model pentru colegii și licee.  
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VC: Și pe care multă lume din țară o folosește. Am găzduit nu 

doar competiții naționale, ci și internaționale în ea. Avem o istorie 

incredibilă de activități și evenimente la școala noastră.  

DF: Exact așa cum spuneam, școala dumneavoastră nu este 

doar un spațiu de învățământ, ci și unul cultural, istoric, sportiv 

– multilateral.  

VC: Da, și funcționăm ca o fabrică sau uzină, adică 24 de ore 

din 24, 7 zile din săptămână. Foarte rar școala e închisă.  

DF: Eu cunosc diverse cadre didactice, pensionate, care încă 

vin la colegiu și muncesc acolo, dar din altă postură, însă cu 

aceeași responsabilitate și respect.  

VC: Da. Sunt prezente la toate evenimentele și activitățile și 

mereu îmi atrag atenția să nu cumva să uit să le invit pentru că vor 

să vină neapărat să se implice. Inclusiv de zilele de naștere sau de 

ziua numelui – pentru că la noi există o tradiție ca fiecare angajat 

să dea o gogoașă, o prăjitură sau ceva acolo – vin în continuare și 

serbează cu noi evenimentul.  

DF: De aceea spun, că acești profesori pensionari nu au 

nicidecum sentimentul că nu mai fac parte din viața școlii.  

VC: Dar eu când trebuie să semnez hârtiile pentru pensionare 

am sentimentul că se rupe ceva acolo în suflet, pentru că încă un 

om cu care am lucrat mulți ani, pleacă.  

DF: Însă este îmbucurător că nu pleacă de tot, ci doar în acte.  

VC: Exact, doar în acte, pentru că în realitate ei încă simt că 

aparțin școlii, au foarte profund acest sentiment de apartenență.  

DF: Foarte mulți dintre cei pe care îi cunosc și cu care 

colaborăm și noi aici la televiziune, folosesc mereu aceeași expresie: 

„la noi la școală”. 

VC: Da, ei nu se simt pensionari, ci doar că au o perioadă mai 

relaxată, un fel de concediu mai lung.  

DF: La fel și noi, foștii elevi spunem la fel: „la școala noastră”.  
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VC: Când se întâmplă să merg cu taxiul, mă urc și când mă 

întreabă șoferul unde să mă ducă spun direct din instinct: „la 

școală”. Acesta stă puțin apoi își dă seama: „aha, deci la HCC”. 

Până și pentru ei HCC a devenit sinonim cu noțiunea de școală în 

percepția comunității. Pentru mine „la școală” e de fapt a doua casă.  

DF: De fapt chiar am putea spune că e prima casă, pentru că 

la domiciliu stați mult mai puțin decât la școală.  

VC: Din păcate, da. Fiică-mea a terminat clasa a 8-a și eu din 

clasa întâi până într-a opta nu am fost la nici o deschidere de an 

școlar. Maică-sa mai fugea în anii în care nu avea clasa a 9-a 

(pentru că la clasa a 9-a trebuie să fii acolo, să-i preiei să-i îndrumi 

pentru că sunt mai neștiutori fiind la început), și deci ea fusese de 

câteva ori la astfel de evenimente. Dar la închiderile de an, 

nicicare nu am fost niciodată. Iar când fiică-mea a ajuns în clasa a 

9-a la liceul nostru a zis: „în sfârșit ai participat și tu la festivitatea 

mea de deschidere”.  

DF: Iar în cei 4 ani de liceu ai ei, ați fost practic pentru prima 

dată reunită toată familia și acasă și la școală.  

VC: Așa e, viața noastră este legată printr-un cordon ombilical 

invizibil, de locul de muncă. Și când spun cordon ombilical, mă 

gândesc la sentimentul acela de siguranță pe care îl ai în perioada 

celor 9 luni când ești cel mai protejat, cel mai ocrotit.  

DF: Și ca să facem așa un arc peste timp, ați pornit cu peste 

puțin de 100 elevi și ați ajuns azi la...? 

VC: La 816 elevi astăzi. 6 dascăli la început, 54 în zilele noastre.  

DF: Care predau câte discipline? 

VC: Multe, nu știu să vă spun, pentru că nu am stat niciodată 

să le număr.  

DF: Am vrut să facem o recapitulare pentru că mulți dintre 

părinți nu au termenii aceștia destul de moderni, intrați în 

procesul de învățământ; noi profesioniștii care am lucrat cu ei îi 
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cunoaștem, dar pentru un părinte este bine de spus că o arie 

curriculară cuprinde mai multe discipline.  

VC: În principiu cam știu părinții, și cei care au elevi acum și 

cei care au avut în ultimii ani.  

DF: Mai vin la ședințele cu părinții? Pentru că în zilele noastre 

s-au inventat tot felul de minuni de camere, de transmis la 

distanță, prin internet.  

VC: Da, cum să nu. Desigur că și noi folosim tehnicile moderne, 

avem de exemplu catalogul electronic prin care primesc părinții 

acasă notele, absențele în timpul anului, mediile.  

DF: Aoleu, ce bine că nu era și pe vremea noastră! (glumesc, 

desigur) 

VC: Noi nu făceam prostii, nu fugeam de la școală, nu? 

DF: Nu, nu fugeam, mergeam încet. Era o salcie din aceea 

pletoasă în parc și mergeam încet până acolo... 

VC: Da, se mai întâmpla și la noi. Dar dincolo de glume, eu 

consider că e foarte important ca părintele să fie informat în timp 

real asupra situației copilului lui.  

DF: Și adevărul este că azi sunt mult mai ocupați părinții.  

VC: Exact! Și nu mai putem avea pretenții absurde ca la ora x 

să vină la școală, pentru că omul acela lucrează, nu poate fi scos 

oricând de acolo. Sigur, dacă se întâmplă ceva extrem de grav, 

atunci e normal, dar nu pentru orice. Există lucruri care se pot 

discuta la telefon sau să se facă programare pentru când poate el 

să vină la școală. Mediile le vede, absențele le vede, deci nu mai 

poate spune că nu a știut cât de mult chiulește copilul de la ore. 

Deci interacțiunea e mult mai fluidă sub forma aceasta. Dar 

ședințele obișnuite cu părinții sunt necesare totuși, pentru că acolo 

se cunosc părinții între ei, cunosc dirigintele, are loc și întrevederea 

cu comitetul la nivelul școlii, sunt lucruri pe care părinții trebuie 

să le știe, pentru că una e să afli din presă sau din ce ți-a spus o 
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terță persoană și alta e să participi la discuții direct acolo la școală. 

Acolo întrebăm, răspundem, ridicăm probleme, căutăm soluții 

împreună. Practic ceea ce ne unește este dorința și a noastră și a 

părintelui ca să îi fie mai bine copilului. De aceea și cu ei, cu 

părinții, trebuie să facem echipă.  

DF: Pentru că și părinții contribuie la educația copilului, și 

educarea copiilor este un lucru foarte complex, un lucru de echipă.  

VC: Exact. Iar pe noi ne responsabilizează și faptul că părintele 

ne încredințează un copil, cel mai valoros aspect al vieții lor ni-l 

pune nouă în brațe să avem grijă de el.  

DF: Acum pentru că ne apropiem de final, v-aș ruga, domnule 

director să ne transmiteți un mesaj pentru noi toți, cei care am 

pășit cândva pe scările și prin clasele Colegiului „Horea, Cloșca 

și Crișan”.  

VC: Vă așteptăm în fiecare an, în fiecare zi, în funcție de 

posibilități, să reveniți, pentru că ceea ce ați făcut dumneavoastră 

pentru școală și ceea ce a făcut școala pentru dumneavoastră trebuie 

să se îmbine permanent. Formăm un tot unitar. Noi vă așteptăm de 

fiecare dată cu aceeași dragoste. Și tuturor absolvenților, indiferent 

în care colț al lumii ar fi, le transmit toate cele bune și din nou, vă 

așteptăm cu drag.  

DF: Minunat mesaj. Sper să ajungă la sufletul tuturor așa cum 

a ajuns la sufletul meu și să ne întâlnim cu plăcere la toate aceste 

sărbători legate de centenarul unei mari unități de învățământ, 

mari deopotrivă ca dimensiune, dar și ca valoare. Toți cei care 

am trecut prin colegiu suntem datori să le mulțumim celor care 

trudesc acolo zi de zi și care și-au dedicat și dincolo de norma 

efectivă de lucru, o parte din viața și timpul lor pentru a clădi 

destine, pentru că până la urmă asta faceți acolo.  

VC: Prea puțină lume își face doar meseria, pentru că în fond, 

nu există meserie de dascăl, aceasta este o vocație.  
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DF: Într-adevăr, pedagogia este vocațională, dacă nu ai plăcerea 

de a o face, nu ajungi la sufletul copilului, și nu poți să-l faci să 

se întoarcă spre tine.  

VC: Copilul simte diferența enormă dintre cine practică doar 

ca pe o meserie sarcina de profesor și cine face din vocație munca 

de dascăl. La fel și părintele simte și el. Trebuie să vii cu plăcere, 

de abia să aștepți să vii la școală, să mai stai încă o oră-două după 

ce termini cursurile, să mai povestești cu colegii, să bei o cafea. 

Să te simți ca într-o familie.  

DF: Și chiar există spiritul acesta la dumneavoastră în școală. 

Cel puțin în desele colaborări pe care le-am avut – pentru că nu 

a fost nici un an fără să facem 2-3 întâlniri ale noastre, acolo în 

băncile școlii, cu generațiile actuale – chiar așa ne-am și simțit: 

ca într-o mare familie.  

VC: Încercăm să le creem un sentiment de normalitate la toți 

cei care vin la noi.  

DF: Noi ne simțim foarte bine la dumneavoastră, ne simțim 

mândri că am absolvit acolo (VC: Și eu) și nu numai că simțim 

noi așa, dar ne fac alții să ne simțim mândri și importanți. Vă 

dorim să aveți în continuare generații din ce în ce mai bune, mai 

deschise, mai frumoase, copii cu care să puteți lucra tot mai bine 

și mai ușor. Iar dincolo de acestea vă adresez un călduros „La 

mulți ani!”.  

VC: Vă mulțumesc. Dar apropo de generații, cred că toate 

generațiile sunt deosebite, fiecare e în felul ei, fiecare are o 

caracteristică aparte.  

DF: Încă o dată „La mulți ani!” întregului corp profesoral, 

întregului personal de la Colgiul „Horea, Cloșca și Crișan”, 

precum și elevilor și să vă bucurați de această mare sărbătoare. 

Cu siguranță noi nu vom mai prinde alt centenar, dar ne dorim să 

rămână colegiul la același nivel, la aceeași valoare.  

VC: Vă mulțumesc în numele tuturor.  
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Pedagogie în ritmuri muzicale – cu Ioan Chiciudean 

 

DF: Dialogul nostru de azi este dedicat muzicii clasice, având ca 

invitat o personalitate a culturii din județul Alba, care s-a făcut din 

ce în ce mai remarcată deopotrivă pe scenă, cât și pe plan 

profesional, în pedagogie: domnul profesor doctor Ioan Chiciudean, 

tenor și director al Liceului de Arte „Regina Maria”, din Alba Iulia. 

Bine ați venit la Alba Carolina TV.  

IC: Vă mulțumesc din suflet deopotrivă pentru invitație și pentru 

că sunteți o persoană dragă mie, cu care am parcurs împreună niște 

etape, am crescut împreună profesional am putea spune și nu ne-ați 

uitat niciodată și ori de câte ori ați avut nevoie de Liceul de Arte, 

de diferite momente muzicale sau frânturi, sau tot ceea ce înseamnă 

partea instrumentală, totdeauna am avut o colaborare foarte frumoasă 

cu dumneavoastră.  

DF: Știți, domnule director, prietenii se ajută și lucrurile bune 

se fac în echipă. Iar în județul Alba și în Alba Iulia în special, 

echipa din lumea culturală este formată din câțiva oameni care 

colaborează mult împreună. Iar până la urmă rolul nostru este și 

acela de a promova copiii, valorile noastre de mâine.  

Înainte de a discuta despre Liceul de Arte „Regina Maria”, v-

aș invita să vorbim despre tenorul Ioan Chiciudean, despre primii 

pași pe care i-ați făcut în muzică, despre când s-a produs acel 

declic ce v-a îndreptat spre acest gen muzical și cum a debutat 

drumul dumneavoastră de poveste prin muzica clasică? 

IC: După ce am satisfăcut stagiul militar, în 1993, am primit o 

casetă (așa erau pe vremea aceea înregistrările) în care erau cei trei 

tenori Luciano Pavarotti, Placido Domingo și José Carreras 

interpretând un colaj de piese adunate pentru un concert de Crăciun. 

Mie de mic mi-a plăcut să cânt. Am studiat acasă în familie muzica, 

dar parcă nu îmi găseam linia mea, deși cunoșteam multe lucruri în 

domeniu, cântam la mai multe instrumente. Dar după ce am ascultat 

caseta respectivă m-am gândit că poate ar merita să încerc să văd 
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dacă aceasta e direcția potrivită pentru mine. Pe vremea aceea 

exista Școala Populară de Artă, dar avea altă denumire, nu îmi 

amintesc acum exact cum se numea atunci și am încercat să caut un 

profesor de canto la Târgu Mureș. Eu fiind din Iernut, îmi era greu 

cu naveta de 30 de kilometri. Am căutat un profesor de canto clasic, 

dar nu exista. Era doar o persoană, un profesor deja pensionat, care 

știa ceva, dar foarte-foarte puțin.  

Între timp, prin 1995 am descoperit un prieten de-ai tatălui meu 

din Sibiu. Ei se cunoscuseră la Brașov la corul armatei de atunci. 

Tatăl meu a stat o perioadă în Brașov și a lucrat la armată și acel 

prieten avea ceva elemente despre tehnica vocală, despre canto 

clasic, arii de opere și operete. El mi-a spus să ascult acea casetă 

și pentru primii ani să imit doar, ca să văd despre ce e vorba. Nu 

a durat mult, pentru că după o perioadă scurtă de timp am ales să 

insist foarte mult și intens pe cont propriu. Mi-am cumpărat cărți 

și am început să studiez, ajungând astfel până la un anumit nivel. 

Prin 1998 am cunoscut niște prieteni italieni, am cultivat legătura 

cu ei și am început să merg în Italia, să cânt acolo. Făceam asta în 

mod repetat, mergeam și cântam, apoi veneam înapoi, și tot așa. 

În 2002 m-am înscris la licență la Cluj.  

Dar fac aici o paranteză: prin ianuarie 2002 a fost un spectacol 

la Teatrul Național de Operă din Cluj unde am avut un rol, în 

cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, student 

fiind. La finalul lunii ianuarie mă sună domnul director al Liceului  

de Muzică și Arte Plastice „Regina Maria”, cum se numea el în 

acea vreme și mă roagă dacă pot să merg până la Alba Iulia. El era 

cu domnul Gheorghe Burz, inspectorul de specialitate, de muzică. 

Întâmplător eu chiar eram atunci în oraș cu ceva treburi așa că ne-

am întâlnit chiar la liceu. Spre surprinderea mea mi-a propus ca 

din semestrul II să vin să predau canto clasic acolo la ei. I-am cerut 

puțin timp de gândire, pentru că tocmai atunci, prin februarie, 

trebuia să merg să cânt în Italia. Dar am revenit în țară cu ocazia 

sărbătorilor pascale, prin aprilie și după aceea m-am dus la liceul 

de muzică să predau acolo. Și am continuat până în ziua de astăzi, 
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timp în care am finalizat studiile, m-am titularizat, am mai făcut 

un master.  

DF: Iată cum de la o audiție muzicală pașii s-au îndreptat spre 

un hobby, continuat cu studiu la o școală populară de artă, pentru 

ca dintr-odată hobby-ul să devină profesie. Ați rostit două nume 

care ne leagă și pe noi de altfel, nume care practic v-au marcat 

începutul carierei: Gheorghe Burz și Stelian Feraru, doi oameni 

de excepție, oameni de cultură care au marcat puternic domeniul 

cultural al județului Alba, prin care și noi ne-am cunoscut și am 

reușit împreună să promovăm spectacole de calitate și copii 

minunați. Și aici vine rândul meu să fac o paranteză, deja de-

acum invitându-vă alături de fiica dumneavoastră care vă calcă 

pe urme, o talentată tânără muziciană din Alba Iulia, la o viitoare 

emisiune, undeva prin luna iunie, lună dedicată desigur, copiilor. 

Ați vorbit de drumurile în Italia, ați fost apoi și în Germania, dar 

aceste drumuri s-au făcut tot prin punți de prietenie. Ați avut 

acolo numeroase concerte și poate nu ar fi lipsit de interes să 

vorbim despre câteva spectacole la care țineți foarte mult și ale 

căror afișe le-am văzut în cabinetul dumneavoastră de lucru.  

IC: Da. Unul dintre numele pe care trebuie să îl amintesc în 

primul rând este domnul Mihai Hristu. Dânsul avea o televiziune la 

București – Orfeu TV – iar în cadrul acelei televiziuni avea o 

emisiune sub forma tinerelor talente în clubul micului Orfeu, ceva 

de genul acesta. Emisiunea mergea pe două paliere: avea o parte 

care se desfășura la Palatul Mogoșoaia, iar cealaltă se desfășura la 

Domeniile Ostrov. La Palatul Mogoșoaia desfășura evenimentele 

(tot așa, filmate de televiziune) pe partea de instrumente, adică 

muzică instrumentală, iar emisiunile pe parte vocal-instrumentală 

le desfășura la Domeniile Ostrov, unde într-adevăr, locația era puțin 

mai mică, dar totul era foarte bine organizat. L-am cunoscut cred 

că la Iași, în câteva concerte, dânsul m-a remarcat în timpul 

doctoratului meu la Iași, în perioada 2012-2015, iar în 2016 am avut 

concertul cu elevii mei și cu marea pianistă Valentina Popovciuc, 

pe care, așa a vrut Dumnezeu, să o cheme acasă și nu mai este 
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printre noi. Și vreau să fac aici o remarcă: am cântat mult în Italia, 

în Austria, în Germania și în multe alte țări din Europa și pot să vă 

spun că azi foarte greu mai găsești o pianistă ca Valentina. 

DF: Minunată doamnă, am avut prilejul și eu să o ascult. Și 

dânsa era profesor la Liceul de Arte.  

IC: Am cântat împreună la multiple evenimente. Ea, desigur, avea 

deja o cultură vastă în domeniul corepetiției și acompaniamentului, 

deoarece a fost mult mulți ani corepetitor la teatrul de la Galați, la 

București. Era cunoscută de asemenea în Republica Moldova. 

Simțea totul la nivel de detaliu și venea cu niște idei față de care 

eu pur și simpu rămâneam fascinat.   

DF: Dincolo de ideile ei geniale a și găsit terenul propice, 

pentru că și dumneavoastră, domnule director, sunteți un om 

căruia îi place să încerce experiențe noi, lucru care s-a văzut și 

în cariera dumneavoastră, unde ați încercat întotdeauna să 

aduceți proiecte absolut noi. De unele am beneficiat și eu – și vă 

mulțumesc încă o dată pe această cale, plus că n-am avut curajul 

necesar să intru și în altele.  

IC: Îi mulțumim amândoi Celui de Sus! 

DF: Ați adus un suflu nou prin felul în care populația se poate 

apropia mai mult de acest gen muzical, care nu este deloc unul 

ușor, dar ați reușit prin proiectele dumneavoastră să atrageți cât 

mai mult public. În afară de spectacolele din Europa, ați avut 

numeroase proiecte în România, despre care vă invit să ne vorbiți 

în continuare.  

IC: Înainte de a povesti despre proiecte, ca să nu uit, atunci la 

București am fost invitat cu elevii clasei mele de canto, și nu 

numai. Apoi în 2009 am avut cred că cel mai mare proiect, să-i 

spun așa, în care am strâns de la diferite evenimente, cu elevii 

clasei de canto, 14 bilete la Scala di Milano, la premiera Le Nozze 

di Figaro, unde am mers și am stat o săptămână cu toți elevii de la 

canto clasic de la noi de la liceu. Am vizitat Scala, am vizitat 
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Milano, am văzut repetiții, deci am încercat să îi duc să simtă 

spiritul acestor tipuri de evenimente și felul cum se organizează la 

vârful de lance, să învețe de la cei mai buni dintre cei mai buni.  

DF: Acesta fiind visul oricărui muzician, să ajugă la Scala di 

Milano.  

IC: Exact. Apoi am fost în concerte la Viena, aici ne-a ajutat 

foarte mult domnul inspector Gheorghe Burz și băiatul dânsului, 

basul Liviu Burz. Chiar pot să vă spun că anul trecut a fost un caz 

umanitar (dar nu vreau să nu dau nume), o doamnă profesoară din 

zona Câmpeniului, foarte-foarte bolnavă ajutată de dânșii. 

DF: Familia Burz are rădăcini în Câmpeni, iar basul Liviu Burz, 

de la Opera din Viena ne-a fost invitat aici la Alba Carolina TV. El 

este un om cu o deschidere extraordinară și un om cu suflet foarte 

mare. Foarte mulți dintre elevii dumneavoastră și dintre cadrele 

didactice au beneficiat de ghidajul domnului Liviu Burz și de vizite 

făcute la Opera din Viena.  

IC. Și nu numai. Eu când am fost la Viena și am cântat acolo, 

în 2002 la Schönbrunn unde am avut un concert, am fost ajutat la 

întoarcere cu un autocar plin de instrumente plus vreo 10 cutii din 

acelea mari de banane, pline cu donații de partituri de la ei. De 

asemenea, peste vreo săptămână va reveni aici la noi și va aduce 

o serie de instrumente foarte valoroase pentru Liceul de Arte. 

Aseară doamna profesoară Mariana Lungu a concertat la Clubul 

Lions, cu care avem un parteneriat și ei deja ne-au cumpărat trei 

instrumente pentru liceu, două viori și o violă și au dat deja 

comandă pentru un contrabas, care costă foarte-foarte mult. Eu 

pur și simplu m-am blocat când am văzut suma. În plus, dânșii ne-

au mai spus că vor să achiziționeze într-o perioadă de câțiva ani 

pentru a sărbători 100 de ani ai liceului, să achiziționeze 100 de 

instrumente pentru noi.  

DF: Foarte frumoase inițiative, dar și mulți elevi minunați aveți 

acolo și vă rog să ne spuneți câteva nume, pentru că știu că ați avut 
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rezultate excepționale de-a lungul anilor. Și cred că ați luat greu 

decizia de a vă rupe puțin de catedră pentru a administra liceul.  

IC: Sunt multe nume, aș putea începe cu primii: Șchiop Almira 

cântă în Italia, undeva prin Catania.  

DF: Eu mi-l aduc aminte pe Ruben și nu mai știu despre el 

dacă mai cântă sau pe unde este. 

IC: Ruben este la master acum, este angajat la Filarmonica din 

Cluj și predă la o școală privată de acolo.  

DF: Excepțională voce și un băiat minunat.  

IC: Da. Apoi, ca să continui lista: Alexia Trif este la Conservator 

în Anglia, Olteanu Maria a terminat și este acum la Teatrul de 

Operetă din Macao. De asemenea am avut și câțiva studenți de la 

Universitatea „1 Decembrie” (din Alba Iulia, n.r.) care au venit la 

mine și acum sunt la București. Eliza Preda Coralia este 

mezzosoprană la Teatrul de Operetă „Ion Dacian”, dar predă și la 

Conservator și la școala privată a lui Voltaj. Sunt foarte multe 

nume pe care nu mi le amintesc acum. Dar am verificat în urmă 

cu câteva zile și am așa: 8 premii I și 10 premii II la Olimpiada 

Națională; locul III din păcate niciodată.  

DF: Domnule profesor, așa curajos cum vă știu eu, v-ați gândit 

vreodată la un proiect în care să reușiți să-i adunați pe toți acești 

foști elevi? 

IC: Nu, așa ceva nu este posibil, pentru că sunt toți plecați în 

diverse colțuri ale lumii. Eu am acum 3 băieți foarte buni, pentru 

că prin funcția de director a trebuit să renunț la mulți elevi, dar 

mi-au lăsat băieții care sunt cei mai apropiați mie, am un bariton 

foarte bun cu care voi merge anul acesta la Olimpiada Națională, 

la București, am un bas pe care l-a văzut Liviu Burz și i-a spus că 

imediat ce termină îl ia și îl duce la Viena, mai am un tenor foarte 

bun, Ionathan Dumitraș, superb. Și știți care e durerea cea mai 

mare? Că îi vezi cum cresc, le vezi valorile, dar nu te mai poți 

bucura apoi să îți încarci bateriile cu ei pe parcursul anilor, 
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inclusiv eu însumi, pentru că voi îmbătrâni la un moment dat, nu 

știu cât mă va mai ține vocea. Ea e dată de sus, pentru o perioadă 

de timp, o îngrijesc apoi o dau înapoi Celui care mi-a dat-o și pot 

face ceea ce fac cu ea. Dar asta e durerea cea mai mare pentru că 

toți pleacă.  

DF: Da, e o durere la nivel național aceasta, foarte multe 

valori din cultură pleacă în străinătate, își găsesc locul în altă 

parte, acolo unde valoarea lor este recunoscută, apreciată și 

recompensată la nivelul la care merită, inclusiv financiar. De-a 

lungul timpului am admirat, pentru că drumurile noastre s-au 

intersectat destul de des, am admirat spuneam, faptul că dincolo 

de calitățile vocale pe care le-ați antrenat la acești copii, i-ați 

învățat nu doar să cânte, ci și arta actorului, și mișcare scenică, 

și modul prin care astfel să poată să transmită, în orice limbă ar 

cânta, publicului din fața lor întreaga emoție. I-ați învățat de 

asemenea respectul pentru public, asta am observat la toate 

spectacolele, se prezentau impecabil, cu un respect deosebit 

pentru publicul din fața lor, indiferent că era vorba de 10 oameni 

sau de 10.000 de oameni și toate astea înseamnă timp, o bună 

pregătire de specialitate și foarte multă răbdare. Pentru un om 

învățat cu scena, pentru un artist, este destul de greu să își 

împartă viața între scenă și catedră și totuși dumneavoastră ați 

reușit. Care este secretul? 

IC: Eu l-am întrebat pe coordonatorul tezei mele de doctorat – 

fostul rector, profesor doctor Viorel Munteanu, ce simte când 

compune o piesă religioasă, pentru că majoritatea lucrărilor 

dânsului sunt religioase. El mi-a răspuns că se întâmplă doar 

noaptea, îl ia cu niște călduri și transpirații, și pur și simplu ia o 

partitură și pune note cu creionul pe ea, iar dimineața se uită peste 

lucrare și nu știe nimic. Uneori scrie doar o bucată, și trec 2-3 

săptămâni fără să se mai ocupe de ea, dar când o regăsește îi vine 

automat instinctul să continue să scrie sau să o finalizeze.  

DF: Prin urmare vorbim de har. 
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IC: Da. Cu siguranță este ceva pe verticală. În cazul meu, ca să 

revin la întrebarea dumneavoastră, și datorită contextului familial, 

am lăsat puțin deoparte opera, opereta, nu pentru că nu mi-ar 

plăcea. Dar am ales muzica religioasă, muzica sacră, ceea ce ține 

de acest domeni: arii de requiem, oratorii, cantate, mise, lieduri cu 

tematică religioasă și așa mai departe. Nu știu de ce, dar așa am ales 

această parte. Chiar și teza de doctorat se numește „Rugăciunea 

domnească «Tatăl nostru» în creația muzicală universală” și am 

realizat 280 de pagini de analize muzicale. Acum, ca o paranteză, 

să le spunem celor ce ne urmăresc faptul că eu și cu dumneavoastră 

am avut un proiect foarte măreț – „Salve Regina” – pe care l-am 

făcut în aproape toate orașele acestui județ: Blaj, Aiud, Teiuș, 

Sebeș, Cugir, Alba Iulia, doar la Câmpeni nu am ajuns.  

DF: Cred că a fost ca  o premoniție, pentru că, iată, astăzi 

sunteți directorul Liceului „Regina Maria”, o regină cu care am 

început noi proiectele, dar pe vremea aceea liceul încă nu purta 

această denumire. Ați vorbit despre teza de doctorat, care de fapt 

este o altă fațetă a profesorului Ioan Chiciudean, pe lângă scenă, 

educație, spectacole, organizare de evenimente, coordonare de 

proiecte artistice, unele inedite, manager de instituție, lector 

universitar doctor asociat și nu oriunde, la Târgu Mureș și la Iași, 

le mai adăugăm teza de doctorat foarte grea, și la propriu și la 

figurat. Chiar discutam că nu ați adus-o să o prezentăm la 

camere, pentru că realmente era o cărămidă de știință acolo.  

De unde aveți aplecarea spre viața religioasă? Din educație 

sau de la întâlnirea cu Divinitatea într-un fel sau altul? 

IC: Cred că de la bunici. Eu am plecat la București ca să mă 

pregătesc să susțin examenul pentru doctorat. Sunt vorbitor și cânt 

în mai multe limbi, dar limba italiană o stăpânesc foarte-foarte 

bine. Și culmea ironiei sorții, nu știu cum, dar am picat acolo 

examenul de competență lingvistică. E un mister și pentru mine 

cum, dar o să găsesc răspunsul după ce merg acolo sus. Eram în 

Gara de Nord și plângeam, la 30 și ceva de ani, pentru că pur și 
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simplu nu-mi venea să cred că se poate așa ceva. La examen 

avusesem un paragraf doar de vreo 10 rânduri și mă gândeam de 

ce nu alesesem limba engleză, sau franceză? Așa că am sunat la 

Iași și a doua zi am mers și am susținut examenul acolo. Am fost 

22 de concurenți, am intrat al treilea. Și aici se impune o remarcă: 

nu o să mai spun toată viața, mereu am zis lucrul ăsta de atunci și 

îl voi spune cât trăiesc, nu o să mai spun bancuri cu și despre 

moldoveni, pentru că înainte mai glumeam așa, știți cum e 

folclorul acesta la noi. Am văzut atâta cultură muzicală și cultură 

în general la oamenii aceia, încât pe mine m-a lăsat așa perplex. 

Atunci mi-am dat seama că noi ardelenii chiar dacă suntem așa 

mai domoli, totuși nu suntem deschiși, nu facem lucrurile chiar 

cum trebuie, ne rezumăm și ne închidem la un cerc de prieteni și 

atât. La ei e cu totul altceva.  

Am mers, am susținut examenul, am intrat pe locul III, la buget 

și cu bursă. Și asta fără să cunosc vreun profesor de la Iași, 

niciunul din nici un domeniu. După ce am ieșit de la examen și 

citeam afișarea rezultatelor acolo pe grila de pe hol, mă cheamă 

secretara Școlii Doctorale și îmi cere să-i spun care mi-e 

profesorul coordonator pentru că trebuia să semnez contractul 

acolo. Habar nu aveam. Atunci m-a întrebat ce temă am și i-am 

arătat proiectul care avea 80 de pagini. El era făcut de fapt pe două 

părți: partea I era pe „Tatăl nostru” iar partea a doua era pe „Psalmi”. 

Atunci, directorul Școlii Doctorale, domnul Prof.univ.dr. Gheorghe 

Duțică, după ce deschide proiectul și se uită la primele pagini îi 

spune secretarei să îl sune pe domnul Viorel Munteanu, dânsul 

mai are un an până la pensie, dar discutăm noi. După care mă 

întreabă dacă am vorbit cu dânsul, bineînțeles că nu vorbisem și i-

am spus că nici măcar nu ne cunoaștem, eu nu știam cine este 

dânsul. Mi-a spus că este fostul rector, profesor, muzician, 

compozitor. I-a spus secretarei să mă treacă la el și dacă mă 

răzgândesc să anunț. Mi-a dat numărul dânsului să vorbesc cu el. 

Am completat contractul și celelalte hârtii necesare cu toate datele 

acestea și a doua zi îl sun pe domnul profesor Munteanu. Acesta 
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mi-a făcut un scandal monstru că de ce l-am trecut pe el în 

contract, că nu mă cunoaște, că nu ne-am întâlnit niciodată, nu am 

discutat nimic despre teză și așa mai departe. Dar mă întreabă de 

curiozitate: „Ce teză ai?” – Pe „Tatăl nostru prima parte și pe 

„Psalmi” a doua, răspund. La capătul celălalt tăcere. După câteva 

clipe zice: „Ia mai repetă oleacă!” I-am spus din nou, iar el mi-a 

zis: „Nu-nu. Ori prima ori a doua”. Atunci am ales prima. Era 

vinerea și îmi spune că a doua zi dimineața să fiu la Universitate. 

Dar zic „Maestre, eu sunt din Alba Iulia”. Așa a început 

colaborarea noastră. Primul an de doctorat am făcut naveta la Iași 

tot a doua săptămână. Plecam vineri seara din Alba Iulia, sâmbătă 

dimineața eram acolo pentru că aveam ore la masteranzi, seara 

aveam cursuri la doctorat, mai verifica la teză, mai discutam, 

sâmbăta seara la ora 10 plecam din Iași și duminică dimineața 

ajungeam înapoi acasă. Al doilea an am făcut naveta o dată pe 

luna, iar al treilea o dată la trei luni.  

Și așa am ajus să fac teza pe „Tatăl nostru”. Într-adevăr, am 

descoperit niște lucruri fenomenale. De fapt „Tatăl nostru” e 

construită pe două paliere: enunțat/explicat. „Tatăl nostru” – 

enunțat. „Care ești în ceruri”- explicat. „Sfințească-se” – enunțat. 

„Numele tău” – explicat. Eu pe lângă teza de doctorat am mai scos 

o carte, care există la Biblioteca „Lucian Blaga” din Alba Iulia, în 

care am strâns toate creațiile muzicale „Tatăl nostru” care existau 

până la acea dată, în 2014, atunci am scos acea antologie. Toți 

compozitorii străini mi-au dat dreptul să public această antologie, 

dar compozitorii români nu m-au lăsat, nu mi-au dat acordul și 

drepturile. Antologia are 690 de pagini și include 134 de creații 

muzicale „Tatăl nostru” din întreaga lume, asta după ce le-am 

selectat, păstrându-le doar pe cele originale, pentru că erau multe 

care conțineau aceeași linie melodică doar că în altă limbă sau 

într-o altă tonalitate. Din nefericire, subliniez încă o dată, 90 % 

dintre compozitorii români nu mi-au dat voie să scot această 

antologie completă.  
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DF: Pentru că tot ați adus vorba de teza de doctorat și iată așa 

de frumos ne-ați introdus în subiectul ei, ați mai venit la întâlnirea 

noastră de astăzi cu câteva lucrări pe care vă rog să ni le 

prezentați puțin, pentru că un pedagog complet este acela care nu 

doar studiază, ci și transmite din studiul pe care îl acumulează: o 

dată transmite învățăceilor, și apoi transmite colegilor de breaslă 

prin lucrări scrise.  

IC: Una dintre cărțile mele este „Stilistica interpretativă – o 

provocare pentru secolul XXI” apărută în 2012, și de fapt conține 

o conferință națională unde am prezentat această lucrare, sub 

egida Editurii Lisandru a Universității Naționale de Muzică 

București, unde de fapt am mai descoperit niște lucruri foarte 

interesante, în timp ce mergeam la această conferință, că de fapt 

noi ne bazăm pe câteva triade. Prima ar putea să fie de exemplu 

aceea că tot ceea ce construim, tot ceea ce facem trebuie să conțină 

lumină, să conțină umbră, dar trebuie să conțină și puțină culoare. 

Trebuie să aibă formă, să aibă dimensiune, dar trebuie să-i dai și 

o greutate.  

DF: Muzica are culoare, domnule director? 

IC: Da.  

DF: Care este culoarea care v-a plăcut cel mai mult, din 

muzica interpretată? 

IC: Albastru.  

DF: Acum ar trebui să spunem și de ce albastru: pentru că 

domnul profesor vine din comunitatea evreilor și chiar vă rog să 

ne împărtășiți câteva planuri de viitor pentru că ați început un 

minunat proiect la Sinagoga din Alba Iulia, unde publicul de 

acolo poate să întâlnească valorile de astăzi ale Liceului de Arte.  

IC: Vă așteptăm în ultima zi de miercuri a fiecărei luni la un 

concert în Sinagoga Evreiască. Pentru că ne-am propus să ieșim 

puțin din tiparele clasice cu Sala Festivă a Liceului, Casa de Cultură 

sau alte asemenea locuri de organizare a evenimentelor, să 
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încercăm ceva nou și să începem de acolo. Dar vreau să vă spun că 

desigur, nu cântăm muzică evreiască, e muzică clasică. Concertul 

lunii ianuarie a fost pian, concertul lunii februarie a cuprins corzile 

și corzile grave – vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, iar 

luna aceasta vor fi instrumentele de suflat. Desigur intrarea este 

totdeauna liberă, gratuită.  

DF: Este interesant de spus că acest proiect aduce în scenă 

elevii Liceului de Arte și că acest așezământ, sinagoga, este unul 

cu dublă identitate: de cultură și totodată religios, foarte frumos, 

proaspăt renovat, cu peste 100 de locuri și cu o acustică de 

excepție.  

IC: Am ales această locație în primul rând datorită comunității 

evreiești care face o publicitate largă, la nivel național. La concertele 

noastre am avut ca invitați inclusiv pe domnul consul, pe domnul 

deputat Veiner, președintele comunității evreiești, rabini, președintele 

de la GDC România și așa mai departe. Deci are reverberații 

internaționale. Iar aceste concerte au fost difuzate pe posturile de 

radio Șalom din Europa. Mai mult decât atât, au apărut în toate 

ziarele comunității evreiești din Europa și diaspora. În plus, o să 

înregistrăm în curând un CD, cu ajutorul președintelui comunității 

evreiești, dl. Vexler, deputatul Veiner, și cu președintele GDC, 

domnul Sabah, un CD cu muzică evreiască, al Liceului de Arte 

„Regina Maria”, dar nu numai cu elevii care cântă în limba ebraică, 

ci și piese în engleză, franceză, italiană, deci un proiect multicultural. 

Iar o astfel de publicitate  multiculturală cred că este în beneficiul 

tuturor.  

DF: Mai cu seamă că mulți dintre elevii dumneavoastră ajung 

pe alte meridiane ale lumii unde interacționează cu alte culturi.   

IC: Apoi am mai realizat (vă prezint doar o parte, pentru că nu 

am adus toate publicațiile aici acum) la Pro Saeculum, la Brăila, 

o revistă de cultură și literatură, în care am avut o lucrare intitulată 

„Muzica sacră în perioada Patriarhilor”, în care am scris și despre 

harpă, despre liră. Apoi, o perioadă de trei ani, după ce am absolvit 
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doctoratul, am fost cadru didactic, lector universitar doctor asociat 

la Facultatea de Muzică din Brașov, sub tutela Universității 

Transilvania și acolo am publicat în toate revistele lor câteva 

lucrări de analize muzicale. Deci în total, până la ora aceasta am 

9 publicații. Dar din septembire până azi (decembrie, n.r.) cu 

rușine trebuie să mărturisesc, nu am mai scris nimic.  

DF: Poate vă gândiți să aduceți o publicație de specialitate 

chiar în rândul elevilor din liceu, una dedicată lor.  

IC: Într-adevăr, ar fi o lucrare minunată. Dar am mai descoperit 

ceva (sper ca soția să nu se uite la emisiune): vreau să mai parcurg 

încă o dată o școală doctorală, să fac deci un al doilea doctorat, 

prin care să dezbat psalmii. Deja m-am apucat de ei, pentru că am 

simțit ceva, mai stau pe laptop până seara târziu și am descoperit 

niște lucruri foarte frumoase despre psalmi: și anume că orice 

psalm începe cu concluzia conținută chiar în primele două strofe. 

Eu am primit prin niște prieteni foarte buni din Israel, de la 

Academia de Muzică de la Ierusalim, Tel Aviv și Haifa, psalmii 

scriși în prima lor scriere muzicală: cantilation, prin semne, cu 

niște culori. Am această scriere liniară, apoi scrierea netedă în 

ebraică și care nu conține vocale, dar vocalele sunt puse acolo prin 

semne-culori, și eu vreau să iau și să transcriu, ca o punte peste 

ani pentru că ei sunt foarte-foarte vechi, într-o notație liniară 

modernă, muzicală, pentru că vorbim de psalmi cântați. Acum îi 

am pe niște discuri de pe vremuri, așa i-am primit, dar să respect 

totodată felul exact cum sunt ei, adică așa cum erau cântați atunci.  

DF: Am vorbit despre atât de multe lucruri frumoase din 

activitatea dumneavoastră complexă, dar încă nu am amintit un 

nume care ne este iarăși drag nouă, amândurora. Ați avut curajul 

să vă îndreptați, printr-o cursantă de-a dumneavoastră, înspre 

muzica ușoară și ați reușit să obțineți și acolo performanțe cu o 

fată foarte dragă nouă, Antinia Simion, care astăzi este și ea la 

studii universitare în Oradea și care a continuat să obțină 

performanțe în concursuri televizate, dar primii pași au fost 
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îndrumați de dumneavoastră. Ce v-a mânat înspre acest domeniu 

muzical, pentru că este un curaj să abordezi alt gen? 

IC: Pe Antinia am remarcat-o prima dată la un concurs la Casa 

de Cultură a Studenților. La finalul concursului am mers la ea și 

m-am oferit să o ajut să își rezolve unele probleme cu interpretarea. 

Îmi amintesc între altele că ea cânta nazal, dicția și pronunția nu 

erau inteligibile, avea părți unde nu cânta dramatic, ci melodramatic 

și le cam amesteca și așa mai departe. Ea a fost încântată că o pot 

ajuta. Eu aveam pe vremea aceea și sală la Casa de Cultură, îmi 

dădea domnul director Gheorghe Berghean o sală, în cadrul unui 

parteneriat pe care ei îl aveau cu liceul nostru. Și așa am ajuns să 

colaborez cu Antinia. Pe de altă parte, la concursurile la care ea a 

participat, în afară de „X factor” și „Vocea României”, deși mă 

cunosc foarte bine cu jurații de acolo, nu am dat niciodată nici un 

telefon, dar i-am spus clar: nu te duce.  

DF: Totuși, n-a făcut rău, pentru că a ajuns în etape importante 

ale concursurilor.  

IC: Da, e o experiență, dar mă opresc aici și nu discut mai 

departe despre concursuri. Dar într-adevăr Antinia a ajuns departe. 

DF: Filarmonica regală, un alt proiect de suflet. Ce ne puteți 

spune despre el? 

IC: Acum trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, faptul că 

împreună am construit un ONG prin care am inițiat multe proiecte și 

vreau să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră și totodată 

să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ne-ați ajutat, ne-ați promovat, ați 

prezentat acele spectacole.  

DF: Și împreună trebuie să-i mulțumim profesorului Feraru, 

pentru că dânsul ne-a pus în legătură unul cu altul și așa ne-am 

cunoscut, la Casa de Cultură a Studenților în urmă cu mult timp. 

Dânsul ne-a spus atunci, textual: „împreună puteți să faceți proiecte 

minunate”. Și am făcut.  
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IC: Anul acesta am avut un proiect cu Inspectoratul Școlar 

Județean în care eu pot să spun că m-am simțit extraordinar. Nu 

am crezut că poate să existe așa ceva. Doamna inspector general 

Marcela Eugenia Dărămuș, un alt om de excepție, prietenă a 

noastră, a scris un proiect în care noi am avut un eveniment 

cultural-muzical în Ungaria. Eu, umblând prin toate colțurile 

Europei și având atâtea recitaluri, aici parcă totuși am avut un pic 

de reținere. Inspectoratul a făcut o selecție cu mai multe zone, cu 

diferite dansuri, cu solo, orchestră, am mers cu orchestra liceului, 

taraful dirijat de maestrul Gheorghe Burz și evident, am cântat 

acolo românește. Dar ce m-a frapat pe mine a fost faptul că la 

începutul spectacolului, în deschidere, au câtat ei, elevii maghiari 

ai acelui liceu, au cântat în românește piese românești și au dansat 

dansuri românești. Eu fiind târgu-mureșean, știu ce s-a întâmplat 

în perioada 1991-1992, stăteam acolo pe scenă și mă minunam. 

Extraordinar.  

DF: Din păcate, domnule director, ne apropiem de finalul 

timpului alocat dialogului nostru, dar trebuie să ne promitem să 

revenim și să continuăm discuția, pentru că o personalitate atât 

de complexă ca dumneavoastră are nevoie să fie cunoscută de cât 

mai multă lume, noi neapucând să trecem în revistă decât o mică 

parte din ceea ce sunteți și faceți pentru societatea românească.  

IC: Ca încheiere, aș dori să mulțumesc Televiziunii Alba 

Carolina și conducerii ei, pentru că dacă nu ați exista dumneavoastră 

să transmiteți tot ce facem noi, nu ar putea să ajungă la sufletul 

fiecăruia dintre oameni, pentru că mulți, părinți, bunici, alți 

reprezentanți ai comunității, nu se pot deplasa oricând, deși noi îi 

așteptăm cu drag să vină la noi, să vină cu copiii, cu nepoțeii să îi 

înscrie la Liceul de Arte, avem o paletă foarte largă de instrumente. 

Și nu în ultimul rând aș dori să mulțumesc doamnei profesoare 

Daniela Floroian pentru că ori de câte ori m-a invitat la proiecte, 

prezentări de concerte, colaborări, totdeauna am răspuns pozitiv 

și mereu am făcut o echipă foarte bună.  
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DF: Iată așadar un îndemn de final pentru toată lumea: acolo 

la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia există un colectiv 

de dascăli de excepție care au dat acestei țări valoroși oameni de 

cultură. Îndemnați-vă copiii spre acest liceu pentru că nu veți 

regreta.  
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Radiografia unei clipe – cu Mircea Frențiu 

 

DF: În capitolul ce urmează v-am pregătit o adevărată 

surpriză, pentru că pe invitatul meu la emisiunea „Pașaport 

cultural”, înainte de a-l cunoaște dumneavoastră ca om de 

cultură, l-ați cunoscut în studiourile televiziunii noastre, aici la 

Alba Carolina TV, fiindcă de ani de zile aduce în casele 

dumneavoastră „Medicina de la A la Z”. Este vorba de domnul 

doctor Mircea Frențiu pe care în momentele următoare, l-am 

invitat la dialog, nu în calitate de medic, ci în calitate de autor de 

carte. Bine ați venit domnule doctor.  

MF: Bine v-am găsit. Mă bucur că suntem împreună la acest 

dialog, în cadrul emisiunii dumneavoastră, pe care o urmăresc și 

eu atunci când am timp, dar de cele mai multe ori în reluare, pentru 

că ea se difuzează la ora 7 după-masa, iar eu ajung acasă de abia 

în jurul orei 22. Ce pot să spun cu siguranță este că emisiunea 

„Pașaport cultural” ar trebui urmărită de foarte multă lume, pentru 

că avem nevoie de cultură. În această țară, din păcate, cultura este 

pusă așa, deoparte cumva.  

DF: Să știți domnule doctor, că prezența dumneavoastră în 

emisiune vine din două motive foarte importante. Primul, acela 

că peste tot pe unde merg mă întreabă lumea: „Când vine domnul 

doctor, fiindcă am auzit că a scris cărți? L-am văzut cu articole 

în ziar pe toate temele care ne interesează. Știm că participă 

mereu la evenimente culturale” și așa mai departe. Iar în al 

doilea rând, mi-am dorit foarte mult să vă invit, pentru că 

dumneavoastră, acum 5 ani, poate chiar mai mult, ați fost prezent 

într-o altă emisiune de-a mea, tot aici la Alba Carolina TV și mi-

ați purtat mare noroc de atunci, și mi-am dorit mereu să vă invit 

din nou, dar nu ne-am putut potrivi programul astfel încât să fim 

amândoi în același loc și în același moment. Dar iată cum 

aliniază Dumnezeu stelele, că exact în pragul sărbătorilor de 

Crăciun le facem telespectatorilor noștri o surpriză.  



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

128 
 

MF: Sper să fie o bucurie, o întâlnire cu noi amândoi. Sigur că 

această carte, despre care vom discuta în continuare, „Radiografia 

unei clipe”, este rodul unei munci de ani de zile, fiindcă am început-

o în 2001, sub imboldul unor cunoștințe de română pe care le-am 

dobândit la Liceul din Teiuș, fiindcă eu sunt din comuna Teiuș, așa 

se numea atunci, acum e oraș, unde am avut ca profesor pe domnul 

Ion Todor, cu care mă mândresc oriunde mă duc. Un profesor de 

română extraordinar, care este totodată și scriitor.  

DF: Îl salutăm cu drag și pe această cale. Domnia sa este și 

redactor-șef la Revista „Alba Iulia”.  

MF: Da, acolo unde m-a prins și pe mine, la secțiunea 

culturală. Și m-a prins flama destul de tare. Am început prin a-l 

ajuta foarte mult și apoi am căutat să ne prezentăm onorabil în 

această revistă, pentru că mai este și poetul Vasile Remete, un 

scriitor fantastic de bun, precum și mulți alții care participă acolo.  

DF: Este un colectiv redacțional de excepție.  

MF: Într-adevăr. De aceea vă spun că la orice act cultural 

particip cu drag și îl pomenesc pe Ion Todor pentru că eu îi spun 

Ionuț Brontozaurul, pentru că este din vremuri demult apuse, dar 

a fost unul dintre cei mai buni și mai iubiți profesori ai Teiușului, 

față de alți profesori care au fost acolo, și îmi amintesc cu drag de 

ei. El trăiește, este bine merci și este extrem de prezent în viața 

culturală. Cartea despre care vorbim este o culegere de articole, 

pentru că am cochetat cu această meserie de jurnalist. Sunt oarecum 

un jurnalist, nu profesionist, bineînțeles, dar am descoperit că am 

talent, pentru că în aceste articole trebuie să scrii foarte rapid, și 

foarte mult și foarte concentrat, dar de așa natură ca lumea să nu se 

plictisească. Pentru că ați văzut și dumneavoastră articole de două 

pagini pe care lumea nu mai are chef să le citească. Deci ideea 

trebuie să fie foarte concentrată și să o înțeleagă fiecare dintre 

cititorii ziarului. Pentru mine ziarul, dintotdeauna a fost o pagină 

de istorie, vorba profesorului Buzași, care îmi zice la un moment 

dat: „Dacă scrii atât de mult, de ce nu faci o carte?” – „Bine, i-am 
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răspus, dar oare credeți că merită?” – „Sigur că merită, mi-a spus 

atunci, uită-te că sunt pagini de istorie”. Toată lumea merge și se 

interesează, la ziare, acum este și o bibliotecă din aceasta virtuală 

în care vezi foarte multe ziare. Sunt oameni, între care mă număr 

și eu, care pur și simplu taie articolul cu forfecuța și îl pune acolo. 

Și m-am uitat așa peste articole, nu de-ale mele, ci de la alții, 

pentru că sunt și un mare admirator al marelui ziarist și istoric 

Gheorghe Ciul de la Unirea, căruia îi mulțumesc încă o dată și pe 

această cale pentru că m-a încurajat să scriu aceste articole pentru 

că și domnia sa a editat cu mulți ani înainte două astfel de cărți, la 

fel, foarte antrenante, cu pagini de istorie a județului, pagini de 

istorie a Ziarului „Unirea”. Ziarul vine de la noi de la Blaj, dar 

asta este o altă poveste.  

DF: Și mereu o polemică între Blaj și Alba.  

MF: Nu este o polemică, fiindcă eu cred că Blajul și Alba Iulia 

ar trebui să fie, să zic așa simbolic, Mecca și Medina ale creștinismului 

românesc, fiindcă aici s-a realizat Marea Unire, deci polii istorici 

pentru lumea României Mari.  

Așa că am început să scriu. Se mai scria despre mine, pentru 

că aveam niște operații de excepție, dar nu am scris eu acest lucru, 

poate că lumea crede că am scris eu despre mine, nu, niciodată nu 

am scris despre mine.  

DF: Și aveți și câteva invenții în domeniul acesta.  

MF: Da, am destul de multe invenții în domeniul medical, dar o 

să vorbim și despre acest capitol dacă doriți. Revenind puțin la 

poveste, era atunci domnul scriitor Neluțu Moldovan (Neluțu 

pentru mine, pentru că suntem și prieteni), fost coleg de-al nostru și 

mare om de televiziune, el a fost și pe la București, la Pro Tv și așa 

mai departe, un autor cu foarte multe romane, iar primul meu articol 

l-am scris împotriva lui fiindcă eram director de spital și a început 

să arunce pe mine tot felul de vinovății, despre care atunci nu știa 

că nu sunt ale mele. Și am făcut un fel de răspuns, să conving 

publicul că nu este așa. Și a prins. Mi-a dat telefon și zice „Domnule 
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doctor, știți, eu sunt Neluțu Moldovan. Sunteți supărat pe mine?”, 

„Nu domn’ profesor, nu sunt supărat pe dumneavoastră, haideți să 

ne cunoaștem”. Și ne-am cunoscut oficial, iar de atunci am rămas 

cei mai buni prieteni. Aceasta s-a întâmplat prin 2001.  

DF: Am văzut că a participat și la lansarea cărții, la Alba Iulia.  

MF: Mai mult, cartea este scoasă chiar sub egida lui, pentru că 

el este și șef de redacție.  

DF: Ați pomenit aici două nume foarte importante care au și 

prefațat cartea dunmeavoastră: domnul jurnalist Gheorghe Ciul și 

domnul profesor doctor Ioan Buzași, o eminență universitară.   

MF: Da, eu spun că el este chiar ultimul reprezentant al Școlii 

Ardelene, în viață, pentru că după aceea, după el nu știu ce-o să 

mai fie. Sigur că am dori să predăm ștafeta la tineri, pentru că 

tineretul este cel care ar trebui să ne conducă, ar trebui să aibă 

priză la public. Chiar discutam pe tema asta, pentru că printre 

altele sunt implicat și în activitatea Asociației ASTRA, pe care 

dumneavoastră o cunoașteți foarte bine, și sunt chiar președinte de 

onoare la Despărțământul din Blaj, după mortea regretatei doamne 

Silvia Pop, sufletul nostru, o femeie extraordinar de energică la 

care noi i-am spus „Doamna de Fier”, după Margaret Thatcher, 

dar cred că era doamna de aur a culturii blăjene și nu numai. Ea 

ne-a lăsat o moștenire la care nu putem renunța. Și discutam la o 

adunare despre faptul că nu avem tineri. Tot timpul ne întâlnim 

aceiași oameni, aceiași profesori, aceiași doctori, dar ar trebui să 

aducem fiecare măcar un tânăr cu noi, să-l creștem, să-l sprijinim 

să facă ceva pentru cultură, fiindcă altfel încet-încet ajungem să 

luptăm din nou ca ASTRA la începuturi, să ne păstrăm limba 

română și ortografia corectă. În prezent, din nou limba română 

este batjocorită, iar ortografia pur și simplu a depășit orice limită 

a bunului simț, dacă ne uităm pe internet și vedem ce greșeli 

flagrante se fac. Iar din păcate se fac și greșeli de fond, chiar și 

politicieni mari de la care ai avea pretenții mai mari, confundă 

Blajul cu Alba sau confundă Câmpia Libertății cu Câmpul lui 
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Horea, sau Zlatna cu Slatina și așa mai departe. Deci nu putem 

permite așa ceva, cultura trebuie promovată.  

DF: Nu mai vorbim de sintaxa frazei... 

MF: Sigur că nu suntem niște zei sau dumnezei în literatura 

română, dar pe cât posibil ar fi normal să putem vorbi românește, 

să ne cunoaștem eroii neamului, sau scriitorii neamului, pentru că 

nu se poate să spui de Eminescu faptul că este „cadavrul din 

debara” sau să spui că George Coșbuc nu mai este la modă! Dar 

sunt niște lucruri pe care eu nu le înțeleg, mai ales că vin de la 

niște oameni mari, cu pretenții în domeniul acesta.  

DF: Acum mi-ați ridicat așa o minge la fileu, pentru că spuneați 

de Coșbuc, Eminescu... Cum vedeți dumneavoastră faptul că niște 

nume atât de mari ale literaturii române sunt puse în balanță cu 

nume din literatură română contemporană de care eu personal și 

foarte multă lume, nici nu am auzit și care scriu o literatură pe 

care nu numai că nu o înțelegem, dar cred că nu o înțeleg de multe 

ori nici cei care o scriu? Pentru că s-a creat o modă în care poezia 

are vers alb, a devenit o simplă înșiruire de cuvinte, fără noimă și 

fără să transmită un mesaj real de profunzime culturală.  

MF: Așa văd și eu lucrurile, din păcate aici s-a ajuns și e 

oarecum un rezultat firesc din moment ce se scot din manualele 

școalare oamenii mari, creatorii de valori autentice, precum 

Eminescu, Coșbuc și atâtea alte personalități remarcabile. Cum 

este de exemplu și Ștefan Octavian Iosif. Eu îl apreciez și îmi 

place foarte mult poezia lui, și numai mie. Deci de aici, de la 

școală pleacă totul. Astfel de oameni trebuie studiați, indiferent 

dacă mai sunt sau nu la modă. 

DF: Eu nu cred în sintagma aceasta că nu mai sunt la modă. 

Așa spun și televiziunile și totuși emisiunile culturale fac rating 

foarte mare. Acolo unde există o emisiune de bun simț, lumea se 

uită. Mai degrabă cred că cei care ar trebui să le prezinte tinerilor 

aceste mari personalități, din istoria și din cultura neamului 

românesc, nu o fac așa cum ar trebui.  



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

132 
 

MF: Nu o fac, nu vor să o facă sau sunt influențați să nu o facă, 

de către niște forțe oculte care nu doresc acest lucru. Fiindcă să nu 

uităm că acum se împlinesc 100 de ani de la Trianon. Ați văzut ce 

s-a întâmplat în Japonia? La campionatul mondial de handbal, 

unde din fericire am bătut Ungaria, cu un singur gol diferență, dar 

am învins totuși, era plin de bannere revizioniste chiar și acolo, 

date pe televiziunile mondiale. Deci iată că există forțe oculte care 

lucrează împotriva noastră. Sau chiar acest articol pe care l-ați 

pomenit și căruia eu îi spun „fructele mâniei” pentru că efectiv m-

am mâniat groaznic, adică m-am șocat chiar, când am văzut că un 

doctor precum Raed Arafat, despre care multă lume nu știe, dar el 

este și anestezist, pe terapie intensivă, unul dintre cele mai grele 

profile, se vrea să fie demis de acolo, după atâția ani și ani de când 

el a înființat acest lucru. Și nu numai asta, dar SMURD este și 

acum cel mai bun lucru pentru sistemul medical din România și 

asta o spun englezii, norvegienii, pentru că au legături cu 

SMURD-ul românesc. Și totuși aceste forțe doresc ceva, și vă 

spun eu acum ce se dorește: ca SMURD să fie privatizat, să fie 

vândut. Păi nu-i de-ajuns că ne-am vândut toate bogățiile țării!? 

Nu-i de-ajuns că ne-am tăiat și ne-am vândut pădurile!? Ne-am 

vândut terenurile agricole, iar azi-mâine ne vindem și sufletul. 

Vindem sufletul tinerilor care nici măcar nu știu acest lucru pentru 

că nu mai sunt învățați, pentru că toată lumea crede că noi avem 

în codul genetic națiunea și eroii neamului. Ei bine, nu-i avem în 

codul genetic, aceste lucruri trebuie învățate, trebuie asimilate 

prin educație, prin repetare, prin filme și așa mai departe. Lumea 

îl acuza pe Sergiu Nicolaescu de naționalism, or el a fost unul 

dintre cei mai mari regizori ai românilor și românismului.  

DF: Indiferent de apartenența lui politică, pentru că sunt unii 

care amestecă lucrurile în mod greșit și probabil voit, a fost un 

mare regizor. Pentru apartenența lui politică i s-a contestat și 

opera. Păunescu a pățit la fel, iar pe mine m-a surprins în mod 

neplăcut faptul că muzicieni pe care el i-a ridicat, i-a făcut mari 
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și i-a pus în fața publicului, acum îl contestă, deși îi cântă în 

continuare versurile.  

MF: Exact. Oare de ce facem acest lucru? Oare cine ne învrăjbește 

pe unii împotriva altora? Pentru că asta e problema, vrajba asta 

care nu e deloc bună pentru poporul român. Și lucrurile nu se 

opresc aici, dacă vă uitați ce vrajbă și ce violențe verbale sunt și 

pe sticla televizorului? Așa ceva nu ar trebui permis, aceia ar 

trebui amendați imediat.  

DF: În articolele pe care le-ați cules în această carte, unde nu 

v-ați depărtat foarte mult de prima dragoste medicina, pentru că 

titlul ei începe cu cuvântul „radiografie”, apreciez foarte mult că 

aveți multe materiale care fac și cultură. Pentru că aproape toate 

articolele încep cu niște pagini de cunoștințe generale din anumite 

domenii.  

MF: Așa este. Acesta a fost un obiectiv direct, pentru că lumea 

trebuie să știe și de Michelangelo, și de Moise, și de Capela 

Sixtină, și de multe alte lucruri. Dar tineretul nu știe, asta e 

problema. Și nu poți citi o carte la internet. Pe internet citești o 

frază și gata. Or, cartea trebuie să o guști pe îndelete, să o simți 

ideea de acolo, pentru că dacă nu participi cu sufletul nu mai este 

cultură. Sigur că noi medicii căutăm frumosul din toate punctele 

de vedere, pentru că noi trăim în altă lume, pe care eu o numesc 

„continentul suferinței”, acolo la limita dintre viață și moarte, și 

vedem numai urâtul, numai necazul, numai problemele umane 

care nu sunt tocmai frumoase sau suferința umană ce să mai spun, 

când de exemplu îți moare copilul în brațele mamei și sunt foarte 

mulți copii care sfârșesc astfel. Asta este, după părerea mea, cel 

mai urât lucru care se poate întâmpla în această lume. Și toată 

această suferință o vezi. Or, dacă mergi în Roma (dacă ai norocul 

să poți să mergi acolo) vezi în partea dreaptă cum intri, „La Pieta”, 

această sculptură a Sfântei Fecioare Maria cu Isus mort în brațe 

după ce a fost dat jos de pe cruce, pur și simplu vezi acolo toată 

suferința mamelor din această lume. Este o operă de artă, care îți 
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provoacă suferință, dar este una purificatoare. Noi medicii suntem 

purificați zilnic, și în plus față de dumneavoastră, noi trebuie să 

îmbrăcăm și haina morții pacientului, fiindcă din păcate mai mor 

pacienți, cu toate că ai făcut tot ce se putea, și s-o ducem mai 

departe. Pentru că unii sunt nemulțumiți, alții își pun întrebări și 

trebuie să le răspunzi, să le explici despre ce e vorba, iar a doua zi 

de dimineață trebuie să ne ridicăm și să continuăm lupta ca și cum 

nimic rău nu s-ar fi întâmplat ieri.  

DF: Este în natura umană ca în primul moment, în astfel de 

situații, să ai o stare de revoltă.  

MF: Sigur că da, revolta este și ea bună așa cum este suferința și 

ea bună și iubirea e bună. Toate sunt bune, dar fiecare la locul ei.  

DF: Vorbeați dumneavostră foarte frumos într-un articol (eu 

personal nu le-am citit la momentul respectiv, dar le-am parcurs 

ulterior în carte – deci iată de ce e foarte bine că le avem și sub 

formă de carte) și vizualizam, citind articolul, tot despre Roma și 

Michelangelo, cu acea imagine în care pământeanul întinde mâna 

înspre Dumnezeu.  

MF: La Capela Sixtină există acea pictură (pentru că Michelangelo 

a fost și pictor) în care Dumnezeu întinde mâna spre om și omul 

o întinde pe a lui spre Dumnezeu, aproape să o atingă și totuși nu 

reușește. 

DF: Și niciodată n-o să reușim... 

MF: Poate o să reușim dacă facem fapte bune în această lume 

și mai ales dacă îl imităm pe Hristos, deci e foarte important să 

facem ce-a făcut și el. Și așa s-ar putea să fie bine și pentru noi. 

DF: Pornind de la această imagine a unui pământean care 

întinde mâna către Divinitate încercând să se apropie cumva, vă 

întreb, de câte ori un suferind a întins mâna cu speranță înspre 

medic? 

MF: Chirurgia este o chestiune specială, pe lângă faptul că faci 

medicină, ai și actul chirurgical inclus acolo, el fiind un fel de 
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agresiune, dar o agresiune inteligentă asupra organismului uman, 

ca să scoți răul de acolo. Și sigur că în această luptă, omul este 

foarte speriat de actul chirurgical, chiar dacă vine la tine și are 

încredere în tine, totuși este speriat. Și atunci el îți întinde nu 

mâna, ci privirea, pentru că poate mâna nu mai reușește, fiind 

slăbit de boală. Privirea care te roagă: „ajută-mă, scapă-mă să 

ajung acasă, scapă-mă să-mi văd copilul”. Pentru noi, medicii, 

aceasta este cea mai importantă rugă. Este un fel de rugă a lui 

Dumnezeu prin el către noi: „Fă ce te-am învățat să faci, doctore! 

Fă, și scapă-l pe omul respectiv”. Asta este ruga lui Dunezeu prin 

oameni, fiindcă fără oameni nici El n-ar fi. Dumnezeu este în 

fiecare dintre noi, doar că trebuie să îl regăsim.  

DF: V-am întrebat pentru că realmente vă încărcați în orele 

de operații și de muncă în spital cu suferința aceasta, pentru că 

nu ai cum să nu te încarci. 

MF: Te încarci și o duci cu tine și acasă.  

DF: Dar cu toate acestea articolele dumneavoastră au și un 

umor aparte cuprins în ele.  

MF: Un umor și, eu spun, și un optimism. 

DF: Să fie acesta modul în care vă descărcați de suferința 

aceea din spital? 

MF: Sigur că da. Numai Isus Hristos a putut să ia pe umerii lui 

suferința umană, toată suferința umană. Noi suntem simpli oameni, 

e greu ca cineva să ia suferința fiecăruia și mai ales să o ducă și 

acasă, la familie, la copii, la prieteni. Eu am marele noroc cu faptul 

că băiatul meu este medic și el, internist și gastroenterolog, deci 

având aceeași meserie cu mine ne mai înțelegem. Nevastă-mea e 

farmacistă, deci și ea cam știe despre ce este vorba. Dar câteodată 

ești pus în situații că trebuie să îți neglijezi familia și eu de multe 

ori mi-am neglijat familia pentru că de exemplu la ora 2 noaptea 

când dormi mai bine sau în tinerețe când faci dragoste cu soția, 

sună telefonul și te cheamă de urgență că un pacient sângerează, 
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la altul îi curge bilă etc. Și atunci te îmbraci rapid, cu inima cât un 

purice și te duci acolo să faci ce trebuie ca să fie bine. Cam asta 

este suferința noastră. Pe lângă suferința pe care o vedem la alții, 

mai suferim și noi personal. Și totuși ne ridicăm apoi și facem ceea 

ce e de făcut. Glumeam cu Florin Piersic (știți că suntem prieteni 

foarte buni. – DF: Dumneavostră sunteți supranumit „medicul 

vedetelor”. – MF: Da, și al lui, și al lui Dorel Vișan, și al Dragăi-

Olteanu Matei despre care dacă avem timp aș dori să vă spun unele 

lucruri pentru că e o minunată actriță și femeie totodată) și deci îi 

spuneam lui Florin: hai să facem schimb, să mă fac eu actor și să 

te faci tu doctor. Dar el zicea că nu poate face asta, că lui îi e milă: 

eu nu pot să dau injecții, mi-e frică de operații așa că mai bine să 

rămânem fiecare cu ceea ce i-a fost dat și lăsat de Dumnezeu. Așa 

mi-a zis. Fiecare este pus de Dumnezeu în locul în care trebuie.  

DF: Și atunci vin și vă întreb: tânărul acela care a terminat 

liceul, dintr-un Teiuș mititel în care meseria de bază se învârtea 

în jurul gării și a CFR-ului, cum a ales să meargă pe drumul 

acesta? 

MF: Am ales tot dintr-o nenorocire, în sensul că eu nu aveam 

frați sau surori, dar aveam un văr foarte bun, pe profesorul Lupu 

Simion, de franceză, care mă învăța foarte multe lucruri, mai ales 

limba franceză pe care o iubeam și eu și din păcate el a murit 

tragic. O moarte stupidă, după o intervenție chirurgicală. N-am 

putut să-mi iau nici măcar rămas-bun de la el. Și acum păstrez la 

cabinetul meu fotografia lui, o fotografie mică de pe vremea 

dinainte de a intra eu la facultate, vă dați seama cât a trecut de 

atunci. Deci acela a fost pentru mine un imbold de a face bine. 

Dacă vărul meu a murit, cu siguranță trebuie să mă duc eu acolo 

să fac lucrurile mai bine. Separat de aceasta, aveam o profesoară 

– doamna Oancea, de biologie – care era extraordinar de talentată 

și m-a făcut să îndrăgesc foarte tare biologia și care, deși profesoară, 

mai era în plus și călugăriță greco-catolică, iar atunci când catolicismul 

a intrat în ilegalitate, călugărițele au plecat fiecare pe unde au 

putut, iar ea a revenit în învățământ și s-a făcut profesoară de 



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

137 
 

biologie. Dar preda biologia cu sfințenie, adică cu ceva dumnezeiesc 

și de aceea cred că m-a influențat atât de mult. Chiar și când 

disecam broasca aceea la laborator vedeam cum îi era milă de ea. 

Acum nu cred că se mai face, dar pe vremea aceea disecam 

broasca și puneam electrozi la mușchii de la picioare ca să vedem 

cum funcționează contracția lor la trecerea unui curent electric.  

DF: Acum nu se mai face, pentru că în prezent protejăm 

animalele. O să mă leg de o propoziție pe care ați spus-o, anume 

că ați simțit cumva datoria să faceți această profesie. Bănuiesc, 

din aceleași considerente ați simțit datoria să vă întoarceți mereu 

cu fața către Teiuș, dar totodată și înspre orașul care v-a 

îmbrățișat, orașul Blaj, dar și înspre Alba Iulia. Iar cele trei 

localități au venit înspre dumneavoastră cu aceeași dragoste 

pentru că nu de mult ați devenit cetățean de onoare al orașului 

Blaj, iar anul trecut ați primit o recompensă din partea Consiliului 

Județean Alba, o diplomă prin care comunitatea noastră din județ 

vă mulțumește pentru tot ceea ce faceți în domeniul cultural, 

domeniu care se îmbogățește vizibil cu fiecare intervenție a 

dumneavoastră. Inclusiv cea despre care ați vorbit, vis-a-vis de 

ASTRA, pentru că ASTRA, prin plecarea dincolo a doamnei Silvia 

Pop, chiar rămăsese cumva orfană.  

MF: Da, a rămas orfană și acum suntem doi președinți ca să 

putem face față, să acoperim lipsa unei femei care era extraordinară, 

și deși mică de statură ea era un munte pentru mine. Pentru mine 

cultura este foarte importantă și tot din pasiune pentru cultură am 

fost și om de radio, poate nu știați acest lucru, dar am fost mulți ani.  

DF: Ba da, pentru că eu la radio v-am auzit înainte de a vă 

invita cu ani în urmă la emisiunea mea de la televiziune. Un 

aspect foarte apreciabil este faptul că deopotrivă în radio și în 

televiziune, vorbiți pe înțelesul omului de rând.  

MF: Asta și urmăresc întotdeauna. Și colegilor mei doctori, 

care vin la emisiunile mele, le cer să vorbim astfel încât să înțeleagă 

și lumea, să spunem și termenul medical, dar să spunem și ce 
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înseamnă lucrul respectiv pe înțelesul oamenilor. Dar ca să nu uit, 

trebuie să vă spun acum că am deschis și „Tableta de sănătate” la 

Ziarul „Unirea”, în care încerc să aduc în fiecare săptămână în fața 

cititorilor, o anumită boală sau un anumit lucru.  

DF: Și acolo tot despre cultură generală vorbim, pentru că 

dumneavoastră prezentați boli care se întâmplă frecvent (și pe 

care oamenii e bine să le știe), doar că le prezentați și soluția, 

rezolvarea profesională.  

MF: Da, prezint și soluția, dar mult mai important e ca oamenii 

să vadă și simptomele, să le înțeleagă, să se poată autoevalua și să 

meargă la doctor atunci când este necesar. Fiindcă dacă nu mergi 

la doctor în timp util, ci ajungi într-o fază mai avansată a bolii, 

normal că aceasta te va cuprinde mai tare și e mult mai greu pentru 

medic să lupte și mai ales să salveze pacientul.  

DF: Prin urmare este modul dumneavoastră de a face educație 

preventivă.  

MF: Da, este și prevenție, este și educație, pentru ca lumea să 

înțeleagă deopotrivă despre boli și despre ce se întâmplă în lumea 

medicală. Și mă bucur că rubrica e citită, mi se dau telefoane de 

mulțumire pentru că oamenii se regăsesc acolo, ei sau rude ale lor 

și iau măsurile corespunzătoare la timp, și primesc de la medic 

același diagnostic pe care ei înșiși îl identificaseră pe baza celor 

citite acolo. Iar pe mine lucrurile acestea mă fac fericit.  

DF: Și eu am primit același feedback de la oamenii care au 

aflat că azi vă invit la emisiune și toți îmi spuneau că citesc cu 

foarte mare plăcere tableta dumneavoastră din ziar, apreciază că 

vorbiți pe înțelesul tuturor și că lucrurile sunt extraordinar de 

bine explicate și mai ales utile lor. Revenind acum la titlul de 

„Cetățean de onoare al Municipiului Blaj”... 

MF: Am primit acest titlu pentru munca mea de 40 de ani de 

chirurgie, pentru că eu și cu doctorul Balint, noi eram de aceeași 

vârstă, deci doi doctori am ținut chirurgia blăjeană timp de 4 
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decenii, iar după 1991-1992 deja au început să mai vină tineri și 

să mai îmbunătățim chirurgia. Dar în general am fost doi chirurgi 

care am ținut acolo chirurgia, să spun așa, la limitele bunului simț 

și uneori chiar excepțional de bine. Dar diploma am primit-o mai 

ales pentru că am deschis o școală, o școală sanitară.  

DF: Într-un oraș al școlilor, ați deschis și dumneavoastră încă 

o școală într-un domeniu care, iată, lipsea de acolo.  

MF: Da, într-un oraș care e un adevărat izvor de școli, a mai 

venit una. Școala sanitară am deschis-o în 2001, iar de atunci și 

până azi avem peste 1500 de absolvenți care au terminat studiile 

acolo, deci asistenți medicali, specializați în medicină generală, 

deci ei pot lucra absolut în orice domeniu. Pot să fie asistenți la 

chirurgie, la ginecologie, la medicul de familie, oriunde. În plus, 

am obținut și patalamaua de la Londra, noi fiind înscriși la 

nursingul de acolo (nursing înseamnă îngrijire, surori medicale), 

astfel încât școala noastră este recunoscută internațional. Avem 

deja 4-500 de asistenți care lucrează dincolo, în Occident: în 

Spania, Portugalia, Italia, Insulele Azore, Grecia etc. Dar nu 

numai că avem în multe țări, ci toți sunt foarte bine cotați acolo unde 

activează. Noi la școală lucrăm foarte serios, avem colaborare și cu 

spitalul, fiindcă e foarte important ca activitatea elevilor să se 

desfășoare și în spital, unde fac practică, tot în subordonarea celor 

care predau, pentru că la școala noastră predau medici, la noi nu 

se poate să ai simpli profesori, acolo doar un medic practician 

poate să predea. Sigur că îi găsim foarte greu pentru că ei deja sunt 

cu normă întreagă pe la spital, pe la dispensar, dar ne străduim să 

găsim soluții. Unii înțeleg și fac benevol. Am foarte mulți colegi 

medici care vin și fac benevol, le place să facă acest lucru, iar alții 

vin la plata cu ora. Deci găsim soluții. Școala merge foarte bine, 

avem o clădire nouă și o să vă invit o dată în vizită la noi. Un ciclu 

școlar durează 3 ani. 

DF: Deci este o școală foarte serioasă, nu cum se face acum 

că în 2 săptămâni primești diploma.  
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MF: Nu, la noi nu se poate așa ceva. Durează 3 ani și este 

organizată pe module: modulul de interne, de chirurgie, de anatomie 

și așa mai departe, făcând în paralel teorie și practică. Una fără 

cealaltă nu se poate. Apoi avem evaluarea prin colocvii: facem un 

colocviu în care le dăm anumite probe și dacă nu reușesc să le facă, 

evident că pică, apoi trebuie să revină să reînvețe și până nu reușesc 

să facă acel colocviu nu trec mai departe, nu absolvă școala.  

DF: Este organizată după modelul universitar.  

MF: Da, este după model universitar, dar nu ține de universitate. 

Am vrut și speram într-un mare ministru care se numește Daniel 

Breaz, că ne poate ajuta, dar din păcate nu s-a putut. Chiar dacă 

structura este aceeași, dar nu e același lucru de exemplu când poți 

face un master, al patrulea an. Noi nu putem face un master din 

păcate acum, dar vom încerca în viitor. Dar satisfacția noastră e 

că școala iată, există de 19 ani, merge bine în continuare, e 

frumoasă și scoate absolvenți valoroși.  

DF: Și-ați împânzit lumea cu specialiști de primă mână.  

MF: Da, am împânzit lumea cu asistentele de la Blaj, dar ele nu 

sunt doar din Blaj, vin din toate părțile să studieze la noi. Desigur, 

există și alte școli, de exemplu cea de la Alba, cu care colaborăm 

foarte mult, mai ales cu doctorul Gheorghe Munteanu, un medic 

extraordinar, care are o școală foarte bună acolo.  

DF: La ce oră se trezește doctorul Frențiu dimineața și la ce 

oră se culcă noaptea încât poate să facă o paletă atât de largă de 

activități.  

MF: Dimineața mă trezesc la 6, sau când sunt mai obosit pe la 6 

și jumătate, iar noaptea mă culc pe la 1 – 1 și jumătate. Cam acesta 

este intervalul meu de lucru.  

DF: Pentru că vorbim de spital, de cabinet, de emisiuni radio, 

emisiuni de televiziune, vorbim apoi de activitatea în folosul obștii 

pentru că sunteți și consilier local, vorbim de scrisul de cărți, de 

artiole la ziar, ore la școală. Sunteți supraom! 
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MF: Nu sunt supraom, dar ca și chirurg îți trebuie o condiție 

fizică specială și am această condiție fizică și o și mențin acasă, 

am un fel de cameră unde să mă pot mișca, iar sportul face foarte 

mult bine. Alături de asta, am o viață liniștită, o viață în familie 

foarte bine, dar și cu oameni care contează pentru mine și care mă 

ajută. Am marele merit că miros oamenii care sunt de foarte bună 

calitate și m-am înconjurat de ei. Iar asta este extraordinar. La 

școală am două asistente foarte bune care mă ajută și totul merge 

extrem de bine, activitatea la radio am început-o tot așa fantastic 

de bine cu oameni deosebiți de acolo de la Radio Reîntregirea. 

Din păcate de un an nu am mai putut să fac radio și îmi pare rău, 

pentru că lumea mă aștepta. Am avut 12-13 ani de radio.  

Ceea ce mi s-a părut cel mai deosebit era faptul că lumea dădea 

telefon în direct și primeau răspunsuri. Se mirau prietenii cum de 

nu mi-e frică de exemplu că dacă sună cineva și mă întreabă ceva 

ce nu știu. Evident că nu poți să știi totul, dar știu multe lucruri, 

iar acolo unde nu mă pricep direct, măcar îndemn să meargă la un 

anumit medic sau la o anumită specialitate. Dădeam și tratamente 

prin radio, iar unii se mirau cum de fac așa ceva, că dacă se 

întâmplă ceva. Dar eu dădeam tratamente care nu puteau să facă 

rău, și care mergeau foarte bine, iar lumea era foarte mulțumită. 

Erau oameni din zone izolate pentru care radioul era singura lor 

speranță. Când venea ziua de joi, la ora 6 jumătate, lumea se 

strângea în jurul radioului. Radioul lucrează cu fețele nevăzute, 

adică nu te știe lumea, dar totuși îți știe vocea și nu ți-o poate 

confunda. Cea mai frumoasă voce pe care am auzit-o e cea a 

preotului Sabin Vodă (și el a început tot la Radio Reîntregirea), o 

voce extraordinară, care chiar te mișca profund. Apoi era Dan 

Lungu, cu o voce foarte frumoasă și el. La fel Florian Pitiș care 

din păcate nu mai este printre noi, care făcea niște emisiuni de 

muzică extraordinare.  

DF: Că tot ați pomenit de Florian Pitiș, v-aș întreba, cum a 

ajuns doctorul Frențiu de la Blaj, medicul vedetelor? 
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MF: Primul care m-a vizitat a fost Miron Cozma, el a avut o 

problemă la o articulație, pe care am rezolvat-o bine. Apoi a venit 

Florin Piersic. El a auzit pe tren – foarte interesant, ce om Florin! 

Știți cum e el, vorbește cu toată lumea, deci era pe tren și acolo a 

întâlnit un om care venea la mine tocmai de la Brașov. Am foarte 

mulți pacienți din toată țara, care vin la mine mai ales la cabinetul 

privat și încerc să fac lucruri bune pentru ei. Florin s-a mirat, cum 

de vine din Brașov tocmai la Blaj, și atunci omul i-a spus că acolo 

este un doctor minune care l-a ajutat să poată merge din nou, 

fiindcă avusese probleme grave cu genunchiul. Atât i-a trebuit lui 

Florin, că a luat numărul meu de telefon de la acel om și mă sună. 

Îmi spune că vrea să vină la mine, evident că l-am acceptat cu cea 

mai mare plăcere. Și îmi spune atunci, surprinzător, că de fapt noi 

ne știm deja, și că o să îmi reamintesc după ce ne vedem. De atunci 

am rămas foarte buni prieteni și eu am devenit medicul lui, așa și 

spune la toată lumea, de fiecare dată îmi dă telefon să mă consulte 

cu orice problemă, sau când e cazul vine să îl și văd. Florin este 

foarte ordonat în acest sens și este foarte bine, niciodată nu face 

ceva fără să se consulte cu un specialist.  

Ei bine, după ce a venit prima dată la mine, mi-am dat seama că 

avusese dreptate: noi ne cunoscuserăm înainte cu vreo 6 ani, dar el 

nu mă mai ținea minte. L-am întâlnit la un spectacol la Blaj, cu 

„Domnișoarele aterizează la Paris”, o piesă în care el era mare 

gagicar, și veneau rând pe rând fetele la el, în avion. Și la un 

moment dat, uneia dintre actrițe i se făcuse rău și cade pe scenă. 

Evident că lumea m-a chemat, m-am dus foarte repede, am pus-o 

în mașină și am dus-o la spital, i-am pus o perfuzie, dar nu a fost 

nimic grav. O cădere de calciu, deci o chestie de oboseală. Fata 

imediat s-a făcut foarte bine. Dar nu a trecut mult și în spital, la 

chirurgie, apare Florin Piersic în persoană și zice către mine: 

„Domn’ profesor …” – „Domnule Piersic, i-am răspuns, eu nu sunt 

profesor, sunt medic primar”, iar el din nou: „Domn’ profesor, ce 

face fata mea?” L-am invitat să o vadă. Deci el nu s-a dus la 

festivități, primarul și oficialii îl așteptau acolo cu totul pregătit, cu 
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masă cu alte asemenea, dar el a venit la spital să vadă ce face fata 

aceea și până nu putut să plece cu fata la masă, nu s-a mișcat de 

lângă ea. Deci acesta este omul Florin Piersic. Și atunci normal că 

n-ai cum să nu-l iubești. Eu îl iubesc enorm de mult. Așa am ajuns 

medicul lui și mă bucur că întotdeauna i-am dat numai sfaturi bune.  

DF: Și cu Dorel Vișan cum a fost? Pentru că am avut onoarea 

să îl avem oaspete tot la lansarea cărții dumneavoastră. Ori, să 

vină un artist de talia lui la lansarea ta de carte, e ceva foarte rar.  

MF: Cu Dorel Vișan am avut tot așa o chestiune medicală cu 

genunchii și ne-am contestat unul pe altul. El venea cu niște 

tratamente naturiste aduse de undeva din Himalaya, dar nu-i 

trecea de la ele. Așa că l-am invitat să ne uităm puțin la ecograf să 

analizăm ce e acolo. I-am arătat lichidul din genunchi, apoi i l-am 

tras de acolo. Se uita ca la felul 4. După aia a văzut că nu-l mai 

doare. „Doctore – zice el – ești bun!”. Apoi încet-încet ne-am 

împrietenit. El e mare viticultor și înainte de chestiunea asta cu 

tratamentul, a venit la un spectacol la Blaj și îi trebuia niște viță 

de vie din asta de-a noastră. Atunci am vorbit cu doamna 

Tomoioagă, prietena mea de la stațiunea de cercetări (fostă 

senatoare, un doctor în agronomie cu niște rezultate extraordinare 

în cercetare, și cu multe cărți scrise – vedeți, sunt foarte mulți 

oameni de valoare care merită să vină în platou la dumneavoastră 

să îi cunoască lumea), am luat niște viță de acolo și m-am dus la 

Dorel să îl ajut să le pună la casa lui. El stă undeva pe lângă niște 

lacuri, înainte de a intra în Cluj. Așa ne-am împrietenit. El în 

schimb, spre surprinderea mea, mi-a dat miere făcută de el, 

extraordinar de bună. Și de atunci ne tot căutăm, ne vizităm, cu 

diverse ocazii nu numai medicale, ci și culturale. Și chiar mă 

gândeam la el, că domnul Acu de la ASTRA Sibiu intenționează 

să se pensioneze, să se cam retragă și din păcate se cam lasă 

ASTRA.  

Atunci m-am gândit că există doi oameni care ar putea să 

conducă: Dan Puric (și cu el sunt foarte bun prieten) și Dorel Vișan. 
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Dorel ca președinte al ASTRA ar fi extraordinar, pentru că e din 

Ardeal, de abia aștept să se întoarcă să îi propun. Acum e plecat în 

Laos. El merge în niște locații din astea speciale, unde se întâlnește 

cu înțelepți, cu șamani, cu vraci, ceva deosebit. Pentru mine el este 

cel mai inteligent actor din România la ora actuală. Iar Florin e cel 

mai popular și cel mai mare, cu o inimă extraordinară. 

DF: Dar în sufletul dumneavoastră mai are loc și Piatra-

Neamț, o mare doamnă de acolo.  

MF: Da, în sufletul meu mai are loc și Draga Olteanu-Matei, o 

femeie extraordinară. Aici ar trebui să îi mulțumesc lui Neluțu 

Moldovan pentru că el m-a invitat la un eveniment acolo, dar și 

pentru a o cunoaște pe Draga. Ne-am dus amândoi cu mașina și el 

mi-a spus simplu: tu du-te și vorbește cu ea, dacă ea vorbește cu 

tine, înseamnă că te simpatizează, dacă nu, nu. Așa este. Ea ne 

aștepta la Hotelul Troian, acolo stă, are o cameră cumpărată în 

hotel, deși are și o casă a ei, casa doctorului Matei, un edificiu 

foarte frumos, dar nu-i place să fie singură. Și ne-a primit la ea. 

Nici n-am apucat să casc gura să spun ceva că zice ea: „Tu ești, 

mă, doctorul ăla?” Deci m-a simpatizat de la început și așa am 

rămas în relații bune până în ziua de azi. Apoi mi-a cerut să îi spun 

pe nume, Draga, simplu, la per tu. Eu nu am îndrăznit pentru că 

eram mult mai tânăr, dar ea a insistat spunând că altfel se supără 

pe mine.  

DF: Vedeți câtă modestie la oamenii aceștia mari, ce suflete 

alese și modeste. Nici Florin Piersic nu suportă să-i spui „maestre” 

sau „domnule Piersic”.  

MF: Nu-nu. El este supramodest, chiar exagerat de modest, 

ceea ce nu îmi place la el, pentru că se subevaluează. I-am spus de 

multe ori.  

DF: Ei sunt niște copii mari, se mai și joacă puțin așa cu 

cuvintele.  
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MF: Poate se mai joacă cu noi, asta da. Dar revenind la Draga: 

ea este o mare gospodină. Ea are și o carte, de care eu cu Neluțu 

Moldovan ne-am ocupat, în sensul de culegere și pregătire pentru 

tipar, în care are foarte multe poezii, dar niște poezii mortale. De 

exemplu una dintre ele se numește „Uha” (Uha era o ciorbă de 

pește foarte bună de la ruși, compusă din 70-80 de specii băgate 

în aceeași oală, deodată) în care povestește cum a fost la un 

festival de film (ea cu doamna Bălănuță și cu încă o actriță) în 

Rusia și cum au fost duse apoi pe Volga să vadă hidrocentrala de 

la Krasnoiarsk, în niște versuri nemuritoare. Eu mă închin în fața 

ei. E un poet de o natură extraordinară. La hotel la ea ne-a și gătit 

– acolo gătește, fetele (angajatele) știu deja, sunt familiarizate – 

am mâncat în 2 zile cât am stat acolo, vreo 16 feluri de mâncare 

preparate de ea. Ce i-am dus noi la schimb și îi place foarte mult, 

e pălincă din asta din Ardeal, tare. Aceasta a fost prima noastră 

întâlnire. Apoi am mai fost la ea când a sărbătorit 86 de ani, în 

cinematograful de la Piatra Neamț, o adevărată feerie. Lumea a 

fost în extaz acolo.  

DF: Mai mult decât la Florin Piersic? Pentru că ați avut 

onoarea să fiți invitat și la el. 

MF: Și la Florin Piersic, da. El zice: „Uite, te pun în spatele 

meu, pentru că dacă mi se face rău să știu că ești aici. Ai tot ce-ți 

trebuie la tine?”. Mereu glumeț ca de obicei. Cinematograful 

„Florin Piersic” („Republica” îi spunea înainte) din Cluj este cam 

la fel de mare ca și cel din Piatra Neamț, făcute pe vremea lui 

Ceaușescu, de dimensiuni foarte mari. Eu mergeam mereu la 

Cinematograful „Republica” să văd filmele pe vremuri.  

DF: Și acum se numește Cinematograful „Florin Piersic”. 

MF: Nici nu se putea altfel, pentru că Florin e cel mai mare 

actor, sau cel puțin din zona aceea, și pe de altă parte toată lumea 

îl iubește, inclusiv primarul Emil Boc este un mare admirator al 

lui. În plus Florin a făcut foarte multe spectacole de caritate: 

pentru copiii bolnavi, pentru nevăzători, pentru bătrâni, medici. El 
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participă mereu la astfel de evenimente cu cele două spectacole 

ale lui: „Străin în noapte” (cu Medeea Marinescu, și ea o drăguță 

– am uitat să o amintesc anterior – și ea e prietena mea) și cu 

spectacolul lui de suflet, monologul lui pe care l-am adus și la 

Blaj. Cu ele merge peste tot, și în Republica Moldova, și în 

Anglia, și în Israel (de 120 de ori în Israel, incredibil).  

DF: Știți că și acolo, în Israel, stareța Bisericii Ortodoxe este o 

actriță româncă (îmi scapă acum numele), una dintre frumusețile 

ecranului românesc din anii 1970.  

MF: Iar al Ierihon stareța este din Râmeț, de la mânăstirea din 

Râmeț unde a stat vreo 10 ani înainte de a merge în Israel, tot la o 

mânăstire ortodoxă, unde am cunoscut-o și eu.  

DF: Domnule doctor, ar trebui să facem un serial, pentru că 

timpul alocat dialogului nostru trece foarte repede și n-am apucat 

să vorbim decât foarte puțin despre dunmeavoastră, despre ceea 

ce însemnați ca și personalitate deopotrivă medicală și culturală.  

Înainte de final, v-aș ruga să ne faceți așa o previziune despre 

ce urmează din perspectivă culturală și medicală. Medical îmi 

pare nespus de rău că nu am apucat să vorbim despre invențiile 

dumneavoastră, care sunt foarte multe și importante.  

MF: Importante și simple, le-ar putea face orice medic de 

familie. Le-am expus la diferite congrese.  

DF: Le-am văzut și la emisiunea dumneavoastră de la televiziune, 

cel puțin unele dintre ele, în câteva filmulețe interesante.  

MF: Revenind la aspectele culturale, în martie sper să apară de 

ziua mea (de 14 martie) a doua carte „Întrebări existențiale cu Dorel 

Vișan”, luate și de la această minunată televiziune, dar și din 

discuțiile personale pe care le-am purtat cu ocazii private. O să îl 

descoperiți acolo pe Dorel Vișan așa cum l-am văzut eu și cu 

întrebările pe care i le-am pus eu, întrebări destul de grele, una 

dintre ele pe care am pus-o și altor personalități – dacă le e teamă 

de moarte – la care el a răspuns extraordinar de bine. Sper deci să o 
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termin de editat până atunci și sper să o putem lansa aici la 

dumneavoastră la bibliotecă, pentru că sunt îndrăgostit și de 

dumneavoastră și de domnul director Silvan Stâncel. Aveți niște 

lucruri extraordinare aici. Și apoi la Cluj, pentru că de acolo e Dorel. 

Și apoi poate și în alte locuri, poate la Teiuș, pentru că iarba verde 

de acasă mă atrage din ce în ce mai tare.  

DF: Evident, acolo a poposit și cartea „Radiografia unei 

clipe”. Cum au primit-o teiușenii? 

MF: Au primit-o extrem de bine. Am avut foarte marea onoare 

și surpriză că a venit foarte multă lume acolo și foarte mulți au 

cumpărat cartea. Banii strânși au fost donați pentru copiii de la 

Orfelinat. 

DF: Și la evenimentul de la Alba Iulia fondurile s-au dus spre 

copiii cu probleme din Blaj. 

MF: Da, sunt niște căsuțe din astea pentru copii și când mă văd 

îmi zic „Tata!” – numai așa îmi spun, și pentru mine e o chestie 

formidabilă, care pe de o parte mă întristează, dar pe de alta și mă 

face mândru. Sper ca și în acest an să putem merge să le mai 

ducem câte ceva la acei copii.  

DF: De multe ori întâlnirile cu dumneavoastră – și ale noastre 

nu numai ale copiilor – sunt o veritabilă revelație, pentru că de 

fiecare dată ne ajutați să privim altfel viața, ne faceți mai 

optimiști cu poveștile acestea minunate de viață pe care le aveți 

în jurul dumneavoastră, și cu modul în care ne ajutați să depășim 

multe clipe grele. ASTRA ce o să mai facă? 

MF: ASTRA să sperăm că o înnoim cu tineret. Acesta este 

visul meu, să aducem tineret și să putem să o împrospătăm și să le 

insuflăm acest spirit al ei care a fost dragostea de cultura 

românească, de limba română, de marii noștri cărturari pe care 

trebuie să-i aducem să-i vadă și să-i cunoască personal. 
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DF: Dar eu știu că aveți totuși evenimente cu foarte mulți 

tineri. Unul dintre ele este chiar concursul din ianuarie dedicat 

lui Eminescu, unde vin sute de tineri.  

MF: Sigur că da, vin sute de tineri, dar din toată țara. Dar nu e 

destul. Noi vrem să vedem în fiecare sat, în fiecare oraș și 

municipiu să fie atât de mulți tineri, să fie acolo un mănunchi care 

să ducă ASTRA mai departe, pentru că mulți dintre oamenii din 

funcții de conducere de aici au peste 50-60 de ani, deci avem 

nevoie de înlocuitori.  

DF: Dar este nevoie și de „sfatul bătrânilor”.  

MF: Evident că este nevoie de „sfatul bătrânilor”, dar este 

nevoie și de vigurozitatea tinereții, fiindcă fără tineri nu facem 

absolut nimic. Trebuie să avem grijă de tineri. De aceea trag din 

nou un semnal către profesori, părinți, bunici: aveți grijă de tineri 

și băgați-le în cap lucrurile bune, precum naționalismul, dragostea 

de țară, de pământ, de cultură și valori ale noastre. Să nu ne mai 

vindem pământul, să nu ne mai tăiem pădurile (așa ne distrugem 

și sănătatea – de exemplu de la un singur stejar pot respira 100 de 

oameni), pentru că noi românii se spune, suntem frate cu codrul, 

dar nu știu ce se întâmplă că în ultima vreme cei care trebuie să îl 

păzească fie îl vând fie sunt ei înșiși omorâți de hoți. Deci totul 

pornește de la tineret și de la educație. Eu am mare speranță de la 

tineri, mai ales de la tineretul universitar. Educația ar trebui să se 

petreacă la modul real, nu așa cum se face acum, la toate nivelele, 

de la grădiniță începând și apoi în școală, dar și prin cei 7 ani de 

acasă. Însă azi avem și obrăznicia asta a tinerilor, sau cei care îl 

amenință pe educator că îl spune la mama care are nu știu ce pile 

la șefi ierarhici sau la oameni cu putere. Or așa ceva nu ar trebui 

să se întâmple.  

Dar la polul opus mă bucur că sunt și tineri extraordinari, chiar 

mă uitam la o fetiță de 12 ani – Talmen se numește – din Norvegia 

care a pornit o mișcare prin care militează pentru păzirea verdelui, 

adică să nu mai distrugem natura. Iată că sunt și copii care deja la 
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vârsta asta gândesc asemeni unui adult. Dar ar trebui să fie 

majoritatea așa, nu doar câțiva. La fel ca și în alte domenii, de 

exemplu noi în România avem mulți bogătași milionari, dar nu 

asta face bine la societate, ci atunci când avem o clasă medie 

puternică și numeroasă, atunci când, să spunem, clasa medie 

câștigă lunar câteva mii de euro.  

DF: Înainte de a încheia dialogul nostru de astăzi, vă rog să 

îmi promiteți că veți reveni la noi, să vorbim despre cercetătorul 

Mircea Frențiu, pentru că, încă o dată o spun, aveți niște rezultate 

zdrobitoare. Pe planul acesta al cercetării medicale ați făcut 

numeroase invenții importante, salvatoare de vieți.  

MF: Cu siguranță voi veni cu mare drag și mă bucur că sunt la 

emisiune cu dumneavoastră. Eu v-am admirat dintotdeauna, 

pentru că sunteți o femeie deosebită, un prezentator foarte bun și 

cred că județul Alba are mare noroc cu dumneavoastră, fiindcă 

sunteți prezentă la absolut toate evenimentele importante din 

domeniul culturii.  

DF: Vă mulțumesc din suflet. Acum pe final, vă rog să transmiteți 

o urare către comunitate, pentru că se apropie sărbătorile creștine 

de iarnă.  

MF: Da, se apropie cea mai mare sărbătoare creștină, nașterea 

Mântuitorului Isus Hristos. Sigur, copiii văd în Crăciun doar pomul 

de iarnă, darurile, vacanța, Moșul. Tot mai puțini din păcate mai 

știu că s-a născut Mântuitorul undeva într-o iesle în Betleemul 

Iudeii, în condiții precare, fără căldură, într-un mediu sărăcăcios, 

dar a venit pentru noi, pentru mântuirea omenirii. Dar este foarte 

important pentru noi să îl imităm pe Isus Hristos, să facem ce a 

făcut el în viața lui, începând de când era copil și până a devenit 

adult. Și dacă facem acest lucru, și iubirea noastră învinge toate 

celelalte forțe, atunci o să fie bine, o să fim mântuiți. Pentru că nu 

toată lumea poate are timp să meargă la Biserică, să fie un 

bisericos, și eu mă duc rar, poate uneori duminica. Dar mă rog de 
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multe ori, și mai ales mă rog în momentele critice când știu că sunt 

pe muchie de cuțit cu vreunul dintre pacienții mei grav bolnavi.  

DF: Domnule doctor, din păcate am ajuns la finalul dialogului 

nostru, eu vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc să aveți parte 

de sărbători fericite și liniștite, să nu aveți cazuri prea multe la 

urgențe mai ales acum după perioada de post.  

MF: Într-adevăr este important să avem grijă cum ieșim din 

post, nu să ne aruncăm asupra meselor bogate cu grăsimi și alcool. 

Deci aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați că mie îmi 

pasă de sănătatea dumneavoastră. Așa cum îmi pasă și de această 

emisiune – „Pașaport cultural” – pe care vă rog să o urmăriți, 

pentru că este extraordinară.  
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De la pasiune la recorduri de Guinness Book – cu 

sportivul și bibliotecarul Avram Iancu 

 

DF: În continuare stimați prieteni, vă propun să călătorim cu 

„Pașaportul cultural” într-o lume plină de aventuri, unde oamenii 

își pot depăși limitele, o lume în care perseverența, munca, 

antrenamentul și dragostea de țară, au făcut ca invitatul meu să 

reușească performanțe pe care nici cu mintea nu le putem gândi. 

Așadar vă invit să discutăm cu sportivul de la Petroșani, care ne-a 

făcut să tresalte inima de bucurie în repetate rânduri, colegul 

nostru de la Biblioteca din Petroșani, Avram Iancu.  

Bine ai venit Avram Iancu, aici la Alba Iulia, unde ai avut parte 

de o zi plină de peripeții, peripeții frumoase, pentru că o carte 

specială, cartea scrisă de tine și intitulată „Schimbarea ești tu”, 

te-a adus la noi în vizită. Și astăzi, te rugăm să ne împărtășești 

câte ceva din ceea ce ai descris în acest volum: cele 4 mari 

recorduri ale vieții tale.  

AI: Sărut mâna, bine v-am găsit! Salut pe toți telespectatorii și 

cititorii dumneavoastră. Și Doamne-ajută! Într-adevăr a fost o zi 

extraordinară.  

DF: Ai două mari realizări în acest an. Prima a fost aventura 

de la Cercul Polar, iar cea de-a doua, pe care ai pus-o în rândul 

celor mai mari realizări ale tale, a fost ca anul 2019 să îți aducă 

bucuria de a scrie o carte, o carte motivațională spui tu, dar eu 

aș adăuga că e și o carte de aventuri. Pentru că în ea descrii cele 

4 aventuri ale lui Avram Iancu, aventuri care te-au trimis dincolo 

de limite.  

Hai să luăm așa, pe rând, cursul vieții tale. Un om simplu, un 

om de rând, dintr-o familie modestă, dar un om care într-un 

moment al vieții lui și-a declanșat în minte un vis. Iar de la visul 

acela, Avram Iancu devine cunoscut pe toate meridianele lumii. 

Cum este acest salt, de la Petroșani înspre lumea largă? 
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AI: Este un salt neașteptat. Vă dați seama, nu mi-am imaginat 

eu că voi trăi așa ceva. Dar acesta nu e decât un lucru care să 

confirme faptul că orice este posibil în viață la un moment dat, 

dacă nu ne oprim din a căuta încontinuu și urmăm calea vieții, 

rostul nostru în viață, dacă ne lăsăm inspirați și dacă suntem atenți 

la semnele care se petrec în jurul nostru. Există calități, daruri de 

la Dumnezeu pe care noi le avem și despre care de multe ori nici 

măcar nu suntem conștienți și nu cred că este bine dacă nu le 

descoperim. În primul rând nu este bine pentru noi, fiindcă nu 

beneficiem de roadele lor și apoi, nu este bine nici pentru cei din 

jurul nostru, fiindcă îi văduvim de ceva, ceva ce probabil numai 

noi am putea să facem. Pentru că fiecare dintre noi suntem unici 

și irepetabili și de aceea mereu trebuie să ne aducem aminte de 

faptul că unicitatea noastră poate să aducă un plus de valoare 

societății în care trăim.  

DF: Ai început cu o idee izvorâtă din lectura unei cărți și 

primul tău vis a fost să traversezi Canalul Mânecii, înot. Sigur că 

pentru un român de rând, acest lucru pare o utopie, ceva 

inimaginabil. Și cu toate acestea, ai avut curajul să încerci. Care 

este povestea acestei prime aventuri în mările și oceanele lumii? 

AI: Spuneai anterior că este una dintre cele mai mari realizări 

ale mele scrierea și publicarea acestei cărți, pentru că ea cuprinde 

întreaga poveste, toate cele 4 mari performanțe.  

DF: Întreaga poveste de până azi, dar istoria continuă. 

AI: Sigur, să dea Dumnezeu să trăim, să fim sănătoși și dacă 

vom fi și inspirați cu siguranță vom face și alte lucruri interesante 

în continuare. Eu sunt bibliotecar și mă bucur foarte mult că trăiesc 

printre cărți. Practic, totul a început în Biblioteca Municipală 

Petroșani, locul unde lucrez. La un moment dat mi-a căzut în mână 

o carte, de asta e bine să ne cadă din când în când prin mână câte 

o carte, pentru că nu putem ști în ce fel ne va atinge informația 

care există în ea. Am citit-o și am fost profund impresionat, de 

fapt atât de profund încât am început să vibrez la anumite valori 
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universal valabile. Această lectură m-a determinat să îmi pun tot 

felul de întrebări foarte serioase, între care și ce anume pot eu să 

fac pentru țară și nu numai ce poate țara să facă pentru mine.  

M-am întrebat astfel pentru că atunci constatasem că niciun 

român nu traversase înot Canalul Mânecii, deși se scurseseră 199 

de ani de la prima traversare a lui, într-o împrejurare extraordinară. 

Acea istorie, practic, pe mine m-a fascinat enorm în primul rând. 

Apoi constatarea că niciun român nu traversase, deși 60 de țări 

aveau reprezentanți care deja și-au înscris numele în panoplia 

învingătorilor, m-a făcut să nu mă simt deloc bine în orgoliul meu 

de simplu român. Și atunci mi-am pus această întrebare la modul 

cel mai sincer, deci sloganul a trecut dincolo de a fi un slogan sau 

factor motivator, a devenit o realitate interioară: ce anume aș putea 

să fac și eu pentru țară? Așa că, prin coroborare și cu numele meu 

– Avram Iancu – am decis să pornesc „revoluția română la înotul 

în ape deschise”, cum îmi place mie să îi spun, și am atacat înot, 

în premieră națională, celebra strâmtoare care desparte Anglia de 

Franța.  

DF: O idee pornită de la o lectură, apoi pusă în practică. Ai 

verificat că nu a mai făcut nimeni lucrul acesta, apoi mândria ta 

de român nu te-a lăsat să stai liniștit până când un nume de-al 

nostru nu apare acolo, între învingători. Dar sigur că o asemenea 

aventură nu se poate face de azi pe mâine și nici singur. Sunt 

convinsă că încet-încet ai început să îți clădești realitatea din 

acest vis, înconjurându-te de niște oameni care să te susțină, să 

îți fie aproape și care să te împingă să mergi înainte. Cât a durat 

pregătirea ta de la momentul ideii izvorâte din acea carte, și care 

practic ți-a schimbat cursul vieții, și până la momentul în care ai 

avut prima încercare de a traversa Canalul? 

AI: Am citit cartea respectivă toamna, și deja în vara anului 

următor am pus în practică ceea ce începusem să visez. A fost o 

perioadă lungă și dificilă de antrenament și într-adevăr foarte 

multă lume m-a ajutat. Pentru că nimic măreț nu se realizează ușor 
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și nici de unul singur. Am constituit o echipă care mi-a fost alături 

pe barcă, pe vaporul care m-a însoțit din Anglia până în Franța. A 

fost o etapă dificilă de pregătire, dar care m-a adus în postura de 

a putea realiza performanța în final. E foarte dificil de traversat 

această strâmtoare, pentru că în linie dreaptă sunt 34 de kilometri, 

temperatura apei este undeva între 15-18 grade, variind în funcție 

de locul unde te afli și de data, chiar și de ora la care te afli acolo, 

sunt valuri foarte mari, furtunile se pot isca oricând, există și 

pericole subacvatice (meduzele), apoi curenții marini care sunt 

foarte puternici în zonă. Deci pe lângă faptul că sunt 34 de 

kilometri în linie dreaptă, o distanță uriașă pentru înot, eu a trebuit să 

înot 62 de kilometri, deci aproape dublu, pentru că am fost purtat de 

niște curenți marini extrem de puternici. Am înotat încontinuu 17 ore 

și 54 de minute. Or pentru o asemenea performanță trebuie foarte-

foarte mult antrenament, determinare, pregătire prealabilă și 

desigur sprijin.  

DF: Aici vorbim de pregătirea prin antrenament, pregătirea 

sportivă. Apoi avem pregătirea mentală, pentru că trebuie să ai 

un psihic tare, în primul rând ca să intri într-o asemenea nebunie 

și în al doilea rând să o și duci la bun sfârșit. Desigur, trebuie și 

multă ambiție. Așa cum ai prezentat și în carte, au existat trei 

încercări înainte de acea reușită. Orice om, cum se zice în popor, 

„cu scaun la cap” ar fi spus: n-am putut o dată, n-am putut de 

două ori, las-o-ncolo de treabă că pot trăi și fără asta. Dar tu ai 

continuat, dovadă că ești o persoană perseverentă, dar mai ales, 

și mă refer acum cu prioritate la tineri, telespectatorii noștri 

trebuie să înțeleagă că dincolo de toate acestea tu te-ai pregătit 

din toate punctele de vedere, adică documentare despre curenți, 

starea vremii, vietățile marine etc, inclusiv un amănunt poate 

nesemnificativ pentru unii, dar esențial pentru reușită: de pe ce 

țărm să pornești, sau din ce punct cardinal spre care alt punct să 

mergi etc. Dar dincolo de documentare, de vizite la medic, de 

restul pregătirilor, ai fost tentat vreodată, în perioada aceasta de 

pregătire, să iei legătura cu vreunul dintre cei care au reușit 
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înainte? Te-a tentat să culegi din experiența lui informații care să 

îți asigure succesul? Sau pur și simplu ți-ai spus că te duci 

indiferent ce au făcut alții, nu te interesează prin ce au trecut ei? 

AI: Nu, nicidecum. A fi un ignorant este o greșeală fatală în 

astfel de încercări extreme. La prima încercare a fost foarte dificil 

și am vrut să iau legătura cu anumiți înotători, dar nu prea a fost 

posibil, pentru că ei sunt din lumea mare și largă, e mai greu de 

ajuns la ei. Dar după prima experiență nereușită s-au legat prietenii 

atât cu unii dintre cei care eșuaseră și ei, precum și cu alții care 

reușiseră. Iar în momentul marii traversări, în 2016 când am reușit 

performanța de a înota 62 de kilometri în aproape 18 ore, chiar a 

fost prezent pe barcă, în echipa mea de suport, un turc, ce în 

prealabil traversase și el înot Canalul Mânecii. El se afla acolo, în 

Anglia, la Dover, iată găsim răspunsul și la întrebarea în ce 

direcție ne deplasăm: deci se traversează din Anglia în Franța, iar 

acest, de atunci prieten pe viață era acolo fiindcă făcea parte din 

echipa de suport a altui turc ce încerca și el o traversare. 

Traversarea lor urma să fie cu o săptămână după aceea a mea și l-

am rugat, pentru că mai aveam locuri libere pe barcă, unde ai voie 

să duci 6 oameni, iar eu aveam doar 5 în echipă, așa că l-am 

invitat, dacă dorește să participe și să mă ajute cu anumite lucruri. 

Sigur, când spun să mă ajute, mă refer strict la aspectul 

motivațional, pentru că altceva nu are ce să facă. Înotătorul în 

Canalul Mânecii nu are voie să atingă barca absolut deloc, i se 

aruncă un bidon cu lichid energizant legat cu o sfoară, cu care este 

mai apoi și recuperat. Deci totul se desfășoară în mare viteză. Dar 

bineînțeles că o colaborare cu înotători care au traversat deja 

Canalul este benefică. La rândul meu și eu dacă aș fi solicitat de 

către cineva, străin sau compatriot, bineînțeles că i-aș putea spune 

lucruri vitale pe care pe cont propriu probabil că le-ar afla într-un 

an de documentare, antrenamente și încercări.  

DF: Cum îți realizezi echipa aceasta de susținători? Sunt 

oameni care au experiență în domeniu, sau sunt cei mai buni 
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prieteni, ori membri ai familiei? Cum își selectează un astfel de 

sportiv echipa de suport pentru o astfel de aventură? 

AI: Ca în orice domeniu este greu să faci o echipă ideală care 

să conlucreze spre scopul final propus. În cazul meu au fost 5, apoi 

6 la ultima încercare. Lor li s-au mai alăturat doi români din 

diaspora, din Anglia. Fiindcă absolut totul costă. Deci să nu vă 

imaginați că mi-am permis să duc 5 oameni în echipă din România. 

Nici vorbă. De abia am ajuns doi și în jurul nostru s-a clădit apoi 

echipa. Mare parte din ajutor a venit din suflet și din voluntariat, 

atât la Canalul Mânecii cât mai ales la cea de-a doua mare 

performanță, parcurgerea întregului curs al Fluviului Dunărea, de 

la izvoare la vărsare, performanță care e și o premieră mondială, 

fiind singurul om de pe planetă care am reușit să înot întreg 

fluviul, fără costum de neopren. Înaintea mea au mai fost doi 

pământeni care au reușit lucrul acesta, dar cu costum de neopren 

și cu labe de înot. Or, eu am înotat 89 de zile încontinuu, fără nici 

o zi de pauză, fără costum. În asta constă premiera mondială. În 

urma acestei performanțe, americanii de la World Water Swimming 

Association au făcut o nominalizare istorică pentru România: m-

au nominalizat la titlul de Omul Anului în lume, pentru 2017, la 

înotul în ape deschise, alături de alți 12 mari înotători ai lumii. 

Deci pe Dunăre a fost și mai dificil de închegat o echipă, fiind o 

perioadă foarte lungă de timp. A fost greu ca același membru al 

echipei să poată să ducă de la cap la coadă încercarea așa că au 

predat ștafeta de la unul la altul. Tot așa s-a întâmplat și pe Marea 

Neagră, unde a fost și mai dificil, deoarece să găsești caiaciști care 

să și fie în stare să navigheze cu caiacul pe valurile mării, și să fie 

și disponibili, este greu.  

DF: Prin urmare, și asta aș dori să subliniez pentru cei ce ne 

urmăresc, oamenii aceștia nu au o pregătire specială să te 

însoțească, dar pe de altă parte trebuie să fie și sportivi, iar rolul 

lor nu este numai de a te însoți pur și simplu, ci ei trebuie să știe 

în fiecare moment ce au de făcut în continuare. Ei sunt deopotrivă 

cei care îți asigură hrana, și vom vorbi imediat despre ce fel de 
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hrană este vorba, dar tot ei sunt și cei care te încurajează, pentru 

că, spuneai tu, cel mai greu este să-ți depășești nu limitele fizice, 

ci cele psihice. Știu ei cum să te încurajeze? Au anumite formule 

speciale sau pur și simplu fiecare spune ce simte în acele 

momente? 

AI: Fiecare spune ce simte și contează foarte mult ce face fiecare 

în dreptul lui. Oricum, în astfel de încercări cu totul și cu totul 

extreme, ajungi la epuizare atât din punct de vedere fizic, precum 

și psihic. Oricât de bine antrenat ai fi, la un moment dat ajungi la 

capătul puterilor. Or acolo intervine o altă chestiune, care e vitală: 

aceea de a putea să găsești resurse energetice din altceva, nu din 

fizicul și psihicul tău, aș putea spune așa, din anumite energii 

spirituale. Motivația este aici foarte-foarte importantă. Iar eu am 

avut motivații deosebit de profunde. Să vă dau un exemplu: sunt 

tatăl a trei fetițe minunate de care sunt mândru, iar ele de asemenea 

sunt foarte mândre de tatăl lor. Or, nu poți să dezamăgești un copil, 

mai ales propriul tău copil. Apoi, când înotam în Canalul Mânecii, 

timp de 18 ore, imaginați-vă că vedeam cu coada ochiului, în 

momentul când nu mai puteam, cum flutură drapelul țării noastre la 

catargul ambarcațiunii. În astfel de momente simțul responsabilității 

îți dă putere să mergi mai departe. În momentul acela eram un 

român de care depindea reușita de a duce acel drapel la finalul 

probei, pe țărmul Franței, sau nu. Și nu e tot una. Așa reușeam eu 

să găsesc, pentru încă o perioadă, încă o doză de energie.  

DF: În cartea ta ai o poveste foarte frumoasă în care, așa cum 

mărturisești, în încercarea din Canalul Mânecii, care a fost cea 

mai importantă pentru că a fost și prima, dar și pentru că a 

deschis României drumul spre aceste nominalizări importante, 

pentru că tu însemni acum România, te-a însoțit în echipa de 

susținători chiar soția ta. Ea a făcut parte din acest grup de 

suport. Majoritatea sportivilor, sau majoritatea oamenilor care 

trec prin situații complexe, își doresc să fie singuri, să nu vadă 

familia greutățile prin care trec. Tu ai ales invers. De aceea te 

întreb, în momentele acelea a fost cu adevărat un suport familia 
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ta, a fost cu adevărat soția ta omul de care ai avut nevoie pentru 

a merge mai departe? 

AI: Desigur, a fost foarte-foarte importantă prezența soției 

mele, pentru că, pe de o parte este extraordinar când ai sprijinul 

familiei, fără acest sprijin nimeni nu cred că poate să facă ceva 

serios în viață, sau mai ales dacă soția se pune de-a curmezișul. 

Soția mea nu doar că nu s-a opus, dar a fost alături, și îi mulțumesc 

și pe această cale. Pentru mine e un lucru extraordinar să fiu 

susținut de soție. Dar dincolo de acest principiu general, ea chiar 

a avut un rol foarte important, fiindcă între metodele de încurajare 

folosite de echipă, un rol aparte l-a avut un bloc de desen pe foile 

căruia fiecare membru din echipă îmi transmitea câte un mesaj. 

De exemplu: „Fă-o pentru România!” sau „Fă-o pentru copiii tăi”. 

Iar eu când întorceam capul spre barcă vedeam acel mesaj și 

câteva minute bineînțeles că mă gândeam la el și îmi dădea putere. 

Dar la un moment dat înotasem toată ziua, de la ora 9 dimineața 

la 9 seara, 12 ore încontinuu, eram la capătul puterilor, epuizat 

fizic și mental, iar ultimul mesaj primit, pentru că era ultima foaie 

din acel bloc, a fost chiar de la soția mea. Mesajul era unul foarte 

sec, dar de o importanță deosebită, pot spune chiar vitală pentru 

mine și spunea doar atât: „te rog înoată”. Deci ca și cum i-ai spune 

unui om care deja merge pe drum de 12 ore, îi spui te rog mergi. 

Păi tocmai aia face. Doar că mintea mea, în momentul acela de 

epuizare, a tradus altfel mesajul, ceva de genul: „Avrame, dacă 

până diseară nu vii cu căprioara în spate să știi că murim de foame. 

Nici eu și nici fetițele noastre n-am mâncat nimic de zile întregi”. 

În momentul acela, efectiv am început să plâng, ochelarii mi-au 

fost inundați de apa care venea din interior, culmea, ei sunt 

proiectați să te apere de apa care vine din exterior, am încordat 

arcul voinței la maxim și practic aș putea spune că am îmbrăcat 

cămașa morții. Mi-am spus în sinea mea că ori ajung în partea 

cealaltă, ori mor încercând. Și mă bucur că după încă alte 6 ore de 

înot, în bezna nopții, la 18 ore de la începerea traversării, am reușit 

să înfig drapelul patriei noastre în țărmul Franței.  
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DF: După 18 ore de înot continuu, în condițiile vitrege în care 

se înoată în asemenea ape cu curenți puternici, cu temperaturi 

scăzute, cu pericole în jurul tău etc., mai ai puterea să te bucuri 

când ajungi la final? 

AI: Da, cu siguranță. Am ajuns pe țărmul Franței, era o beznă 

totală, nu se vedea nimic în jur și 5 minute nu am făcut altceva 

decât să urlu încontinuu de fericire, să îmi exteriorizez această 

bucurie și să mă eliberez de o presiune imensă acumulată în 3 ani, 

când mi-am dorit enorm să realizez această performanță. Apoi am 

luat o piatră de pe țărm, am pus-o la slip și m-am întors către barca 

de suport. Iar după ce am urcat pe barca oficială, în 3 minute am 

adormit, pur și simplu.  

DF: Am spus că ne întoarcem puțin și la perioada aceasta de 

traversare, în care nu ai voie să te oprești din înot, dar trebuie să 

te energizezi. Cum se realizează hrănirea în timp ce înoți și în ce 

constă ea? Cu ce te ajută ea, ce dă organismului tău? 

AI: Hrana e compusă din carbohidrat în stare pură, pentru că 

practic energia e dată de carbohidrați sub formă de praf, care se 

amestecă cu apă și rezultă un lichid energizant. E nevoie să fie 

lichid pentru că totul trebuie să se desfășoare foarte repede, în 

maxim 10-15 secunde trebuie să bei câteva guri, să eliberezi 

bidonul și să-ți continui drumul. Orice secundă pierdută în plus 

riscă să te devieze de la traseul optim. Curenții sunt atât de 

puternici încât atunci când te-ai oprit poți fi deviat sute de metri, 

chiar și kilometri dacă stai prea mult. De aceea și hrana trebuie să 

fie lichidă, în 90 și ceva la sută din ea. Din 2 în 2 ore mi se arunca 

și câte o jumătate de banană, dar aceea mai mult ca să nu roadă 

stomacul în gol. Am mai făcut și ceva shake-uri, adică un baton 

energizant cu jumătate de banană, cu jumătate de lămâie, toate 

date prin mixer, puse într-un alt bidon cu o gură mai largă – pentru 

că timp de 18 ore numai să bei lichid nu este chiar în regulă. Iar 

toată procedura de hrănire trebuie să o facem în timp ce înotăm, 

deopotrivă ca să nu ne scufundăm, clar că dacă te oprești din înot 
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te scufunzi, dar și ca să nu fim purtați de curenți să atingem cumva 

barca, pentru că în acel moment ești descalificat. Deci nu avem 

nici o secundă de relaxare.  

DF: Ai ajuns pe țărmul Franței, a fost minunat, dar la un 

moment dat te-ai întors acasă, iar evenimentul acesta a fost 

extraordinar de mediatizat în țară, bănuiesc că și în lume. Odată 

revenit la Petroșani, cum ai fost primit de concitadinii tăi? 

AI: Am fost primit foarte bine. Le mulțumesc și pe această cale 

tuturor românilor care m-au ajutat, care s-au implicat, sub diverse 

forme în toate aceste performanțe ale mele. Și mă bucur foarte 

mult că ceea ce am făcut am observat că are o rezonanță în inimile 

unor români și pe această cale am putut fi și eu de folos 

comunității noastre, prin ceea ce am putut face. Pentru că până la 

urmă asta trebuie să facem toți, ne aducem umila contribuție 

pentru bunul mers al societății și pentru starea noastră de bine. Cea 

mai mare satisfacție a mea este atunci când primesc mesaje de 

genul: „Măi Avrame, m-ai făcut mândru că sunt român”. 

DF: Cartea ta poartă un titlu deloc întâmplător: „Schimbarea 

ești tu”. Cum te-a schimbat această primă reușită a ta? Cum l-a 

schimbat ea pe omul Avram Iancu? 

AI: Titlul cărții este sugestiv și eu chiar cred că schimbarea ești 

tu, pentru că tot ceea ce există în jurul nostru poate fi schimbat în 

bine, dacă eu mă schimb pe mine însumi și dacă tu te schimbi pe 

tine. Să luăm un exemplu: dacă în Alba Iulia, că tot suntem aici, 

acum, cineva aruncă o hârtie pe jos, nu Alba Iulia este murdară, 

noi facem ca ea să fie astfel. Dar dacă dumneavoastră nu doar că 

nu aruncați hârtii, dar vă aplecați și ridicați hârtia aruncată de altul, 

atunci cu siguranță are loc o schimbare în bine. Toți vrem ca 

lucrurile să meargă bine, dorim ca lucrurile să se schimbe în bine, 

dar așteptăm ca această schimbare să o facă altcineva.  

DF: A doua întâmplare povestită și în carte și a doua ta 

aventură dusă la limită, din nou o aventură sportivă, a pornit de 
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fapt tot de la profesia ta, tot de la o carte ce ți-a căzut sub ochi în 

biblioteca în care lucrezi.  

AI: Da, parcurgerea Dunării de la un cap la altul a fost din nou 

inspirată. Eu nu fac niciodată lucruri pentru că le planific eu așa. 

Eu nu știu ce o să fac în 2020 sau în 2021, nu-mi planific asta. 

Dacă este inspirație și sănătate voi face ceea ce simt atunci că 

trebuie să fac, la acel moment. Am recitit „Pilotul de pe Dunăre”  

al lui Jules Verne, o poveste fabuloasă în care eroul principal al 

romanului parcurge întregul curs al Dunării cu barca, de la izvoare 

până la vărsare. Povestea se derulează și pe teritoriul țării noastre 

și m-am bucurat nespus să descopăr faptul că un așa de mare 

scriitor al lumii descrie atât de frumos locurile noastre, și nu 

numai în romanul acesta, ci și în „Castelul din Carpați”. Acest 

lucru m-a impresionat și din postura de bibliotecar m-am gândit 

cum anume aș putea să aduc propria mea contribuție în a 

determina, pe de o parte tinerii, să citească în mod clasic, să revină 

la lectura clasică a romanului, și în același timp nici să nu ignore 

internetul, pentru că aceste două realități nu sunt antagoniste, 

dimpotrivă, ele se completează reciproc. Și de aceea am dorit să 

dau viață acestui roman, dar nu parcurgând cu barca, ci într-un 

mod inedit și mai greu, îndemnând tinerii pe de o parte în timpul 

călătoriei mele să citească romanul, dar în același timp să se și uite 

pe displayul telefonului cam pe unde a ajuns pilotul de pe Dunăre, 

de data aceasta român. Se împlineau și 10 ani de când România 

aderase la Uniunea Europeană, în acte căci România este în 

Europa dintotdeauna, și cu această ocazie am dorit să străbat 10 

țări și 4 capitale, să transmitem un mesaj și colegilor de pe 

continent, și anume acela că ADN-ul românesc este puternic și că 

suntem și noi în Europa dintotdeauna.  

DF: Am admirat că la ieșirile tale publice, întotdeauna, fără 

excepție, ai purtat un însemn al țării, o bucățică de tricolor. Asta 

inclusiv în echipamentul pe care îl purtai în aceste încercări 

extreme. Într-o lume în care patriotismul pare demodat, tu 

reușești să sădești altfel acest patriotism în mințile tinerilor. Am 
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văzut la ieșirile publice la care te-am însoțit acest lucru și faptul 

că tinerii achiesează la ideea de patriotism pentru că tu îmbraci 

acest concept într-un fel anume, deopotrivă prin aceste însemne 

cât și prin faptul că le povestești despre principala ta motivație: 

aceea de a face România cunoscută, mai cunoscută și în acest fel, 

în lume. Azi, în repetatele întâlniri cu publicul, foarte frumos ai 

vorbit despre mândria de a fi român, inclusiv când spui că un 

străin de talie mondială a dat atenție țării noastre. Am rămas 

plăcut surprinsă să constat că tinerii își iubesc țara și se lasă 

purtați în povestea asta în care îi introduci tu, pentru că e o 

adevărată poveste modul în care îi determini să iubească 

România. Am constatat de asemenea că aceste realizări extreme 

pe care le faci sunt legate întotdeauna de un eveniment al 

României. Anul trecut spre exemplu (2018, n.r.) a fost Centenarul 

Marii Uniri. Ce a făcut Avram Iancu, în cinstea României Mari, 

la an centenar? 

AI: Am făcut și eu, în stilul meu caracteristic, ceea ce am putut 

și am ajuns la kilometrul zero, după ce am înotat toată Dunărea, în 

2017, am ajuns la vărsarea ei în Marea Neagră, kilometrul zero 

unde povestea din romanul „Pilotul de pe Dunăre” se termină. 

Povestea romanului se termină și pentru că între timp Jules Verne 

a încetat din viață. Cugetând la acest aspect, am realizat că noi cei 

vii trebuie să ducem poveștile mai departe, povești despre care și 

de care copiii și nepoții noștri să fie mândri. Și am simțit atunci 

nevoia, datoria, ca în an centenar să duc și eu povestea mai departe 

– povestea performanței, povestea depășirii limitei, povestea 

României până la urmă. Așa că m-am gândit că cel mai frumos ar 

fi să continue povestea atât din punct de vedere fizic, geografic, cât 

și din punct de vedere spiritual. Fizic am plecat de la kilometrul 

zero pe mare și am înotat Marea Neagră pe lățime, în 60 de zile, 

până la Istambul. Am ales acea direcție pentru că este un oraș cu o 

încărcătură istorică deosebită, fiind vechiul Constantinopol, dar și 

pentru că, așa cum știm cu toții, de-a lungul veacurilor am fost de 

multe ori atacați, cotropiți și necăjiți de turci. Nu este un lucru bun. 



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

163 
 

Eu am dorit ca noi să cucerim vechiul Constantinopol într-un mod 

pașnic și înot. Și mă bucur că am ajuns în Strâmtoarea Bosfor chiar 

de ziua națională a Turciei, fără să-mi propun, așa s-a nimerit și a 

fost o mare bucurie ca un român, însoțit de o minusculă echipă, să 

fluture pe Strâmtoarea Bosfor drapelul patriei noastre. A fost foarte 

greu, pentru că temperatura apei avea doar 15 grade, iar eu am 

înotat tot așa, fără neopren, dar gândindu-mă la sacrificiul de iubire, 

de credință și de neam al lui Constantin Brâncoveanu, care chiar 

acolo a fost decapitat, iar trupurile lui și ale familiei au fost aruncate 

în acea strâmtoare, am înotat pe toată întinderea strâmtorii, pentru 

că nu am știut exact unde s-a întâmplat lucrul acesta, dar cu 

siguranță am trecut și prin acel loc și mă gândeam că ar fi bine să 

ne aducem aminte și de acest exemplu, azi, într-o lume în care se 

uită din ce în ce mai des și mai mult aceste valori universal valabile 

pe care poporul nostru le-a avut, le are, și sper eu, să le aibă cât mai 

mult timp de acum încolo.  

DF: După trei recorduri pe apă a venit momentul în care ți-a 

încolțit în minte o idee, fiind foarte mult vehiculat în ultimul timp 

acest ultra-maraton de la Cercul Polar. Avram Iancu s-a gândit 

să încerce o aventură și pe uscat, dar în cu totul alte condiții, altă 

lume, alt gen de antrenament. Așa ai ajuns să te înscrii la acest 

maraton, unde ai încercat în primul an, s-a întâmplat un accident 

din nefericire și a trebuit să te întorci, dar în al doilea an (care a 

fost practic prima participare – pentru că singura zi de la primul 

an nici nu are rost să o mai socotim), ai finalizat pe locul trei, în 

condițiile în care mulți sportivi antrenați în mod special și care 

au avut multe participări s-au retras, au abandonat.  

AI: Așa este. S-a pornit o mare frenezie cu privire la cursa 

aceasta de la Cercul Polar datorită unei alte performanțe extraordinare 

pe care un alt compatriot de-al nostru a reușit-o, performanță pe 

care eu am apreciat-o și în același timp m-am întrebat dacă aș 

putea să fac și eu așa ceva, un om care a înotat 3000 de kilometri 

aproape, ar fi oare în stare să parcurgă cei 620 de kilometri cât are 

traseul cursei? Or răspunsul la o astfel de întrebare nu putea fi 
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obținut decât dacă participam efectiv. Așa că m-am încumetat să 

particip la această cursă foarte, foarte dificilă, pe care mi-am dorit 

foarte mult să o termin. Acolo este o mare performanță și numai 

să termini cursa, nu contează pe ce loc, atât de dificilă e. Dar eu 

am avut norocul nu doar să o termin, ci chiar să urc pe podium, pe 

locul al III-lea. Iată încă o dovadă în plus a faptului că orice este 

posibil.  

DF: Care au fost ceilalți doi participanți clasați pe podium?  

AI: Locul I a fost din Australia, iar locul al II-lea, din Irlanda.  

DF: Ar fi fost frumos să fie și Tibi Ușeriu pe celelalte două 

locuri. Ați fi repetat o performanță mai veche a olimpicilor români, 

când, la un moment dat, la gimnastică feminină, podiumul întreg 

era roșu, galben și albastru. Și iată, te-ai gândit tu că dacă toate 

aceste 4 întâmplări ți le-a dat cartea, ar fi frumos să le dai și tu 

cărții, nu? Așa a apărut încă o idee, aceea de a scrie această carte, 

o carte pe care o dorești să ajungă la cât mai multă lume, în fața 

cât mai multor ochi. Cum a pornit această idee, care, bănuiesc eu, 

ți-a dat cel puțin la fel de mulți fiori ca și celelalte întâmplări?  

AI: Marian Boboc, cel care a făcut recenzia cărții, spune pe 

coperta 4 un lucru interesant: „Acestă carte s-a născut în bibliotecă. 

Este în egală măsură o carte de aventuri și un volum motivațional. 

O carte care se citește cu sufletul la gură. O carte în care cititorul 

se identifică, filă cu filă, cu efortul bibliotecarului de fier din 

Petroșani de a străbate înot Canalul Mânecii, Dunărea și Marea 

Neagră, dar și cu temeritatea și ambiția de a înfrunta până la 

capătul cursei frigurile și vânturile Cercului Polar. După atâta 

travaliu, un cititor neantrenat riscă să facă febră musculară. 

Purtând numele marelui revoluționar român, Avram Iancu se 

consideră obligat și el să fie un bun român, care pune sub semnul 

patriotismului toate performanțele sale. Un român care e conștient 

că faptele sale nu-i aparțin lui, ci urmașilor urmașilor săi. Să scrie 

povești de care copiii și nepoții noștri să fie mândri. El nu scrie 

poveștile cu stiloul, ci cu brațele: braț după braț, până la capăt. 
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Prin „Schimbarea ești tu” aventurile lui Avram Iancu se reîntorc 

în bibliotecă. Adică acolo de unde, de fapt, au plecat.” Asta a fost 

și ideea.  

Două au fost motivele pentru care mi-am dorit să scriu o carte. 

S-a scris foarte mult despre mine în toți acești 5 ani, am fost 

prezent la foarte multe emisiuni televizate și mulțumesc presei, cu 

această ocazie și acolo am fost zugrăvit într-un anume fel, fiecare 

realizator de emisiune și-a făcut propriul tablou. Or, în acest 

volum este imaginea completă și tabloul pe care eu vreau să îl arăt 

lumii, pentru că sunt nuanțe pe care doar eu știu că le-am trăit în 

toate aceste aventuri. Și cu siguranță, din punctul meu de vedere, 

este o carte pe care orice român cred că ar trebui să o citească. 

Oricine are bateria încrederii scăzută la 20-25%, cred că după 

lecturarea acestei cărți o va încărca spre 140%. Am scos un tiraj 

destul de mare zic eu, 2400 de exemplare, deopotrivă din acest 

motiv, pentru că mulți români au nevoie de încredere, dar și pentru 

că mulți mă întrebau: „pe când scrii o carte?”. Și acesta a fost de 

fapt al treilea motiv al nașterii ei.  

DF: Iar cei care nu au reușit să fie fizic la aceste întâmplări, din 

indiferent ce motive, au ocazia acum să trăiască pagină cu pagină 

fiecare etapă a evenimentelor acestora, care efectiv ți-au schimbat 

cursul vieții. Chiar și numai pentru faptul că dintr-o dată, dintr-o 

persoană anonimă din Petroșani, ai devenit o persoană extrem de 

cunoscută, despre care, așa cum spuneai, s-a scris și vorbit mult, 

ai fost prezent în mijlocul oamenilor, ai fost invitat în întâlniri de 

dezvoltare personală sau sesiuni motivaționale etc. Dar dintre 

toate aceste recorduri nemaipomenite, care a fost momentul de cea 

mai mare cumpănă a ta, momentul în care viața ți-a fost pusă cel 

mai abitir în pericol, sau momentul care ți-a creat cea mai mare 

greutate? 

AI: La Canalul Mânecii am trăit acest moment, deoarece am 

ajuns în pragul epuizării totale și e bine de știut că atât de extremă 

este această încercare încât opt persoane au murit în trecut. Ba mai 
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mult decât atât, cu o zi înainte de a înota eu, a murit un super-

sportiv, de 45 de ani, la doar o milă de țărmul francez. Pur și 

simplu a crăpat inima în el, vă dați seama, de la atâta efort, de la 

epuizare și de la apa foarte rece. Or eu am intrat în Canalul 

Mânecii și cu amintirea proaspătă a acestui trist eveniment și nu 

mi-a fost deloc ușor. Deci acolo am avut cea mai mare provocare 

și de aceea cea mai mare realizare. Bineînțeles că și celelalte sunt 

foarte greu de realizat, fiecare încercare își are particularitățile ei 

deosebite. Am avut momente și pe Dunăre, când de exemplu 

efectiv m-am înfipt într-o cioată pe care nimeni nu a văzut-o, avea 

apa doar vreo 2-3 metri adâncime, era un copac acolo căzut, iar eu 

am venit exact pe direcția aceea și m-am înfipt în el la propriu; a 

fost o rană deschisă, mi-a fost frică să nu se infecteze, dar mă 

bucur foarte mult că nu am avut niciun fel de problemă în acest 

sens, într-o lună de zile s-a vindecat.  

DF: În tot acest parcurs al tău spuneai că existau mesaje care 

te motivau, că aveai și echipa alături, dar mi se pare tare ciudat 

ca mintea să raționeze, să poată citi și auzi aceste mesaje. Ai avut 

acea doză de oboseală care, pentru o secundă, să te distragă de 

la țelul pe care ți l-ai propus? Au existat momente de scăpare? 

AI: Desigur, au fost momente de slăbiciune, momente în care 

m-am gândit și eu la abandon, de atâtea și atâtea ori, că cel mai ușor 

în viață este să abandonezi. Dar aici practic se dă bătălia și se face 

diferența, dacă găsești puterea să treci peste astfel de momente. Iar 

un rol important l-a jucat motivația de a ajunge la țelul propus. Spre 

exemplu, înainte de a pleca pe Dunăre, eu vizualizam efectiv cum 

voi ajunge la chipul marelui Rege Decebal, sculptat în stâncă, cea 

mai mare sculptură de genul acesta din Europa. Iar când am ajuns 

acolo m-am încărcat cu o altă energie, mi-am adus aminte de figura 

aceasta mare din istoria poporului român și de o altă lecție pe care 

eu personal am învățat-o de la el, și anume că libertatea este o 

valoare atât de mare încât transcende chiar și moartea. Deci există 

multe surse din care poți să îți tragi energia necesară să duci la capăt 

un țel. Și când am ajuns la statuie – pentru că nimic nu e întâmplător 
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– ca un făcut, sub chipul lui Decebal, nu știu cine, niște mâini 

nevăzute, a montat un drapel foarte, foarte mare. Deci era și 

Decebal îmbrăcat în sărbătoare în momentul în care am ajuns eu 

acolo.  

DF: Da, nimic nu este întâmplător și nu întâmplător te-am 

însoțit și eu în întâlnirile tale cu publicul, pentru că, așa cum am 

tot repetat, această carte chiar m-a făcut să înțeleg că orice poate 

fi realizabil pe lumea asta dacă îți dorești cu adevărat un anumit 

lucru, că nu trebuie să ne oprim niciodată din a visa, pentru că 

visele pot deveni, la un moment dat, realitate. La aceste întâlniri 

ale tale cu publicul, majoritatea oamenilor au dorit să știe ce 

urmează?  

AI: Mi-ar plăcea și mie să știu ce urmează, dar nici măcar eu 

nu știu. Pentru că tot ce am realizat până acum nu a fost ceva 

propus dinainte, nu am avut un calendar cu ce voi face în următorii 

4 ani. Vă dați seama că atunci când am înotat în Canalul Mânecii 

nu mi-am imaginat nici o clipă că voi ajunge la Istanbul. Am ajuns 

acolo pentru că la un moment dat am simțit că trebuie să fac ceva, 

am fost inspirat în sensul acesta. Iar în momentul în care mă simt 

inspirat și simt că pot să transmit un mesaj benefic compatrioților 

mei prin ceea ce fac, cu siguranță fac. Încă nu am inspirația pentru 

următorul moment, încă o aștept, dar sunt sigur că ea va veni. Și 

dacă în momentul acela voi avea și sănătatea necesară pentru a 

continua aventurile mele și bineînțeles dacă voi găsi în continuare 

sprijin de la compatrioții mei, pentru că revenim la vechiul 

principiu că nimic măreț nu se poate realiza de unul singur, atunci 

cu siguranță voi mai face și alte lucruri. 

DF: Ei uite, poate mergi tot pe mâna lui Jules Verne și te 

vedem la un moment dat înconjurând pământul într-un balon sau 

cine mai știe ce idee. Noi ne dorim să-ți pice în mână o altă carte 

bună care să-ți genereze o altă performanță. Până atunci mie nu-

mi rămâne decât să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea la 

dialog după o zi atât de aglomerată în evenimente și că ne-ai 
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împărtășit și nouă aventuri spuse altfel din experiențele tale de 

record absolut. Totodată îi îndemnăm împreună pe telespectatorii 

noștri să viseze căci orice vis poate deveni realitate, au dovedit-o 

experiențele tale. La revedere! 

 

  



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

169 
 

Școala iconarilor de la Laz – cu Florin Poenariu 

 

DF: Este momentul să ne reamintim aici faptul că ceea ce puteți 

citi în cadrul volumului de față, reprezintă conținutul unor dialoguri 

de suflet, purtate în cadrul emisiunii „Pașaport cultural”, realizată 

în cadrul Televiziunii Alba Carolina din Alba Iulia, cu oameni care 

și-au dedicat viața culturii, oameni care activează în domeniul 

cultural și care aduc un plus de valoare în acest domeniu, în județul 

Alba.  

Pentru că sufletul meu a rămas la cultura tradițională – unul 

din palierele culturii care aduce în sufletele fiecărui român multă 

candoare și duioșie – invitatul meu pentru dialogul care urmează, 

este, desigur, din acest domeniu: nimeni altul decât meșterul 

iconar Florin Poenariu, de la Laz, Lazul fiind un leagăn al icoanei 

românești.  

FP: Mulțumesc pentru invitație.  

DF: Domnule Florin Poenariu, vă propun să discutăm despre 

icoană, pictură pe care nu oricine poate să o realizeze, pentru că 

trebuie să ai nu numai vocație, ci și chemare înspre acest gen de artă. 

De asemenea, vă invit să discutăm în mod special despre icoana de 

la Laz, Lazul fiind o veche și recunoscută școală românească de 

iconografie, loc de unde vă trageți și dumneavoastră rădăcinile, 

familia Poenariu fiind activă neîntrerupt în acest frumos meșteșug 

încă din secolul al XVIII-lea. Poate ne spuneți câteva cuvinte despre 

familia dumneavoastră, pentru început. 

FP: Rădăcinile familiei mele coboară până la sfârșit de secol 

XVIII, primul reprezentant fiind Savu Poenariu, despre care se 

spune că ar fi venit în Laz din Poiana Sibiului, și de acolo i s-a tras 

și porecla numelui - Savu cel din Poiana. Nu se știe cu certitudine 

dacă a venit căsătorit deja sau s-a căsătorit ulterior în Laz, dar cu 

siguranță a lucrat ca zugrav, cea mai veche icoană care s-a regăsit 

pictată și datată exact fiind din anul 1800.   
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DF: Practic de la el a pornit școala de pictură de la Laz, iar 

acest an putem să îl considerăm anul oficial al lansării acesteia. 

Posibil să fi fost și înainte alții, dar nu s-au găsit nici un fel de 

urme sau dovezi în acest sens. 

FP: Da, de la el a pornit școala.  

DF: Icoana aceea datată, mai există astăzi? 

FP: Eu personal am văzut doar unele poze cu ea, care se găsesc 

în cartea „Icoana țărănească pe sticlă” care îl are ca autor pe 

Dumitru Dancu; acolo am văzut prima dată icoana, în fotografie 

alb-negru. Nu știu exact unde se află icoana, presupun că undeva 

într-o colecție particulară din București, pentru că în original nu 

am mai văzut-o în nici o altă expoziție dintre cele care s-au făcut 

cu icoanele Poenarilor.  

DF: Și de la Savu Poenariu practic a crescut o întreagă școală 

de pictori iconari, care ulterior a și dat numele unui curent 

artistic, denumit „Școala de la Laz”. 

FP: Savu Poenariu a avut un fiu, Simion Poenariu, născut în 

1801, fiu care a pus cu adevărat bazele icoanei pe sticlă în Laz. 

Simion are foarte multe icoane pictate și, în opinia mea, sunt și 

cele mai frumoase dintre toate operele familiei. El a fost un foarte 

bun și talentat desenator, creând chiar foarte multe dintre modelele 

folosite ulterior în domeniu.  

DF: Pentru că ați adus vorba despre modele, eu v-aș întreba 

ce are special icoana de la Laz, ce o deosebește de alte școli de 

iconari? 

FP: Icoana de Laz nu are nimic cu totul special față de celelalte 

școli, cu excepția faptului că s-a pus mai mult accentul pe partea 

estetică, icoanele sunt mai bine lucrate, modelele au fost gândite 

puțin mai bine decât în alte școli, n-au fost ca, de exemplu, cele 

din centru, de la Nicula, care au un desen foarte fluid, foarte rapid. 

Pe vremea aceea așa era probabil situația, meșterii mergeau cu ele 

la târguri, nu erau expoziții pe atunci, iar pentru asta le făceau 
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destul de repede și de aici a derivat și fluiditatea liniei și un desen 

destul de grăbit; deși ca operă de artă au frumusețea lor și cele din 

Nicula și în general toate icoanele pe sticlă. Icoana de Laz desigur 

că e specială mai ales pentru mine, personal; dar dincolo de 

aspectele subiective, diferența esențială e faptul că desenul a fost 

mult mai bine lucrat. Există și alte centre unde s-a lucrat 

asemănător, de exemplu Făgărașul, unde îl avem pe Ion Pop de 

Făgăraș care a creat niște lucrări remarcabile pe care eu le admir 

foarte mult. Și nu numai el; îl avem și pe Matei Țâmforea.  

DF: Dar nu v-ați lăsat influențat de ei, ați păstrat linia tradițională 

de la Laz.  

FP: Asta mă străduiesc să fac! Este greu să te menții în linia 

centrului. Pentru alți iconari situația e mai ușoară, pentru că iau 

orice model le place, de la orice centru, nu se simt legați sau opriți 

de o tradiție ori o școală anume. Pentru mine în schimb, ar fi culmea 

să pictez în stilul altora. Chiar dacă mă inspir dintr-un model din alt 

centru, trebuie să-l lucrez de așa natură și să-l aduc acolo să se 

încadreze în linia școlii de Laz, altfel nu se poate.  

DF: Pe mine mă uimește că sunteți un pictor foarte tânăr. 

Foarte puțini tineri în ziua de astăzi mai fac pașii în cultura 

tradițională. Dar să revenim. Prin urmare avem prima icoană 

semnată de Poenari undeva aproape de Evul Mediu. Stilul 

Poenarilor s-a păstrat în familia dumneavoastră, din generație în 

generație. Dar am văzut în icoanele dumneavoastră și în rama 

tabloului mai ales că apar câteva elemente brâncovenești, 

torsadele acelea care vin din sudul țării. Prin urmare putem vorbi 

și de mici influențe. Să fi fost cauzate de transhumanță? Sau or fi 

venit Poenarii din sudul țării în Mărginimea Sibiului și apoi la 

Laz? De unde credeți că se trage această influență? 

FP: Legături cu Țara Românească au existat tot timpul în Evul 

Mediu, chiar dacă noi aici în Transilvania eram sub altă dominație. 

Pentru că, iată, și la Ocna Sibiului avem o biserică pictată aproape 

toată în stil sudist.  
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DF: Eu v-am întrebat, pentru că acum circulă diverse curente 

care vor să afirme că aici nu au fost români în trecut, sau că nu au 

existat legături cu românii de dincolo de Carpați, dar iată acestea 

sunt unele dintre dovezile chiar incontestabile.  

FP: Desigur că au existat conexiuni tot timpul, pentru că 

transhumanța pe vremuri făcea legătura dintre regiuni, și nu neapărat 

doar cu sudul țării, ci până chiar în Dobrogea sau în Macedonia de 

astăzi. Ciobanii mergeau cu animalele până aproape de Grecia, apoi 

reveneau de acolo aducând diverse elemente culturale cu ei. Deci 

transhumanța a avut un cuvânt important de spus în mișcarea de 

informație și valori culturale. Chiar recent mi-a spus cineva că a 

fost la Muntele Athos și acolo a văzut o cruce pictată de Savu 

Poenariu.  

DF: Pentru că ați adus vorba de Savu Poenariu, v-aș întreba, 

în care moment al vieții dumneavoastră ați conștientizat că există 

această dulce povară a unor înaintași atât de celebri? Când s-a 

produs declicul acela și ați realizat că sunteți urmașul unui mare 

artist popular din România?  

FP: Noi am copilărit cu povestirile acestea, am crescut cu ele, 

nu e ceva ce a apărut dintr-o dată. Singurul declic ce s-a produs a 

fost faptul că la un moment dat m-am apucat de pictat. Acela a 

fost singurul lucru care s-a produs brusc. 

DF: Deci copil fiind știați dimensiunea personalității înaintașilor.  

FP: Da, bineînțeles. Noi de mici știam că familia noastră e mai 

aparte, de meșteri care au pictat biserici, care au sculptat lemn. 

Tatăl meu sculpta precum Nicolae Cernat, de exemplu. Atâta doar 

că nu s-a ținut de meșteșugul acesta, dar lucrările din tinerețe sunt 

destul de remarcabile. Le am și acum acasă, nu sunt terminate 

toate, dar eu le păstrez.  

DF: Pentru că ați pomenit de Nicolae Cernat, poate că ar fi 

interesant să le spunem celor ce privesc emisiunea că și el este tot 

de pe valea Sebeșului, de la Șugag, unul dintre cei mai mari meșteri 
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care au sculptat în lemn, un participant de seamă la târguri 

internaționale, care a dus meșteșugul acesta minunat și faima 

României până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii: Canada, 

Australia, America și desigur, Europa. Iată deci două personalități 

culturale care vin din această zonă binecuvântată de Dumnezeu. 

Asta ca să nu mai vorbim de acei minunați stâlpi funerari care în 

acest moment doar la voi pe Valea Sebeșului se mai găsesc și se 

mai utilizează în ritualuri de înmormântare. Ne putem aminti aici 

și de o altă mare personalitate, Gheorghe Pavelescu, marele 

etnograf român (de la Purcăreți) care a dedicat o întreagă lucrare 

acestor stâlpi. Probabil și tatăl tău s-a ocupat de sculptat stâlpi? 

FP: Tatăl meu nu s-a ocupat special de stâlpi funerari, el a făcut 

meșteșugul doar din plăcere. La vremea aceea (în anii comunismului) 

noi locuiam în Cugir, iar în timpul liber el sculpta linguri, tăvi și 

alte asemenea obiecte.  

DF: Aici trebuie să observăm cât de important e glasul sângelui. 

Deși strămutat la Cugir a rămas în sânge dorința aceasta de a 

lucra un meșteșug specific Văii Sebeșului.  

FP: Am și un unchi care a trăit în Cugir și care, la fel, a pictat 

toată viața. A fost pictor laic, de peisaj și cred că și în prezent se 

mai regăsesc în localitate tablouri făcute de el. Deci noi am fost o 

familie de artiști, de artiști populari am putea spune.  

DF: Important este că tu în acest moment duci mai departe 

această școală de iconari de la Laz, alături, desigur, de alți 

membri ai familiei, iar în ultimii ani ai devenit din ce în ce mai 

vizibil în această lume a iconarilor, în special prin premiile pe 

care le-ai obținut. Chiar în acest moment, când noi purtăm 

dialogul de față, la Iași în Palatul Culturii este găzduită o 

expoziție – Salonul Național al Icoanei Tradiționale  Românești – 

unde tu ai obținut un premiu important.  

FP: Inițial expoziția a fost în București, la Institutul Național al 

Patrimoniului. Am obținut locul întâi, în mod surprinzător pentru 

mine, fiindcă nici nu am știut că este și un concurs organizat acolo. 
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Am crezut că e o simplă expoziție, la care, la invitația doamnei 

Oana Petrică (directorul INP) am trimis și eu câteva lucrări. Deși 

puține, pentru că nu am mai lucrat în ultima perioadă, dar am ales 

câteva pe care le-am considerat mai bune.  

DF: Locul întâi din sute de icoane care sunt expuse acolo. Eu 

cunosc salonul pentru că de-a lungul timpului mai mulți iconari din 

județul Alba au participat cu lucrări. Salonul are loc anual și este 

organizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului, iar tu ne-ai făcut 

cinstea de a aduce acest premiu important la noi în județ, dovadă 

că în continuare Școala de iconari de la Laz este apreciată la nivel 

național. Dar acesta nu este singurul premiu pe care l-ai obținut de-

a lungul timpului. Poate mai amintim câteva expoziții importante la 

care ai participat.  

FP: Da, am mai primit premii pe parcursul activității. Un 

premiu important de exemplu a fost locul al II-lea la Concursul 

Național „Icoana ortodoxă” organizat de Patriarhia Română, 

acolo unde participă chiar unii dintre cei mai buni iconari ai țării, 

adică iconografi, oameni cu școală. Participanții ca mine, fără 

școală în domeniu, sunt foarte rari. Eu nu am școală de pictură, nu 

am școală de artă.  

DF: Dar ai școala strămoșilor tăi! 

FP: Ei, da, acolo Dumnezeu a picurat un pic de talent și te poți 

considera binecuvântat. Dar nu m-am bazat doar pe lucrul acesta, 

pentru că nu poți face icoană doar din talent, sau numai dintr-o 

cultură vastă, sau numai dintr-o execuție extraordinară. Trebuie să 

găsești un echilibru între toate și să pui câte un pic din fiecare. E 

ca într-un aluat, trebuie plămădite mai multe ingrediente ca să 

ajungă în final ceva de valoare. Separat de asta, icoana are și 

elementul ei sacru. Să ne amintim că icoana a avut în primul rând 

rol spiritual în casă, dincolo de aspectul estetic ce a apărut în 

modernitate doar. În trecut, țăranul român nu ținea în casă lucruri 

care nu îi erau folositoare. În casele bătrânești, dacă vă uitați chiar 

și în ziua de azi, oamenii nu țineau lucruri pe post de bibelouri sau 
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doar lăsate la întâmplare acolo, ca la noi cei din prezent. Rolul 

fiecărui lucru era de folosință. Fiecare lucru era cu rânduiala lui, 

nu aveau nimic să fie în plus. Deci dacă a avut o icoană, el a folosit 

icoana respectivă. S-a rugat la ea. La fel și un urcior sau o oală de 

pământ, nu erau puse doar de design acolo sus, ci efectiv le 

foloseau.  

DF: Aceasta să fie și explicația pentru care toate obiectele 

casnice sunt atât de frumoase, că au un dublu rol? Pentru că toate 

sunt obiecte de artă.  

FP: Da, clar. Sunt obiecte de artă, dar au fost și obiecte utile. 

De aceea nici nu exagerau în ornamentație. Casele țărănești în 

întregime sunt destul de simple, și cu interiorul simplu, dar cu o 

simplitate frumoasă.  

DF: În general cultura tradițională este simplă, dar plină de 

simboluri. Pentru că tot pomeniseși de urcioare și de vasele 

țărănești, să spunem telespectatorilor că zona din care provii – 

Valea Sebeșului – este și o zonă renumită a olarilor, ei fiind 

cunoscuți tocmai prin ornamentica aceasta simplă, dar plină de 

simboluri.  

FP: La Săsciori a fost un centru de olari foarte important la 

vremea respectivă.  

DF: În prezent mai sunt doar două familii care duc mai departe 

tradiția, cu toate că zona este foarte ofertantă cu materia primă, 

lutul de acolo având o culoare specială și foarte frumoasă. Dar să 

revenim la Laz și la icoane. Am rămas la momentul la care ai spus 

că s-a produs un declic și din momentul acela ai început să pictezi. 

Ce a generat declicul acesta? 

FP: A fost o întâmplare. La vremea respectivă lucram cu un 

prieten într-un mic atelier de tâmplărie, meseria mea fiind de 

tâmplar. La un moment dat a venit la noi mătușa mea, Maria 

Poenariu-Deac, și a făcut comandă de niște rame. Eu eram singur 

atunci în atelier. Trebuie să spun că mătușa picta, toată lumea știa 
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lucrul acesta. I-am spus că în 2-3 zile le voi face, pentru că deși 

nu sunt greu de realizat, totuși ramele sunt migăloase, ocupă mult 

timp și nici nu sunt extrem de bine plătite pe piață, așa că o să le 

intercalez printre lucrările mele principale. A fost de acord, dar m-

a rugat să i le duc eu când sunt gata. Așa am ajuns la ea și deși 

știam că pictează, nu m-a interesat niciodată până atunci cum o 

face. Ei bine, când am ajuns la ea chiar i-am cerut să îmi arate și 

mie cum se pictează. Știam unele lucruri generale, dar nu detalii. 

Atunci mătușa mi-a cerut să vin cu o sticlă să mă învețe ea 

personal cum se pictează, pentru că sunt din neamul Poienarilor și 

așa mai departe. Peste vreo 2 zile am făcut rost de sticlă și m-am 

dus la ea. Așa a început totul. Acolo am făcut prima icoană.  

DF. Deci acolo s-a stârnit gena aceea a pictorului. Apropo de 

mătușa ta, Maria Deac-Poenariu, trebuie să reamintim aici că 

domnia-sa a fost declarată Tezaur Uman Viu, un titlu UNESCO 

ce atestă faptul că prin astfel de oameni tradiția este protejată, 

conservată la nivel mondial și transmisă mai departe. Evident că 

acest titlu se obține extrem de greu, trebuie să ai în spate o 

activitate foarte bogată și să îndeplinești o serie de condiții 

impuse de UNESCO. Mi-am amintit o întâmplare, spunând tu că 

se pictează icoana invers pe sticlă, că în momentul în care a primit 

acest înalt titlu am mers la dumneaei pentru că trebuia să semneze 

niște documente, iar în mometul acela a stat, s-a uitat lung la mine 

și a zis: „Aoleu, nu știu dacă mai știu să semnez normal, pentru 

că toate icoanele le semnez în oglindă!”  

FP: Eu pățesc același lucru astăzi.  

DF: Tu ai avut mare grijă – și eu am apreciat tot timpul faptul 

acesta – să păstrezi nu numai tehnica veche de lucru a Poenarilor, 

ci și materialele tradiționale pe care ei lucrează. Și poate că ar fi 

cazul să reamintim aici că icoana nu o lucrezi așa, pur și simplu, 

și mai cu seamă când vii dintr-o astfel de familie cu o puternică 

moștenire în spate, ci trebuie să respecți tehnicile și materialele 
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tradiționale. Eforturile sunt destul de mari și spuneai la un 

moment dat că foarte greu se mai găsesc aceste materiale.  

FP: Da, aici mă refer la sticlă, la sticla suflată manual. În țară 

n-am mai găsit. Sticla făcută manual era de cea mai proastă 

calitate. Zugravii vechi pictau probabil pe sticla pe care o găseau 

cea mai ieftină, aceea cu bule de aer în interiorul ei, foarte 

deformată, vălurită. Or, la noi în țară nu am mai găsit nici un 

sticlar care să le facă astfel. Sticlari tradiționali mai sunt, dar nu 

mai pot face sticla așa, pentru că gura cuptorului de recoacere 

trebuie să fie foarte mare, undeva la 50-70 cm, or ei nu au așa 

ceva. Așa că nu se mai poate procura decât din Germania. 

Întâmplător am găsit manufactura aceasta de sticlă de acolo, doar 

că din păcate este foarte scumpă, pentru că la rândul ei producerea 

sticlei astfel este o artă în sine. Eu chiar am promovat pe rețeaua 

mea de socializare un filmuleț realizat acolo la ei, când am fost 

anul trecut să cumpăr, în care prezint cum fabrică ei sticla, un 

lucru extrem de greu: trebuie să sufle printr-o țeavă specială, din 

oțel refractar, care ea însăși e foarte grea, apoi se adaugă o masă 

de sticlă incandescentă de 20-30 kg pe care trebuie să o sufle 

deasupra capului într-un balon extraordinar de mare, undeva la 1 

metru lungime. Din acesta se face un cilindru, care se taie pe 

capete, se recoace și apoi se desfășoară într-o tablă de sticlă. De 

aceea, din păcate, e foarte scumpă pentru noi. Dar am găsit 

înțelegere acolo, pentru că altfel ei vând la cantități și la sume 

exorbitante pentru noi. Ei sunt fabrica numărul unu din lume în 

producerea manuală a sticlei.  

DF: Iată că ei și-au păstrat acest meșteug vechi, îl duc mai 

departe și în plus este și foarte bănos. Prin urmare, noi când ne 

uităm la o icoană de-a ta, practic vedem acolo o interferență de 

arte, de manufacturi, de tehnici vechi, sticla fiind și ea realizată 

după o tehnică foarte-foarte veche și cu uneltele tradiționale. 

FP: Pe vremuri, marea majoritate a icoanelor, și mă refer la 

icoanele vechi, de început de secol XIX, aveau dosul acela de 
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lemn pentru că nu exista la vremea respectivă, ca azi, placaj, 

carton sau alte asemenea materiale. Deci, icoanele aveau dosul de 

lemn, rama de lemn, iar rama prevăzută cu pene este o muncă în 

plus și migăloasă la fabricarea ramei, pentru că pana respectivă 

ține tot ansamblul. Eu am și acasă icoane vechi, din 1890, care s-

au spart din cauza ramei, pentru că rama în timp începe să se 

torsioneze și forțează sticla și la un moment dat, când o ștergi sau 

muți de pe perete, pleznește sticla. Toate lucrurile acestea 

contează. Pe de altă parte, dosul de lemn lasă o circulație. Icoana, 

stratul pictural, răsuflă altcumva în comparație cu un dos de placaj 

industrial făcut cu rășini chimice sau cu ce-or fi presat acolo; la 

fel, un carton pus pe spate, deși protejează oarecum, nu are aceeași 

eficiență precum lemnul. Se absoarbe foarte multă umiditate, mai 

ales pe un perete. Iar pe vremuri imaginați-vă că în toate casele 

țărănești se fierbea mâncare, sticla transpiră foarte repede, de 

aceea în partea de jos a icoanei are stratul pictural cel mai adesea 

sărit, condensul se strânge în partea de jos a icoanei, aceasta stă 

mai mult timp umedă și stratul pictural ajunge să se exfolieze.  

DF: Ceea ce mă surprinde pe mine este că tu ai spus așa: „eu 

nu sunt dintre iconarii care au studii” și cu toate acestea ai un 

bagaj foarte complex de cunoștințe legat de tot ceea ce înseamnă 

icoana tradițională. Cum ai reușit să acumulezi aceste cunoștințe? 

FP: La acest capitol am fost autodidact. Mi-a plăcut să mă 

informez. Prima dată când am început să pictez mi s-a părut ceva 

extraordinar că am reușit să fac asta. Dar după aceea am văzut că 

nu e chiar așa de simplu, nu doar umpli cu culoare o icoană și s-a 

terminat totul. Am început să caut cărți, să studiez și am descoperit 

acolo exact ce aveam nevoie. În marea majoritate a cărților autorii 

spuneau același lucru: păcat că nu mai există sticlă, păcat că nu se 

mai lucrează profund și original, de fapt ca în toate domeniile, de 

exemplu și la mobila veche. Atunci, omul își punea sufletul acolo 

în lucrare, pentru că nu își permintea să facă lucrurile la repezeală, 

de azi pe mâine, de mântuială. Atunci, lucrurile erau mult mai 

așezate. La fel și la icoane, trebuia să stai asupra lor cât e necesar 
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și doar atunci când simți că ești pregătit să lucrezi la ea trebuie să 

te apuci să lucrezi. Și acum de exemplu, am icoane în lucru de 

care nu mă pot apropia. Le-am început, dar stau acolo fiecare o 

săptămână, două-trei, până-i vine rândul.  

DF: Te inspiri din icoanele vechi ale Poenarilor, sau cauți 

modelele tale? 

FP: Numai din icoanele vechi, din icoanele foarte vechi, pentru 

că sunt și cele mai bine lucrate. Și aici mă refer la Savu mai puțin, 

Simion cele mai multe, Toma Poenariu (Toma fiind strămoșul 

meu direct din ramura din care fac și eu parte), Ilie. La vremea 

respectivă meșteșugul era meșteșug. Pe vremea respectivă rânduiala 

era că învățai să faci meseria cum trebuie. Către sfârșit de secol 

XIX au început să apară și sticla industrială și culorile gata 

preparate, iar lucrurile acestea se văd în icoană pentru că începe 

să scadă calitatea până la început de secol XX când apar 

litografiile de factură occidentală, iar icoana țărănească decade pe 

locul doi și aproape că dispare. Prin 1920-1930, cel puțin la Laz 

tot scade numărul icoanelor produse, iar prin 1940 aproape că nu 

se mai lucra nimic.  

DF: Dar iată că vine în veacul XXI Florin Poenariu și se 

ambiționează să renască icoana de la Laz, prin tine și prin veri de-

ai tăi. Pentru că doamna Maria Deac-Poenariu spunea că mai sunt 

și alți membri ai familiei, care nu și-au dedicat atâta timp și studiu 

ca tine, dar se ocupă și ei de acest domeniu. Eu însă am despre tine 

o notă dintr-un articol al academicianului Marius Porumb care 

spune așa: „Florin Poenariu este totodată un vrednic urmaș al 

străbunilor săi iconari, penelul său readucând duhul vechilor 

icoane astfel încât centrul artistic de la Laz este viu și activ și azi”. 

Dacă un academician apreciază acest lucru înseamnă că a simțit 

în tine sâmburele acela de Poenar adevărat, real, autentic. Nu 

întâmplător am citit acest pasaj, ci pentru că el este într-un articol 

care vorbește despre prezența ta la 150 de ani de la fondarea 

Academiei Române. Ai fost invitat acolo cu o expoziție.  
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FP: Prima expoziție în care am fost invitat de domnul 

academician Marius Porumb a avut loc la Cetatea Câlnic, în a 

doua zi de Paști, 2016, expoziția fiind organizată de domnul 

academician. De acolo, chiar din timpul expoziției, am fost invitat 

pentru iarnă, la Biblioteca Academiei Române din Cluj, cu ocazia 

împlinirii a 150 de ani de la fondarea Academiei și cred că am 

făcut cinste Lazului în special, pentru că nu oricine reușește să 

ajungă la un nivel destul de înalt și să expună în locuri și contexte 

unde vin oameni care cunosc despre ce e vorba, vârfuri ale culturii 

românești, deci nu e o simplă expoziție care se poate organiza 

oriunde. Inclusiv directorul Bibliotecii Academiei, domnul Florin 

Crișan, fiind el însuși rector la Universitatea de Artă din Târgu-

Mureș a spus acest lucru. Iar cei prezenți acolo au fost plăcut 

surprinși de calitate și asta cred eu că ar trebui să fie pe primul loc. 

În ziua de astăzi, așa cum știți, toată lumea pictează, toată lumea 

face icoane, organizează tot felul de ateliere, cu copii, cu adulți, 

cu oricine. Dar ca să faci calitate trebuie să treci de ale tinereții 

valuri. E bine să înveți copiii, dar în momentul în care vezi că nu 

are înclinație, nu-l încuraja să facă.  

DF: Nu-i bine să forțezi acolo unde nu există talent.   

FP: Unii spun: lasă că e bine că face ceva, pentru că iese din 

fața calculatorului astfel. Nu, eu nu sunt de acord să facă pictură. 

Poate face orice altceva dacă acesta este obiectivul să îl țină 

ocupat cu altceva decât tehnologia. Dar oricum ar fi bine să fie 

îndreptat copilul spre ceva unde are mai mare tragere și pasiune 

să facă acel lucru. Am văzut multe lucrări foarte lăudate de părinții 

entuziasmați că pictează copiii lor. E bine, dar nu destul și mai 

ales să nu ajungem în zona chiciului. Pentru că foarte ușor se poate 

ajunge acolo, iar de multe ori cel care creează nici măcar nu își dă 

seama că a ajuns în zona chiciului, trebuie mereu să îi spună 

cineva. În plus avem și o boală la noi în ziua de azi că tindem să 

folosim culori stridente în mai toate domeniile, începând de la 

văruirea caselor până la icoane.  
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DF: Noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, chiar de la începuturile 

tale ca pictor, undeva prin 2006, și am rămas uimită de saltul tău 

calitativ, nu numai în domeniul acesta al picturii de icoane, ci și 

în ceea ce privește profunzimea gândirii tale aplicată în acest 

sector. Iată, îți dorești ca lucrurile să fie făcute bine, corect, de 

calitate, cu materialele corespunzătoare și așa mai departe. Te 

rog acum să ne întoarcem puțin în timp la prima expoziție la care 

ai participat. Îți mai amintești unde ai expus prima dată? 

FP: Îmi aduc aminte, cum să nu? Prima expoziție a fost în 

2008, când am fost invitat de Dori Susan din Sebeș, la Aiud, la 

Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”, unde a avut loc o expoziție de 

grup, cu foarte mulți pictori, în jur de 40, între care chiar și 

Teodora Roșca de la Cluj care a luat locul I la concursul organizat 

de Patriarhie, în 2016 (acolo unde eu am luat locul al II-lea). 

Atunci la acea primă expoziție am participat cu 6 lucrări care 

acum sunt într-o colecție a unui preot din Sebeș (le-a achiziționat 

pe toate 6, nu atunci în expoziție, dar ulterior, însă deodată pe 

toate). Chiar mă gândeam și eu (pentru că mă cunosc bine cu 

preotul respectiv) să merg să văd cum arată acele lucrări (pentru 

că nu am fotografii făcute cu ele) să observ diferența dintre cum 

pictam atunci și cum o fac acum. Am acasă o icoană pictată în 

2007 și păstrată special în acest sens și pe ea văd diferența de acum 

față de începuturi. La mine icoanele de început sunt aproape 

identice cu icoanele Mariei Poenariu-Deac, pentru că așa e când 

lucrezi cu un mentor, pictezi ceea ce te învață el. Dar de acolo 

încolo, cred că fiecare artist – zugrav, iconar, pictor – trebuie să 

se desprindă, să își facă stilul propriu, să își creeze locul propriu. 

Pentru că aceasta este una dintre cele mai mari calități pe care le 

poate avea un artist sau un meșter. Cine îți privește lucrarea să știe 

că e făcută de tine, fără să vadă semnătura.  

DF: Pentru că tot ai pomenit de colecțiile particulare, îți mai 

amintești câte tablouri „au luat drumul străinătății” (să spunem 

așa cu ghilimelele de rigoare)? 
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FP: E greu să îmi dau seama, probabil sute.  

DF: Tu practic la început nu ți le-ai fotografiat, negândindu-te 

să le păstrezi într-o formă sau alta. Dar acum, fotografiezi ceea ce 

vinzi? Măcar să le ai ca amintire.  

FP: Da, dar eu nu pun foarte mult accent pe lucrul acesta. Mai 

mult se ocupă soția, să facă poze, să creeze catalog cu ele ca să le 

păstrăm în amintire.  

DF: Atitudinea aceasta este tipică artiștilor. Ei nu pun așa mult 

preț pe lucrurile lumești și nici nu alocă timp pentru așa ceva.  

FP: Așa este. Nu mă pricep nici la tehnică măcar. Știu 2-3 

butoane și îmi ajunge, nu mă avânt prea mult mai departe. De 

aceea se ocupă soția, iar acolo unde o depășesc lucrurile și pe ea 

apelează la prieteni.  

DF: Să le spunem cititorilor că ai o soție superbă și doi copii 

minunați, iar privindu-te cum vorbești de icoanele tale, mi-am dat 

seama că le tratezi și pe ele cu aceeași dragoste ca și pe proprii copii.  

FP: Da, mă desprind cu greu de icoane, mai ales atunci când 

fac unele care îmi plac în mod special sau îmi par foarte reușite. 

Când vine vremea să le înstrăinez, parcă rup ceva din mine. Sigur, 

după un timp, după ce se mai sedimentează lucrurile, ajung să le 

dau mai ușor, dar în momentul când ies din mână, exact ca și cu 

copiii, parcă e greu să renunț la ele. 

DF: Copiii vor moșteni talentul acesta, cu siguranță. Cel puțin 

vreau să cred că băiatul tău va duce mai departe numele și școala 

Poenariu, și că această școală va continua să existe mulți ani de 

acum încolo pe Valea Sebeșului, pentru că această vale devine o 

zonă turistică din ce în ce mai cunoscută și apreciată, nu numai 

de turiștii din țară, ci și de cei din străinătate. În plus, valea duce 

spre Munții Șureanu unde deja se dezvoltă o puternică stațiune 

turistică. Și mergând pe această vale, noi am reamintit niște nume 

foarte importante, începând de la olarii din Săsciori, mergând 

spre voi, spre Școala iconarilor de la Laz, și urcând până la 
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Șugag, la Moș Cernat. Ce bine că Poenarii au continuitate prin 

tine și prin verii tăi și să sperăm că în viitor și prin copiii voștri! 

Ce bine că Moș Cernat are și el continuitate prin Lucian Cernat, 

nepotul său, care la rândul lui sper și cred că va transmite 

meșteșugul cioplirii în lemn. Iată, prin urmare, vorbim de o zonă 

extrem de interesantă din punct de vedere al culturii tradiționale. 

Și poate că acum, cu atâtea fonduri europene, cu atâtea 

deschideri spre turism, vă gândiți cumva să păstrați în zonă și 

acest meșteșug al cioplitului stâlpilor funerari, de o frumusețe 

nemaipomenită, plini și ei de simboluri și de istorie, pentru că ei 

vin tocmai de la geto-daci.  

FP: Da, esența lor s-ar putea regăsi la Loman, în satul de sus, 

unde se și păstrează foarte mulți stâlpi și am înțeles că acolo ar fi 

cineva care se ocupă cu cioplirea lor. Totuși cred că ar trebui și 

puțin studiu pe tema aceasta.  

DF: Există cărțile lăsate de Gheorghe Pavelescu, una chiar 

denumită „Pasărea suflet”. 

FP: O știu, pentru că o am acasă și am citit-o. Este o carte-document 

din care lumea poate să învețe multe. La fel și scrierile dânsului „Valea 

Sebeșului”, două volume, în care precizează și stâlpii funerari de la 

Loman, Purcăreți, Săliștea, zona de sus, muntoasă.  

DF: Mulți cercetători s-au aplecat spre zona voastră. Alături 

de Gheroghe Pavelescu merită să îl amintim și pe Ilie Moise, iar 

mai nou domnul director Radu Totoian de la Muzeul din Sebeș. Și 

acolo ai avut expoziții, la fel și la Muzeul Unirii din Alba Iulia, la 

Biserica de la Micești, încununate cu Academia Română și cu acel 

Salon Național al Icoanei, aceasta fiind poate cea mai mare 

expoziție de profil din România. Ce planuri de viitor ai în 

continuare, pentru că noi am vorbit doar despre ce a fost? Ți-ai 

planificat ceva sau lași evenimentele să vină singure la tine, în 

mod firesc, normal.  

FP: Există o vorbă în popor: dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu 

să râdă, fă-ți planuri. Eu nu-mi fac planuri. Am doar niște obiective 
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simple: să-mi cresc copiii, în primul rând; să-i cresc bine și sănătos. 

Iar de acolo încolo fiecare să continuăm cu ce avem fiecare de 

făcut, eu cu ale mele, ei cu ale lor. Referitor la băiețelul meu, nu 

întâmplător poartă numele de Savu. Nu l-am botezat așa din lipsă 

de alte nume. Deci clar îmi doresc să poată să ducă mai departe 

meșteșugul, datoria mea e să îl învăț, dar restul depinde de el, dacă 

va vrea sau nu să facă. Decât să nu facă bine, mai bine să nu facă 

deloc. Dar mie mi-ar face mare plăcere, oricare dintre ei, băiatul 

sau fetița să poată duce mai departe tradiția.  

DF: Asta doream să subliniez și eu, că în neamul vostru au fost 

și femei care au pictat, deci nu trebuie să punem sarcina asta sau 

povara moștenirii doar pe umerii bărbaților.  

FP: Sigur, nu poate să spună nimeni că trebuie să fii neapărat 

bărbat ca să poți picta. Atâta doar le cer eu, ca dacă fac un lucru, 

să îl facă bine.  

DF: Nu-i totuși greu pentru o fată sau o femeie să facă pictură 

de icoane? 

FP: Nu. Poate va fi mai greu la partea de montat, la lucrul cu 

rama, aspecte pe care le-am discutat și cu alți iconari care sunt în 

alte zone. Noi aici în Transilvania avem ceva mai aparte, dar de 

exemplu amicii de la București ne admirau că noi putem să ne 

facem singuri ramele, pentru că ei trebuie să meargă zeci de 

kilometri pe sate, unde mai sunt tâmplari care pot să lucreze în 

lemn. Pentru că o icoană nu o poți pune într-o ramă gata 

cumpărată, din plastic. Ea trebuie să aibă propria rânduială. Deci 

aici totul face parte din tradiție, începând de la sticlă și până la 

ramă. Așadar, pentru iconarii din orașele mari e mai greu la partea 

de rame și cred că atât va fi greu și pentru o femeie. Dar restul, ca 

și muncă, o poate face cel puțin la fel de bine ca un bărbat.  

DF: Te rog să îmi spui care personalitate, prezentă la vreuna 

din expozițiile tale, te-a impresionat în mod deosebit? Te-ai 

gândit așa, în sinea ta: „Doamne, am ajuns să îl cunosc pe omul 

acesta!” 
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FP: Probabil sunt mai mulți, nu știu exact. Domnului academician 

Marius Porumb trebuie să-i mulțumesc în mod special pentru că 

mi-a întins o mână de ajutor exact când a trebuit. Pentru că de 

multe ori ai deznădejdi sau ți se pare că nu faci ceea ce trebuie să 

faci. Iar el mi-a dat o rază de soare atunci când am avut nevoie. 

Dânsul m-a căutat atunci și nu mi-a venit să cred. Am rămas de 

atunci prieteni, ne vizităm și e unul dintre cumpărătorii, din 

colecționarii cei mai buni ai mei, ai icoanei de Laz. De fiecare dată 

când are ocazia mă sună că are nevoie de o icoană să o facă mai 

departe cadou cuiva. Deci avem o relație bună. Apoi după dânsul 

sunt recunoscător multor altor oameni. La expoziție la Cluj de 

exemplu am fost impresionat de doi vlădici, ca să mă exprim așa: 

de ÎPS Andrei și de Iustin Sigheteanu, care acum a ajuns Mitropolitul 

Sătmarului și Maramureșului.  

DF: Sunt oameni importanți, cărora le-ai bucurat sufletul cu 

icoana de Laz. 

FP: Da, sper să fie așa. Eu nu cred că mă voi opri aici, ci sper 

să ducem mai departe tradiția și s-o facem în spiritul bun, nu doar 

în sens cantitativ sau comercial. Eu niciodată nu am avut foarte 

multe lucrări să mă pot lăuda că fac o expoziție și aduc 50-70-100 

de icoane. Nu pot așa. În cazul meu, pentru că lucrez cu sticlă 

specială, după cum spuneam, adusă din Germania, trebuie să mă 

limitez la cantitatea respectivă pe care o pot aduce o dată. De 

multe ori mi-am propus să strâng lucrări și să fac o expoziție chiar 

cu mai puține, dar mereu a trebuit să le dau pe parcurs și nu s-au 

mai adunat destule pentru expoziție. Cel mai mare gând al meu e 

să las o colecție copiilor mei. Sper să pot ajunge să le las măcar 

câteva icoane, dintre cele mai remarcabile, ca să poată spune peste 

timp: „uite, astea sunt făcute de tata”.  

DF: Îți mulțumim Florin Poenariu pentru că ne-ai deschis ochii 

să putem privi și altfel icoana de Laz, într-un mod mai special în 

care ne-ai adus cunoștințe noi despre Școala de iconari de la Laz, 

despre pictorul Florin Poenariu și despre alte personalități 



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

186 
 

culturale din zona Văii Sebeșului. Pe cei care doresc să admire 

icoana de Laz îi invităm fie să urmărească expozițiile realizate în 

diverse locuri din țară, fie să vină direct aici la tine la Laz. Îți dorim 

să ai în continuare spor și putere de creație, să găsești materialele 

tradiționale cu care realizezi în acest moment icoana de Laz, 

precum și multă sănătate ție și familiei.  

FP: Vă mulțumesc și vă doresc și eu la fel dumneavoastră și 

telespectatorilor noștri.  
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De la Sebeș la Cannes: ambasador multicultural al 

valorilor românești în lume – cu Eduard Schneider 

 

DF: În capitolul care urmează vă invit să pășim cu pașaportul 

nostru cultural pe o altă alee a culturii românești. De data 

aceasta vom discuta despre un domeniu cu siguranță de interes 

pentru dumneavoastră, pentru că vom aborda aspecte referitoare 

la industria muzicală și industria video, cu un om foarte cunoscut 

specialist care în anii ’90 răspundea la numele de DJ Phantom. 

Bun venit la noi în studio, Edi Schneider! 

ES: Bine v-am găsit.  

DF: Îți place aici la noi? Întreb acum un profesionist.  

ES: Sigur că da, e foarte frumos.  

DF: Mă bucur că îți place la noi și mai ales că ai răspuns 

invitației noastre de a ne fi alături la emisiunea „Pașaport 

cultural”. Te-am invitat din mai multe motive, dar în primul rând 

pentru că am aflat că acolo la Sebeș ai deschis un studio care va fi 

practic o pepinieră a artelor, un loc menit să ofere susținere și 

suport pentru cei care produc artă în multiple feluri și domenii, 

pentru evenimente cu public. Pornind de la ideea aceasta minunată 

a ta, de a realiza un loc mai inedit și mai altfel, un loc de întâlnire 

între cei care creează și iubitorii creațiilor lor, am să spun așa: că 

Sebeșul a început să crească simțitor în ceea ce privește arta și că 

o serie de oameni importanți au venit în ultimul timp acolo. Iar tu 

ai fost parte din aceste evenimente. Dar înainte de a face acele 

lucruri multe pentru Sebeș și a fi recompensat apoi pe merit de 

comunitatea locală, DJ Phantom a locuit o perioadă la Sebeș, apoi 

drumurile vieții l-au dus în Germania, de acolo la studii în Franța 

și apoi ciclul s-a încheiat din nou la Sebeș. Pentru început te invit 

să discutăm puțin despre această perioadă, despre drumurile prin 

Europa ale lui Edi Schneider.  
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ES: M-am născut în 1970 la Sebeș. Părinții fiind divorțați am 

locuit la bunici. Familia tatălui meu a plecat în Germania, iar în 

1984, la vârsta de 14 ani am mers și eu acolo. Am locuit în 

Hamburg până la absolvirea bacalaureatului. Mama s-a stabilit în 

Franța, iar eu din Hamburg m-am mutat apoi la ea acolo. Am 

terminat studiile superioare la Grenoble, iar în 1996 am hotărât să 

mă întorc în România, să fiu alături de bunicii care m-au crescut 

până am ajuns la vârsta critică, să spun așa și ca să îmi îndeplinesc 

visul, să trăiesc din muzică, să fac ceea ce îmi place.  

DF: Când au apărut germenii acestui vis și care a fost primul 

vis legat de ceea ce îți place și azi? 

ES: Primii germeni au apărut chiar în fragedă copilărie, mai ales 

pentru muzica electronică. Pe vremea aceea muzica electronică 

fiind instrumentală, deși o ascultam cu plăcere, nu știam cine sunt 

interpreții, pentru că se vorbea puțin despre ei atunci, dar mergând 

în Germania i-am descoperit pe cei ce se aflau în spatele acestui gen 

muzical, creatorii lui de fapt. Pe de altă parte, ca orice adolescent, 

am visat și eu să cânt într-o trupă.  

DF: Exact asta doream să spun, că de obicei tinerii visează să 

fie soliști într-o trupă, nu e suficient doar instrumentiști. Să fie 

soliști, să iasă în prim plan, să fie adulați de public.  

ES: Eu mereu am fost mai timid și de aceea am ales și 

pseudonimul acesta, mai târziu, de DJ Phantom, pentru că am vrut 

să fiu mai fantomatic, mai în spatele muzicii. Apoi în timpul 

studenției mi-am permis să achiziționez primele instrumente 

second-hand de muzică electronică și am activat în diverse 

studiouri acolo în Franța și am învățat să folosesc bine aceste 

tipuri de instrumente.  

DF: Fiind primul meu invitat care are o zestre multiculturală 

de un așa nivel, aș vrea să te întreb, pentru un tânăr, ce înseamnă 

studiul în străinătate, într-o instituție de învățământ, care este 

sistemul lor școlar și mai ales cât de mult te ajută de fapt acel 

sistem ca să progresezi în ceea ce visezi că vrei să faci? Ai 
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posibilitatea aceasta, îți încurajează abilitățile, vocațiile, sau este 

ca și la noi un învățământ rigid, încadrat în niște programe 

școlare teoretice și care lucrează mai puțin cu abilitățile practice 

ale tinerilor?  

ES: A trecut ceva timp de atunci, dar diferența majoră pe care 

am simțit-o în acele vremuri este că sistemul de învățământ nu 

este bazat pe repetiție și pe memorare, pe a învăța pe de rost chestii 

pe care le uiți la foarte scurt timp dacă nu le practici. În plus, ei 

contează pe creativitate și pe libertatea de a-ți alege ceea ce te 

interesează și te pasionează să faci și să mergi pe acel făgaș.  

DF: Nu întâmplător te-am întrebat, ci pentru că în evoluția ta 

profesională ai avut nevoie, foarte multă nevoie, de creativitate, 

de originalitate, de a aduce mereu ceva nou în industria în care 

lucrezi tu, știut fiind că acolo lucrurile se mișcă foarte repede și 

ce azi e la modă, mâine deja devine depășit. Sigur, te naști cu 

creativitatea, dar mai trebuie apoi să ți-o și educi. Cât de mult te-

a ajutat pe tine faptul că în anii ’90 ai studiat în străinătate și nu 

în România? 

ES: Cel mai mult m-a ajutat, cred, ca să mă formeze ca și om, 

ca personalitate. Dar studiile mele de acolo prea puțin am putut să 

le aplic în ceea ce fac acum, pentru că nu aveau legătură cu 

domeniul acesta. Dar am învățat apoi și m-am perfecționat pe cont 

propriu.  

DF: O să revin la visul tău cu muzica. Spuneai că acolo ți-ai 

achiziționat primele instrumente muzicale. Până la urmă s-a 

întâmplat să ai o formație? 

ES: Am activat în formații foarte mici care s-au destrămat 

rapid, cum e de obicei acolo. În plus nici nu am fost foarte 

perseverent în a învăța un anumit instrument. Am încercat chitara-

bas, apoi puțin percuția, dar m-am refugiat și regăsit mai mult în 

calculator care practic simulează orice alt instrument. Nu m-am 

putut hotărî pentru unul anume. Din aceste motive am fost mai 

mult un singuratic.  
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DF: Acum eu, legându-mă puțin de sintagma aceasta „instrumente 

muzicale”, vin la Sebeș, în zilele noastre în care Edi Schneider și-

a încropit studioul visurilor sale, unde tronează la loc de frunte 

un instrument muzical clasic, pianul. De fapt tot ce ai în studioul tău 

de la Sebeș, toate instrumentele cu care l-ai decorat, au o poveste 

anume. Dar ca să continuăm firul povestirii cu instrumentele despre 

care spuneai că nu te-ai putut hotărî la niciunul și totuși te-ai 

legat sufletește de toate, spune-ne de ce într-un spațiu modern ai 

adus și un pian clasic.  

ES: Așa este. De fapt sunt două piane acolo, ambele primite prin 

donație. Din câte am auzit, în Sebeș, pe vremuri, exista câte un pian 

la fiecare 4 case. Iar după cum știți, Sebeșul a dat mari personalități 

culturale și în special în muzică. Sigur, cel mai cunoscut este Lucian 

Blaga (filosof, scriitor), dar să nu uităm că au fost și mulți mari 

muzicieni, începând de la instrumentiști până la voci.  

DF: Și Carl Filtsch.  

ES: Într-adevăr. Carl Filtsch, marele pianist copil-minune care la 

o vârstă foarte fragedă de doar 10 ani a scris o muzică fenomenală.  

DF: La o vârstă la care unii dintre copiii zilelor noastre nu 

știu nici măcar gama Do..  

ES:  Revenind la pian, unul este doar obiect de decor în birou, 

fiind vechi și dezacordat, iar celălalt a fost primit de la un prieten din 

Sibiu care a cumpărat o casă cu pian cu tot și având doi copii mici i-

a lipsit spațiul ca să îl mai țină. E un pian enorm, un pian de concert 

cu coadă mare. L-am adus la Sebeș apoi am chemat un specialist 

foarte bun și bun prieten totodată, Andrei Dragomir, care este un 

expert fantastic, cel mai bun din țară, pe partea de acordat și 

întreținere de piane, l-a văzut și mi-a spus că e un pian frumos, dar 

ca să îl restaurez la adevărata lui valoare ar costa foarte mult și nu 

există nici o garanție că ar ieși așa cum ar trebui să iasă. Pe urmă am 

descoperit, demontându-l, că este din 1886, adică are 134 de ani.  

DF: Iată, aproape din generația lui Carl Filtsch.  
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ES: Atunci i-am spus că nu abandonez totuși gândul de a-l 

folosi și îl voi transforma într-un pian electric. Așa i-am și zis: 

„electric grand piano”. Am scos tot din el și i-am dat viață nouă 

cu o claviatură grea, de pian, nu de clapă, dar care este o claviatură 

electronică, și cu ajutorul unui calculator integrat în el și cu boxe 

și subwoofer el practic poate să simuleze orice sunet de pian, de 

la o pianină mică de bar, până la un pian mare de concert și fiind 

legat la internet, se poate practic cânta, de oriunde din lume, pe 

acest pian care e în studio la mine.  

DF: Ia uite, din nou creativitatea lui Edi Schneider! Un alt 

lucru care m-a mirat pe mine la tine, Edi, este faptul că în toate 

materialele pe care le-am citit, documentându-mă pentru 

emisiune, am fost surprinsă că deși ai stat foarte mult în 

străinătate, ai rămas totuși într-o relație foarte caldă, de prietenie 

cu mulți dintre oamenii din Sebeș pe care îi ai în proximitatea ta 

– vecini, prieteni, colaboratori – și că fiecare a primit cu bucurie 

acest spațiu al artelor și că fiecare a încercat să își aducă, cumva, 

contribuția la amenajarea acestuia. Desigur cuvântul forte l-a 

avut proprietarul, dar totodată la fiecare intervenție ai avut grijă 

să povestești că din ideea ta s-a născut de fapt un dialog cu 

prietenii, s-au strâns multiple idei și de acolo s-a născut 

realizarea finală. În plus, totul a pornit tot de la o legătură de 

suflet, pentru că în spațiul respectiv au lucrat, pe vremuri, bunicii 

tăi, iar acesta a fost motivul determinant în achiziționarea lui.  

ES: Așa este, acesta e unul dintre motivele principale. Dar într-

adevăr, pentru că tot am pornit de la povestea pianului, totul a fost 

un efort colectiv. Eu am avut ideea și viziunea de a-l face așa, dar 

fără ajutorul multor, multor zeci de prieteni nu ar fi ieșit ceea ce 

este astăzi. Ei m-au ajutat deopotrivă la amenajarea locului, dar și 

cu obiectele, majoritatea celor care se află acum acolo sunt donații 

de la ei. Am de exemplu un prieten care lucrează la fier vechi și 

când mai primește chestii interesante mă sună. O dată m-a sunat 

spre surprinderea mea să îmi spună că îi aduseseră niște clienți 

două ancore din acelea mari de vapor. Ancore în Sebeș! De unde 
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până unde? M-a chemat să le văd pentru că îl durea sufletul să le 

trimită la topit. Mi le-a donat, le-am adus la Sebeș, le-am integrat 

acolo în clădire și apoi a venit în vizită Radu Totoianu, directorul 

muzeului, care mi-a spus povestea ancorelor. Vechiul pod de peste 

Mureș era din lemn, iar aceste ancore, legate cu lanțuri groase, 

țineau să nu-l ia viitura. Probabil acei cetățeni le-au găsit pe fundul 

apei, făcând baie pe acolo.  

DF: Pentru că ai amintit de Radu Totoianu, să le spunem celor 

care nu știu, că el este autorul unei invenții ce tronează acolo în 

studio, o adevărată operă de artă pe care tot împreună ați pus-o 

la cale pornind de la un defect în zid.  

ES: Da, sunt foarte multe asemenea lucruri în studio, nu ar 

ajunge o emisiune întreagă doar să le enumăr.  

DF: Foarte interesant este că acolo se îmbină armonios 

modernul cu tradiționalul, la fel ca și în povestea pianului.  

ES: Am încercat să păstrez și multe dintre elementele originare 

care erau acolo, cum e podeaua de exemplu, dar au trebuit totuși 

făcute și inovații.  

DF: Eu am insistat asupra spațiului pentru că la un moment 

dat mi-ai spus că pentru tine decada, perioada de 10 ani, 

înseamnă o treaptă în viață și că fiecare ciclu de 10 ani a însemnat 

o dragoste a ta, profesional vorbind. Primii 10 ani au însemnat 

muzică, următorii 10 ani video, iar acum te gândești ce vei face 

în următorii 10. Dar iată că ai început deja să faci un amestec din 

toate acestea, pentru că acest studio al artelor cu siguranță va 

permite să faci de toate. Dar ne întoarcem la prima decadă, aceea 

în care DJ Phantom revoluționa în România tot ceea ce însemna 

mișcare muzicală. Lumea te știa după numele de scenă, dar poate 

că 90 % habar nu aveau cine este omul din spatele lui, și dacă te-

ar fi întâlnit pe stradă nu ar fi știut că tu ești de fapt omul care nu 

doar că produce muzică, dar aruncă pe piață, chiar pot să 

folosesc termenul acesta, pentru că asta ai făcut efectiv, niște 

trupe care și astăzi, împreună sau separat mai sunt în industria 
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muzicală. Te rog să vorbim puțin despre acea perioadă, pentru că 

vedem astăzi o multitudine de videoclipuri și producții muzicale, 

ne-am obișnuit cu ele, dar pentru noi, generația care a trăit atunci 

în anii ’90, asta însemna o adevărată revoluție.  

ES: A fost o mare bucurie și onoare pentru mine că am putut 

să particip la această revoluție, și a fost un vis copilăresc, pot să 

spun, am prins vârsta inocenței industriei muzicale din România. 

Astăzi, uitându-mă în spate, mă minunez chiar și eu cum de am 

reușit să impun o mare parte a muzicii adresată tinerilor, ea să fie 

făcută în Sebeș și să-i determin pe artiști și pe trupele din țară, 

unele chiar mari, din București, să vină la Sebeș să înregistreze.  

DF: Andre, Genius, 3 Sud-Est, BUG Mafia, K1, Romania, La 

Familia. Cu excepția lui Genius, care sunt din Timișoara, care 

cred că nu mai sunt în industria aceasta, nici împreună, nici 

separat, restul, cam toți încă mai prestează. Iar la momentele 

respective au fost vârf de topuri.  

ES: Așa este. Ei și-au făcut după aceea propriile studiouri și au 

devenit producători de muzică pentru alții, la rândul lor. De aceea mă 

bucur că am aprins anumite scântei care au dus apoi focul creației în 

acest segment mai departe. Iar când a explodat muzica modernă 

românească peste granițe, când a apărut O-Zone și industria muzicală 

a luat amploare internațională, eu m-am retras din această industrie. 

Atunci am descoperit practic lumea filmului și a videoclipurilor.  

DF: În acei primi 10 ani, nu aș vrea să trecem așa ușor peste 

această perioadă, pentru că încă o dată subliniez pentru oameni, a 

fost o perioadă de revoluție efectivă în industria muzicală. După 

mulți ani în care s-a cântat muzică ușoară a venit acest val cu 

interpreți foarte tineri, cu alt gen de muzică, cu alt stil de a produce 

muzica respectivă, cu primele videoclipuri, iar pentru mine a fost 

uimitor faptul că mulți dintre ei își aduc aminte de acea perioadă 

de început. Chiar de curând citeam o statistică a lui Florin Groza, 

care acum se ocupă și el de așa ceva, în care spunea că un procent 

foarte mare din tot ce s-a întâmplat atunci pe piața muzicală s-a 
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realizat la Sebeș, la studioul tău. E îmbucurător faptul că oamenii 

nu te-au uitat, dar te întreb, văzându-le succesul și știind că parte 

din el ți se datorează, n-ai simțit nici atunci nevoia să ieși în față?  

ES: Nu, deloc. Așa am simțit că e corect să stau la locul meu și 

să nu mă dau rotund, deși multă lume acum cu Facebook și social-

media și internet îmi spun că mă cam bag în seamă, ar trebui să 

stau mai liniștit. Părerile deci sunt împărțite.  

DF: Culmea, că eu am citit exact pe dos. Chiar m-a uns așa la 

suflet o poveste în care o domnișoară spunea că te-a întâlnit undeva 

la munte, că te-a rugat să le faci niște fotografii și că de acolo s-a 

legat o frumoasă prietenie, în condițiile în care ea nu știa cine ești, 

iar ulterior aflând de pe rețelele de socializare, s-a blocat.  

ES: Tot pe urmă am aflat și eu cine este ea, de fapt. O jurnalistă 

din București.  

DF: Deci, iată, nu ești suficient de prezent în mediul online din 

moment ce nici măcar presa nu te știe și cu siguranță nici lumea.  

ES: Cine trebuie să știe, știe. Pentru mine e bine așa.  

DF: A doua decadă a fost în perioada în care industria 

muzicală a explodat realmente și dincolo de granițele țării, iar 

tinerii noștri au început să aibă intrări cam peste tot, la marile 

case de producție. 

ES: Și au devenit mai rafinați, au trecut la alt nivel.  

DF: Dar și tu ai trecut la alt nivel și ai îmbrățișat lumea 

filmului pentru o perioadă de încă 10 ani.  

ES: A fost o nouă provocare, una foarte interesantă. Cu muzica 

mi s-a părut la un moment dat că încep să mă repet, că încep să 

fac același lucru și cred că acesta a fost declicul în care am spus 

stop: trebuie să fac altceva.  

DF: Deci iată, aici am avut dreptate, că tu ai trecut la un nivel 

superior de rafinament. La ei în interviuri mereu am văzut și citit 

că la tine s-au simțit bine, că împreună ați realizat altceva mai 
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valoros decât era atunci pe piață, că mereu ai fost creativ, că 

mereu ai venit cu idei noi.  

ES: Eu sunt cel mai aspru critic al meu, știu, așa am fost 

dintotdeauna, știu care îmi sunt defectele.  

DF: Desigur, nu există om perfect, dar important e produsul 

final al ansamblului de calități și defecte de la fiecare dintre noi. 

Revenind la film, care a fost prima întâlnire cu filmul, în calitatea 

ta de producător?  

ES: Am avut cereri de videoclipuri și am început cu videoclipuri. 

Având legătură cu muzica și colaborând cu toate casele de discuri 

mari din București a fost o cerere mare de videoclipuri atunci la 

început când au apărut televiziunile muzicale și am angajat 

oameni pentru acest domeniu despre care știam foarte puțin la 

vremea respectivă. Ce mi-a plăcut foarte mult în perioada aceasta 

a fost spiritul de echipă, pe vremea când făceam muzică eu eram 

singur, și conlucrarea întregii echipe pe platoul de filmare.  

DF: Să subliniem încă o dată: începuturile tale în muzică 

înseamnă de fapt începuturile României de a deschide ochii în 

acest domeniu. Nu prea aveai cu cine colabora atunci la noi.  

ES: Erau totuși câțiva producători în București dintre care unii 

chiar au făcut școală în străinătate, dar poate că ei erau puțin mai 

rigizi decât mine. Eu am avut o viziune mai radicală și asta 

probabil că a făcut marea diferență și a atras atât de mult artiștii 

spre mine.  

DF: Ai spus că tu colaborai cu marile case de discuri din 

București. Nu te-au invitat niciodată să te muți acolo? Nu te-a 

tentat niciodată să fii mai aproape de ei?  

ES: Cum să nu. Am avut oferte foarte-foarte interesante, la care 

oricine cred că ar fi spus „da”, însă am hotărât să rămân în Sebeș, 

în ciuda beneficiilor pe care le-aș fi avut în București atât pe plan 

profesional cât și financiar, dar am considerat că pentru mine 

contează în primul rând locul în care îmi încarc bateriile, oamenii 
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pe care îi am în jur și așa mai departe. Cariera profesională vine 

abia pe locul secund. Bineînțeles, la început am mers la București, 

la echipa de acolo, am filmat acolo, pe urmă am revenit la Sebeș 

și am vrut să atrag cât mai mult să facem aici. Dar era complicat 

să deplasezi regizori, scenariști, cameramani, directori de imagine 

și așa mai departe. Și așa am ajuns la decizia de a deveni 

producător independent. În acel moment nu aveam nici măcar 

echipamente, vă dați seama. Trebuia să închiriez totul din 

București. Chiar și în ziua de azi sunt puține locuri în țară, în 

Oradea, în Timișoara încep acum să fie locuri de unde se poate 

închiria echipament, dar la ei sunt foarte scumpe. De aceea, încet-

încet, mi-am cumpărat propriile echipamente și astfel am devenit 

independent, pentru că nu e simplu să îți planifici, de exemplu, o 

filmare peste o săptămână cu echipament închiriat, iar dacă se 

schimbă vremea și plouă, n-ai încotro, deși nu poți face nimic, 

totuși trebuie să plătești echipamentele, pe proprietar nu îl 

interesează aceste aspecte, timpul costă. Așa că mi le-am 

cumpărat pe ale mele și am început să lucrez cu mici „meseriași” 

fiecare pe specialitatea lui. Și am alcătuit practic echipa în funcție 

de fiecare filmare, în funcție de buget și de cerințele proiectului. 

Și atunci am descoperit și mi-a plăcut spiritul acesta de echipă, de 

a face ceva împreună.  

DF: Aș dori să te întreb în continuare, în primul rând dacă ești 

mulțumit de începuturile tale și în al doilea rând, în filmările tale, 

fie că vorbim de videoclipuri muzicale, de filme documentare etc., 

cât este artă și cât este comercial? 

ES: L-aș supăra pe Dumnezeu dacă aș spune că sunt nemulțumit. 

Dar sunt cu mult mai mult, de-a dreptul uimit și bucuros de 

succesul pe care l-am avut. Referitor la a doua întrebare, cred că 

atât în muzică precum și în film trebuie să fie un echilibru între 

aspectul comercial și cel artistic. E o veșnică, să nu spun gâlceavă, 

dar căutare, încercare de găsire a unui echilibru între cele două. 
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DF: Clienții tăi, dacă tu ai venit cu o idee artistică, au fost de 

acord să o îmbrățișeze, sau și-au cam băgat ei codița în producție? 

ES: În majoritatea cazurilor au fost de acord. Azi mai glumesc 

pe seama clienților când prezint biroul meu, acela cu tot felul de 

chestii ciudate și spun că aici invit clienții prima dată și fie îi sperii 

și fug, fie se lasă pe mâna mea creativă. Desigur, niciunul nu a 

fugit până acum.  

DF: Eu sunt convinsă că în majoritatea cazurilor te caută ei 

pe tine, nu invers, prin urmare când vin acolo deja știu cu cine au 

de-a face.  

ES: Așa este.  

DF: La început ai avut producțiile mici, de tip videoclip. Dar 

apoi au urmat filmele. 

ES: Da, am coprodus două lung-metraje, dintre care unul a 

trecut foarte repede granițele. E o poveste frumoasă cu un regizor 

australian pe care îl cunoscusem la Berlin cu ocazia unui târg de 

muzică, cu câțiva ani înainte. L-am cunoscut în 2009, iar în 2012 

am început să lucrăm împreună la aces lung-metraj. E vorba 

despre o româncă emigrată în Australia, iar în acest film ea 

rememorează timpurile petrecute aici în țară, în România. Pe 

regizor îl invitasem cu un an înainte, pentru prima dată în 

România, pentru un spot publicitar pe care l-am filmat aici în Alba 

Iulia și atunci mi-a spus că urmează să scrie scenariul despre 

această româncă, nimeni alta decât marea noastră actriță Clara 

Vodă, care e stabilită în Australia, și se gândea unde ar putea să 

filmeze aici în România. Evident, eu i-am spus că poate să filmeze 

oriunde, dar i-am propus să filmeze la Sebeș, iar el a acceptat. Așa 

a început totul. A venit apoi și în două săptămâni am filmat totul. 

În Sebeș și Lancrăm acea parte a filmului, aproximativ un sfert 

din el, care se petrecea în România, restul se petrece în Australia. 

Am avut șansa să lansăm filmul chiar la Hollywood, chiar lângă 

Chinese Theatre, foarte aproape de sala unde se decernează 

Premiile Oscar. Așa că a fost un vis nebunesc pentru un copil din 
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Sebeș să fie pe acea scenă și să vorbească cu jurnaliștii grei din 

industria filmului american. Filmul se numește „Pep Up” și a primit 

până acum 14 premii internaționale și este distribuit în 7 țări.  

DF: Hollywood-ul când a venit? După premiera de la Sebeș, 

sau înainte? 

ES: A venit imediat după.  

DF: Cum ai gândit lansarea filmului la Sebeș, de ce te-ai 

gândit la Sebeș? 

ES: Păi am fost foarte mândru de acest lucru și a venit regizorul 

din Australia special pentru asta.  

DF: A acceptat ușor să vină? A acceptat să fie întâi la Sebeș 

și apoi la Hollywood? 

ES: Da, desigur.  

DF: Iar la Cannes ce te-a dus? 

ES: La Cannes am făcut parte din delegația României, în care 

am reprezentat producătorii mici de film independent. Am 

participat deci la cel de-al 69-lea festival de film de la Cannes, se 

împlinesc deja 3 ani de atunci, ca să promovăm România.  

DF: Și ați reușit. Cum s-a simțit băiatul acela din Sebeș tocmai 

la Cannes, printre marii artiști ai lumii? 

ES: Evident că foarte mândru. De asemenea, faptul că și 

vorbesc limba franceză la nivel universitar m-a ajutat și a ajutat 

mult și echipa acolo.  

DF: Familia ta de acolo mai trăiește? A avut prilejul să știe 

despre eveniment? 

ES: Sigur, mama mea a venit la eveniment. Ea oricum locuiește 

aproape de Cannes, dar oriunde ar fi fost, cred că și-ar fi făcut timp 

să vină.  

DF: Dialogul nostru și emisiunea aceasta sper să fie un îndemn 

pentru tinerii care la un moment dat poate nu au curajul să spere 
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la îndeplinirea propriilor vise. Sunt convinsă că atunci, înainte de 

a împlini 10 ani, când te jucai șotron pe ulițele Sebeșului, deși 

visai, ca orice tânăr de altfel, nici măcar în visele tale nu se scria 

Cannes, sau Hollywood.  

ES: Nu îndrăzneam să visez dincolo de granițele Sebeșului. În 

ziua de azi poți să visezi orice. Tinerii din ziua de astăzi visează 

toți să fie la televizor peste noapte, să devină vedete, sau actori 

celebri și așa mai departe. Astăzi totul e mai ușor posibil, dar pe 

vremea aceea era diferit. Îmi amintesc faptul că am crescut cu 

celebrul film „Războiul Stelelor” care mi-a marcat copilăria și 

adolescența mai târziu. Ne uitam ca la ceva ireal, nici nu 

îndrăzneam să ne gândim cum au fost filmate acele scene, cum au 

reușit să realizeze acele lucruri inedite. Peste ani și ani mi-a fost 

dat să-l cunosc pe responsabilul cu efectele speciale din film și 

trebuie să vă povestesc, pentru că a fost halucinant. Am fost la 

târg, în Las Vegas, unde este cel mai mare târg al industriei și 

cinematografiei de pe mapamond, ca invitat din partea unei 

companii pe care o reprezint ca și imagine și am ajutat acolo la 

standul lor. Patronul firmei respective l-a văzut pe domnul acesta 

și mi-a spus să mă ocup de el pentru că e un tip tare de tot. Evident 

că eu nu știam cine este, așa că l-am tratat ca pe orice alt om de 

acolo, i-am vorbit, i-am arătat produsele, noutățile de la stand, 

accesoriile de camere și așa mai departe la care el a observat că 

am accent și m-a întrebat dacă e adevărat că nu sunt american. 

„Nu, i-am spus, sunt venit doar să ajut aici la stand. Vin din 

Europa, din România” – „A, România, da-da, am auzit că se fac 

filme noi acolo. Arată-mi ce faci tu” zice el. Atunci i-am arătat de 

pe telefon mai multe dintre filmările mele, i-a plăcut, am stat de 

vorbă mai bine de un sfert de oră și mă tot întreba: cum ai filmat 

asta?, cum ai făcut aialaltă? I-am explicat cum făceam pentru că 

de multe ori trebuia să improvizez, în funcție de posibilitățile de 

moment. M-a felicitat, mi-a urat mult succes în continuare, mi-a 

oferit prietenia lui pe Facebook. Și abia după ce a plecat m-a 

chemat deoparte Steve, patronul, și mi-a spus că tocmai vorbisem 
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cu cel ce făcuse efectele speciale din „Star Wars”. Era să pic pur 

și simplu acolo, atât de șocat am fost atunci. Adică omul acela, cel 

mai tare de pe planetă mi-a spus să îl tutuiesc și a fost interesat la 

modul real despre ce fac eu! Nu îmi venea să cred că trăisem așa 

ceva. Nici nu îmi imaginez cum aș fi reacționat dacă Steve mi-ar 

fi spus dinainte.  

Apoi, un an mai târziu, am fost aproape în același tip de situație, 

dar de data asta știam cine este, cu inventatorul steady-cam-ului, 

acel dispozitiv care ține camera stabilă și pe care l-a inventat pentru 

filmul „Rocky” în 1977. A venit la un alt stand, pentru o altă 

companie la care eram, el și cu alți doi delegați, să le demonstrăm 

cum funcționează stabilizatoarele giroscopice, acestea de nouă 

generație. Și atunci mi s-au muiat picioarele când l-am văzut că se 

apropie de stand, știind deja cine este, un munte de om, profesional 

vorbind. Și am câteva fotografii în care se vede cât eram de stresat 

când i-am demonstrat cum funcționa jucăria respectivă. 

DF: E foarte ciudată firea omului, pentru că sunt convinsă că 

ai întâlnit personalități marcante din diverse domenii, oameni 

bogați, miliardari, și totuși picioarele ți se înmoaie în domeniul 

acesta, în care, cum bine spuneai, în copilărie visai cu ochii 

deschiși. Cât din ceea ce visai atunci, din efectele speciale, ai 

folosit în producțiile tale de mai târziu? 

ES: Ei, nu am ajuns la nivelul acela, nici vorbă. Unele efecte 

pe care le vedem în ziua de azi cum au fost făcute la vremea 

respectivă ne provoacă zâmbete, dar atunci era ceva absolut 

fantastic și incredibil de realizat.  

DF: Au trecut prin studioul tău pe parcursul timpului mulți 

tineri și mă întorc puțin la ce spuneai mai devreme, că tinerii din 

ziua de astăzi își pot îndeplini mult mai ușor visele lor, dar atunci, 

în anii ’90, când tinerii aceștia veneau la tine în studio, și 

produceați împreună muzica sau videoclipurile, când le prezentai 

produsul final, cam care erau reacțiile lor? Cât de ușor se lucra 

cu ei atunci, într-un moment când din acest punct de vedere, nu 
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prea puteai să visezi prea mult, sau oricum, mulți dintre ei nu își 

imaginau că vor ajunge la nivelul la care sunt acum?  

ES: M-a fascinat mereu entuziasmul și bucuria de a crea în 

orice domeniu. Și acesta este motorul care ne duce mai departe, 

ne provoacă să experimentăm, să inovăm sau să găsim soluții cu 

alte abordări pentru ceea ce facem.  

DF: Am urmărit de exemplu evoluția Deliei, de la ce a plecat 

și unde a ajuns, o evoluție spectaculoasă. Pentru tine, care dintre 

colaboratorii cu care ai început tu a avut cea mai fulminantă 

ascensiune? 

ES: Au fost mulți. Dintre cei care activează și astăzi de 

exemplu, „3 Sud-Est” au devenit superstaruri. La fel Andre. Nu 

era fetiță până în 10 ani care să nu le știe toate piesele pe de rost.  

DF: Cât de ușor a fost să lucrezi cu ele, pentru că erau copile 

și în plus am înțeles că erau și foarte orgolioase? 

ES: Părinții din spatele lor, de fapt, au dus greul. Domnul 

Săndel Bălan care le-a scris melodiile și textele. Eu practic doar 

le-am dat haina pe care o cunoaște publicul, am făcut 

orchestrațiile, dar linia melodică, textul și toate celelalte, au fost 

creația părinților. Domnul Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, a 

fost pe partea de creație, iar domnul Antonescu se ocupa de 

management.  

DF: S-a întâmplat vreodată să vină vreun client din lumea 

muzicală și să te sperii când îl auzi cum cântă?  

ES: Așa este, mai ales în cazul unora mai puțin cunoscuți sau 

unii care erau la început de drum cu totul.  

DF: S-a întâmplat să spui „Băi frate, ce scot eu din ăsta?!” 

ES: Da. Dar mi-am spus în gând, niciodată cu voce tare.  

DF: Și ai reușit să scoți ceva? 

ES: Eu spun că am reușit. Oricum triajul final e făcut de public. 

Nu poți opri un om care crede în el, să îi tari aripile. Eu cel puțin nu 
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fac asta, nu pot să îi spun „du-te și apucă-te de altceva!”. Nu e stilul 

meu. Dar publicul hotărăște până la urmă ce este valoros și ce nu.  

DF: Acum aș reveni puțin la ceva ce m-a impresionat în ce ai 

spus, povestind întâlnirea ta cu realizatorul efectelor speciale din 

„Star Wars”. Omul te-a întrebat de unde ești, iar tu ai spus că din 

Europa, din România. Tu care ai trăit bucăți mari din viața ta și 

în Franța și în Germania, unde te simți cel mai acasă? 

ES: Evident că acasă mă simt în Sebeș.  

DF: Și promovând Sebeșul – pentru că, iată, ai adus aici un 

regizor australian, de asemenea ai adus foarte multă lume din firme 

mari, din studiouri de producție, mulți artiști și din țară și din 

străinătate – acesta și-a arătat față de tine recunoștința într-un fel 

foarte special. Cunoscându-te cât ești de modest, cum ai primit 

vestea că ai fost declarat „Cetățean de Onoare” al orașului?  

ES: Evident că nu mă așteptam. Am fost foarte surprins și încă 

sunt. Desigur e o mare onoare pentru mine. Sunt alții care au făcut 

mult mai mult decât mine pentru oraș. Dar marele regret este că 

nu au mai trăit bunicii să prindă acest moment. Sunt mândru și 

sper să pot face în continuare cel puțin la fel de mult în promovarea 

orașului nostru.  

DF: Ai avut emoții când ai primit titlul? Pentru că de obicei 

festivitățile de acest tip sunt cu public.  

ES: Evident că am avut foarte-foarte mari emoții. Cu atât mai 

mult și pentru faptul că aceste distincții se dau la o anumită vârstă 

sau chiar post-mortem, deci puțini sunt cei tineri care să primească 

astfel de onoruri.  

DF: Tot din zona și decada aceasta a filmărilor, a video-ului, 

spune-mi te rog, care a fost cea mai spectaculoasă filmare, sau 

cea mai năzbâtioasă, care ți-a rămas așa ca o filmare șoadă, cum 

zicem noi ardelenii? 

ES: Cea mai cu emoții filmare a fost în Ibiza, unde am filmat 

un videoclip pentru Michelle Williams, artistă americană care a 
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fost parte dintr-un grup celebru – trio-ul „Destiny’s Child” – care 

în anii ’90 au fost în top 5 Billboard american, dar ulterior 

Michelle a avut o carieră solo și am fost contactați de către o 

agenție din München să facem acest videoclip. Așa că am mers 4 

băieți din Sebeș și un director de imagine din București să facem 

videoclip pentru ditamai vedeta americană. Nu cunoșteam terenul, 

nu cunoșteam locațiile, a trebuit să improvizăm ad-hoc foarte 

mult. Am mers cu remorca plină cu sculele noastre din țară. 

Aveam foarte mari emoții pentru că vă dați seama, ea își putea 

permite să lucreze cu absolut oricine din lumea asta și cu siguranță 

a făcut videoclipuri care au avut bugete de zeci de ori mai mari 

decât acesta al nostru. Dar ne-am descurcat bine până la urmă.  

Și când îmi amintesc faptul că am zburat cu elicopterul, am 

închiriat un elicopter, pentru că nu erau încă drone pe vremea 

respectivă, un elicopter mic, iar eu aveam stabilizatorul giroscopic 

în mână și l-am întrebat pe pilot dacă a mai făcut filmări înainte 

(era un taxi-elicopter), la care el mi-a răspuns că e norvegian, dar 

să stau liniștit că acolo era cioban înainte, adică mâna renii cu 

elicopterul. Am demontat ușa laterală a elicopterului și stăteam 

legat cu hamuri, aplecat în afară, ca în filmele de acțiune de la 

Holywood. Plus că a fost și prima experiență cu elicopterul, nu 

mai zburasem niciodată înainte. Sigur, după aceea, de atunci 

încoace am zburat de foarte multe ori. Și în țară am făcut un film 

documentar despre Munții Făgăraș, ocazie cu care am cunoscut 

un pilot extraordinar, Nic Penga, pilot militar român care acum 

este în aviația civilă. De asemenea am zburat de multe ori în Las 

Vegas când am făcut filme pentru companiile pe care le reprezint.  

DF: „Nimic măreț în lumea asta nu s-a creat fără suflet”. Este 

un citat din Hegel ce patronează frumos la tine în studio. De ce ai 

ales tocmai acest motto? 

ES: Mi se pare că se potrivește cel mai bine cu ce fac eu. Eram 

ferm convins că citatul e al lui Hegel, dar a venit un grec odată la 



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

204 
 

mine la studio și a zis „Ei, Hegel! Grecii au spus de fapt asta prima 

dată!”.  

DF: Grecii spun asta despre aproape orice. 

ES: Mi se pare că dacă nu pui suflet în orice ai face, atunci nu 

iese nimic bine. Nimic măreț în lumea asta nu a fost creat fără 

pasiune, în orice domeniu, în orice meserie.  

DF: De câțiva ani încoace au venit buluc peste noi marile 

festivaluri, la care, în urmă cu 10 ani, nici nu visam. Dar și peste 

tine au venit la fel de buluc. Spune-mi te rog, care este rolul tău 

în aceste festivaluri și cum ai ajuns să lucrezi cu echipele lor.  

ES: Am fost chemat la prima ediție a Untold Festival, unde 

până nu i-am văzut pe scenă nu mi-a venit să cred că o să fie 

prezenți acolo Armin Van Buuren, David Guetta și alți mari 

artiști. A fost o mare onoare și provocare să avem așa ceva aici la 

noi. Sau la Electric Castle, tot așa am participat la edițiile II-III-

IV. Apoi la festivalul ArtMania, latura de rock în Sibiu, unde am 

participat integral, la toate edițiile.  

DF: Acolo iar ai avut ocazia să te integrezi într-o echipă și de 

data aceasta una uriașă, pentru că vorbim de sute de voluntari, 

nemaipunând la socoteală angajații.  

ES: A fost fantastic pentru mine să descoper spiritul de echipă 

și posibilitatea de a funcționa foarte bine cu oameni pe care nu i-

ai văzut niciodată înainte în viața ta. Majoritatea ne cunoaștem 

atunci, pe loc, acolo.  

DF: Și încă la ce standarde trebuie să funcționezi ca să iasă 

totul bine la un astfel de nivel! Pentru că dincolo de fața frumoasă 

pe care o vedem pe scenă, în spate este de fapt o muncă uriașă și 

o responsabilitate enormă și fiecare funcționează într-un 

angrenaj, în care niciunul nu are voie să greșească pentru că 

atunci totul se blochează, cu atât mai mult când avem nume așa 

de mari de vedete care au pretenții la fel de mari ca și numele lor 

și care vor la secundă totul să funcționeze perfect.  
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ES: Da, și să iasă bine din prima, pentru că totul e în direct, nu 

ai posibilitatea să tragi dubla doi. La fel și cu brandurile mari de 

mașini cu care am lucrat. Cu Porsche Central Europe de exemplu 

am avut 9 colaborări până acum, am filmat în Turcia, pe circuitul 

de Formula 1, în care vă dați seama, când trecea mașina, aceea 

trebuia prinsă la milisecundă, pentru că dacă o scăpai era gata.  

DF: Rămânem puțin tot în zona muzicală, dacă tot am început 

cu festivalurile acestea mari. A fost odată un Eurovision, în care 

numele Edi Schneider a sclipit și acolo. E o poveste frumoasă, 

pentru că din câte știu eu a fost un succes și chiar dacă nu au 

câștigat decât locul III, totuși au fost mult mai vizibili după aceea, 

decât mulți dintre laureați.  

ES: Videoclipul a fost foarte apreciat: Paula Seling și Ovi – 

„Playing with fire”. Am primit chiar premiul pentru cel mai bun 

videoclip al ediției 2010. Și suntem foarte mândri pentru că l-am 

filmat aici în Alba Iulia și în Sebeș, cu tehnologia de vârf de la 

vemea respectivă. Am avut acele costume de motion-capture, cum 

s-au văzut pe urmă în filmele mari de la Hollywood (de exemplu 

în „Avatar”), pe care le-am închiriat de la Viena, pentru că la noi 

nu era așa ceva. Dar în final a fost o onoare, o bucurie și o altă 

provocare să reprezentăm România cu acest videoclip.  

DF: Cum se lucrează în condițiile acestea de competiție, 

pentru că mă gândesc este o doză mare de stres? Una este când 

creezi un videoclip pentru a fi comercializat, și alta când participi 

la un concurs de asemenea nivel. Cât de presantă este treaba asta 

pentru producător, știind că de tine depinde locul pe care 

concurenții îl vor ocupa?  

ES: Așa este, dar m-am obișnuit, pentru că eu cam așa lucrez 

tot timpul, sub presiune, deși nu e bine pentru sănătate, dar așa 

sunt obișnuit să lucrez de la începuturi, cu termene limită foarte 

scurte. Pe vremea muzicii, când nu existau firmele de curierat, ne 

era teamă să trimitem matrița prin poștă, o trimiteam cu trenul. 

Când sosea trenul în gară, îi dădeam mecanicului acea casetă într-
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un plic. Nu știa el că acolo este matrița albumului Andre sau 3 

Sud-Est, care trebuie să ajungă la casa de discuri dimineață pentru 

a fi dată spre multiplicare. Îmi amintesc situații când am scăpat 

trenul și am alergat după el. L-am scăpat și în Sebeș, am mers apoi 

cu mașina după el, dar când am ajuns în Alba Iulia deja plecase și 

până la urmă l-am prins în Teiuș. Am pierdut câțiva ani din viață 

și atunci cu stresul acela.  

DF: Râd și totodată mă gândesc oare cum te-ar privi producătorii 

din ziua de azi dacă le-ai povesti lucrurile astea de pe vremuri, 

cei de acum fiind rupți total de acele vremuri.  

ES: Vremurile dinaintea internetului nu se compară cu cele de 

acum sub nici o formă. Acum, de exemplu, orice informație 

dorești o poți afla pe loc, doar apăsând un buton. Înainte de a veni 

la emisiune acum am trimis cel mai recent videoclip făcut, l-am 

filmat săptămâna trecută, doar cu câteva minute înainte, iar tot 

astăzi deja va fi premiera pe toate canalele muzicale și pe internet.  

 DF: Vai, dar e groaznic să fii tot timpul așa cu sabia deasupra 

capului! Te-ai gândit vreodată Edi, pentru că la momentul acesta 

deja ai un bagaj de amintiri extraordinare, să le păstrezi undeva, 

nu neapărat scrise pentru că știu că nu ai timp să scrii, dar măcar 

înregistrate undeva, pentru că timpul mai șterge din memoria 

umană și chiar sunt informații care e păcat să se piardă, ele sunt 

de fapt istorie.  

ES: Sincer să fiu nu m-am gândit încă la așa ceva, dar într-un 

fel poate că ar trebui, pentru că nu se știe niciodată ce aduce ziua 

de mâine.  

DF: Nu numai de asta, dar multe dintre informații, pentru cei 

din ziua de azi sunt curiozități și ar fi interesant să știe de unde s-

a pornit și mai ales cum. Și unde s-a ajuns apoi într-un timp atât 

de scurt.  

Pentru că ne apropiem de finalul dialogului nostru, aș dori să 

te mai întreb, dacă tot ai construit acel studio pentru arte, ce s-a 
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întâmplat în el până acum și ce urmează să se întâmple, sau la ce 

visezi să găzduiești acolo și cum ar trebui să arate la un moment 

dat după ce îl termini. Pentru că ai acolo spații pentru absolut 

orice gen de activitate culturală. 

ES: Niciodată spațiul nu e de ajuns, mai ales în domeniul 

nostru. Și totuși nu e deschis publicului larg, adică nu e o instituție, 

să spun așa.  

DF: Până la urmă nici o galerie de artă nu e o instituție, dar 

găzduiește evenimente de multe feluri.  

ES: Așa este. Studioul a pornit de la visul acesta al meu de a 

reuni oamenii creativi, așa că deocamdată am făcut doar chestiuni 

de specialitate, evenimente legate de fotografie, de film. Mai vin 

câteodată studenții de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, de la 

Facultatea de Teatru și Film, în vizită, să vadă echipamentele pe 

care le am acolo și să le povestesc despre experiența mea. Sunt 

foarte mândru că vin de la o astfel de instituție mare clujeană la 

noi în Sebeș. Dar dincolo de aceste activități se pot face și foarte 

multe altele.  

DF: Îmi spuneai la un moment dat că ai putea găzdui de la 

expoziții, până la workshopuri, la vizionări de filme, că tot nu are 

momentan Sebeșul cinematograf, ca să te citez.  

ES: Între timp Centrul Cultural „Lucian Blaga” a fost dotat cu 

un ecran foarte mare și un proiector foarte profesional astfel încât 

acum pot să ruleze filme. Deci s-au schimbat lucrurile, acum avem 

cinematograf.  

Rămâne să vedem ce va mai aduce viitorul pentru studioul 

meu. Am fost foarte mult timp în șantier, l-am făcut cu pași mici. 

La început eram optimist, credeam că într-un an, maxim doi, 

termin treaba, dar iată că am intrat în al 5-lea an și încă nu e gata. 

Și cred că nu va fi gata niciodată pentru că mereu vin alte idei și 

mereu va fi ceva de îmbunătățit.  
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DF: Chiar modul în care l-ai conceput te duce cu gândul că 

mereu se mai poate adăuga ceva. Acolo e combinat trecutul cu 

prezentul, clasicul și modernul, așa că sunt convinsă că pe 

parcursul timpului fiecare prieten va mai veni cu idei sau cu 

obiecte care vor deschide alte perspective, așa că mereu mergem 

spre altceva.  

ES: Dar important este să nu ne negăm rădăcinile și să nu uităm 

cine am fost și de unde am plecat.  

DF: Da, aceasta este foarte important și poate fi un mesaj de 

suflet transmis tuturor acum pe final de dialog al nostru. Mai ales 

că vine de la un om care a avut tangență cu aproape toată lumea 

asta mare, sunt puține locuri pe unde să nu fi fost, și totuși te simți 

român, simți românește, și când spui „acasă”, spui România. Prin 

urmare îi îndemn pe toți cei care ne privesc, indiferent că sunt în 

țară sau în afară, să nu uite acest lucru, să nu uite că sunt români. 

ES: Și să pună bine în balanță ceea ce înseamnă bunăstare și 

ceea ce înseamnă acasă, ceea ce înseamnă liniște sufletească și 

locul în care te simți bine. Sigur că suntem cu toții diferiți, dar 

principiul rămâne același: nu banii contează cel mai mult la 

sfârșitul zilei.  

DF: Iată că dacă vrei să faci bani, poți să faci și în România, 

iar tu ești un exemplu că poți să îți îndeplinești visele chiar și aici, 

pentru că foarte des auzim în ultimii ani lumea spunând că pleacă 

dincolo pentru că aici nu poate face ceea ce își dorește. 

ES: Acum depinde, dacă vrei, de exemplu, nu știu ce mașini 

sau iahturi scumpe, e greu să le faci aici. Dar eu sunt conștient că 

nu mă voi îmbogăți niciodată din ce fac acum și n-a fost scopul 

meu în viață să fiu bogat sau să am cine știe ce mașină. Blugii de 

pe mine cred că îi am de 5 ani și ghetele de 10.  

DF: Nu că nu ai fi putut să cumperi altele, dar nu te legi de 

lucruri. 

ES: Așa este, am altă listă de priorități în viață.  
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DF: Crezi că talentul se moștenește? 

ES: În familia mea un singur om a avut tangență cu artele, 

bunicul din partea tatălui. Toți ceilalți au fost oameni cu picioarele 

pe pământ. Deci nu știu dacă acea mică părticică a contat atât de 

mult în a mă forma pe mine. Dar în general cred că talentul se 

moștenește și că evident, contează bagajul genetic cu care venim 

pe lume. De exemplu zilele trecute a venit în vizită Ovidiu Pârjol, 

profesorul și pianistul din Alba Iulia, cu băiețelul lui de 5 ani, la 

mine la studio, și am rămas șocat ce conversații am putut să port 

cu acel copil despre sintetizatoare modulare și filtre analogice sau 

astfel de chestiuni. Pe urmă am aflat că și mama și bunica lui sunt 

tot pianiste.  

DF: Evident că un copil cu un asemenea bagaj genetic și apoi 

crescut într-un astfel de mediu, sigur că se familiarizează de 

foarte mic cu domeniul lui vocațional.  

ES: Dar asta nu înseamnă că moștenirea genetică ne condiționează 

ca neapărat să o luăm pe un anumit făgaș, sau că trebuie să urmăm 

ceea ce vedem în familie. Fiecare poate face așa cum simte, cum 

îi este dat. Și apoi să ne lăsăm orientați de destin, pentru că eu de 

exemplu, adolescent fiind, nu credeam, nu știam, nici nu îndrăzneam 

să cred că pot să o iau în direcția asta. Nici la 22-23 de ani nu știam 

încă exact încotro mă voi îndrepta în continuare.  

DF: Există pentru următorii 10 ani un plan în viața ta, sau 

lucrurile vin așa de la sine? 

ES: Tare mă tem că e ciclic, că e întoarcerea la muzică. Vom 

vedea.  

DF: Doamne-ajută! Mulțumesc, Edi Schneider, pentru aceste 

frumoase povești de viață și destin împărtășite cu noi.  

 

  

  



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

210 
 

  



Daniela Floroian                         Excelență și valoare - 12 dialoguri cu  
                                                      personalități de excepție din România  

 

211 
 

Scurt portret de autor – Daniela Floroian 

 

Născută la 26 septembrie 1966 la Alba Iulia, din părinții Maria 

și Ioan Barb, a urmat studiile gimnaziale la Școala Gimnazială nr. 

6 din Alba Iulia (azi Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu”) și 

studiile liceale la Liceul de Matematică-Fizică ,,Horea, Cloșca și 

Crișan” din Alba Iulia (azi Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și 

Crișan”), pe care îl termină cu diplomă de absolvire în anul 1985.  

Urmează apoi studii universitare de pedagogie la Facultatea de 

Tehnologie Chimică din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, studii de inginerie chimică la Facultatea de Chimie 

și Inginerie Chimică din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca și studii de filologie la Facultatea de Istorie și 

Filologie din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, aici urmând studii de master în specializarea cultură 

românească în context european. 

Aplecată asupra educației tinerei generații a profesat timp de 

10 ani ca profesor titular de chimie și fizică în județele Buzău și 

Alba, promovând toate gradele didactice cu note foarte mari.   

Începând cu anul 1998 hotărăște să-și îndrepte pașii înspre o 

nouă provocare – domeniul cultural. Pentru început a îmbrățișat 

profesia de bibliotecar la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” 

Alba, unde în urma unei duble specializări în biblioteconomie și 

animație culturală a reușit să realizeze inovații într-un domeniu 

aparent banal, aducând în bibliotecă un suflu nou menit să 

modernizeze instituția și să o alinieze la cerințele lumii moderne, 

fiind primul animator cultural din județul Alba și primul 

organizator de spectacole cu studii și atestat obținut la Centrul de 

Perfecționare al Personalului din Cultură, de pe lângă Ministerul 

Culturii din București.  
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În aceeași perioadă parcurge un drum interesant al înțelepciunii 

înspre ea însăși și, fiind înzestrată cu o doză grea de sensibilitate, 

s-a apropiat cu încăpățânare de scris, conștientă fiind că în inima 

ei freamătă o respirație aparte de imagini și metafore care pas cu 

pas se vor concretiza în pagini de carte. Așa se face că încetul cu 

încetul a scris mai întâi literatură pentru copii și mai apoi poezie, 

proză, documentare etc., publicând în calitate de autor volumele: 

„Povești scurte despre sfinți”, „Povestea Regelui An”, ,,40...”, 

„Ilie Moise la 60 de ani”, „Cornel Nistea la 70 de ani”, „Valer 

Butură la 100 de ani”, „Ion Mărgineanu, culegător de limba 

română”, „Centenar Gheorghe Pavelescu”.  

În calitate de editor, coautor sau prefațator a semnat alte peste 

20 de titluri de carte și a fost coproducător și textier la patru filme 

documentare de salvgardare a culturii tradiționale: „Înmormântarea 

Fășangului de la Cetea”, „Ițe de Sălciua”, „Tocacii” și „Statu la 

vase în Lunea Paștelui”. 

În anul 2006, conducerea Consiliului Județean Alba îi propune 

o mare provocare profesională – înființarea unei instituții publice 

de cultură de rang județean care să aibe în componența sa toată 

mișcarea artistică din județul Alba, respectiv muzicieni, artiști 

plastici, artiști de arte vizuale, scriitori, folcloriști etc. Așa se face 

că după un an de documentare și pregătire în vederea înființării și 

organizării activității noii instituții, este numită director, având ca 

principală sarcină de serviciu reorganizarea instituțiilor culturale 

ale județului Alba pe baze complet noi și dintr-o perspectivă 

inovativă și modernă, aliniată la strategia culturală a județului și la 

politica culturală națională și europeană. Urmare a acestui fapt, la 1 

octombrie 2007 își deschide porțile la Alba Iulia nou înființata  

instituție județeană de cultură, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” 

Alba, Daniela Floroian fiind fondatorul și primul director al acestei 

instituții, calitate în care va rămâne timp de aproape zece ani.  
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În toată această perioadă a clădit în cultura județului Alba o 

mișcare artistică profesionistă de calitate, dar și o mișcare artistică de 

amatori de mare amploare, cele două împletindu-se și remarcându-

se atât pe plan național cât și pe scenele internaționale. În tot acest 

timp, slujind cu devotament interesele culturii și-a clădit pas cu 

pas noua sa viziune managerială care în scurt timp a dat roade dând 

județului Alba statutul de județ model prin propunerea pe care i-a 

făcut-o în anul 2015 Comisia de Salvgardare a Patrimoniului 

Cultural Național, comisie afiliată UNESCO, de a coordona un 

manual de bune practici care să se constituie într-un model pentru 

toate instituțiile culturale din România. 

Urmare a activității sale intense pe tărâm cultural a reușit să 

îmbogățească zestrea culturală a județului Alba, prin înființarea la 

Alba Iulia a Fanfarei „Augustin Bena” (debut la 1 decembrie 

2007), a Ansamblului Folcloric „Augustin Bena” (debut la 10 mai 

2008), a Ansamblului de dansuri populare al Județului Alba 

(debut la 10 mai 2008) și a Orchestrei de cameră „Augustin Bena” 

(debut la 27 octombrie 2014).  

În paralel a coordonat dezvoltarea activității Școlii Populare de 

Arte prin înființarea de noi clase și a Centrului de Conservare și 

Promovare a Culturii Tradiționale, prin redactarea revistei 

„Rânduiala – Alba”, revistă în care au fost consemnate rezultatele 

muncii de cercetare a echipei instituției și în care au semnat alături 

de angajați, de-a lungul celor cinci ani de apariție, nume importante 

ale etnografiei și folclorului din România.  

În aceeași perioadă, sub directa sa îndrumare și cu sprijinul 

primăriilor au luat ființă în județul Alba peste 42 de ansambluri 

folclorice de amatori și au fost înființate 15 clase de meșteșuguri 

tradiționale.   

În paralel cu activitatea sa profesională intensă Daniela Floroian 

a semnat zeci de articole de specialitate care au fost prezentate și 
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apreciate la colocvii și conferințe naționale și care au fost publicate 

în publicații de specialitate.  

Ca o recompensă a efortului său creativ a primit peste 30 de 

premii atât pentru activitatea desfășurată în plan profesional cât și în 

calitate de autor de carte și animator cultural. Întreaga sa activitate, 

ca și studiile de specializare în domeniul managementului cultural și 

de organizator de spectacole, o propulsează ca o personalitate 

culturală mereu prezentă și cu totul aparte în peisajul cultural, ceea 

ce face ca timp de mulți ani să îi fie încredințată regia mai multor 

spectacole de amploare și foarte diverse, în care reușește să aducă 

un puternic iz de noutate și o abordare modernă a actului cultural.  

Remarcată de televiziunile locale și naționale, este invitată să 

colaboreze cu mass media națională la emisiuni de divertisment și 

cultură, dar și să producă emisiuni culturale proprii, cum ar fi: 

Picătura de cultură la Tele7 Alba, Matinal Cultural la Alpha TV, 

Povești sub felinar, Arena Așilor și Prieteni de Familie la Alba 

TV, Ora de cultură și Pașaport cultural la Alba Carolina TV. 

În prezent s-a reîntors la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” 

Alba unde în calitate de bibliotecar și de PR manager continuă să 

promoveze cultura județului Alba, atât în țară cât și în străinătate, 

mereu întâmpinându-și publicul cititor cu frumusețe sufletească și 

cu pașii ei de portret în continuă mișcare, reușind să-l apropie de 

albastrul scrisului său, dar și de promovarea de înaltă clasă și de 

profund profesionalism a valorilor culturale ale județului Alba și 

ale României. 

 

Ioan Mărgineanu,  

scriitor 

  

 


