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Nu e simplu să fii vedetă! E poate tot 
atât de greu, precum a fost urcuşul. 

Unul Dumnezeu vede, ştie şi se miră, dar 
nu de cel care e în ascensiune. Domnul îşi 
dă prea bine seama că în toate e voia Lui. 
Se miră însă de acei care ar trebui să se 
vadă, să se aprecieze şi să se bucure sincer 
unii de alţii, de împlinirea la care e să ajun-
gă... Poate nu fiecare! El e cel care împar-
te la toţi după merit atunci când vine clipa 
peste care nimeni n-ar putea trece şi nici 
s-o dea altcuiva n-ar fi în stare. Meritele 
(care sunt cu adevărat roadele unui talent 
mare!) nu pot fi nici împărţite, nici oferite 
din contul altcuiva. Fiecare primeşte ce e 
al său! Iar dacă cineva e nedreptăţit de cei 
care decid soarta lumii aici, nu pe cel care 
şi-a primit tainul să se supere. Căci, dacă e 
voia Domnului să se spună cuvinte apreci-
ative, o face şi prin gura fariseului. Or, cu 
mâna păgânului, care mai cu plăcere şi-ar 
păstra sieşi ce e mai bun, împarte... Bineîn-
ţeles, multe din  scenariile providenţei sunt 
modificate aici, printre oameni, dar, până la 
urmă, majoritatea sunt corectate. Pentru că 
tot ce ţine de predestinaţie este vegheat de 
sus să se înfăptuiască. Este cazul MARIEI 
BIEŞU...

A fi vedetă înseamnă a sta în calea vântu-
lui şi a pietrelor; a ochiului care vede 

bine, - dar el poate vedea şi strâmb! - a gu-
rilor care spun şi ceea ce este, dar şi ce ar 
vrea să creadă că ar fi... Înseamnă a fi bogat 
şi mereu sărăcit!

De ce ne-am teme să recunoaştem că 
talentul Mariei Bieşu e un fenomen?! 

Dacă ar exista în lume un muzeu al voci-
lor, cristalinul glas al distinsei primadone 

a Teatrului liric chişinăuian ar fi înregistrat 
alături de vocile excepţionale, pentru a fi 
dăruit eternităţii, împreună cu celelalte... 
Dar nu există un asemenea muzeu! Oricum, 
încă mulţi zeci de ani Maria BIEŞU va fi 
cartea de vizită în lume a acestei pentru 
mulţi terra incognito – Republica Moldo-
va. Nu exagerez! Se vor trece toţi acei care 
au apreciat-o, dar şi cei care au încercat s-o 
coboare de pe tronul ei... Şi despre mulţi 
din aceştia nu se va mai pomeni în lume, 
pe când despre ea, Maria, o soră a altei 
Marii, de asemenea cu voce irepetabilă, se 
va povesti ca despre o minune... Ignoran-
ţa nu poate servi drept argument pentru fie 
şi o provizorie veşnicie! Maria Bieşu este 
unică, de aceea e incomodă cercului nostru 
prea strâmt. Or, vorba cântecului: Lumea-i 
mare, eu nu-ncap...

Destinul Mariei Bieşu, oricât de straniu 
ar părea unora această paralelă, sea-

mănă atât de mult cu firea neamului care 
ne are! Aşa suntem în ochii lumii: străluci-
tori, dar şi vulnerabili! Îi fascinăm pe toţi, 
dar tot noi facem lumea să se crucească de 
unele decizii sau alegeri ale noastre. Ori-
cum, rămânem a fi în unicat şi irepetabili. 
Asemeni Mariei Bieşu!

Să ne imaginăm cum am fi întâmpinat-o 
acum, în acest spaţiu, dacă ar fi acceptat 

ademenitoarele oferte pe care le-a avut  nu 
doar din partea Teatrului Bolşoi, dar şi de la 
Metropoliten Opera. Cine ar fi fost în sta-
re să-i reziste unei asemenea tentaţii? Prea 
dragă trebuie să-ţi fie mama şi acest meleag, 
ca să refuzi unor şanse unice ale destinului 
şi să rămâi unde adevăratele talente cu greu 
dau rod în cazul că nu se ofilesc de tinere. 

Destin de om şi stea

Maria Bieşu a ales să fie Acasă! Pe noi ne-a 
ales! A rămas printre noi şi, în felul ei, prin 
cântec, a încercat să-l apere pe Eminescu, 
(deşi el nu are nevoie să fie apărat în măre-
ţia sa!)... Patriotismul şi dragostea de limbă 
şi de istorie a unui artist se manifestă prin 
felul cum e în scenă, în rol, cum se prezintă 
atunci când e în turneu, departe de casă. El 
e faţa neamului său! El e mesagerul unei 
culturi, al unui neam. Apropo de marele tri-
umf al Mariei Bieşu în Japonia sau de pre-
stigiosul Festival Invită Maria Bieşu.... La 
primele ediţii ale Festivalului, lumea părea 
că iese la demonstraţie – erau melomanii! – 
aşa încât unul din foştii demnitari imediat 
a avut o reacţie negativă. Uitându-se prin 
geam la acea demonstraţie, a exclamat: Nu 
cumva iarăşi fac miting?! Apoi, dacă nu ar 
fi ea printre noi şi acest festival internaţio-
nal pe meleagul nostru, am mai avea alte 
ocazii a vedea, asculta şi admira mari cân-
tăreţi, vedete ale operei mondiale? E ştiut 
doar, majoritatea invitaţilor vin (acceptând 
o remunerare modestă!) doar din drag pen-
tru Maria Bieşu. Eu personal l-am auzit pe 
vestitul bariton italian Mauro Augustini 
rostind cuvinte asemenătoare la adresa 
primadonei Teatrului Naţional de Operă şi 
Balet... Maria Bieşu este omul-artist care 
s-a consacrat harului ce i-a fost menit. L-a 
primit cu dragoste, cu pasiune, şi întruna, 
prin sacrificare, l-a înmulţit şi dăruit lumii. 
Astfel mulţumindu-i Celui care a înzes-
trat-o cu un asemenea har...

De altfel, aceste rânduri aşternute de 
mine sunt doar o reflectare fulminantă 

a imaginii strălucitoare de vedetă a Mariei 
BIEŞU, cea care prin voce, dar şi prin nu-
mele ei, vrea să ne apropie de Dumnezeu...

Cred că e frumos, e chiar minunat că  
avem o asemenea cântăreaţă în neamul 

nostru! Şi că suntem contemporanii ei să ne 
mândrim. Iar pentru că atâta timp a îmbo-
găţit şi a purtat până departe faima acestui 
meleag, de ce n-ar fi să se simtă şi ea mă-
car o clipă în viaţă apreciată după merit?! 
Astfel şi noi, asemeni lumii care-şi respectă 
valorile, vom fi să recunoaştem că MARIA 
BIEŞU este cine este: femeia cu destin de 
om şi  stea!

Sergiu GUŢU

Claudia Partole

Primadona

Am intrat în vară după ce, în ultima decadă a lunii mai,  
mulţi dintre chişinăuieni, şi nu numai ei, au savurat 
din delectările oferite de Festivalul Internaţional al 
Artelor Scenice Bienala Teatrului „Eugene Ionesco”. 
Despre primul veţi citi mai detaliat chiar în paginile 
acestui număr, cât priveşte Bienala Teatrului „Eugene 
Ionesco”, ea a fost pe larg mediatizată  de majorita-
tea publicaţiilor de la noi. Pentru cititorii noştri, am 
solicitat părerea dnei Olga Garusov, cunoscut critic 
de teatru. „Dacă m-aţi întreba la care spectacol ar fi 
trebuit neapărat să meargă un amator de teatru, proba-
bil, aş fi răspuns: la toate! Pentru că absolut toate au 
meritat să fie vizionate. Spectacolul de folclor autentic 
românesc prezentat de Grigore Leşe şi invitaţii săi din 
Ţara Lăpuşnei a fost ca o bijuterie de pietre rare pe 
frumoasa haină festivalului. Dintre surprize, aş menţi-
ona  Cameristele (de Jean Genet)  în varianta scenică 
a  faimosului Teatru al lui Roman Viktyuk (Moscova, 
Rusia). Cât mă priveşte, consider o realizare pe drept 
cuvânt valoroasă spectacolul Jucătorii  (după N.V. 
Gogol) al Teatrului de Stat de Păpuşi pentru Tineret 
din Tallinn (Estonia). O prestanţă ce merită a fi men-
ţionată a avut-o evoluarea în cadrul festivalului a doi 
maeştri din Moldova, care în ultimii ani îşi desfăşoară 
activitatea în alte ţări. Îl am în vedere pe dramatur-
gul şi regizorul Ion Sapdaru (Natură moartă cu nepot 
obez, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi)  
şi  coregraful Radu Poclitaru (Spărgătorul de nuci  
de P.I. Ceaikovsky, Teatrul Modern Balet din Kiev, 
Ucraina). M-am bucurat sincer de performanţele lor, 
ei demonstrând a câta oară cunoscutul adevăr că ta-
lentul rămâne a fi talent  în orice parte a pământului... 
Din prezenţele teatrelor noastre,  nu pot să nu remarc 
Fraţii Karamazov de F.M. Dostoevsky  (Teatrul Dra-
matic Rus de Stat „A.P.Cehov”) în regia lui Alexandru 
Vasilachi, care, de câtva timp, ne demonstrează că este 
capabil să monteze spectacole de valoare pe scena ori-
cărui teatru”.
Înainte de a năpădi peste noi căldurile istovitoare ale 
verii, cinefilii au putut viziona documentarele prezen-
tate în cadrul Festivalului Internaţional „Cronograf,  
iar melomanii  - să se delecteze cu o săptămână de 
muzică modernă, pe care le-a oferit-o Festivalul In-
ternaţional „Zilele Muzicii Noi”. Ca după aceea cu 
toţii să avem o singură dorinţă: să găsim pe undeva 
un pic de răcoare. Din cauza căldurilor a fost amânată 
şi omagierea Teatrului „Luceafărul” care în luna iunie 
a împlinit o jumătate de secol. „Artinfinit” prezintă în 
acest număr câteva materiale despre începuturile bio-
grafiei acestei prestigioase instituţii de cultură, intenţi-
onând să revină la temă şi în numărul următor. 
Când cerurile ne-au adus  răcoarea multaşteptată prin 
mai multe zile cu ploi, peste unele localităţi din ţară 
a venit şi nestăvilirea apelor,  care a adus oamenilor 
numeroase pierderi, luându-le chiar şi agoniseala de 
o viaţă, chiar şi casele. Bine că nu s-a întâmplat cu 
noi! am răsuflat uşuraţi în sinea noastră, compătimin-
du-i pe sinistraţi. Dar un înţelept a zis că această lume 
este un pod pe care drumeţim cu toţii împreună. Şi, 
când cineva cade într-un necaz, să.i întindem o mână 
de ajutor.... 
Uniunea Artiştilor Plastici împreună cu Muzeul Na-
ţional de Artă a Moldovei a reacţionat imediat ce s-a 
aflat despre nenorocire, anunţând organizarea în incinta 
muzeului a unei expoziţii cu vânzare, banii câştigaţi ur-
mând să fie trimişi sinistraţilor din raionul Hânceşti. De 
ce anume Hânceşti? În primul rând, pentru că, la mo-
ment, cel mai mult avusese de suferit anume oamenii 
de acolo, în al doilea, pentru că unii pictori se trag din 
acele locuri. De exemplu, Timotei Bătrânu e chiar din 
Nemţeni,  multe din rudele lui de acolo mai sunt în via-
ţă. Asta explică faptul că el a expus chiar mai multe lu-
crări. După cum a mărturisit cu multă bucurie dl Tudor 
Zbârnea, directorul muzeului, la deschiderea expoziţiei 
a fost lume multă, aşa încât s-a întâmplat că mai mulţi 
oameni doreau să cumpere una şi aceeaşi lucrare. E şi 
de înţeles! Expoziţia în cauză a fost  pentru iubitorii de 
artă o rară ocazie de a achiziţiona o pictură sau o sculp-
tură de valoare cu un preţ mult mai mic în comparaţie 
cu cel real.  Acesta a şi fost punctul ei atractiv!  Dar, pe 
de altă parte, şi un gest de bunăvoinţă, de compasiune 
din partea artiştilor plastici, conştienţi de faptul că celor 
din satele inundate le este incomparabil mai greu de-
cât lor. Pentru că, e lucru ştiut, artiştii plastici nu sunt 
oameni bogaţi. Teodor Buzu, compatriot de-al nostru 
instalat de mai mulţi ani în Cehia,  care în acest august 
a avut o expoziţie personală la „Constantin Brâncuşi”, 
la întrebarea dacă este bogat, a răspuns: „Nu sunt bogat. 
Dar familia mea nu duce foame, şi sunt fericit!”. Nu 
e greu însă de perceput că dumnealui nu a subînţeles 
doar foamea fizică. Pentru că cel a cărui fiinţă depinde 
de hrană va fi înfometat întotdeauna şi nu se va mai 
putea gândi la altceva. Din cugetările persane, am luat 
un rând de Nezami: „Eu îmi iau hrană de la iubire...firea 
mea cu iubire se hrăneşte...” Un gen de iubire - iubirea 
de oameni - au demonstrat vara aceasta faţă de sinistraţi 
mulţi dintre semenii noştri, inclusiv artiştii plastici. Si-
nistraţii mai au nevoie de ajutor, aşa că... veniţi alături 
de ei şi ceilalţi capabili de iubire de oameni...

.

Itinerar
Hrană 
din iubire
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S-a scris mult, s-a scris puţin despre Ma-
ria Bieşu?.. Timp de o jumătate de se-

col, - începând cu acel atât de sincer Stru-
guraş de pe colină cu Orchestra “Fluieraş” 
a lui Serghei Lunchevici în 1958 şi fantas-
ticul debut pe scena Operei, în 1962, cu 
Tosca - noi, publicul chişinăuian, am avut 
fericita ocazie să fim pur şi simplu alintaţi 
de vocea şi excelenta prezenţă scenică a 
celei care este Maria Bieşu şi, poate, nici 
nu ne-am dat seama că, posibil, Dumnezeu 
ne-a dăruit-o în locul multor altor bunuri pe 
care nu ne este dat să le avem. Şi totuşi, nu 
am fost capabili să-i preţuim aşa cum s-ar fi 
cuvenit remarcabila ei contribuţie artistica 
la prosperarea culturii şi artei interpretative 
în Moldova, rămânându-i datori cu multe 
aprecieri nespuse şi nescrise, cu multe im-
primări şi înregistrări audio şi video nerea-
lizate, care ar fi documentat şi imortalizat 
forţa talentului ei pentru cei care vor veni 
după noi.

Ca azi, îmi amintesc prima mea reacţie 
când am auzit-o. În primăvara anului 1965, 
orchestra de muzică populară a şcolii re-
publicane de muzică (azi - Liceul “Ciprian 
Porumbescu”), în componenţa căreia eram 
şi eu, participa la o emisiune televizată con-
sacrată tinerilor interpreţi. Pe atunci, totul
se transmitea în direct, fără careva înregis-
trări prealabile, de aceea cu toţii eram nu-
mai ochi şi urechi, ca nu cumva să greşim 
intrările. Înaintea noastră, o tânără smoliţi-
că cu ochi mari şi luminoşi, destul de sigu-
ră de sine, a început să cânte în limba italia-
nă cunoscutul lied Cumpăraţi viorele. M-a 
impresionat atât de mult vocea ei, încât abia 
când au răsunat primele acorduri ale piesei 
pregătite de orchestra noastră am înţeles 
că am uitat să trag cu arcuşul pe strunele 
contrabasului şi doar privirile dojenitoare 
ale dirijorului m-au readus la realitate din 
lumea feerică creată de acea superbă “vân-
zătoare” de floricele ale primăverii... 

Era Maria Bieşu, venită atunci într-o scurtă 
vacanţă de la Milano, unde-şi făcea stagie-
rea la renumitul Teatru La Scala din patria 
operei - Italia. Mai târziu, presa a scris, în 
repetate rânduri, ce i-a spus acolo maestrul 
Enrico Piazza, care îi supraveghea procesul 
de stagiere, fascinat de vocea ei: “Trebuie 
să mulţumeşti mamei şi tatei pentru tot ce 
ţi-au dat, deoarece eu, în afară de mişcarea 
scenică, nu mai am ce-ţi da, decât doar să 
te învăţ cum să foloseşti cât mai bine ma-
rea bogăţie pe care ţi-au dăruit-o ei...”.

Mă bucur că am avut şi eu fericirea să fiu 
alături de ea şi să mă delectez, scăldându-
mă în marea cu valuri împrospătătoare ale 
neasemuitei ei voci. Mă bucur că anume 
ea a fost cea care a lansat şi i-a făcut drum 
în viaţă unuia dintre primele mele cântece, 
Patrie, de ziua ta, pe versuri de Gheorghe 
Vodă, la care ţin mult şi pe care l-am scris 
anume pentru vocea ei în îndepărtatul an 
1977. Au urmat un şir de romanţe, printre 
care Lacrimă pe versuri de Grigore Vieru, 
Iar când mă vei iubi cu-adevărat pe versuri 
de Ludmila Sobietsky ş.a. În august, 2003, 
i-am dedicat o Ave Maria pentru soprano, 
cor şi orchestră simfonică, la care am lucrat 
mână în mână cu poetul Grigore Vieru.
Când cream această lucrare, vocea Mariei 

Bieşu mă urmărea zi şi noapte, atât de mult 
doream să fac ceva pe potrivă, că anume 
acea voce a ei “divină, din a paradisului 
grădină”, să trezească în inimile celor ce o 
vor asculta sentimente pline de pioşenie şi 
evlavie nu numai pentru Sfânta Marie, năs-
cătoarea de Dumnezeu, ci şi pentru marile 
noastre Marii: Bieşu, Cebotari, Tănase... 
Această Ave Maria!, ca şi pe celelale 16 din 
repertoriul său, Maria Bieşu o interpretează 
cu inspiraţie, încântând publicul care, ca şi 
totdeauna, o răsplăteşte cu aplauze furtu-
noase...

Primadona

...Maria Bieşu este o celebră cântăreaţă a secolu-
lui XX, aş spune, chiar şi a secolului XXI. Ştim 
cu toţii că şi-a consacrat viaţa operei, muncind 
pe tărâmul ei aşa cum puţini cântăreţi au făcut-o. 
Dumneaei întotdeauna a fost foarte responsabi-
lă, setoasă de a cunoaşte opera în toată profun-
zimea. Când se rosteşte numele Mariei Bieşu, se 
subînţelege că aceasta este şcoala noastră naţi-
onală de operă, ceea ce e foarte important.  Prin 
Maria Bieşu am demonstrat întregii lumi că la 
noi nu numai se nasc talente, ci şi se educă.

Mihail Munteanu, 
Artist al Poporului (tenor, Moldova)

Mă bucură faptul că o Mare Voce a contempo-
raneităţii, precum este cea a Mariei Bieşu, a fost 
recunoscută în cadrul prestigiosului Concurs 
Internaţional de Canto “Miura Tamaki”, To-
kio-1967. De atunci, este invitată ca membru 
al juriului acestui concurs. Distinsa cântăreaţă 
susţine şi cursuri de Master-klass de canto “Ma-
ria Bieşu” pentru studenţii Universităţii de Arte 
din Nagoya, Japonia. Când am venit, în 2003, 
la Festivalul “Invită Maria Bieşu”, am rămas 
profund impresionată de bunătatea, cumsecăde-
nia şi frumuseţea sufletească a neamului Mariei 
Bieşu. Era firesc ca într-un asemenea neam să se 
nască un talent atât de mare.

Hiroko Kobayasi (Japonia)
Pentru noi, basarabenii, Maria Bieşu este o 
epocă în care vocea ei ne-a încântat acasă şi 
ne-a proslăvit pe întreg globul. Dumnezeu i-a 
dat nu numai talent, dar şi suficientă forţă aris-
tică pentru a-l valoriza. De-a lungul carierei 
sale, a adunat numeroase aprecieri, premii şi 
distincţii. Când, în calitatea mea de Preşedinte 
al Republicii Moldova, i-am înmânat cea mai 
înaltă distincţie a tânărului nostru stat - Ordinul 
Republicii - în discursul ţinut cu această ocazie 
am numit-o Regina Operei Naţionale. Am 
menţionat şi patriotismul eu excepţional: oricât 
de ademenitoare au fost marile scene ale lumii, ea 
a revenit mereu la micul, dar scumpul ei “regat” 
de acasă. Frumosul şi multsemnificativul nume 
Maria, pe care îi este dat să-l poarte această fiică 
de ţărani basarabeni, s-a îngemănat cu alte peste 
treizeci de nume de femei, la ale căror chipuri 
ea le-a dat viaţă din nou şi din nou în opere 
muzicale create pe parcursul a cinci secole. 
Retrăind în  scenă acele vieţi demult trecute, 
doamna Maria Bieşu, în viaţa sa reală, este 
principala axă a vieţii muzicale de la noi. Ne-
am deprins s-o ştim aşa şi în altă ipostază a ei 
- cea de preşedinte al Uniunii Muzicienilor din 
Moldova, dar şi în întreaga activitate culturală 
a republicii.

Mircea Snegur,
ex-Preşedinte al Republicii Moldova

Vocea Mariei Bieşu, de o rară generozitate şi 
frumuseţe timbrală, este comparată de critica 
muzicală cu cele mai strălucite voci cunoscute 
astăzi în lume. Şi-a creat acest renume prin ma-
niera de interpretare a rolurilor sale. M-am con-
vins că soprana noastră Maria Bieşu poate cânta 
pe toate scenele, indiferent unde s-ar afla ele. 
Faptul acesta a situat-o în fruntea cântăreţilor 
celebri de talie mondială. Maria Bieşi posedă un 
talent de excepţie şi o şcoală vocală de canto de 
unicat, care-i justifică locul de frunte pe care l-a 
obţinut pe tot parcursul carierei sale artistice în 
plan naţional şi internaţional.

Gheorghe Mustea,
dirijor, compozitor (Moldova)

Ave Maria!  Ave Maria! 
Constantin RUSNAC

…Maria Bieşu a îndeplinit o dublă vocaţie: de 
artistă lirică de faimă internaţională şi de apără-
toare  neobosită a valorilor naţionale, roluri care 
astăzi îi revin astăzi Festivalului “Invită Maria 
Bieşu”, inaugurat şi însufleţit de marea artistă 
basarabeană, Maria Bieşu.

Viorica Cortez, soprană
(Franţa)

(Din cartea Maria Bieşu,  „Scena, Opera – Dragostea 
mea”, Editura „Cartea Moldovei”, Chişinău, 2005)

Roluri ce i-au dus faima 
în toată lumea

Amelia din Bal mascat de G. Verdi Santuzza 
din Cavaleria rusticană de P. Mascagni 
Leonora din Trubadurul de G. Verdi
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Artistul în timp

Frumoasa şi profunda spusă a marelui 
Eminescu, pe care aţi ales-o drept „cap 

de afiş” al publicaţiei - Podoaba cea mai 
nobilă a unui popor este arta - deşi ţine de 
secolul XIX şi mileniul II, cred că şi acum, 
la începutul secolului XXI şi al mileniului 
III, rămâne a avea aceeaşi valoare, aceeaşi 
valabilitate. Ideea o complineşte şi spusa 
unei alte reputate personalităţi a literaturii 
române, Eugen Lovinescu: „Cultura este 
finalitatea tuturor civilizaţiilor”. Aici, în 
calitatea mea de scriitor, pot adăuga că şi 
cartea rămâne a fi una dintre valorile su-
preme ale omului, ale omenirii în general, 
chiar dacă, în contextul zilei de azi, ea este 
marginalizată, concurată tot mai mult de 
televizor, computer, internet, telefonie mo-
bilă şi alte invenţii de ultimă oră. „Cartea 
de sticlă” -  aşa cum e numită varianta ei 
electronică - nu cred că va reuşi, până la 
urmă, să substituie total cartea în accepţia 
tradiţională, materială. Asta, bineînţeles, 
dacă punem în noţiunea de carte, în primul 
rând, valoarea ei culturală, indiferent de ce 
formă are - clasică sau electronică. Cartea, 
de fapt, este chezăşia emancipării omului, 
a societăţii în general, în ultimă instanţă - a 
întregii civilizaţii umane. 

Dacă e să ne referim la societatea noas-
tră, sigur, la capitolul cultură, perspec-

tiva este una de durată. Mai avem mult 
şi multe de făcut. Mai cu seamă că, după 
cum spuneam mai sus, avem şi motivaţii 
generate de spiritul timpului în care trăim, 
ce ne fac evidentă dovada că ea, cultura, 
este marginalizată, desconsiderată - în tot 
cazul, nu se află pe prim planul preocupă-
rilor sociale. Avem, însă, cu certitudine, şi 
performanţe.  Avem oameni de cultură de 
incontestabilă valoare naţională, de nivel 
european şi universal, avem teatre şi for-
maţii artistice care, prin ceea ce fac, contu-
rează distinct identitatea noastră ca popor, 
contribuind esenţial la crearea unei bune 
imagini a Moldovei. Altceva e că, ceea ce 
fac oamenii de cultură – fiecare în parte sau 
întruniţi într-o colectivitate de creaţie – se 
întâmplă în pofida minimelor condiţii favo-
rabile creaţiei, mai mult dintr-un entuziasm 
patriotic, putem spune, precum şi din con-
ştiinţa că astfel îşi îndeplinesc datoria de 
cetăţeni ai acestei ţări.

De regulă, obişnuim să motivăm tot ce 
se/nu se întâmplă la noi şi, deci, şi cu 

noi, prin criza economică pe care o traver-
săm. Dar nu putem da toată vina pe criză. 
De fapt, de mai mult timp şi la toate nivele-
le, ne confruntăm cu o teribilă criză a mo-
ralităţii. Da, în această lume contemporană 
în care ne este dat să trăim persistă de mai 
multă vreme o devastatoare criză de mora-
litate. S-au devalorizat criteriile morale, şi 
de aici, după mine, pornesc mai multe raci-
le, mai multe probleme de care ne ciocnim 
la ora actuală. Bineînţeles, există şi o criză 
economică, dar ea există într-o interdepen-
denţă cu cea morală, pentru că una este 
generată de alta. Tot ceea ce se întâmplă, 
se interferează şi se influenţează în mod re-
ciproc. Pe acest fundal şi în acest context, 
se accentuează şi mai mult criza culturii, a 
civilizaţiei în general. 

Vorbind despre condiţia artistului în ac-
tuala societate - şi a scriitorului în mod 

special, fiindcă eu sunt scriitor, - ar fi de 
spus că este una vulnerabilă. La noi artistul 
e lipsit de protecţie socială.Se ştie că în sta-
tele civilizate statul, de regulă, are grijă de 
oamenii de artă - pictori, muzicieni, com-
pozitori, actori, scriitori şi aşa mai depar-
te, - oferindu-le diverse indemnizaţii, burse 
de creaţie, onorarii şi altele, astfel ca ei să 
poată munci cu toată forţa şi cât mai efici-

ent. Un coleg de breaslă din Suedia, sosit 
un timp în urmă la Chişinău, la Bibliote-
ca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, 
a rămas foarte surprins de condiţia în care 
există scriitorul în Republica Moldova. La 
ei, fiecare membru al Uniunii Scriitorilor, 
în mod automat primeşte o indemnizaţie 
din partea statului; orice conferinţă, lectu-
ră publică  sunt remunerate. La noi, munca 
oamenilor din domeniu este, de fapt, ne-
remunerată. Avem publicaţii care decenii 
de-a rândul nu plătesc - pentru că nu dispun 
de fondurile respective - onorariu autorilor 
pentru materialele publicate în paginile lor. 
Oricât ar părea de incredibil, în această si-
tuaţie se află şi organul de presă al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova - săptămânalul 
„Literatura şi Arta”!  Deci, se încalcă drep-
turile de autor ale scriitorilor! 

Nemaivorbind de bursele de creaţie şi 
alte forme de remunerare de care, la 

noi, sunt lipsiţi oamenii de creaţie. Este 
ruşinos faptul că doar pensionarii care au 
Ordinul Republicii şi care, de altfel, sunt 
puţini la număr, primesc o indemnizaţie la 
pensie în sumă de 500 de lei. În alte părţi, 
lucrurile la acest capitol stau mult mai bine. 
Să aducem exemplul vecinei noastre, Ro-
mânia, unde, în 2007, la propunerea mai 
multor senatori în frunte cu Adrian Pău-
nescu, a fost adoptată o lege privind adă-
ugarea unui spor la pensia membrilor Uni-
unii Scriitorilor în proporţie de 50 la sută. 
Cred că această formă ar putea fi promovată 
şi la noi. La fel cum ar putea fi promovate 
multe alte lucruri întru îmbunătăţirea situ-
aţiei în uniunile noastre de creaţie, adică a 
oamenilor care activează în domeniul artei 
şi culturii şi care aduc folos ţării, făurind un 
patrimoniu ce nu poate fi evaluat în unitate 
monetară, deoarece exprimă mult mai mult 
decât banul - fiinţa spirituală a neamului.

Aşadar, societatea noastră are de înlătu-
rat încă  multe obstacole şi inechităţi 

privind viaţa şi activitatea oamenilor de 
creaţie, care, acum, se află în condiţii pe 
care le-aş numi dramatice. Cei care au ac-
tivat douăzeci sau treizeci de ani, ajungând 
să aibă azi o imagine, o reputaţie publică, 
şi-au asumat creaţia ca pe un destin. La 
această oră, ei nu mai pot să se reprofileze, 
să renunţe la preocupările lor de-o viaţă, 
pentru că ei sunt formaţi ca artisti. Unul tâ-
năr se mai poate reprofila, pe când un om cu 

o activitate îndelungă în spate nu mai poa-
te face acest lucru. Mai e şi altceva: bunul 
Dumnezeu l-a înzestrat cu anumite calităţi 
şi capacităţi, dându-i-le pentru o folosire 
cât mai rodnică. Pentru ca ele să nu se piar-
dă - ar fi păcat! - este necesară de protecţia 
socială a omului de cultură, a scriitorilor în 
mod special.  Statul ar trebui să se pătrundă 
de adevărul că noi vom putea avea o bună 
imagine bună în exterior întâi de toate prin 
intermediul culturii. Nu ne putem impune 
cu altceva (cel puţin, deocamdată) în rela-
ţiile cu alte state, pentru că suntem un stat 
mic, cu foarte puţine resurse materiale. 

La începutul acestui an, s-a constituit 
Asociaţia Uniunilor de Creaţie.  A ţinut 

şi un congres la care au luat parte prim-mi-
nistrul Vlad Filat, preşedintele interimar 
Mihai Ghimpu, miniştri, oameni de stat. 
În cadrul congresului, au fost formulate 
nişte obiective ce vizează munca şi viaţa 
oamenilor de creaţie, în mod general vor-
bind, protecţia socială a acestora. Am avut 
asigurări din partea noilor guvernanţi că 
problemele abordate se vor afla în perma-
nenţă pe agenda lor de lucru. După cum era 
de aşteptat, după congres nu s-a întâmplat 
nimic. Să mi se ierte această ironie, dar ea 
se bazează pe experienţa multor ani; or, 

au trecut douăzeci de ani de la schimbă-
rile  survenite în societatea noastră, dar în 
domeniul culturii şi artei situaţia a rămas 
exact aceeaşi ca şi la începutul restructură-
rii.  Pictorii sunt nevoiţi să achite integral 
plăţile comunale pentru spaţiul în care lu-
crează - atelierul; în condiţii foarte dificile 
apar publicaţiile de specialitate; scriitorii, 
cu rare excepţii, se află în imposibilitatea 
de a-şi tipări operele, şi aşa mai departe. La 
noi există două edituri de stat: „Cartea Mol-

dovei” şi „Lumina”, cea de a doua fiind spe-
cializată în editarea de manuale. Există şi o 
serie de edituri particulare care mai acceptă 
să tipărească câte ceva şi din literatura naţio-
nală, din creaţia scriitorilor contempoprani. 
De regulă, însă, toate editurile se orientează 
spre literatură vandabilă, comercială, care să 
le aducă venit. În această situaţie, statul e cel 
care ar trebui să aibă grijă să finanţeze edita-
rea literaturii naţionale, pentru că aşa se face 
peste tot în lume. Ce aş propune eu noilor 
conducători ai statului? În primul rând, ca 
editura „Cartea Moldovei” să fie trecută sub 
egida Uniunii Scriitorilor, să devină o edi-
tură a ei, dar finanţată, cel puţin parţial, de 
către stat. Având această finanţare parţială 
din partea statului şi fiind condusă de un om 
care cunoaşte bine legile managementului, 
ea s-ar putea preocupa la modul serios de 
tipărirea literaturii naţionale, a scriitorilor 

Arcadie 
SUCEVEANU

contemporani. Căutând, bineînţeles, în pa-
ralel şi surse suplimentare pentru a se putea 
menţine pe linia de plutire. 

La începutul anilor ’90, apăruse un feno-
men foarte benefic pentru oamenii de 

cultură - sponsorizarea. Adică, oamenii de 
afaceri, instituţiile şi întreprinderile care 
aveau un beneficiu real şi permanent ajutau 
uniunile şi oamenii de creaţie. Ei bine, în 
ultimul timp, din păcate, acest fenomen s-a 
diminuat foarte mult, aşa încât, de exem-
plu, astăzi, la mijloc de iulie 2010, am în-
cheiat rondul de cerşit bani pentru asigu-
rarea financiară a premiilor Uniunii Scrii-
torilor pentru anul 2009... Să nu credeţi că 
ar fi vorba de sume prea mari. În general, 
valoarea lor bănească nu este una fixă şi ea 
variază de la un an la altul în funcţie de cât 
reuşim să adunăm. Cel mai mare premiu pe 
care l-am putut acorda unui scriitor pentru 
o carte a fost de două mii de lei. Este vorba 
de sume, în fond, derizorii, dacă le rapor-
tăm la munca depusă de scriitor.

Cred că situaţiile de acest gen sunt ca-
uzate nu doar de lipsa de generozitate 

a oamenilor bogaţi, ci, poate, mai mult de 
faptul că nu avem o lege a sponsorizării 
bine pusă la punct. În formula în care exis-
tă acum, ea este în detrimentul oamenilor 
de afaceri doritori să sponsorizeze cultura, 

pentru că nu-i avantajează, ci de-a dreptul 
îi dezavantajează. Alta este situaţia în Fran-
ţa, în Germania, în alte ţări civilizate, unde 
se consideră o onoare pentru unii oameni 
de afaceri şi instituţii ca să ofere sprijin 
financiar culturii. La noi, deocamdată, fe-
nomenul este cel pe care l-am descris mai 
sus, şi o lege a sponsorizării elaborată în 
mod chibzuit şi raţional, care, din anumi-
te puncte de vedere, să-l avantajeze pe cel 
care sponsorizează va fi benefică şi va pu-

tea rezolva multe probleme din domeniul 
culturii. 

Vreau să revin (chiar cu riscul de a mă 
repeta) la acel congres al uniunilor de 

creaţie de la început de an, în organizarea 
căruia s-au implicat unii dintre cei mai va-
loroşi oameni de cultură din ţară, for care a 
trasat obiective clare pentru dezvoltarea do-
meniului, adoptând un statut şi un program 
(de perspectivă imediată şi de perspectivă 
mai îndelungată). Din păcate, însă – dato-
rită, probabil, şi faptului că ne confruntăm 
cu o teribilă criză politică şi socială – până 
acum nu s-a produs nici o schimbare, totul 
a rămas la nivel de constatări şi promisiuni. 
Rămânem cu speranţa că, odată depăşită 
criza politică din societatea noastră, deci, 
ajungând la o stabilitate politică, socială 
şi economică, lucrurile vor începe să se 
schimbe în bine şi în domeniul culturii.

În căutarea unei linii de plutire

Grafică de Teodor BUZU
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Prin mesajul şi valoarea sa, Festivalul 
Internaţional “Zilele muzicii noi”, 

fără nici o exagerare, poate fi considerat un 
eveniment de mare importanţă şi semnifica-
ţie în viaţa culturală a Republicii Moldova. 
Acest fapt ni-l demonstrează, de la 1991 în-
coace, programele lui variate şi interesante, 
care ne descoperă – atât specialiştilor din 
domeniu, cât şi melomanilor - evoluţia mu-
zicii moderne la noi, dar şi în alte ţări.

Apariţia manifestaţiei în cauză - consider 
că acest lucru trebuie să se cunoască -  

se datorează cunoscutului nostru compozi-
tor Ghenadie Ciobanu. Ideea îi aparţine şi 
a început s-o realizeze imediat cum a fost 
ales preşedinte al Uniunii Compozitorilor 
şi Muzicologilor din Republica Moldova, 
rămânând a fi, până astăzi, să ne exprimăm 
aşa, motorul festivalului. 

Această modalitate de promovare a mu-
zicii contemporane nu este una cu to-

tul nouă, ea demult există în toată lumea, 
şi nu numai în capitale, ci şi în multe din 
oraşele mari. În România, bunăoară, în afa-
ră de Bucureşti,festivaluri de muzică nouă 
se desfăşoară la Iaşi, Braşov, Cluj, Bacău, 
Brăila etc. Este un detaliu ilustrativ, el vor-
bindu-ne că în lume se percepe necesitatea 
muzicii pentru o dezvoltare armonioasă a 
societăţii. În această ordine de idei, e mai 
mult decât lăudabil faptul că “Zilele mu-
zicii noi” la Chişinău au fost şi, în pofida 
situaţiei dificile din ţara noastră, continuă 
să fie până acum finanţate de Ministerul 
Culturii. Ce-i drept, în ultimul timp am 
încetat să organizăm în cadrul festivalului 
cursurile internaţionale de perfecţionare a 
măiestriei (Master klass) interpretative şi 
componistice,care la primele ediţii au avut 
loc nu numai la Chişinău, ci şi la Ivancea,la 
Călăraşi, cu participarea unor compozitori 
cu renume din Israel, SUA, Germania şi 
din alte ţări. Sperăm la posibilitatea de a 
reveni la aceste cursuri, ele fiind foarte uti-
le în ceea ce priveşte promovarea muzicii 
contemporane.

Despre ediţia curentă a festivalului, a 
19-a, pot spune că a fost una cu un 

program bogat. Spre deosebire de altele, 
a prezentat nu două, ci trei mari concerte 
simfonice, apoi cinci concerte de muzică 
de cameră, precum şi un concert coral. În 
cadrul lor au evoluat Orchestra Simfonică 
a Filaromonicii “S. Lunchevici”, Orchestra 
Simfonică Naţională a Companiei Publice 
“Teleradio-Moldova” (conducător artistic 
şi prim dirijor - Gheorghe Mustea), Corul 
de Cameră condus de Ilona Stepan, Cape-
la Corală Academică “Doina” (conducător 
artistic şi prim dirijor - Veronica Garştea), 
Ansamblul “Ars Poetica”. De altfel, ulti-
mul din aceste colective a fost fondat tot 
de Ghenadie Ciobanu şi, timp de aproape 
două decenii, membrii lui au interpretat 
sute şi sute de creaţii ale multor compozi-
tori contemporani atât din Moldova, cât şi 
din străinătate. Apropo: “Ars Poetica” are 
în programele sale şi muzică semnată de 
Dimitrie Cantemir!

Concertul simfonic de deschidere a fes-
tivalului a început cu “Rahmaniana” 

lui Leonid Gurov, o lucrare scrisă demult 
şi interpretată nu o dată la Filarmonică. In-
cluderea ei în program este omagiul nostru 
adus acestui compozitor, patriarhul muzicii 
contemporane din Moldova, la împlinirea 
a 100 de ani de la naştere. A fost dascălul 
multor compozitori, printre care Solomon 
Lobel, Simion Lungu, Pavel Rivilis, Zla-
ta Tcaci, Vasile Zagorschi. Ulterior, Boris 
Dubosarschi a făcut compoziţia la Vasile 

Zagorschi, fapt prin care creaţia lui are de 
asemenea o tangenţă cu activitatea pedago-
gică a lui Leonid Gurov. Astăzi, Boris Du-
bosarschi e cunoscut în ţară ca un compozi-
tor polvalent, având şi dumnealui învăţăcei, 
printre care mă număr şi eu însumi. 

Programul concertului de deschidere a 
festivalului a prezentat în continuare 

Hymnus fantasticus pentru trompetă şi or-
chestră de Dan Dediu, cunoscut meloma-
nilor din ţara noastră. Este un compozitor 
relativ tânăr, însă deosebit de productiv, aşa 
încât astăzi se află pe poziţia de lider al mu-
zicii contemporane, şi nu doar în România, 
ci şi în întreaga lume. A venit la festival cu 
un foarte bun solist “de acasă”, trompetis-
tul Sergiu Garştea, cate a plăcut mult publi-
cului nostru.

În cadrul aceluiaşi concert au evolu-
at  instrumentiştii Juan Antonio şi Jose 

Eugenio Visente-Terez din Spania, care au 
prezentat Concertul pentru 2 piane şi or-
chestră al compatriotului lor, compozitorul 
Manuel Castillo. Iar orchestra simfonică a 
filarmonicii noastre a interpretat Simfonia 
Sevilliana a altui autor spaniel - Joaquin 
Turina.
 

Cât mă priveşte, în a doua seară a festi-
valului am prezentat în premieră

Fantezia-expromtus pentru orgă. Bineînţe-
les, am avut emoţii, dar şi o mare bucurie 
de buna apreciere a spectatorilor. La acest 
succes, şi-a adus contribuţia şi cea care a 
interpretat lucrarea - organistă Ana Strezev. 
Melomanii cunosc virtuozitatea ei interpre-
tativă. De altfel, la acest concert dumneaei 
a prezentat şi o interesantă lucrare proprie – 
Improvizaţie. Publicului din acea seară i-a 
plăcut şi Sonata de Ze’ev Bitkin din Israel. 
Despre acest autor aă vrea să spun că e de 
la noi, a plecat peste hotare acum câţiva 
ani, dar, continuând să fie membru al Uni-
unii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
Republica Moldova, deseori vine în Mol-
dova, pentru a comunica aici cu colegii de 
breaslă. În finalul concertului, Ana Strezev 
a delectat publicul cu lucrarea La Nativite 
du Seigneur a compozitorului francez Oli-
vier Messiaen.

Concertul simfonic din seara zilei de 20 
iunie a fost neobişnuit prin durata sa 

prea lungă pentru o seară de muzică con-

temporană - două ore şi jumătate. De re-
gulă, o oră de muzică nouă este varianta 
optimă. Dar asta nu i-a incomodat pe spec-
tatori - atât specialişti în domeniu, cât şi 
melomani. Una dintre explicaţii ar fi că din 
program făceau parte lucrări noi ale com-
pozitorilor din Moldova: Boris Dubosar-
schi (Simfonia camerală), Ghenadie Cio-
banu, Teorod Zgureanu (Contraste), Oleg 
Negruţa (Concert pentru violă, violoncel şi 
orchestră), Valeria Barbas (Genesis), Oleg 
Palymski (M.-Diptych, I Bourdons, II Iso-
metry), Vladimir Ciolac (Salve Regina). Cu 
alte cuvinte, au dorit să asculte şi ceea ce 
avem noi, cei de acasă, mai bun.

Referitor la  maniera de creaţie a com-
pozitorului Ghenadie Ciobanu, cu-

noaştem pasiunea dumnealui pentru expe-
rimente în muzică. Ne-a demonstrat o dată 
în plus această calitate şi la festival cu lu-
crarea “Briza latitudinilor sudice” - concert 
pentru marimba şi orchestră. Marimba este 

un instrument de percuţie puţin cunoscut la 
noi, dar solista Ina Spânu, de altfel, tânără 
de tot, a făcut faţă foarte bine. Este absol-
venta Academiei de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice de la noi, actualmente face parte 
din orchectra simfonică a Companiei “Te-
leradio - Moldova”. E o instrumentistă pro-
miţătoare, ne bucurăm pentru ea.

De vreo trei-patru ani, festivalul are o fru-
moasă tradiţie: la fiecare ediţie include 

în programul său şi un concert cameral cu ti-
neri compozitori şi tineri interpreţi. De data 
aceasta, concertul s-a desfăşurat în seara zi-
lei de 21 iunie. Desigur, nu toate lucrările 
au avut aceeaşi bună ţinută - oricum, autorii 
lor se află abia la începutul carierei lor com-
ponistice, unii sunt studenţi. Şi totuşi, unele 
lucrări prezintă un adevărat interes. Festiva-
lul  nostru este pentru ei una dintre puţinele 
posibibilităţi pe care le au în ceea ce priveşte 
prezentarea în public a lucrărilor create de 
ei. De data aceasta, aproape toţi protago-
niştii au fost din rândul studenţilor: Marius 
Malaneţchi, Sergiu Belevac, Anastasia La-
zarencu, Oleg Şova. Victor Simonov (Sona-
tă pentru violă solo) a venit de la Moscova, 
unde s-a stabilit nu demult, până la aceasta 
trăind la Chiăinău. E şi el membru al Uni-
unii Compozitorilor de la noi. Lucrarea i-a 
interpretat-o la violă un instrumentist foarte 
talentat, Iurie Atvinovski, student de-al nos-
tru. Ultima lucrare din program, Cvartetul 
scris în 1901 de Samuel Barber, unul din cei 
care a pus începutul muzicii contemporane, 
a fost interpretată de Cvartetul Academiei 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice condus 
de profesoara Angela Molodojan, ceea ce a 
constituit pentru tinerii instrumentişi un exa-
men serios. Ei au făcut faţă!

În seara zilei de 22 iunie a evoluat Corala 
“Gloria” a Colegiului de Muzică “Ştefan 

Neaga”, un colectiv foarte bine pregătit de 
Valeria Diaconu şi Oleg Constantinov, cu 
un program interesant -  Ghenadie Cioba-
nu, Vlad Burlea, Snejana Pâslari, Vladi-
mir Ciolac (Moldova), Alexandru Paşcanu 
(România), Micalojius Ciurlionis (Litua-
nia), Arielo Ramirez (Argentina) - , sala şi 
de data aceasta fiind plină. Observ a câta 
oară că foarte mulţi melomani agreează ge-
nul a capella. Din acest concert, aş remar-
ca piesa lui Arielo Ramirez (Gloria Missa 
Criolla), în stil distractiv, pentru cor, pian 
şi percuţie.

Eveniment musical

Ne inspiră optimism

O altă tradiţie a festivalului este un con-
cert de muzică spaniolă contemporană, 

fapt ce se datorează unor relaţii de prietenie 
şi colaborare a compozitorilor noştri cu cei 
din Spania. De altfel, un concert similar are 
loc în Spania, în cadrul căruia este prezen-
tată muzică de compozitori din Moldova. 
Aici, fiindcă vorbim despre muzică spani-
olă, aş vrea să spun că dirijorul concertului 
simfonic de la deschiderea festivalului, Oc-
tav Calleya, care a făcut studii în Germa-
nia, la marele Celibadache, e din Spania. A 
fost la noi în repetate rânduri, colaborează 
activ cu Filarmonica de la Chişinău. Poa-
te de aceea că este de origine română şi îl 
aduce încoace dorul de ai săi... 

La 24 iunie a avut loc încă un concert ca-
meral din lucrări interesante prezentate 

de autori de diferite generaţii, în majoritate 
de la noi (Vlad Burlea, Boris Dubosarschi, 
Galina Cuzmina, Igor Iachimciuc, Oleg  
Palymski). În acest program, am prezentat 
şi eu piesa Violino Solo. Laurenţiu Gondiu 
a venit din România, cu o lucrare foarte in-
teresantă pentru vioară solo (Fitze), dar, de 
fapt, e băştinaşul nostru, a studiat compozi-
ţia la Chişinău, a colaborat cu orchestra lui 
Gheorghe Mustea. A interpretat-o Angela 
Molodojan, care pentru prima oară a evo-
luat în calitate de solistă. David Barrientos 
din Chile ne-a prezentat o foarte interesan-
tă lucrare - Rapsodia pentru clarinet solo a 
compozitorului italian Giacomo Miluccio.

Aş vrea să spun câte ceva despre lu-
crarea lui Vlad Burlea “Cândva de-

mult…”  pentru flaut baroc şi pian. Au 
adus-o în scenă soţii Lăcustă. Giulia Lă-
custă este o bună pianistră profesionistă, pe 
când soţul dumneaei este medic. Şi totuşi, 
şi-a luat curajul să evolueze împreună cu 
soţia, interpretând partiţia flautului. Deci, 
neprofesioniştii nu doar vin să asculte mu-
zică bună, ci şi îndrăznesc să apară în scenă 
în calitate de interpreţi. Dl Victor Lăcustă a 
demonstrat un nivel de interpretare foarte 
bun. Spectatorii i-au spus “Bravo!”, îi spun 
şi eu acelaăi lucru.

Un “Bravo!” aş vrea să-i spun şi tâ-
nărului nostru Mihai Agafiţă, care 

a evoluat în calitate de dirijor în cadrul a 
două concerte, bucurându-ne cu o eviden-
tă creştere a nivelului profesional. A dirijat 
şi o lucrare foarte complicată a lui Vlad 
Burlea,“Destine” (trei părţi), însă, pen-
tru ca să fie prezentată la un nivel bun, au 
hotărât împreună cu orchestra să interpre-
teze doar două părţi (nu au dispus de prea 
mult timp pentru repetiţii), sperând că Vlad 
Burlea nu se va supăra. Noi, cei care am 
ascultat, ne-am dat seama că Vlad Burlea 
a scris o lucrare valoroasă, dar şi Mihai 
Agafiţei a demonstrat un lăudabil nivel de 
dirijare. Urmăresc de la concert la concert 
ascensiunea carierei lui, el de fiecare dată 
făcând dovada faptului că este un musician 
serios, cu prespectivă. Cum se spune, are 
şi de unde. Concomitent cu studii serioase 
în domeniu, a făcut stagiere profesională la 
Gheorghe Mustea, acumulând cu hărnicie 
cunoştinţele şi deprinderile necesare. Spre 
bucuria noastră, nu a plecat din ţară, cum 
au făcut-o alţii, şi asta bucură.

Bucură în general faptul că avem un ase-
menea eveniment musical. Ne îmbogă-

ţeşte spiritual şi profesional, ne inspiră op-
timism în ceea ce priveşte viitorul nostru.

Vladimir Beleaev,

directorul executiv al Festivalului 
Internaţional “Zilele Muzicii Noi”
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Binefacere

Copilul  din  sufletul  meu  nu ştie  să  vor-
besca  -  el  cântă…                                                                           
Vioara din braţele mele nu  
ştie  să vorbească - ea cântă…                                                                                                 
Natura  din  jurul meu  nu  ştie   sa vor-
beasca - ea canta…
Sublimul  în  noi,  frumuseţea  ce  
ne  înconjoară  - este  musica…                                                                       
Un  gând  luminat, un  su-
râs,  o  vorbă   înteîeaptă,                                                                                                                              
O  strângere  de  mână, o fap-
tă bună -  toate  sunt  muzică...                                                                                                
Dumnezeu  ne  daruieş-
te la naştere   un  suflet   curat,                                                                                                      
În  care  cântă  bunătatea, cân-
tă  mila,  cântă  dragostea…                                                                                        
Ferice  de cel  ce  ştie  să 
audă  această  muzică …                                                                                                       
Ferice  de cel ce  o  adu-
ce  în  dar  aproapelui  sau…                                                                                                                             
Aceasta  e  muzica   mântuirii  noastre ...                                                                                                                                              
                                                                                                                     
MUZICA   ETERNEI  PRIMĂVERI!
       
Cu aceasta meditaţie  poetică  a început  
concertul  de  binefacere  întru  ajutorarea  
copiilor  orfani  “ETERNA  PRIMĂVA-
RĂ”,  susţinut  la  Sala cu Orgă  de tanăra  
poetă  şi  violonistă   Augustina  Florea  -  
actiune  caritabila  organizata  de către  Di-
recţia  pentru  Protecţia Drepturilor Copilu-
lui a Primariei  municipiului Chişinău  cu  
susţinerea financiară  a  Companiei StarNet  
şi a Biroului asociat de Avocaţi “Durleştea-
nu & Partners”.
       Moto-ul  spectacolului  descifrează,  în-
tr-o  formă  simbolică,  concepţia întregului  
program, precum  şi  dominanta  gândirii  
artistice  a  protagonistei   şi  autoarei aces-
tui proiect - Augustina Florea, nume   cu-
noscut  nu  doar  în  lumea  muzucii, ci şi  
în cea a literaturii.  
        Discipola  unor  remarcabili  profesori  
de vioară, precum  sunt Maestrul în Arta 
din Republica Moldova Galina Buinovschi 
si Artistul  Emerit din Rusia Serghei Crav-
cenco (la moment , în calitate de bursieră a 

Republicii Moldova face studiile la una din-
tre cele mai prestigioase instituţii musicale 
la Moscova), Augustina Florea din fragedă 
copilarie şi-a manifestat  polivalenţa  artis-
tică, adunând pe parcursul anilor de studii 
un numar impunător de premii obţinute la 
concursuri naţionale şi internaţionale la di-
verse compartimente: vioară, compoziţie, 
canto şi  poezie. Iar la vârsta majoratului a  
publicat  primul său volum  poetic  “Papuşa 
de cristal”, ulterior menţionat in cadrul  Sa-
lonului International de Carte.  
        Poezia, prin interferenţa sa cu arta mu-
zicală,  îi ajuta Augustinei a înţelege mai  
bine  lumea  ce o înconjoară,  a se  cunoaşte  
pe sine  însăşi, a  găsi  răspuns la  întrebări-
le ce o frământă … 
       Făcând primii paşi în miraculoasa îm-
părăţie a sunetului şi cuvântului, mereu 
însoţită de mămica Eleonora  şi  sora  Ani-
şoara,  Augustina  a pornit de la o poezie 
solară, cu flori multicolore  şi înmiresmate  
pe la porţle caselor parinteşti, cu bunei  ce-
şi aşteaptă în prag nepoţii cu un sfat şi o 
vorbă bună...
       Mai târziu, ea vine la o poezie de o 
pronunţată factură lirică, de o emotivitate 
vibrantă şi o cantabilitate surprinzătoare.  
Revelaţiile ei poetice se proiectează pe o 
problematică  existenţială,  meditând  despre  
Viaţă, Om, Artă, Eternitate...  Impregnată de 
o nuanţă filozofică,  poezia  Augustinei este  
aşezată  într-o zonă  a  înaltelor  valori  etice 
- a binelui, a purităţii, a dăruirii de sine, a 
ajutorării aproapelui,  a Credinţei …
      Omul în discursurile  ei  poetice  este  
prezentat  având un  suflet curat de copil,  
primit  în dar de  la Dumnezeu,  şi  identifi-
cat  cu un îndemn  spre o fiinţare  supremă,  
eternă. Arta, în special muzica, în viziunea   
Augustinei  are  un  mesaj  sacral… Iar  mi-
siunea omului-artist, cu har dumnezeiesc,  
cu  talent  venit  din  ceruri, este  de  a  dărui  
lumină,  a  alina  sufletele,  a  inspira  un di-
alog  mental  şi  emoţ ional  cu Divinitatea 
si Eternitatea…  
        

Primeşte-n dar această melodie                                                                                                                          
Uitată pe altarele străbune,                                                                                                                                        
Care coboară azi din veşnicie                                                                                                                                         
Şi  sulfă  viaţă-n ale  mele  strune…
Prin ea Iisus ne binecuvântează,                                                                                                                                  
Ne vindecă  de răni, ne curăţă de tină,                                                                                                                             
Prin ea în râul păcii ne botează                                                                                                                                          
Şi ne imbracă în straie de lumină…
Primeşte-n dar această melodie                                                                                                                                      
Ce vine din potirul sufletului meu,                                                                                                                                       
Ea este sfânta eucaristie                                                                                                                                       
Pe care mi-o  trimite  Dumnezeu.
Prin  ea  El vrea  pe noi să ne salveze,                                                                                                                                         
Să  nu plecăm din viaţă gladiferi…                                                                                                                                   
Prin  ea  El vrea sa ne iniţieze                                                                                                                                         
În tainele  eternei primăveri!
      
Prin prisma revelaţiilor sale  poetice (încadra-
te în program cu un fundal muzical video) au 
fost selectate şi creaţiile recitalului de vi-
oară: lucrările muzicale reprezentând  di-
verse şcoli componistice, prin spectrul său 
emotiv-semantic s-au integrat organic în  
mesajul poeziilor.  
      Iar tonalitatea  “în A”, ce înrudeşte  
toate sonatele, a fost un principiu  incipient  
de  alcătuire  a recitalului,  litera  respectivă   
având o semnificaţie simbolică deosebită:  
desfăşurarea spectacolului a fost planifica-
tă  de ziua  regretatei  Anisoara, sora  ei mai 
mare. Suflet-pereche, înainte de plecarea sa 
prematură  în lumea celor drepţi, ea  a jucat 
un rol esenţial  în ascensiunea   muzicală şi  
poetică a Augustinei, fiind cel mai exigent  
critic, cel mai autoritar arbitru în aprecierea 
a tot ceea ce făcea ea.
       Concepţia  programului  “Eterna Pri-
măvară”, în memoria surorii Anişoara, a 
constituit-o perindarea diverselor trăiri  
sufleteşti, axate pe simbolul Eternei Primă-
veri, pe ideea afirmării unei spiritualităţi 
creştine, ideea daruirii, compasiunii,  po-
menirii... De aici a şi pornit  proiectul orga-
nizării  acestui  spectacol  în  scop caritabil, 
întru ajutorarea copiilor aflati în dificultate 
– ei fiind  viitorul nostru, ei fiind o veritabi-
lă Eternă  Primăvară.

        În municipiul Chişinău sunt peste 500 
de copii orfani, din care doar 35 benefici-
ază  de indemnizaţii  lunare. O parte din 
ei s-au bucurat de ajutor financiar  –  şi ce 
este  deosebit de  important ! – acordat  prin 
intermediul  artei.  Iar donaţiile băneşti  au 
fost primite de către copii  chiar în cadrul 
manifestării,  în scena Sălii cu Orgă  (la 
care mulţi  din  ei  fuseseră  pentru prima 
dată! ).
           La finele  spectacolului,  şefa  Direc-
ţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului  
din Chişinău,  dna S.Chifa,  împreună  cu 
reprezentanţii  sponsorilor, care au  contri-
buit la organizarea acestui spectacol,   a  in-
vitat  în scenă  peste  20 de copii orfani  cu 

“ETERNA PRIMĂVARĂ” -  
MUZICA  MÂNTUIRII NOASTRE
CONCERT DE BINEFACERE ÎNTRU  
AJUTORAREA COPIILOR ORFANI

tutorii lor, cărora  li  s-au  înmânat  plicuri  
cu sume băneşti.
       Ţinând cont de conotaţia creştină a  
evenimentului desfăşurat, la spectacol a  
asistat protoiereul  Adrian  Toia. El a ofe-
rit  copiilor o donaţie de cărţi de spiritua-
litate creştină  –   recent editata culegere 
cu  versuri din moştenirea poetică a Arhi-
mandritului Hrisostom “De vorba cu mine  
însumi”, adresându-le celor adunaţi în sală   
următoarele cuvinte:  “Acum, când  socie-
tatea  contemporană  a  atins  culmile  dez-
voltării  tehnice,  valorile  propovăduite  de 
către  apostolii  Domnului  la  începutul  
erei  creştine  sunt  puse  la  grea  încercare. 
Tot mai  des  ne închinăm  valorilor  trecă-
toare  în  detrimentul  celor  nepieritoare, 
veşnice. Tot  mai des  substituim  interesul    
faţă  de  suflet  prin  interese  efemere, de  
moment… De  aceea ,  când  facem  o  faptă  
bună,  când  manifestăm   dragoste  faţă 
de  aproapele  nostru - toate acţiunile de 
milostenie  ne îndeamnă  să ne concentrăm   
asupra  sensurilor  supreme  ale  existenţei  
umane… Să  medităm  cu  osârdie asupra  
vieţii  pe  care o trăim şi asupra  necesită-
ţii  purificării  spirituale, după  cum  ne în-
deamnă  Mântuitorul”. După care Augus-
tina a citit din versurile sale inspirate din 
tematica creştină.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
               Compozitorul Eugen Doga, o 
personalitate care manifestă interes faţă de 
talentele în devenire, a asistat la acest spec-
tacol  şi a apreciat înalt evoluţia Augustinei 
Florea în arta muzicii şi poeziei prin urmă-
toarea spusă: “Concertul de astăzi este nu 
numai un eveniment artistic, dar şi civic. El 
face să fie clară orientarea acestei  tinere 
artiste, acestei copile care tinde spre bine 
– spre binele celor de seama ei. Deşi fami-
lia din care provine a avut de suferit multe 
greutăţi,  ea vine în scenă cu muzică cura-
tă, muzică clasică, pe care  o cântă foar-
te bine,  şi  dovedeste prin ea că această 
Primavară este Eterna. Eu îi doresc acestei 
violoniste  -  şi nu numai violoniste, după 

cum ne-am convins, ea este şi poetă, are 
versuri foarte frumoase, mai compune si 
muzică  - îi doresc succes. Succes şi apreci-
ere din partea spectatorilor! ”

Cronicar “Artinfinit”
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- Porni Luceafărul. În cer/ Creşteau 
în cer a lui aripe... Sunt două versuri 
din poemul “Luceafărul” de Mihai 
Eminescu. De ce am început cu ele? 
Pentru că invitatul nostru este un 
împătimit al teatrului. A fost şi mai 
este omul care iubeşte teatrul până la 
sacrificiu. A fost omul şi este omul care 
a stat şi stă până acum, poate nu atât 
de insistent ca pe vremuri, la căpătâiul 
teatrului nostru. Teatrul Republican 
pentru Copii şi Tineret, de care ţine 
începutul destinului artistic al acestui 
om, continuând să poarte poartă şi 
astăzi numele “Luceafărul”. Au trecut 
50 de ani de la apariţia scenei lui în 
viaţa teatrală a Moldovei. Maestre 
Ungureanu, am citit mai multe 
versiuni despre acest eveniment: că 
s-a întâmplat la 22 iunie 1960, ba 
nu, această dată este greşită, cea 
adevărată e 25 iulie, iar de la alţii am 
auzit de 21 decembrie. Nu intenţionez 
să clarificăm neapărat data. Datele, 
în ultimă instanţă, nu totdeauna sunt 
cu adevărat importante. În cazul 
“Luceafărului”, pentru noi a fost 
important acel fulger rătăcitor despre 
care vorbea şi Eminescu. Acest teatru 
a fost ca o revoluţie în conştiinţa 
naţională...

- Vedeţi, vorbim la trecut... E o aniversare, 
cum spune cântecul, cu lacrimi în ochi, 
pentru că destinul “Luceafărului” este 

O constelaţie pe bolta teatrală - 
Teatrul “Luceafărul”

Biografii

În dialog: Vitalie Rusu - Ion Ungureanu
unul dramatic. Puterea Sovietică l-a 
născut, ea a avut grijă să pregătească 
cadre naţionale pentru el, de aici, de 
la faţa locului, ca mai apoi tot ea să-l 
îngroape. Am putea spune că avem de 
a face cu un destin care, în mare parte, 
repetă chiar destinul republicii noastre. 
În acele vremuri, tot ceea ce era frumos, 
talentat, la început era susţinut, ca pe 
urmă să fie tăiat din rădăcină.

- Talentul supără?

- Nu numai că supără. Talentul deranjează 
mediocrităţile. Iar ele trebuie să primească 
o leafă! Şi pentru ce s-o primească? 
Pentru a de-mo-la! Pentru a-i face pe 
cei talentaţi să fie egali cu ei! Atunci 
mediocrităţile se simt bine. Experienţa 
“Luceafărului” este o experienţă care 
ar trebui studiată, pentru că atât de clar 
s-a afirmat geniul poporului nostru 
prin aceşti 20 de băieţi şi fete, care au 
absolvit o şcoală excelentă la Moscova, 
şi atât de dur s-a lovit în rădăcina lui!  
Dacă nu era Moscova - aia democrată, 
aia luminată, aia intelectuală, - noi am fi 
fost retezaţi în trei-patru ani. Mulţumită 
acelei Moscove, am rezistat zece ani. 
Asta-i prima cauză din care spun că e o 
aniversare cu lacrimi în ochi. Alta este 
că eu, care eram cel mai în vârstă dintre 
toţi, chiar decât Şcurea eram cu câteva 
luni mai în vârstă, uite că pe mulţi din 
ei am ajuns să-i petrec în lumea celor 

drepţi. Şi, crede-mă, mulţi dintre ei au 
plecat înainte de timp! Ei ar fi trebuit să 
fie astăzi printre noi! Dacă noi am fi avut 
grijă, dacă ne-am fi purtat cu ei ca nişte 
părinţi, care-şi iubesc copiii... Dar nu, 
se declara că suntem iubiţi, iar cei, care 
într-adevăr ţineau la noi, ori erau scoşi 
din funcţie, ori erau pedepsiţi pur şi 
simplu, ca să nu mai aibă grijă de teatrul 
nostru.
În fond, “Luceafărul” este victima unui 
Cernobâl cultural, care a avut loc în 
Moldova sovietică. Atunci când eu am 
fost debarcat din fruntea teatrului,lucru 
ştiut, cu susţinerea comitetului central 
al partidului comunist, fiind nevoit să 
părăsesc republica, m-am întâlnit pe 
urmă cu unul dintre foştii mei profesori, 
îndrumători, Iurie Tovstonogov. Am fost 
în laboratorul lui şi am stat de vorbă cu el. 
Aflând ce mi s-a întâmplat, a zis: “Da ştii 
că şi eu am trecut prin aceeaşi istorie?”. 
M-am mirat: “Cum aşa?”. “Păi, primul 
secretar din Leningrad, Romanov, a 
vrut să mă debarce, să mă scoată din 
fruntea teatrului pe care-l conduceam 
atunci - BDT. Dar, spre deosebire de 
situaţia dumneavoastră, pentru mine au 
luptat toţi contra lui. Pentru mine au 
luptat uniunile de creaţie, scriitori, mari 
savanţi, au luptat până şi publicaţii din 
străinătate, declarând sus şi tare că nu 
poate fi scos un asemenea regizor din 
fruntea unui teatru. Asta-i deosebirea 
dintre provincial dumneavoastră, absolut 

lăsată în voia lui Dumnezeu, şi centrele 
noastre, Moscova şi Leningradul”. Deci, 
acolo exista această forţă care se numea 
inelectualitatea, cea care avea ceva de 
spus şi îndrăznea s-o spună. 
Zic că e o aniversare cu lacrimi, dar 
printre acestea sunt şi lacrimi de 
mulţumire. Am avut ocazia să vedem 
- timp de un deceniu, cel puţin, un 
miracol. Şi citatul din “Luceafărul” 
e foarte potrivit pentru o descriere a 
începutului vieţii “Luceafărului”. Noi, 
într-adevăr, am pornit ca un Luceafăr 
şi chiar  însăşi denumirea aceasta ni s-a 
potrivit ca o mănuşă. Noi eram aşteptaţi! 
Noi făceam parte din acea generaţie 
care mai ţinea minte viaţa normală. Noi 
ne-am născut în România Mare, când 
existau raporturi normale între oameni; 
când exista religia, care după aceea 
a fost băgată în pământ; când exista 
democraţie, când nu era dictatură... Şi 
noi am adus din lumea aceea un suflu de 
normalitate, de care lumea începuseră să 
uite. Pentru că fusese deportările, fusese 
foametea, fusese intrarea în colhozuri cu 
de-a sila... lucruri care au speriat lumea, 
au băgat spaima în oameni... Nu mai 
vorbesc de momentul cultural... Era o 
sete de a reveni la normele elementare 
în vorbire, în cultura scrisului, în cultura 
vorbitului... Şi iată apare “Luceafărul”... 
El era aşteptat! 

Desigur, astăzi, privind restrospectiv, 
trebuie să constatăm că Teatrul 
“Luceafărul” şi Puterea Sovietică erau 
două lucruri incompatibile. Fiindcă 
“Luceafărul” era bazat pe adevărul 
lingvistic - noi vorbeam o limbă română 
curată, pe adevărul artistic - noi am 
făcut una din cele mai profunde şcoli 
de la Moscova, şcoala Vahtangov, - care 
era adevărul vieţii omeneşti, adevărul 
scenic. Şi aceste lucruri se băteau cap 
în cap cu realismul socialist, bazat pe o 
chestie inventată. Ce înseamnă realism 
socialist? 
Atunci poate fi şi realism capitalist! Sau 
realism mafiotic, în cazul când un mafiot 
a pus mâna pe putere. Poate fi realismul 
lui Ben Laden... 

- Păi, eram învăţaţi că în tot şi în toate 
există formă şi conţinut şi că forma 
trebuie să fie realistă, iar conţinutul - 
socialist... Pare-se, cam aşa...

- Deci, Teatrul “Luceafărul” şi Puterea 
Sovietică erau incompatibile. Şi el trebuia 
să dispară. Şi a dispărut. Pentru că... 
Acum îmi aduc aminte de un moment, 
pe care atunci noi nu l-am conştientizat. 
Nici eu... Eram conducătorul teatrului, 
trebuia să-l conştientizez. Când a fost 
montată piesa lui Ion Podoleanu “Pe-un 
picior de plai”. Ea avea în prolog în care 
oamenii ieşeau cu icoane, cu steaguri 
bisericeşti, pentru a se ruga Celui de 
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Acum, uitându-mă în urmă, îmi dau 
seama a câta oară cât am fost de 

norocoşi noi, cei 13 tineri şi 7 tinere, 
aleşi din vreo 400 de fete şi băieţi 
adunaţi la Chişinău din toate colţurile 
Moldovei ca “să dea examen la şcoala 
de artişti”. Era prin 1954. Examenul 
l-am ţinut în faţa a doi profesori de la 
Şcoala Teatrală “B. {ciuchin”, unul 
din ei fiind doamna Orociko, ulterior 
conducătoarea grupei noastre. Zic 
“conducătoare”, însă dumneaei - 
Dumnezeu s-o odihnească! - acolo, la 
Moscova,în toţi anii de studii, a fost, de 
fapt, cel mai apropiat om, care, uneori, 
ne înlocuia părinţii. A ţinut la noi cu 
tot sufletul, şi noi la fel îi purtam tot 
respectul şi dragostea, ca şi propriilor 
părinţi. Noi am fost primul studiou 
naţional în această şcoală şi am făcut 
acolo carte foarte bună în ale profesiei - 
mai bună nici nu ştiu dacă se putea.

Cei aleşi am început să facem 
cunoştinţă unii cu alţii abia la 

Moscova, pentru că, în învălmăşeala 
şi febrililitatea examenului, nici nu am 
reuşit s-o facem. Bineînţeles, când încă 
nu percepeam nemaipomenita şansă ce 
ni s-a oferit, nu conştientizam faptul 
că vom studia profesia la care visam 
la una dintre cele  mai prestigoase 
instituţii de învăţământ din domeniu, 
cu renumitul Boris  Zahava în frunte, 
cu profesori de o cultură extraordinară 
şi, pe deasupra, cu întreg repertoriul 
Teatrului “Vahtangov” totdeauna la 
dispoziţie. Puteam să mergem gratuit 
la orice spectacol, oricând şi de oricâte 
ori doream...

Am trăit într-un cămin situat într-o 
clădire veche, o fostă închisoare 

pentru prizonierii de război, nu 
departe de gara Riga, de unde trebuia 
să mergem timp de o oră şi ceva până 
la şcoală, şi, ţin bine minte, am cam 
strâns frig. Faţă de Moldova, iernile 
moscovite erau mult mai reci, iar noi 
nu prea aveam haine calde. Desigur, ne-
am confruntat şi cu alte greutăţi, dar în 
tinereţe toate-s altfel, peste multe treci 
cu mai multă uşurinţă, uneori chiar nici 
nu le observi. Eram la Moscova, asta 
prevala. Vom deveni artişti! - cu acest 
gând ne trezeam şi ne culcam, el era 

Sus să fie ploaie... Şi cerul le răspunde 
cu război. Nu cu tunete de ploaie, ci cu 
război! Şi atunci ei, aceşti oameni, calcă 
în picioare icoanele, calcă în picioare 
steagurile bisericeşti... După care începe 
însăşi piesa. Ea a trecut foarte bine, 
foarte expresiv. Scenograf era Mihai 
Grecu! Îţi închipui ce talente erau puse 
în slujba acestor imagini?! Înainte de 
asta, noi trebuia să montăm piesa lui 
Ion Druţă “Doina” (“Semănătorii de 
zăpadă”). Acolo exista o scenă cu sens 
opus: când Veta, soţia lui Tudor Mocanu, 
se duce în grajd şi vede, în balegă, aceste 
icoane, aceste sfinte feţe dumnezeieşti, 
în murdăria ceea, şi ea îşi iese din minţi. 
Şi soţul, cu greu, o duce ba la un spital, 
ba la altul, o lecuieşte, în speranţa să-
şi revină, dar ea a rămas pe toată viaţa 
marcată de acel înfiorător tablou. În loc 
de această piesă, care ne este interzisă, 
se pune în scenă “Pe-un picior de plai”, 
în care se face un asemenea prolog, în 
care lumea calcă în picoare sfinţenia. 
Pe urmă, gândindu-mă restrospectiv, 
mi-am dat seama că a fost simbolic 
marcată intrarea puterii sovietice pe 
scena “Luceafărului”.Uite, atunci, prin 
acel prolog, puterea sovietică a intrat 
în Teatrul “Luceafărul”, şi de atunci a 
început destrămarea lui...

- Dle Ungureanu, iertaţi-mă că vă 
întrerup, dar aici eu nu pot să tac. 
Pentru noi, cei care am privit acest 
spectacol, “Pe-un picior de plai”, am 
rămas pur şi simplu dezechilibraţi. 
Ştiţi ce spunea lumea care a văzut şi ea 
spectacolul? “O să-i bată Dumnezeu!” 
Vă daţi seama? Să faci un asemenea 
blestem după o  mizanscenă de 
teatru?!..

- S-au întâmplat lucruri într-adevăr 
dramatice... Cel mai trist este că marea 
majoritate a actorilor ar fi putut avea 
un destin ieşit din comun, dar nu l-au 
realizat. Şi nu s-au realizat din cauza... 
cum să spun eu? Avea ceva găunos în 
el sistemul cela. E suficient să aduc un 
simplu exemplu. Vasăzică,
Moldova face eforturi, Leningradul face 
eforturi, primeşte un număr de 15 sau 
20, nu mai ţin minte, de tineri ca să-i 
pregătească la specialitatea dansator 
de balet, fac acolo şcoală timp de zece 
ani - Vlad Ioviţă, Vitalie Poclitaru şi 
alţii -, revin acasă în cea mai bună 
formă pentru a începe cariera artistică, 
iar de aici îi trimit în serviciul militar. 
Şi unde? Vitalie Poclitaru e trimis în 
Kuşka, într-o regiune cu nişte friguri 
ucigătoare, de unde el se întoarce bolnav, 
aproape calic. Şi atunci te întrebi: ce-i 
cu lucrul acesta? Cum vine una ca asta 
- cu o mână faci, iar cu alta desfaci?! 
Noi, cei de la “Luceafărul”, am avut 
noroc, pentru că toţi, în afară de mine 
şi Şcurea, tot trebuiau să fie luaţi toţi la 
cătănie. Norocul nostru că pe atunci la 
Chişinău a avut loc o decadă a literaturii 
ruse şi la “Luceafărul” a venit - să vadă 
spectacolul “Copiii şi merele” - Leonid 
Sobolev, un foarte cunoscut pe atunci 
prozator, conducătorul delegaţiei din 
Rusia. Ne-am întâlnit după spectacol, 
el a fost atât de încântat de spectacol, 
de tinereţea noastră, şi noi la sfârşit îi 
spunem: “Acest miracol, n-o să-l mai 
vedeţi”. “Cum aşa?” - s-a mirat el. I-am 
răspuns că vom fi luaţi la armată, pentru 

că la şcoala teatrală nu am avut caredră 
militară.
- Nu, nu, nu, am să vorbesc eu cu 
Bagramean, prietenul meu de la Odesa, 
şi rezolvăm asta!” Şi, într-adevăr, 
Sobolev vorbeşte cu Bagramean, îi 
explică situaţia, şi noi suntem scutiţi de 
armată. Deci, erau nişte lucruri... toţi 
ceea ce se făcea spre bine, se făcea doar 
atunci când apelam la nişte sentimente 
umane. Pentru că sistemul, în sine, 
când ajungea la nişte probleme umane, 
el lucra în gol, în defavoarea omului 
şi adevăratei valori. Sistemul declara: 
trebuie să dezvoltăm arta teatrală, arta 
baletului, să se ducă bşieţii şi să înveţe, 
apoi să vină şi să facă treabă. Ca după 
aceea lucrurile să fie anihilate de acelaşi 
sistem. Şi numai când intervenea factorul 
uman, cum s-a întâmplat în cazul nostru 
cu Leonid Sobolev, atunci se putea face 
ceva. Tot aşa cum criticii din Moscova, 
venind la noi zece ani la rând, special 
ca să vadă acest miracol, Teatrul 
“Luceafărul”, şi să scrie permanent 
despre el. Ai noştri vroiau să ne închidă, 
Moscova ne susţinea. Era vorba nu de 
acea Moscovă care i-a pus pe cei de 
sus de aici peste noi, ci de Moscova 
progresistă, Moscova disidenţilor... Ştiţi 
cum a fost salvat spectacolul “Casa 
mare”? A venit un reprezentant de la 
“Partiinaia jizni” din Moscova şi, după 
ce a pătruns în adevărata stare de lucruri, 
s-a mirat şi el: “Ce se face aici la voi?!” 
Şi l-a pus la punct pe acel Postovoi, o 
persoană absolut neagră. După aceea, 
lucru neînchipuit după atunci, cel care 
insista ca spectacolul să fie interzis, 
deschidea în fiecare restaurant o sală 
cu numele “casa mare”, unde-şi ducea 
oaspeţii... Dacă vreţi să ştiţi, groparii 
puterii sovietice au fost chiar ei, cei 
care se aflau la cârma acestei puteri. 
Ei, nu noi! Ei prin această atitudine 
compromiţând şi înnecând tot ceea ce era 
viu. Pentru că, totuşi, lumea se realiza. 
Există o forţă obiectivă a naturii, care 
cere această realizare. Există bunul simţ, 
care nu ne permitea să spunem porcării 
de pe scenă. Era vorba de o cu totul altă 
cenzură decât cea care ni se impunea - 
cenzura bunului simţ. Anume bunul simţ 
este cenzura supremă. Şi ea de multe ori 
ne-a salvat şi sper să ne salveze şi în 
continuare. 

Cred că “Luceafărul” este un lucru 
enigmatic care a fost în istoria culturii
noastre, doar că noi, până acuma, 
încă nu ne-am dat seama de asta. 
Eu o să mă strădui să pun umărul la 
descifrarea acestei enigme: ce înseamnă 
“Luceafărul”. Pentru că “Luceafărul” 
nu e o stea. Teatrul “Luceafărul” nu 
a fost o stea. El a fost o constelaţie. Şi 
această constelaţie care a apărut pe bolta 
teatrală a uimit lumea cu frumuseţea ei. 
Dar apoi a început un lucru dramatic. 
La un moment dat, unul şi-a imaginat 
că este buricul pământului şi pleacă 
din această constelaţie. Celelalte stele 
se reorganizează şi fac puţin altă 
configuraţie. Altuia i se cântă, cum se 
spune, osanale, şi el crede şi el crede 
că de acuma el e buricul pământului. 
Şi iarăşi e o plecare, o reorganizare a 
constelaţiei. Altul începe să se gândească 
de ce nu ar lua mai mult decât i se oferă, 
şi începe si începe a da din coate printre 
cei de alături. Noi nu am fost pregătriţi 

pentru asemenea lucruri de pedagogii 
noştri, ei ne-au învăţat arta actorului, dar 
nu ne-au învăţat arta vieţii. Iar arta vieţii 
este foare dură. Nimeni nu l-a eliminat 
din viaţa noastră pe Iuda... Nimeni n-a 
eliminat cei 30 de arginţi... Vor fi atâta 
timp cât este omul. Noi n-am ştiut să 
facem faţă acestor pericole.

Atunci când vorbim despre “Luceafărul”, 
numele pe care le pronunţăm în acest 
context, în spatele fiecăruia stă un întreg 
continent. Ecaterina Malcoci. Este un 
miracol. Ea n-are asemănare în cultura 
noastră. Dumitru Caraciobanu. Este 
inedit până acuma. Iată, ţin în mâini 
cartea Irinei Uvarova. A trebuit să vină 
un critic din Moscova, ca să facă această 
caracteristică a trupei “Luceafărului”. 
Fiecare actor este trecut în catastiful 
ei. Cine a făcut lucrul acesta la noi? 
Nimeni! Deci, noi nici n-am îndrăznit 
sau nici n-am încercat să conştientizăm 
ce-i cu valorile acestea? Ce putem 
spune, să zicem, despre Sandri Ion 
Şcurea, un actor ieşit din comun, de 
un dramatism nemaipomenit şi de un 
comism extraprdinar! Şi de ce aptitudini 
de pedagog şi de regizor a dat dovadă! 
Dar Ilie Torodov?! Dar Nina Vodă-
Mocreac?! Despre ea se vorbea ca despre 
un talent irepetabil încă la şcoală, se 
scria şi în presa de la Moscova ca despre 
o actriţă fenomenală, de o sensibilitate 
tragică. Am realizat-o noi aici, acasă? 
Nu! Ea a arătat un pic ce poate şi mai 
departe nu i-am exploatat talentul. 
Enigmatica actriţă care se numeşte Nina 
Doni... A avut doar un rol pe măsura 
talentului ei în “Fata cu guriţă mare”. 
Încolo, a avut roluri mici, episoade. 
Dar chiar şi cu un rol mic, să zicem, al 
ziaristei din “Autorul moare azi”, a făcut 
furor, această fiică de ţărani a jucat - cu 
dezinvoltură, libertate, nonşalanţă - o 
ziaristă americană pe care nu ştiu dacă fi 
putut s-o joace chiar o actriţă americană. 
Şi atâtea şi atâtea nume strălucitoare! 
Ar trebui să-i enumer chiar aproape pe 
toţi! Desigur, sunt stele mai mari, sunt 
stele mai mici, dar ele fac împreună o 
constelaţie. Noi eram puternici când 
eram cu toţii într-o constelaţie. Când 
constelaţia a pornit să se risipească, a 
început scăderea...

Deci, acest cadou, pe care ni l-a făcut 
natura, şaizeciştii, marii pedagogi, 
şcoala Vahtangov, o nemaipomenită 
şcoală europeană, îmbinată cu marile 
căutări ale teatrului rus s-a potrivit ca 
o mănuşă pentru caracterul nostrum 
naţional. Toate lucrurile acestea care 
au fost trebuiau păstrate şi valorificate 
şi acuma să-i avem aici prezenţi pe toţi 
şi, aşa cum ştiu ruşii la Moscova să-i 
onoreze pe cei care într-adevăr au făcut 
ceva pentru cultură, saă-i onorăm şi noi. 
Dar noi n-avem o asemenea tradiţie. Noi 
suntem zgârciţi, răutăcioşi, invidioşi, 
n-avem grijă de roadele inestimabile 
ale acestui pământ. M-am convins că 
noi, puşi alături de alte popoare, de 
alte seminţii, în toate domeniile, noi nu 
suntem mai prejos decât ele. Rămâne un 
fleac - să ne învăţăm a preţui şi a păstra 
ceea ce avem.

(Fragmente din emisiunea televizată 
“Cu noi la teatru”, Moldova 1)

Biografii

La începuturi...
Vladimir ZAICIUC
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Deci, imediat cum am sosit, ni s-au 
dat trei camere la cămin. Fete, 

după cum am spus, erau şapte - toate 
talentate şi frumoase. Ele  trăiau “sus”, 
adică într-o cameră de la etajul doi, noi, 
băieţii, - “jos”, în două camere de la 
etajul întîi. Ne-am împăcat extraordinar 
de bine, ca nişte fraţi şi surori, şi nici nu 
se putea altfel, pentru că eram de unii 
singuri departe de casă şi, în plus, mai 
fiind, să zicem aşa, copii de după război, 
de acum ştiam multe despre viaţă, 
trecusem prin diferite încercări ale ei, 
de aceea, într-un fel, eram înţelepţi din 
copilărie. Asta ne-a ajutat să înfiripăm 
între noi relaţii neobişnuit de sincere. 
Ne-a unit dragostea de scenă şi am 
fost fericiţi unii alături de alţii chiar 
de la începuturi, când aflam “gustul” 
scenei. Aşa am revenit la Chişinău, 
cu această rară şi preţioasă formulă de 
relaţii umane, ceea ce, nici nu se putea 
altfel, s-a reflectat în cariera noastră 
profesională.

Luceafărul a fost al doilea noroc în 
viaţă pentru noi toţi, indifferent de 

faptul cum ne-am manifestat fiecare în 
parte. Unii nu au reuşit să facă ceea ce 
ar fi putut să facă pe măsura calităţilor şi 
capacităţilor lor. Nu se ştie de ce, biaţa 
nu le-a oferit această şansă, deşi ar fi 
meritat-o. Dar şi cei care am avut roluri 
mari, şi cei care am avut roluri mici, 
am demonstrat că scena cu adevărat 
este vocaţia noastră. Am înscris, vreau 
să cred, o pagină distinctă în biografia 
acestui teatru, dar şi în istoria artei 
teatrale din ţara noastră.

Din cei 20, unii au plecat de acum 
la Luceafărul de sus. Cel dintâi 

s-a întâmplat s-o facă fulminantul 
Dumitru Caraciobanu. Apoi Eugenia 
Todoraşcu a plecat chiar vara aceasta. 
A fost o actriţă mare, un om de aur, cu 
o inteligenţă interiorizată şi un evident 
vino-ncoace, calităţi care au făcut să 
fie totdeauna acceptată şi admirată 
de toată lumea, cu rare excepţii. Am 
evoluat împreună în multe spectacole 
(bunăoară, în “Tragedia optimistă”, 
eu - Alexei, ea - Comisarul), totdeauna 
jucând alături cu multă inspiraţie, 
ba chiar şi cu interes, ea fiind de 
multe ori neaşteptată, altfel decât în 
spectacolul precedent. În august, s-a 
alăturat celorlalţi doar ci chipul fizic 
atins de ani, celelalte, în primul rând 
setea de creaţie, rămânându-i intacte. 
Ne-a demonstrat-o cu prisosinţă până 
în ultimele zile pe scena Teatrului de 
pe strada Trandafirilor. Cunoscându-I 
forţa energiei, am putea presupune că, 
ajunsă Acolo şi întâlnindu-se cu ceilalţi 
ai noştri, dacă ei până la asta nu au reuşit 
să înjghebeze o trupă teatrală,Eugenia o 
va face. Pentru ca, împreună cu dânşii, 
să prezinte spectacole în faţa tuturor 
fiinţelor cereşti...

Este o tentativă provocatoare de a 
scrie despre Teatrul “Luceafărul”, 

cu care am fost contemporană graţie 
calendarului, dar nu maturităţii: la vre-
mea când Ion Ungureanu, împreună cu 
absolvenţii moldoveni ai Şcolii de Artă 
Teatrală “Boris Şciukin”, înfiinţa un 
nou teatru la Chişinău, cea care scrie 
aceste rânduri făcea primii paşi doar cu 
ajutorul mamei.

Însăşi istoria acestei instituţii teatrale 
are importanţa ei şi evocă parcursul 

unei perioade în care noul regim politic 
a influenţat în mod direct soarta ei. 
Ion Ungureanu, o certă valoare a scenei 
teatrale, este o personaliate cu propri-
etăţi energetice, fapt care a influenţat 
benefic evoluţia Teatrului 

Luceafărul şi, totodată, întreaga noas-
tră cultură naţională. Acest lucru 

societatea noastră îl percepe în deplină 
măsură mai ales acum, fie şi cu  întârzi-
ere. Dovada o face şi faptul că, nu de-
mult, lui Ion Ungureanu i s-a conferit 
titlul de doctor honoris cauza al Acade-
miei din Republica Moldova.

De la Moscova, viitorii luceferişti 
au venit cu trei spectacole, pe care, 

aşa cum ne-am fi exprimat noi acum, 
le-au perezentat acolo la examenul de 
licenţă. Este vorba de “Nota zero la 
purtare”, “Costumul de nuntă” şi “Flori 
de câmp”. 

Profesioniştii de la Moscova au apre-
ciat înalt începuturile biografiei no-

ului teatru din Moldova, scriind despre 
el că “Teatrul chişinăuian reprezintă o 
vie continuare a cauzei lui Vahtangov”, 
că “Alături de Nadejda Aroneţchi, “Lu-
ceafărul” face primii săi paşi, şi este 
adevărat că e ca un copil capricios şi 
imprevizibil”.

În 1964, Ion Ungureanu va fi numit 
regizor-şef, şi nu întâmplător. Aceas-

tă dificilă misiune i-a fost încredinţată 
după ce a demonstrat că teatrul este 
un crez al lui, pentru care e capabil să 
muncească asiduu, cu neprecupeţire. 
Ceea ce poate fi remarcat în stratebgia 
tânărului regizor e angajarea colectivă 
a tuturor eforturilor teatrului în vederea 
obţinerii a cât mai multe performanţe 
de creaţie. Un conducător artistic tre-
buie să ştie cu certitudine că teatrul are 
nevoie anume de această piesă şi că 
anume acum, în momentul de faţă, nici 
mai devreme, nici mai târziu, teatrul 
trebuie să urce anume această treaptă 
de ascensiune, pregătindu-se ca s-o pă-
şească la cea mai de sus.Şi Ion Ungu-
reanu poseda intuiţia necesară pentru a 
face discernământul.

Şi până la numirea sa în respectivul 
post, Ion Ungureanu s-a conturat ca 

promotorul unei altfel de concepţii asu-
pra discursului scenic, prin careretorica 
plată a realismului socialist, aşa cum 
fusese forjată de estetica  sovietică în 
culturile naţionale ale tuturor reşublici-
lor din fosta URSS,era acuzată în mod 

Emoţia paralizantă 
a actului scenic

Maria Mâţu, 
doctor în studiul artelor

Biografii

deschis. Teatrul “a parcurs o evoluţie 
foarte organică:de la plastica corpo-
rală - la intelect”. Pentru ea, regizorul 
Ion Ungureanu a avut o puternică - şi 
ca număr, şi ca valoare - echipă de ac-
tori: Ecaterina Malcoci, Dumitru Ca-
raciobanu, Dumitru Fusu, Nina Vodă, 
Valentina Izbeşciuc, Vasile Constantin, 
Eugenia Todoraşcu, Nina Doni, Ilie 
Todorov, Vladimir Zaiciuc, Grigore 
Rusu, apoi şi Paulina Zavtoni, Spiru 
Haret, Raisa Ene şi alţii, toţi capabili 
de o carieră scenică excepţională, lucru 
pe care,ulterior, l-au demonstrat în cel 
mai strălucit mod.

La începuturi, nu se întâmpla ca sala 
să nu fie plină de spectatori. Ori de 

câte ori am avut ocazia să merg la acest 
teatru, am remarcat că foarte mulţi ti-
neri erau gata să privească, - până la 
capăt! - spectacolul stând în picioare. 
Deseori, am fost şi eu printre aceştia, 
fericită că văd în faţa ochilor un mira-
col, o poveste...

O selecţie oricât de restrictivă nu 
ar putea să nu includă pentru pe-

rioada de referinţă montările lui Ion 
Ungureanu cu “Radu Ştefan întâ-
iul şi ultimul”,”Sub cerul acela” de 
A. Busuioc, “Minodora” de Andrei 
Strâmbeanu,”Georges Dandin” de J.-B. 
Moliere. Dominantele vizuale, sonore 
şi plastic ale spectacolelor corespun-
deau, în viziunea lui Ion Ungureanu, 
unei organicităţi a interpretării în actul 
regizoral, care favoriza efervescenţa 
procesului imaginativ al publicului.
Perioada de  activitate a Teatrului “Lu-
ceafărul” sub conducerea lui Ion Ungu-
reanu rămâne în istoria teatrului mol-
dovenesc drept una de excepţie. Da-
torită magiei personalităţii unui mare 
actor, care a imprimat actului de creaţie 
strălucirea unui carat rar, “Luceafărul” 
a devenit o Mecca a teatrului în Mol-
dova. Poate că, în acei ani, nici una din 
instituţiile noastre teatrale nu reuşise să 
sintetizeze la modul superlativ această 
calitate - un fanatism pozitiv în actul de 
creaţie.

Ca şi predecesorul său la conduce-
rea teatrului, Sandru Ion Şcurea, 

numit regizor-şef al “Luceafărului” în 
1971, a căutat să cultive trupei de actori 
ceva din performanţa obţinută printr-un 
efort colectiv. Repetiţiile sale, ca şi cele 
ale lui Ion Ungureanu, dar cu anumite 
diferenţe specifice lui, au permis sesi-
zarea de a lucra, de a implica în proce-
sul de creaţie actori diferiţi ca talent, cu 
propriile tehnici expresive. Sandri Ion 
Şcurea îmi mărturisea într-un interviu 
că, în actul actoricesc, dominanta este 
sinceritatea actorului, care trebuie să 
improvizeze, interpretând un rol sau 
altul. Acest regizor a montat spectaco-
lele “Casa Bernardei Alba” de F. Gar-
cia Lorca, “Chiriţa în provincie” de V. 
Alexandri, “Pe-un picior de plai” de I. 
Podoleanu ş.a. El a surprins în trans-

punerea sa scenică infinita stupiditate 
a Chiriţei şi a membrilor familiei ei. 
Banalitatea este sinsistră, iar imbecili-
tatea ridică un mare semn de întrebare 
asupra viitorului omului.

Ilie Todorov a continuat tradiţiile 
Tatrului “Luceafărul”, montând “O 

noapte furtunoasă” de I. L. Caragi-
ale, “Neisprăvitul” de D. Fonvizin, 
“Tragedia optimistş” de V. Vişnevski, 
“Duielul” de D. Baiadjiev, “O poves-
te nocturnă” de K. Hoinski. În aceste 
montări, foloseşte multiple  simboluri, 
pune accentul pe dinamismul jocului 
actoricesc. El avea poziţia proprie faţă 
de piesă, una mai raţionalistă. O con-
secinţă firească a atitudinii lui faţă de 
text era deosebirea metodelor de lucru. 
Ilie Todorov lucra acasă, iar la repetiţie 
venea cu concepţia regizorală elaborată 
până la cele mai mici amănunte, solici-
tând actorilor s-o conştientizeze şi s-o 
materializeze în scenă cu exactitate. 

Regizorii - nume prestigioase ca Na-
dejda Aroneţchi, Ion Ungureanu, 

Sandri Ion Şcurea, Ilie Todorov, apoi 
Veniamin Apostol, Gheorghe Urschi – 
au izbutit să impună interpreţilor ideea 
de a juca pentru spectacol, reprimându-
şi pornirile narcisiste, de a reuşi mari 
succese de creaţie  slujind ideea regi-
zorală, cultivând relaţii scenice armo-
nioase cu ceilalţi partneri de joc, stimu-
lându-se şi sprijinindu-se reciproc.

Actorii, la rândul lor, au înţeles că, 
în activitatea lor, semnificativ este 

spectacolul, slujirea plenară a concepţi-
ei regizorale, ei fiind conştienţi de fap-
tul că, acolo unde există talent, acesta 
se profilează el însuşi, ieşind în eviden-
ţă, fără a fi necesară crearea unei con-
diţii speciale, ea fiind necesară doar în 
cazul în care talentul este mic. Eu cred 
că aceasta a fost şi va fi în continuare 
trăsătura dominantă a Teatrului “Lu-
ceafărul”, în care a existat şi ar trebui 
să existe şi de acum încolo lipsa ori-
cărei obidienţe politice, interpretarea 
curajoasă a unor păreri, chiar dacă ele 
nu coincid cu cele oficiale. Bineînţeles, 
există un risc. Riscul că vei fi impus să 
demisionezi, cum s-a întâmplat în re-
voltătorul caz cu Ion Ungureanu. Dar 
şi altul: “vizionarea oficială” a unor 
spectacole înainte de premieră. Totuşi, 
aceste riscuri merită să fie asumate de 
un colectiv de creaţie, pentru că doar 
aşa produsul lui final va fi veritabil şi 
valoros, iar teatrul în care el îşi desfă-
şoară activitatea - credibil. 

Acum, la 50 de ani de existenţă, fla-
căra aprinsă de Ion Ungureanu cu 

luceferiştii vahtangovişti, urmează să 
fie menţinută de talente tinere, care - să 
sperăm cu toţii! - vor face ca ea să ardă 
cu o strălucire şi mai vie.    
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Născut la 3 mai 1960 (Drăsliceni, 
Criuleni, Republica Moldova). 

Studii: 
Liceul Republican de Arte Plastice 
“I.Vieru” din Chişinău, Academia de 
Arte şi Design din Jarkov (Ucraina). 
Membru al Uniunilor Artiştilor Plas-
tici din Moldova şi din Cehia, al gru-
purilor de creaţie “Torzo” (Praga) şi 
“Die Neuen Milben” (Austria), al Uni-
unii Internaţionale a Artiştilor Plastici 
Profesionişti (IAA AIAP UNESCO, 
Paris).
 - Stabilit în Cehia cu 23 de ani în urmă, 
ştiu că vii în Moldova foarte des, uneori 
de unul singur, alteori cu cei doi fii sau 
cu întreaga familie.
- De când am plecat, nu a fost an să nu 
vin, uneori şi de două ori în acelaşi an, 
adus de dor, de necesitatea de a mă în-
tâlni cu colegii de breaslă, iar uneori, 
ca să-mi iau ultimul rămas bun de la 
cei apropiaţi... Suntem opt copii - patru 
fraţi şi surori - în familia Salomeii şi a 
lui Gheorghe Buzu, eu al şaptelea de la 
urmă şi al treilea printre fraţi. Părinţii 
mei au avut, slavă Domnului, viaţă lun-
gă, dar, aşa cum este legea pământeas-
că, a venit timpul şi ne-au părăsit. Când 
s-a dus mama, am avut sentimentul că 
mi s-a terminat copilăria. Dar copilul 
din mine n-a murit. Pentru că a rămas 
casa părintească, aşa cum am ştiut-o de 
când am apărut pe lume. O îngrijeşte, îi 
împrospătează faţa fratele Gheorghe. Şi 
atâta timp cât va fi ea, va exista şi copi-
lul în mine. Pentru mine este un lucru 
foarte necesar şi important, pentru că, 
în artă, să fii copil e chiar o obligaţie.
- Ai pictat-o pe mama?
- Abia acum, la această vârstă, simt din 
ce în ce mai des că trebuie s-o fac.Mul-
ţi ani, nici nu mă gândeam la faptul că 
va veni timpul când mama nu va mai fi. 
Odată, am găsit-o niţel altfel, mi-a părut 
un pic slăbită. Atunci am conştientizat 
ce vârstă are, ce poate urma peste doi-

trei ani sau, poate, la anul, sau, poate, 
chiar mâine, şi, de teamă ca nu cumva 
să fie ultima mea călătorie cu mama în 
viaţă, ori de câte ori veneam acasă, fă-
ceam multe schiţe, am făcut şi multe 
poze... În ultimul timp, mă surprind cu 
dorinţa să mă apuc de un întreg ciclu 
de portrete ale ei, s-o pictez aşa cum 
era, aşa cum mi-a rămas în memorie - 
diferită, dar totdeauna aceeaşi: blândă 
şi plină de dragoste... Sper să-l fac şi 
să-l prezint la următoarea expoziţie la 
Chişinău...
- Altfel spus, la cea de a treia... Până 
atunci, să vorbim un pic despre cele 
două, la distanţa de 11 ani una de alta. 
Prin ce se explică faptul că ai revenit 
cu o expoziţie acasă după o durată de 
timp atât de lungă?
- Explicaţia e foarte simplă: a organiza 
o expoziţie “acasă” în situaţia când nu 
trăieşti “acasă” nu este lucru uşor, din 
toate punctele de vedere, mai ales cel 
material. Cu 11 ani în urmă, am adus 
lucrări mai puţine şi catalogul expo-
ziţiei a fost unul modest, plăţile nece-
sare achitându-le eu însumi împreună 
cu familia. De data aceasta - fiindcă 
e, totuşi, o expoziţie jubiliară, deci, 
una destul de mare, - a fost nevoie de 
cheltuieli mult prea mari pentru buzu-
narul nostru. Totuşi, s-a rezolvat. Edi-
tarea catalogului, mult mai voluminos 
şi mai performant ca aspect poligrafic, 
aproape integral, şi-au asumat-o mai 
multe instituţii şi oameni de afaceri 
din Cehia. Iar la general, expoziţia de 
anul acesta nu ar fi fost posibilă fără 
sprijinul Ambasadei Republicii Cehe la 
Chişinău, în primul rând, al excelenţei 
sale, dl ambasador Jaromir Kubalec, dar 
şi al multor colaboratori ai instituţiei, 
inclusiv al şoferului, dl Josef Kubalek. 
Pentru că, sper să vă daţi seama, nu e 
deloc simplu să aduci 123 de lucrări pe 
toate drumurile de acolo până în Mol-
dova, unele foarte anevoioase. Mai pu-

neţi aici şi vameşii, de regulă, deosebit 
de neînţelegători atunci când este vorba 
despre lucrări de  artă.
- Ai avut probleme cu ei?
- De data aceasta, nu, pentru că, după 
cum am spus, alături de mine a fost 
Ambasada Cehiei. Altfel, mi s-a întâm-
plat de multe ori. Deşi o să ocupe timp 
şi loc, hai să povestesc un caz, pentru 
că e amuzant, dar şi cu mai multe sem-
nificaţii. Câţiva ani în urmă, am fost la 
o tabără de creaţie din Moldova şi, când 
a venit timpul să mă întorc în Cehia, nu 
am ascuns tablourile, deşi, recunosc, 
viaţa m-a învăţat să fac şi acest lucru. 
De data aceea, nu l-am făcut, fiindcă 
lucrările erau în ulei, încă proaspete, şi 
nu am vrut să risc, de aceea le-am pus 
chiar deasupra. Văzându-le, vameşul 
mi-a cerut documentul de permisiune. 
Când i-am spus că nu-l am, m-a privit 
cu uimire: adică, ce mai e şi cu insul 
ăsta obraznic, care îndrăzneşte să ducă 
tablouri fără ştampilele cuvenite? I-am 
dat o explicaţie, şi încă una, şi încă una 
- dejeaba. Atunci, am încercat să-l iau 
din altă parte. I-am zis: spune-mi, ca-
re-i diferenţa dintre mine, pictor, şi un 
compozitor? Acela compune un cântec, 
o operă şi aşa mai departe, şi o duce 
peste hotare fără ca cineva să-l opreas-
că; de ce el poate să-şi ducă liber cân-
tecul notat pe nişte foi de portativ, iar 
eu nu pot să-mi duc tabloul pictat pe 
o bucată de pânză?! Cât a durat episo-
dul, în urma mea s-a format o coloană 
de maşini, lumea se indigna că este reţi-
nută, de aceea s-a apropiat alt vameş, să 
vadă ce e. Aflând, a zis, curios: ia arată 
ce-ai pictat dumneata! Am coborât câte-
va tablouri din maşină, ca să vadă. Până 
la urmă, am făcut acolo o  miniexpoziţie 
de pictură. Din maşinile ce aşteptau au 
început să coboare oameni, să se apropie 
de tablouri şi să le privească împreună cu 
vameşii. Mă uitam la dânşi, observând 
cum li se schimbă expresia feţelor... În 

final, vameşii mi-au zis “Drum bun!” şi 
am plecat...
- Ai dreptate, episodul vorbeşte despre 
foarte multe... Dar să revenim la ex-
poziţie. Pentru mine, faptul că Cehia 
te-a ajutat atât de mult la organizarea 
şi desfăşurarea ei îmi sugerează ideea 
că eşti apreciat, că acolo se percepe 
valoarea dumitale ca artist plastic, 
dar şi ca om care face pentru aceas-
tă ţară tot ceea ce poate face el, chiar 
dacă nu s-a născut acolo.
- Acolo, aceasta se numeşte încredere. 
Într-adevăr, trăind şi activând timp de 
mulţi ani în oraşul Tabor, am ajuns ca 
cehii că aibă încredere în mine, în ceea 
ce fac eu. Iar a fi om de încredere acolo 
este un lucru foarte important, poate, 
cel mai important. Fără această încre-
dere, ai mult mai puţine şanse, se poate 
întâmpla că nici una, să te realizezi, în-
deosebi în artă.
- Cehii sunt germanici, o fire cu totul 
deosebită de a noastră... Îmi închi-
puicât de greu ţi-a fost să le cucereşti 
această încredere...
- Când am plecat, la vârsta de 26 de 
ani, ştiam ce vreau, dar nu ştiam cum 
să fac ceea ce vreau. Nu puteam conta 
pe ajutorul nimănui, decât doar pe cel al 
soţiei Dagmar. Aşa e în străinătate. Hai 
să ilustrez printr-un exemplu simplu de 
tot. În Cehia, nu se împrumută. Absolut 
nimic, chiar nici o boaghe de sare. Cred 
că nu-i greu să-ţi imaginezi cât de şocat 
am fost, aflând acest lucru... 
- Îmi imaginez... Altfel nici nu poate fi 
pentru omul venit dintr-o ţară, unde 
împrumutul e un lucru obişnuit, unde 
se împrumută de la vecin, cunoscut, 
coleg de serviciu, prieten, rudă, se 
împrumută aproape tot, inclusiv bani, 
uneori uitându-se că trebuie întorşi 
celui de la care au fost luaţi... Proba-
bil, atunci te-ai gândit: “Doamne, ce 
zgârcenie!..”.
Într-adev-r - acum mi-e ruşine pentru 

Theodor BUZU: 

“Picturile mele 
sunt doruri 
exprimate 

în culori...”

Arta în timp şi spaţiu
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asta - aşa am gândit. Slavă Domnului, 
mi-a ajuns minte să pricep că este cu 
totul altceva: un mod de viaţă. Un mod 
de viaţă în care trebuie să te descurci 
de unul singur, cu ceea ce ai sau nu ai, 
să faci ceea ce vrei să faci fără să con-
tezi pe cineva sau pe bunurile cuiva. Pe 
mine, această duritate m-a educat, m-a 
disciplinat, m-a învăţat să mă organi-
zez şi să muncesc. Aşa cum fac cehii 
înşişi. Dar primul gest de încredere mi 
l-au arătat când s-au convins că am în-
văţat limba lor. În trei ani, am ajuns s-o 
vorbesc la perfecţie, şi atunci ei mi-au 
încredinţat să-i instruiesc pe copiii lor la 
Liceul de Arte Plastice din Tabor. Dar, 
trebuie s-o spun şi pe asta, a fost nevoie 
să ţin un examen, prin care să le demon-
strez că, de bună seamă, sunt capabil să 
fac faţă.
- Lucru pe care, după câte cunosc, 
continui să-l demonstrezi până în 
prezent, cu multă dăruire de sine şi 
cu dragoste pentru învăţăcei.
- Este o relaţie cu elevii la care ţin mult, 
pentru că, prin ceea ce facem 
împreună în cadrul procesului de stu-
dii, îmi oferă posibilitatea să-mi
manifest şi calităţile de om, şi cele de 
profesionist. Vin în faţa lor cu tot ceea 
ce am luat mai bun cu mine de acasă, 
cu tot ceea ce m-au învăţat pedagogii 
de specialitate din Moldova. Am avut 
dascăli excelenţi: Vasile Cojocaru, Ale-
xei Colâbneac, Ion Tăbârţă, dar şi pe 
Igor Vieru, Elena Bontea, Aurel David, 
Eleonora Romanescu... Evident, ceea 
ce am de la ei, se face simţit în pictu-
ra învăţăceilor mei, mulţi dintre care 
pictează altfel decât cei din alte şcoli. 
Nu mai bine sau mai rău, pur şi simplu, 
altfel, fapt care, ulterior, le marchează 
în mod pozitiv cariera artistică. O bună 
parte din ei au făcut studii peste hotare, 
în prezent activează cu succes în dife-
rite ţări de pe glob. Ori de câte ori vin 
să-şi viziteze baştina, neapărat trec şi 
pe la mine...
- Dar dacă ar fi să vorbim şi despre 
propria dumitale carieră profesiona-
lă?
- Ar trebui să spun că e paralelă cu cea 
de pedagog, desigur, interferându-se 
cu aceasta, şi că am avut şi aici de ţi-
nut nişte examene în faţa cehilor. La 
început, în virtutea firii lor, mi-au gă-
sit lucrările cam exotice, nu totdeauna 
le sesizau mesajul. Am avut şi critici, 
şi indulgenţe. A fost nevoie să fac mai 
multe expoziţii, ca ei, până la urmă, să 
perceapă că este vorba de un anume 
stil, viziune, cromatică şi să le accep-
te - atât amatorii de artă, cât şi colegii 
de breaslă. În 1990, am fost primit în 
Uniunea Artiştilor Plastici din Cehia, 
apoi şi în alte organizaţii profesionale 
din ţară şi de peste hotare. De atunci 
încoace, am avut peste 60 de expoziţii 
personale şi am participat la peste 100 
de expoziţii de grup, arâr în Cehia, cât 
;i în numeroase ţări de pe glob. În aceşti 
ani, a fost să se întâmple încă un lucru, 
deosebit de important pentru mine: am 
devenit cetăţean de onoare al oraşului 
Tabor, fiind unicul străin distins cu 
acest titlu. Am devenit om cunoscut în 
zonă, în Cehia. Anul acesta, Televizi-
unea Naţională a făcut un film docu-
mentar despre creaţia mea, punându-l 
pe post la orele cele mai soilicitate.
- Impresionant! Nu e greu se presu-
pus câte eforturi ai făcut pentru toate 

cele enunţate mai sus, câtă muncă ai 
depus pentru a reuşi să te integrezi în 
viaţa de acolo, să fii acceptat, inclusiv 
în cercurile artistice... Ultimul lucru e 
deosebit de greu, mi-au spus-o şi alţii, 
bunăoară, Dumitru Verdianu, care 
acum e în Viena, Veaceslav Cebotari, 
care activează în Sankt-Petersburg, 
Dinu Tamazlâcaru, angajat în trupa 
de balet a Teatrului din Berlin...
- E firesc lucru că, iniţial, artiştii nu 
m-au primit în cercul lor. S-a întâmplat 
ca şi în toată lumea. În toată lumea, nu 
intri uşor într-un cerc de artişti. A fost 
o perioadă în care am participat la ac-
tivitatea unor diferite societăţi. Pentru 
că Cehia a păstrat tradiţiile vechi, de 
influenţă
austro-ungară, şi acolo oamenii se 
unesc, mai bine zis, se apropie unii de 
alţii pe baza intereselor comune, şi nu 
contează care anume, poate să fie pes-
cuitul, vânătoarea, entomologia, fotba-
lul etc. Eu am ales ceva mai apropiat 
de preocupările mele şi ale soţiei, de 
exemplu, societatea de ocrotire a mo-
numentelor de arhitectură. După care 
am început să fiu inclus în diferite co-
misii de apreciere a lucrărilor făcute de 
elevii şcolilor de arte. Şi tot aşa, una 
după alta, bănuiesc, pentru a se dibui 
calitatea mea de om de creaţie. Oricum, 
mi-a fost de un dublu folos, pentru că, 
astfel, a devenit posibil să-i cunosc şi 
eu mai bine pe cehi.
- Şi să ajungi la timpul când ei vor 
dori să-ţi vină în atelier...
- Da, acolo acest lucru fiind unul firesc. 
Oamenii vor să-l cunoască mai înde-
aproape pe cel care le-a trezit interes 
prin ceea ce face. Nu ştiu cum e aici, în 
Moldova, pentru că nu cunosc atât de 
bine situaţia, dar în Occident cel care 
cumpără lucrarea cuiva doreşte să se 
întâlnească şi cu autorul ei. În general, 
amatorii de artă, chiar şi cei care nu 
au cumpărat vreo lucrare, vor să vină 
în atelier, să le povesteşti cine eşti, de 
unde vii, să le deschizi nişte paran-
teze referitor la procesul de creaţie şi 
aşa mai departe. Bunăoară, când mai 
mulţi ani în urmă am avut o expoziţie 
mare la Veneţia, - de altfel, cu vânza-
re - organizatorii mi-au spus că va fi 
nevoie ca în fiecare zi, timp de 2-3 ore, 
să mă aflu în sală. Nu-mi prea conve-
nea să irosesc atâta vreme, timp în care 
aş fi putut face excursii prin legendara 
Veneţie. Dar ştii de ce trebuia să fac 
acest lucru?! Pentru că oamenii vor să 
se întâlnească pe viu cu autorul, altfel 
nu-i cumpără lucrările! Vreau să mai 
ştiţi că, în timpul mai multor expoziţii 
de-ale mele în diferite ţări, foarte mulţi 
oameni au aflat pentru întâia oară des-
pre Moldova. După care s-au interesat, 
au găsit pe Internet anumite informaţii, 
ca data viitoare să-mi spună ce ştiu ei 
despre ţara mea. Lumea se interesea-
ză!
- Apropo, fiindcă a venit vorba despte 
vânzare... Colegii dumitale din Moldo-
va reuşesc să-şi rezolve multe proble-
me de ordin material anume vânzând 
unele lucrări, în primul rând, unor 
cumpărători de peste hotare, pentru 
că amatorul de artă de la noi nu tot-
deauna sau chiar foarte rar îşi poate 
permite aşa ceva. În felul acesta, sunt 
înstrăinate pentru totdeauna opere 
de artă dintre cele mai valoroase. De 
exemplu, Andrei Mudrea îmi spunea 

că a vândut ceea ce n-ar fi vrut doar 
de dragul viitorului fiicei sale, pentru 
a-i plăti studiile... Cum se întâmplă 
cu dumneata? Te întreb, pentru că, 
pare-se, în Occident, vânzarea lucră-
rilor este un lucru obişnuit şi, în plus, 
preţurie sunt pe măsura valorii loer...
- De regulă, un pictor bun nu face o lu-
crare cu scopul de a o vinde - o face 
pentru sine. Ca să-i placă lui. Abia după 
aceasta îşi poate pune întrebarea dacă 
i-ar părea bine s-o cumpere cineva. 
Eu - şi cred că şi alţi pictori la fel - am 
tablouri pe care nu aş vrea să le vând, 
ba chiar n-am saă le vând decât într-o 
situaţie extremă. De ce? Pentru că sunt, 
la propriu şi la figurat, ca şi nişte copii 
ai mei. De multe ori am ajuns să am 
mare nevoie de bani şi a venit cineva în 
atelier ca să cumpere, iar eu am făcut 
tot posibilul ca să nu vând. Şi asta pen-
tru că nu mi-a plăcut omul care vroia 
să cumpere.
- Cam greu de crezut... 
- Char aşa este: nu pot să dau un tablou 
pe mâinile unui om care nu-mi place, 
chiar dacă nu pot spune din ce motiv nu-
mi place. Tabloul meu este o parte din 
mine, în primul rând, el vorbeşte despre 
mine, şi socot că nu e bine ca o persoană 
pe care o simt negativă să aibă un tablou 
de-al meu.

- Dar cum ar trebui să fie omul la care 
i-ai vinde cu plăcere sau, poate, chiar 
i-ai dărui acest tablou?
- Unul despre care aş putea crede că 
s-ar împrieteni cu tabloul meu, prin ur-
mare, şi cu mine. Eu mă străduiesc să 
fiu sincer în pictura mea, de aceea simt 
când undele sentimentale ale celui ce 
vrea să o cumpere coincid sau nu co-
incid cu ale mele. Deci, simt dacă s-ar 
putea sau nu s-ar putea împrieteni cu 
tabloul meu. Să comparăm un tablou 
cu un film artistic sau cu un spectacol. 
Le priveşti până se termină, şi atât. Pe 
când un tablou îl ai permanent alături. 
Şi el, dacă eşti prieten cu dânsul, de fi-
ecare dată ţi 
se deschide prin alte faţete. El poate 
conversa cu tine. Este important, mai 
ales astăzi, în condiţiile unei evidente 
crize umane, de moralitate, ca omul să 
aibă în casă un tablou sau altă lucrare 
de artă în care să întrevadă o altă rea-
litate decât cea de afară şi să poată co-
munica, conversa cu ea altfel decât cu 
oamenii...
- Despre ce i-ar vorbi acestui om pic-
turile dumitale?
- În primul rând, despre dorul de aca-
să... Apoi şi despre toate celelalte doruri 
care pot copleşi fiinţa unui om sensibil 
la tot ceea ce se întâmplă cu el şi cu 

Velká noc, papír, akvarel

Arta în timp şi spaţiu
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Arta în timp şi spaţiu
toţi cei din jurul lui. Pe toate, le exprim 
prin culori şi, sper, printr-o anumită 
profunzime de sentiment. Pentru că, 
după mine, vorbind despre artă, nu se 
poate spune că ea are progrese, ci că 
ea are profunzime. Şi, cu cât mai mult 
vom tinde spre profunzime, cu atât mai 
sigur că şi lucrările noastre vor avea o 
mai bună calitate. Cineva dintre vizi-
tatorii expoziţiei de la Chişinău mi-a 
spus că i-au plăcut denumirile tablouri-
lor mele, găsindu-le poetice. În copilă-
rie, visam să devin scriitor, chiar scri-
am câte ceva. N-am avut însă curajul 
şi dârzenia necesare pentru a continua. 
Dar, alegând pictura, am rămas alături 
de acel vis. Pentru că pictura, de fapt, 
ce este? O poezie fără cuvinte, cuvinte-
le fiind înlocuite de linii şi culori...
- Acum îmi dau seama de ce acuarela 
îţi este genul preferat...
- Într-adevăr, am găsit că anume în 
acest gen, - de altfel, considerat regi-
na picturii - îmi voi putea exprima cel 
mai bine toate dorurile.Acuarela mi-a 
oferit posibilitatea de a arăta ce culoare 
are dorul. Pentru a-mi reuşi mai bine, 
chiar am îndrăznit să încalc nişte ca-
noane, lucru pe care puţini ş pictori 
l-au făcut. Acuarelele mele sunt de alte 
mărimi decât acuarela clasică.Cineva 
mi-a zis că, probabil, le fac aşa pentru 
ca să armonizeze cu statura mea. E o 
glumă, desigur. De fapt, prin aceste 
dimensiuni, într-adevăr neobişnuite 
pentru genul dat, am urmărit să obţin 
o mai mare expresivitate a culorilor şi, 
în ultimă instanţă, o plasticitate a su-
biectului. Majoritatea lucrărilor mi le-a 
inspirat realitatea înconjurătoare şi na-
tură, fiind, în ultimă instanţă, o simbi-
oză a spiritului celor două popoare care 
sunt parte integrantă a vieţii şi creaţiei 
mele.
- Ştiu că deseori vii în Moldova, la 
tabere de creaţie, chiar şi de data 
aceasta, peste câteva zile, vei pleca pe 
o săptămână la Cimişlia. Dar mai ştiu 
că şi dumneata însuţi organizezi tabe-
re de creaţie la Tabor, la care de fieca-
re dată inviţi colegi din Moldova.
- Pe mine, m-au ajutat foarte mulţi oa-
meni, şi aici, şi în alte părţi, practic, în 
toată lumea, şi, la un moment, m-am 
gândit că ar fi bine să fac şi eu ceva 
pentru alţii. De vreo cinci ani, organi-
zez în Cehia tabere de creaţie. Nu este 
uşor acest lucru nici acolo. În fiecare 
an, trebuie să găsesc bani şi susţinere. 
Dar izbutesc, şi de fiecare dată invit şi 
pe cineva din Moldova. 
Iar anul acesta i-am ajutat pe patru de-
ai noştri - Elena Caracenţev, Nina  Hă-
murari, Elena Garştea şi Simion Zamşa 
- să participe cu lucrările lor la o expo-
ziţie internaţională.
- Cum te simţi când eşti aici, acasă, 
cum te simţi acolo, când, s-ar putea 
spune, tot acasă eşti?
- Eu, de fapt, mă simt acasă şi aici, şi 
acolo, dar, totodată, şi străin - şi acolo, 
şi aici... Asta mă face să lucrez mai mult 
decât cei de acasă aici şi mai mult decât 
cei de acasă acolo...
- Cum ne vezi, “uiţându-te” la noi de 
acolo?
- Ca pe nişte fraţi şi surori foarte dragi 
mie, pentru care mă doare inima prin 
câte le este dat să treacă. Să zicem, 
cum se face că, având cel mai  fertil 
pământ în toată Europa, şi nu numai, 
Moldova creşte pe el cele mai mici roa-
de? Cînd părinţii mei au venit pentru 

întâia oară la Tabor şi au văzut calitatea 
solului de acolo, care e numai nisip şi 
pietriş, au rămas uluiţi că cehii strâng 
mai mult grâu la hectar decât ţăranii 
din Moldova. Aş mai putea vorbi şi 
despre alte paradoxuri care, de fiecare 
dată când vin la Chişinău, mă uimesc 
şi mă întristează. Pe de altă parte, în 
privinţa culturii, a artei în general, am 
depăşit Europa - o spun în cunoştinţă 
de cauză. Au şi europenii ce învăţa de 
la noi - în primul rând, curăţenia noas-
tră sufletească, - pe care, printre altele, 
şi soţia mea Dagmar a remarcat-o chiar 
la prima venire în Moldova -, apoi, 
după cum am spus, şcoala noastră de 
artă plastică, muzica, îndeosebi folcl-
clorul... Altceva e că Moldova are foar-
te puţine posibilităţi ca să arăte întregii 
lumi aceste nepreţuite valori... Cea mai 
fierbinte dorinţă a mea este ca Moldova 
să ajungă cât mai degrabă la zile mai 
bune...

Consemnare:
Anastasia Rusu-Haraba

Veriga vieţii, acuarelă, hărtie

Pastorala, olej, platno
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В  век технологического прогресса, пере-
населенности, агрессии и пустой суеты 
стало модным затрагивать в своих ра-
ботах темные стороны нашей жизни. 
Молдавский  художник  Владимир  Па-
ламарчук  затрагивает светлые сторо-
ны  бытия – темы  надежды, любви к 
природе,  к  родной земле, её истории,  
ностальгии  по юности.  В отличие от 
многих других  художников –  совсем не 
безнадежно и не скучно, без укора и не-
приязни, лишь с отзвуком  грусти и лег-
кого сожаления.
Художник  родился в  городе  Ровны 
Сумской области, куда попала его семья 
в послевоенные годы – отец воевал в 
советской армии.  Вскоре семья возвра-
щается в Молдавию, на родину отца и 
матери, да и сам Владимир  считает 
своей родиной Бессарабию, небольшой 
город  Килия, где он вырос, купаясь в 
Дунае,  и где есть нечто, что делает 
воспоминания о поре детства и юности 
фантастическими... Желание стать 
художником привело его в училище им 
Репина  (ныне Плэмэдялэ),  которое он 
успешно окончил в 1976 году.
В последующие годы много работал 
самостоятельно, посещал творческие 
дачи, где можно было встретиться с 
коллегами по цеху, уже в то время при-
знанными  художниками – Волковым, 
Кулиничем, Чарышниковым. Сюда при-
езжали  представители всех республик 
бывшего Союза, происходила своеобраз-
ная интеграция культур, можно было 

поделиться опытом,  вести  бесконеч-
ные дискуссии о нелегкой стезе худож-
ника,  о неисчерпаемых и извечных  про-
блемах искусства. 
Свой край, родной  городок Килия  Вла-
димир любит до самозабвения, до ду-
шевной боли, и это чувство не вме-
щается в границы слов, а когда всему  
многообразию  переживаний, предвос-
хищений становится  тесно  в словес-
ной  оболочке – появляются картины. 
Это не просто пейзажи,  портреты,  
натюрморты. Это попытка изобра-
зить непритязательный и в той же 
степени притягательный мир родной 
земли глазами человека, способного оду-
хотворить материальный мир, создать 
истории на холсте, в которых присутс-
твует целый универсум. 
Его работы –  не памятники  современ-
ным реалиям, не инсталляции из пред-
метов быта, они близки к тому, что в 
современном искусствоведении называ-
ется «предметной  абстракцией».  Те, 
кто  занимался абстрактной живопи-
сью, понимают, какое  воображение, 
ум, чувство,  вкус надо иметь, чтобы 
так легко,  непринужденно и виртуозно 
водить кистью.
– Среди обывателей существует мне-
ние, что к абстракции обращаются те 
художники, которые не могут «пра-
вильной» картины сделать. Что вы 
думаете по этому поводу? 
– Дело в том, что если у художника нет 
хорошей профессиональной школы, 

он не постиг основы академизма ни на 
практике, ни теоретически – тогда это 
действительно  может быть, то есть ди-
летантский подход к этому сложному 
направлению.А если автор прошел хо-
рошую классическую школу и обратил-
ся к абстракции – это нормально. 
В 20-30-е годы теперь уже прошлого 
века американское искусство маскульту-
ры дало миру яркие величины на основе 
абстрактного искусства.
– Что для вас абстракция как твор-
ческое самовыражение?
– Для меня это переход от реалисти-
ческой живописи  (этюды, композиции, 
портреты) – к абстрактной. Переход не 
резкий, «революционный», а плавный, 
постепенный, это определенная твор-
ческая эволюция. Эволюция осознанная. 
На этой выставке у меня работы недав-
ние – они отражают то, чем я являюсь 
сейчас, в данный период.
Вообще я не скажу ничего нового, за-
метив, что всякое искусство отражает 
свое время. Думаю, абстрактная живо-
пись – отражение нашей эпохи со все-
ми ее взлетами и падениями. На Западе  
оно получило развитие раньше, у нас с 
опозданием. Когда-то был реализм, он 
доминировал и вписывался в свою эпо-
ху. Прорывались инакомыслящие, но 
не вписывались в рамки соцреализма и 
входили в историю как «бульдозерная 
выставка».  Сейчас многие из этих авто-
ров стали признанными мастерами – И. 
Кабаков, Э. Неизвестный, М. Шемякин. 

Все имеет  право на существование, если 
создано на высоком профессиональном 
уровне.
– Перед началом работы вы знаете, куда 
идете, или  делаете работу, плывя по те-
чению?
 – По-разному... Иногда подолгу стою 
перед холстом, продумываю замысел. 
Часто начинаю несколько холстов од-
новременно, поэтапно завершая их в 
единый цикл. Одна идея дает развитие 
другой... Главное – объединить работы 
единой концепцией, чтобы она звучала 
на выставке, выражая творческое виде-
ние...
Мы проходим по залу, внимание привле-
кает большое панно – «Воспоминания».
«Amintiri» –  воспоминания о твоих 
корнях,  о земле предков, об их патри-
архальном быте, о том, что не исчезло, 
а хранится разбросанно в уголках уди-
вительного человеческого свойства – па-
мяти.
Эти «кусочки» истории – элементы ар-
хитектуры, деревянные ворота, фронто-
ны домов, Бутученская церковь, декор 
национального ковра и листы старинных 
манускриптов –  мотивы, объединенные  
в несколько модулей, составляющих 
вместе единое целое. Так появляется 
большое панно с единой,  постепенно 
раскрывающейся  концепцией автора.  
Жизнь – как алгоритм,  представший в 

Добрая абстракция 
Владимира Паламарчука

полиптихе  с временной наполненнос-
тью,  где возникает перекличка разных 
исторических эпох, циклов.
Выполняя панно, художник расклады-
вал перед мольбертом несколько  холс-
тов одновременно.  Работал с ними поэ-
тапно,  завершая в единый цикл...
– Когда вы считаете картину полно-
стью завершенной?
– Зависит от внутреннего профессио-
нального чутья. Порой непроизвольно 
наступает момент, когда остается чуть-
чуть... и можно ставить подпись.
Иногда приходится несколько раз  пере-
компоновывать, переписывать. Бывает и 
так, что просто опускаются руки, чувс-
твуешь внутреннюю неудовлетворен-
ность – в общем, состояние,  знакомое 
каждому художнику – «муки творчест-
ва».
– ...Во времена великой депрессии 
30-х годов Ф. Рузвельт поставил це-
лью обеспечить среднего американца 
материальными благами в расчете на 
то, что, «пресытившись», он потянет-
ся к «духу».  Но этого не произошло... 
Не кажется ли вам, что стремление 
к материальным благам чрезмерно 
охватило и наше общество,  а фраза  
«Профессия должна приносить доход» 
– особенно актуальна...
– Считаю это совершенно нормальным. 
Любое созидание так или иначе связано 
с материальным вложением. Так устро-
ен мир. Другое дело – труднее оценить 
духовные затраты и легко недооценить 

Людмила  Куликова

Жизнь в искусстве
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их.В  советский период основным заказ-
чиком выступало государство, сущес-
твовала система госзаказа. Но не было 
творческой свободы. Сейчас полная  
свобода  для творческого самовыраже-
ния, но сложнее с реализацией предмета 
искусства как объекта продажи. В нашей 
маленькой стране не сложился артры-
нок, нет крупных  коллекционеров. Но 
тем не мене стремление к духовному  у 
художника должно быть, иначе он  прос-
то превратится  в ремесленника.
Предпочитаемая гамма художника – 
своего рода живописный эквивалент па-
тины времени. Он обращается к естест-
венной, минеральной фактуре. Фактуре, 
близкой  по строению к глине, пеплу, 
дереву, старому камню.
– Выбор  желтых,  охристых,  оливко-
вых тонов не случаен? Они что-то вы-
ражают изначально в вашем замысле 
или отведены на откуп зрителю?
 – Это осознанно и в то же время «изнут-
ри» – цвет осени, южного солнца, ви-
ноградников,  кукурузных полей – цвет 
земли молдавской. Эта гамма наиболее 
удачна для  моего самовыражения.
 Формы керамических кувшинов, яблока, 
осенней тыквы  – одухотворены,   стано-
вятся олицетворением  патриархального 
быта, земледельчества, высшего. 

Образный  мир  Владимира Паламарчука  
открыт и входит в реальный, выражая  
видение художника через символы.  Его 
абстракция конкретна и предметна, 
она погружает в ностальгический мир 
детства, которое прошло в старинном 
городке-форпосте с многочисленными 
деревянными мостиками и лодками, 
«маленькой Венеции», где любимое ла-
комство детей – «дунайские орешки»,  
воздух пропитан ароматом гутуе (так 
по-молдавски называется айва), а  ка-
тание на лодках по Дунаю представля-
лось самым роскошным круизом.
 Символика  его пейзажей  и «натуры 
статики» –  птицы  и цветы, фрукты 
и деревья, они переходят визуальные 
рамки изображения и становятся зна-
ками, предупреждающими  о хрупкости 
природы, об опасности «силиконовой 
долины», и делают это с любовью, со-
жалением, ненавязчиво,  без излишнего 
скепсиса и нарочитой укоризны. 
А портрет Дамы с попугаем  («Диалог») 
представляет символ времени  и его 
отражения. Что главное, а что лишь 
яркая имитация, – предстоит домыс-
лить зрителю, Субъект и объект здесь 
слиты воедино, и зритель  втягивается 
в процесс восприятия, происходящий в 
рамках собственных чувств.
  Полотна художника, выполненные 
акриловыми красками на крупнозернис-
том холсте, его серии – Осенние сона-
ты, Фантазии, Воспоминания,  Компо-
зиции –  являют  гармонию, разлитую во 
времени, где все  сложное  состоит из 
простых  и вневременных  вещей, кото-
рые одухотворены, бесплотны  и никог-
да  не устаревают,  как состояние люб-
ви, жажды или универсальной истины, 
что ночь сменяет день.
– Несколько слов о технике. Выбор 
акриловых красок не случаен?
– Акрил – удивительно, я бы сказал, бла-
годарный материал. Он быстро сохнет, 
не тускнеет со временем, с ним легко 
работать в несколько слоев, да и разво-
дится элементарной водой. Не случайно 
этот материал сейчас очень акуален, как 
в свое время была на пике популярнос-

ти, например, темпера. Я много работаю 
акварелью. Вообще есть смысл делать 
выставки, беря за критерий технику, 
ведь она в какой-то степени связана с 
выражением общей концепции выстав-
ки.
– Кстати,  о выставочной деятельнос-
ти Кишинева...
– Постоянно обновляются зкспозиции в 
двух малых и большом залах. Выставоч-
ная деятельность в Кишиневе очень ак-
тивна, тем более позволяет выставочная 
площадь, ведь  зал  «Константин Брын-
куш» – один из лучших в Восточной Ев-
ропе. Мне лично,  да и моим соотечест-
венникам, очень много дают ежегодные 
выставки Молдавского салона, когда 
выставляются художники из  Кишине-
ва  и  Бакэу. В них принимают участие 
такие признанные  румынские мастера,  
как Илие  Бока, Селиштяну, Джоржета 
Нэпэруш. Общение с ними дает очень 
многое. Хуже обстоит дело с популяри-
зацией  искусства,  да и с материальной 
базой в её  социальном аспекте, но это 
уже другая тема.

Жизнь все перемалывает и всему дает 
начало. Жизнь и прах. Момент и Веч-
ность. Ушедшее и настоящее.  Так  и 
художник переплавляет жизнь в искус-
ство... Свою жизнь. Наверное,  поэтому 
так не хочется расставаться с карти-
нами, созданными буквально в минувшие 
месяцы  и выставленными в июне этого 
года в зале «Константин Брынкуш» на 
персональной выставке  Владимира Па-
ламарчука.

Жизнь в искусствеЖизнь в искусстве
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Почти не осталось в театре 
«Luceafărul» его основателей. 

«Иных уж нет»… Большинство 
актеров первого призыва расстались 
– по доброй, а чаще по недоброй 
воле – с театром, в котором 
вложили свою юность и надежды, 
свою творческую зрелость.  Об 
уникальном «созвездии Орочко», 
ярко сиявшем на театральном 
небосклоне Молдовы 60-х годов, 
остались лишь воспоминания. 
«Это был выдающийся театр», 
«они были удивительны, они 
потрясали», «мы восхищались 
ими, словно небожителями»… - 
свидетельствуют современники и 
поныне связывая самые сильные 
сценические впечатления с ранним 
«Luceafărul».

Сегодня трудно представить, каким 
же он был, тот театр, которому поэты 
посвящали стихи, о котором много 
и вдохновенно писали критики, 
спектакли которого зрители знали 
наизусть. Того «Luceafărul» давно 
нет. Здесь давно другая жизнь.  
Другие репертуарные пристрастия, 
манера игры.  Не одно актерское 
поколение сменилось. Не один 
режиссер испытывал свои идеи,

На нынешней сцене невозможно 
вообразить солнечный яблоневый 
сад и молодых героев, открытых 
миру  и доверчиво смотревших в 
будущее. Ушли со сцены наивные 
и простодушные персонажи 
лирических комедий. Ушли 
идеалисты и романтики, искавшие 
правды и красоты, выступавшие 
против ханжества, подлости, 
лицемерия. Когда-то их чувства и 
мысли о счастье находили у зрителей 
живой отклик и сопереживание. 
Сегодня мы не в силах ощутить 
особенный воздух «Luceafărul» 
поры его возникновения и 
стремительного, бурного развития, 
проникнуться  теми смыслами, 
что объединяли сцену и зал в одно 
целое. Но мы можем попытаться 
понять смысл и значение его 
деятельности, его роль – очень 
важную – в молдавской культуре.

«Luceafărul» своего звездного 
периода принадлежит прошлому, 
но и продолжает незримо 
присутствовать в настоящем. Ибо 
без опыта этого театра многие 
поиски и открытия на молдавской 
сцене, и последних лет тоже, были 
бы проблематичны. 

Ностальгические заметки
Ольга Гарусова
Есть фильм «Человек идет за 
солнцем». Снятый тогда же, 
когда был создан «Luceafărul», он 
воспринимается как эмоционально-
художественный документ «времени 
т места» театра. Время – оттепель. 
Место – разноцветный, пестрый,  
залитый щедрым южным солнцем, 
населенный влюбленными, 
мечтателями, художниками город. 
Пространство города беспредельно. 
Это – огромный светлый мир.

В актерах «Luceafărul» была та 
творческая свобода, что позволяла 
им существовать «между Москвой и 
Парижем». Они верили, что духовное 
пространство театра безгранично.  
Они верили в себя и думали, что 
искусство может изменить жизнь 
и людей к лучшему. И не так уж 
они были наивны. «Luceafărul» 
действительно многое изменил. 
Он воспитал в зрителях привычку 
и потребность в новом театре. Он 
объединил вокруг себя творческую 
интеллигенцию. Для «Luceafărul» 
писались пьесы, живописцы 
становились сценографами, из 
разных городов на его спектакли 
приезжали критики. Возникла 
духовная среда. 

Это был совершенно новый 
для Молдовы тип театра. Он 
вызывал недоумение: ТЮЗ ли 
это? Молодежный ли коллектив? 
Театр для взрослых?  «Luceafărul» 
не походил на имевшиеся театры, 
выламывался из привычных рамок. 
Уже в его гордом имени звучали 
вызов и новизна. Так – символически 
– театры не называли. Так театры не 
создавались: непреднамеренно, как 
будто случайно, не по плану и не по 
соцзаказу. 

«Luceafărul» родился на творческой 
основе «вахтанговской школы», 
наследуя ее традиции и в развитии 
этих традиций видя художественную 
перспективу. Сейчас ясно, что 
выпускники Щукинского училища 
были не просто новым актерским 
поколением. Они принесли новое 
культурное отношение к жизни. 
Тогда это было дерзостью. Тогда 
надо было доказывать право 
художника на субъективное видение. 
И «Luceafărul» не полемическими 
декларациями, а упорной, несуетной 
работой это право доказывал. 

В конце концов, к нему начали 
применять чрезвычайное 
популярное в 60-у годы понятие 
«театр единомышленников». Точнее 
было бы – театр-дом. Актеры 
и воспитывались в семейной 
атмосфере училища им. Б. Щукина, 
пронизанной отношением к театру 
как к общему дому. Здесь их очень 
любили. 

Проходили годы, а педагоги с 
гордостью и теплотой  вспоминали 
первую Молдавскую студию, 
«очаровавшую» их и оказавшуюся 
удивительно восприимчивой 
к художественным принципам  
школы. В деятельности «Luceafărul» 
они видели живое развитие 
вахтанговоского учения, заново в 
эти годы осмысляемого. Актеры из 
первых рук, от прямых учеников 
Вахтангова получили прививку 
культурного дерева русского 
театра. 

Им повезло с руководителем, 
боготворимой ими Анной 
Алексеевной Орочко – великим 
педагогом и актрисой редкого 
трагического дарования,  не 
востребованном в театре, 
избегавшим трагедии. Очевидно, 
благодаря Орочко, актерами была 
воспринята не только
«турандотовская» линия спектакля-
праздника, но и романтически 
философская, к которой театр 
пришел на излете 60-х. В 
училище они при обрели особый, 
отличавший их, «щукинский», 
интеллигентный тон. Этот тон 
ощущается на давних  актерских 
портретах. И сегодня эти портреты, 
в котором нет ничего эффектного, 
впечатляют. Внутренним светом. 
Одухотворенной красотой. 
Театральные знатоки поражались: 
как удалось подобрать таких 
красивых актеров? 

Ясно, что им не были близки бытовые, 
приземленные герои. Героев 
современных пьесы они наделяли 
богатым миром, находя поэзию в 
окружающей их действительности. 
А классических героев играли так, 
будто те были современниками, и 
приблизили к зрителю Мольера и 
Александрии, Гоголя, Шиллера, 
Шекспира. Спектакли «Luceafărul» 
завораживали пластической 
грацией, музыкой сценической 
речи. Реплики произносились как 
белые стихи. Жесты и движения 
складывались в сплошную 
пластическую импровизацию. 
Казалось, актеры не играют, 
а живут, но какой-то особой, 
возвышенной жизнью. Стиралась 
грань между исполнителем и 
персонажем, но при этом всегда 
чувствовался уровень мастерства. 
Средства выразительности значили 
не меньше, чем слова в создании 
образа. В актерах жило то органичное 
«чувство формы», что придавало 
манере исполнения естественность 
и элегантность. «Luceafărul» принес 
на молдавскую сцену современный 
театральный язык, тем самым 
обозначив начало новой театральное 
эпохи. В подтексте творчества этого 
театра всегда лежал беспафосный 

гуманизм. В центре его спектаклей 
был человек не как «социальное 
животное», а как «мера всех 
вещей». 

Творчество «Luceafărul» 60-х годов 
окутано ореолом легенды.

Далее – развивался сюжет 
театрального коллектива, где были 
всплески художественных удач, 
долгие периоды затишья, кризисы. 
Было и ожидание на возвращение 
«Luceafărul» к былоьу эстетическому 
уровню и творческому единству. 
Театр не может жить только памятью 
о прошлом, даже и блестящим. «Тот 
«Luceafărul», что талантливо и 
глубоко выразил мировоощущение 
целого поколения, это уже история. 
Но и редкий театр имеет в своем 
основании подобную историю. 
Верно потому «тени минувшего» 
вновь и вновь пробуждали 
надежду, если не на возрождение 
«Luceafărul»,  то на достойную его, 
интересную творческую жизнь. 
Есть все же в самом имени театра, 
в атмосфере старинного, тесного 
уютного здания нечто необъяснимо 
притягательное…

Biografii
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La sfârşitul acestei primăveri, la Chişi-
nău s-a desfăşurat Festivalul Internaţi-

onal de Film Documentar CRONOGRAF. 
La a VIII-a ediţie, el a purtat genericul: 
Ecranul unde realitatea devine artă.
În  comparaţie cu anii precedenţi, numă-
rul doritorilor de a se înscrie în competiţie 
(menţionăm: CRONOGRAF este un festi-
val competitiv) a crescut simţitor. Astfel, în 
preselecţie au participat 187 de filme din 
46 de ţări, iar iubitorii de film documentar 
au fost invitaţi să vizioneze, în cadrul festi-
valului, 38 de producţii incluse în progra-
mul de concurs şi 14 documentare incluse 
în cadrul unor programe speciale în afara 
concursului.
O surpriza a acestei ediţii au fost şi proiec-
ţiile de filme din cadrul proiectului ”CRO-
NOGRAF la muzeu”, care s-a desfăşurat în 
incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi 
Istorie a Moldovei, unde au fost proiectate 
documentare despre personalităţi istorice, 
de cultură, filme istorice şi documentare de 
investigaţie.
De remarcat că actuala ediţie s-a bucurat 
de atenţia chişinăuienilor, sala de la ci-
nematograful ”Odeon”, unde au avut loc 
proiecţiile celor două secţiuni, internaţio-
nală şi locală, fiind totdeauna plină. Pen-
tru prima oară, s-au pus în vânzare bilete. 
Banii adunaţi au fost oferiţi pentru premiul 
Simpatia Publicului. Au fost binevenite în-
tâlnirile cu realizatorii şi discuţiile pe mar-
ginea filmelor vizionate.
CRONOGRAF este unicul festival inter-
naţional de film documentar din Moldova, 
lansat şi organizat anual de către OWH 
Studio (cu excepţia ediţiei din 2009, care 
nu a avut loc din cauza situaţiei politice). 
O bună parte din filmele selectate pentru 
ediţia din 2009 au fost incluse în cea din 
2010, ediţie  care ne-a oferit documenta-
re de pe o vastă arie geografică –Serbia 
şi Marea Britanie, România şi Germa-
nia, Brazilia şi Noua Zelandă, Norvegia 
şi Franţa, Moldova şi Austria,  Spania şi 
Letonia, Olanda şi Elveţia, Rusia şi Israel. 
Evident, sloganul a rămas acelaşi: Ecra-
nul unde realitatea devine artă.
Mai jos ne vom opri la unele filme docu-
mentare prezentate în cadrul festivalului.
Cu documentarul ”Iepuri la zidul Berlinu-
lui” s-a deschis Festivalul Intenaţional de 
Film Documentar CRONOGRAF, ediţia a 
VIII-a de la Chişinău din acest an. ”Iepuri 
…” este o coproducţie germano-polone-
ză, fiind nominalizată la premiile Oscar 
– 2010.  Autori: Bartek Konopka şi Piotr 
Rosolows. La Chişinău a fost vizionat în 
premieră absolută.
Documentarul este o parabolă. Prin poves-
tea iepurilor, care de foarte mult timp au 
avut sălaş în centrul Berlinului, iar după 
al doilea război mondial, când prin inima 
acestui oraş a fost trasă sârma ghimpată, 
s-au văzut prinşi între două hotare, aşa-nu-
mita zonă de 120 km., s-a urmărit, de fapt, 
soarta unei ţări, iar dacă vreţi, a unei Euro-
pe împărţite în două sisteme diferite.
Autorii filmului au vrut să ne demonstreze 
că nu doar iepurii, animale inocente, spe-
rioase, ci şi oamenii, ani în şir, nu au înţe-
les prea bine ce s-a întâmplat. Că ar exista 
un vinovat, ei bine, prea puţini au încercat 
să-şi pună această întrebare. Tot ce se vede 
pe ecran, se întâmplă în apropierea Zidului 
Berlinez. Viaţa iepurilor din această zonă 
bine păzită, ”Strict interzis!” scria pe un 

Desigur, nici un repertoriu nu 
poate fi judecat în sine. Atât 

timp cât rămâne o mai multă sau 
o mai puţină îmbinare ingenioasă 
de titluri, el poate stârni curiozita-
te, interes, stimă sau invers, toate 
acestea fiind în aceeaşi măsură con-
firmate sau dezminţite. Numai ma-
terializarea lor în spectacol şi ecoul 
în conştiinţa publicului reprezintă 
verdictul eficienţei. Cu toate aces-
tea, şi nu trebuie să regretăm acest 
lucru, mai e un criteriu principial 
de care se conduc teatrele, şi anu-
me, alegerea: pe prim-plan se pune 
opera scriitorilor clasici moldoveni, 
purtătoare a valorilor spiritualităţii 
poporului nostru sau pregnanţa scri-
erilor contemporane, capacitatea lor 
de a surprinde problemele timpului 
pe care-l trăim.

Cât priveşte teatrele din Moldo-
va, în mai toate, piesele parcă 

sunt alese la întâmplare, după reţeta 
”de toate pentru toţi”. Doar uneori, 
teatrele pornesc de la premisa unui 
program de opere reprezentative, 
alcătuit din lucrări clasice şi scrieri 
actuale.

Dar să revenim pe un teren ceva 
mai sigur. Teatrul ”Luceafărul” 

a prezentat în premieră spectacolul 
”Minodora” după piesa lui Andrei 
Strâmbeanu ”Glasul păsărilor”, pie-
să care la concursul republican a 
luat premiul întâi.

Deşi se repeta de multă vreme, 
actorii trăiau momente de ne-

linişte. Neliniştea nu se explică nu-
mai prin conştiinţa responsabilităţii 
pe care o presupune acest spectacol 
(de fapt, orişice spectacol e o mare 
răspundere). Neliniştea mai provi-
ne şi din specificul muncii la acest 
spectacol, care se axează pe relaţii: 
relaţia între colaboratorii echipei 
angajate şi relaţia între creatori şi 
spectatori. Traducerea scenică a ide-
ii – iată ambiţia regizorului Ion Un-
gureanu, pentru că scriitorul Andrei 
Strâmbeanu, devenit mai sensibil, 
mai convingător în piesa sa, nu face 
altceva decât să pledeze pentru ide-
ea  de conştiinţă, pentru echilibrul 
raporturilor dintre oameni, dintre 
om şi societate, dintre om şi prin-
cipiile pe care le proclamă autorul, 
materializându-şi natura relaţiilor 
umane, pentru a depista şi lumina 
„bolile”  şi rupturile unui anume 
echilibru, din falsificarea lui sau, şi 
mai rău, ”adaptarea” lui ipocrită.

Sfârşitul tragic, moartea lui Da-
vid Prescure (actorul Dumitru 

Caraciobanu), muncitor poligraf, 
fost ilegalist, nu face decât să ilus-
treze această idee. Relaţiile s-au 
destrămat, fiecare erou rămânând 
să-şi ocupe un loc anumit în scenă. 
A murit un asemenea om, om cu un 
trecut onorabil. A murit de un acces 
de inimă. Prea era omul dreptăţii, al 
stimei şi respectului. Şi prea aspru, 
urât, neomeneşte s-a purtat cu el 
Plopeanu (actorul Vasile Constan-
tin). ”Frate, frate, dar brânza-i cu 
bani!”. Ca un pumnal răsună aceas-
tă frază şi ca un pumnal străpunge 
pieptul lui David., şi inima lui n-a 
rezistat… Eroii din scenă rămân ne-
mişcaţi. Urmează o melodie tristă şi 
plină de sens.

Ultima scenă e gravă prin tragis-
mul ei, prin coloritu-i psiho-

logic şi, în acelaşi timp, atât de au-
tentică! Surprinde nu atât ideea de 
ruptură, de prăbuşire, cât clipele de 
tăcere, de singurătate, clipe de care 
sunt cuprinşi eroii. Aceste clipe cu 
care, de fapt, debutează spectacolul 
şi care, pe măsură ce înaintează, de-
vin din ce în ce mai evidente, impli-
că o stare de tensiune care se tradu-
ce excelent în dinamismul interior 
al actului de teatru, argumentând în 
acelaşi timp pledoaria scriitorului. 

Din destinul lui Plopeanu şi al 
soţiei sale, Minodora (actriţa 

Valentina Izbeşciuc),  se desprind şi 
destinele fiecărui erou, fiecare trăin-
du-şi clipele în variante care nu nu-
mai că accentuează ideea prăbuşirii, 
dar şi motivează în diferite manifes-
tări cauzele acestei prăbuşiri. Anali-
zând asemenea zone, Andrei Strâm-
beanu nu se sfieşte să releve întreaga 
ţesătură de laşităţi, compromisuri, 
exprimate în conduita protagonistu-
lui Plopeanu. El descifrează aceste 
elemente inferioare şi nedemne de 
un om al timpului nostru.

Satisfăcut în orgoliul său mes-
chin de posesor al unei catedre, 

al unei rubrici permanente la televi-
ziune şi al unei soţii, palidă şi fru-
moasă, Plopeanu îşi arogă dreptul 
de a face din viaţa altora un ceva 
propriu, cu de la sine lăsat. Făcând 
rechizitoriul lui Plopeanu, regizorul 
spectacolului nu ezită să dezvăluie 
şi celelalte aspecte ale piesei. Pre-
zenţa în scenă a lui Sandu, fiul lui 
David Prescure, a Janei Iablonskaia 
de la Leningrad, a lui Emil, Grig de-

monstrează acest lucru.

Larisa Ungureanu,
anul 1971 

P.S. Recenzia n-a fost publicată.
Motivul - spectacolul a fost interzis. 

”Glasul păsărilor” sau ”Minodora”

Biografii

Din partea “Artinfinit”-ului: 
În acest august, distinsul regizor Ion 

Ungureanu şi cunoscutul dramaturg Andrei 
Strâmbeanu au rotunjit câte o vârstă la care 
omul - cel care este conştient de valoarea 
faptei sale pe pământ -se uită înapoi, spre 

drumul celor făptuite în anii trecuţi. Drumul 
celor doi este plin de rod mult şi bun, din 
care am gustat şi noi, iubitorii de teatru, 

bucurându-ne de alesul lui gust. Le dorim 
mulţi ani înainte, întru înmulţirea acestui 

rod!

Film
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Film

panou, unde nu era voie să se tragă focuri 
de armă, decât în cazuri excepţionale, a 
devenit nemaipomenit de bună şi comodă 
pentru iepuri. Într-atât de comodă, încât, la 
un moment dat, ei au încetat să se mai tea-
mă. Îi vedem tolăniţi în iarba grasă, făcând 
băi de soare, ridicându-se în două lăbuţe şi 
privind cu ochişorii lor rotunzi la soldaţii 
bine înarmaţi, postaţi de o parte şi de alta a 
zidului, încercând, în limbajul iepuresc, să 
”lege” o anumită amiciţie cu ambele ”tabe-
re”. Mai vedem şi cadre cu oameni politici 
care se urcă pe platforme înalte şi privesc 
în direcţii opuse, iar iepurii, prin această 
deviaţie a istoriei, fiind cei care îi ”accep-
tă” şi pe unii, şi pe alţii, uitându-se ba în 
dreapta, ba în stânga.
Povestea iepurilor, care s-au înmulţit peste 
măsură, a luat însă o întorsătură dramati-
că, iar pentru unii din ei chiar tragică, după 
căderea Zidului Berlinez. Vedem mormane 
de moloz, vedem găuri, vedem oameni care 
nu prea ştiu ce să facă şi încotro s-o ia - ori 
să rămână dincolo de zid, ori să păşească 
peste el. La fel se comportă şi iepurii, care 
au priceput că ”huzureala” a luat sfârşit 
şi de-acu încolo fiecare-şi salvează pielea 
cum poate. Îi urmărim prin parcuri, străzi, 
stadioanele marelui oraş, îi vedem vânaţi 
cu plase, câini, fugăriţi de oameni. Sigur că 
ne întrebăm, la un moment dat, dacă şi-a 
avut rostul acest zid. Oricum, a căzut…
Filmul nu este deloc optimist şi nu inspiră 
încredere, cum ar fi de aşteptat. Mai degra-
bă te îndeamnă să meditezi. Fiecare o poate 
face, pornind de la propria experienţă, de 
la experienţa ţării în care a locuit şi care-i 
asugură comoditate şi un anumit confor,. 
până când istoria şi-a spus cuvântul. Fără 
doar şi poate, documentarul ”Iepuri la zi-
dul Berlinului” îşi merită şi nominalizarea 
la OSCAR, şi premiille pe care le-a luat la 
diverse festivaluri. Cineva din preajma mea 
zicea că ar fi nimerit, ca o replică,  să avem 
şi noi un documentar despre Sârma Ghim-
pată de la Prut. O idee formidabilă! Iepuri, 
dar şi alte vieţuitoare, Slavă Domnului!, se 
găsesc… Mai prost stăm cu dorinţa de a 
avea filme la tema… sârmii gihimpate.
Şi totuşi, Moldova a fost prezentă la acest 
festival prin filmul ”Regina Maria” ( pro-
ducţie a studioului ”Moldova-film”, regi-
zor Olga Pascari). Regina Maria – aşa se 
numeşte un sat din Moldova, în care au lo-
cuit colonişti nemţi, repatriaţi mai apoi de 
autorităţile sovietice în Germania. Dar au 

mai rămas casele lor, temeinic construite, 
cimitirul şi, desigur, amintirile moldove-
nilor care-şi duc traiul în acest sat aproa-
pe părăsit. Da, da, căci, de când au plecat 
nemţii, a plecat parcă din acest sat însăşi 
viaţa. Unde mai pui că şi autorităţile, deşi 
au promis multe, aproape că au uitat de 
existenţa satului Regina Maria. Puţinii locu-
itori vorbesc cu mult respect de nemţii care 
nu şi-au ”amestecat” casele cu ale moldove-
nilor, dar au trăit, de când se ştiau, alături în 
cel mai paşnic mod. Acum, au rămas ”ca o 
fantomă”, zice cineva din puţinii locuitori ai 
satului, dorind din tot sufletul ca nemţii să se 
întoarcă. Au fost pe aici descendenţii acelor 
familii, căutând ceva pe aceste locuri. ”Poa-
te o comoară?”,  se dau cu părerea sătenii. 
”Pe noi , cum ne-aţi găsit?”, întreabă curios 
un moş pe membrii echipei de filmare.
Documentarul ”Regina Maria”, filmul de 
debut al tinerei regizoare Olga Pascari, a 
fost aplaudat în timpul proiecţiei. Pe lângă 
elementul documentar: filmări la faţa locu-
lui, interviuri cu locuitorii satului, pe lângă 
tema foarte clară de la care autoarea nu s-a 
abătut – un sat cu o istorie a sa şi numai a 
sa -  ”Regina Maria” este un film optimist. 
Umorul devine o dominantă a lui. Adică, ar 
vrea să ne sugereze autorii, încă nimic nu 
este pierdut, dacă în spusele oamenilor, cu 
toată tristeţea şi melancolia vieţii de aici, a 
mai rămas o urmă de umor sănătos. 
De o frumuseţe aparte este documentarul 
”Casa barcagiului” (Portugalia, regizor 
Jorge Murteira), filmat pe parcursul a mai 
mulţi ani, cum a mărturisit însuşi autorul. E 
un portret documentar al unui barcagiu din 
Portugalia de azi, care, ani în şir, a muncit 
cinstit, făcând unul şi acelaşi lucru în fieca-
re zi. Ca un ”apucat”, fiind în acelaşi timp 
şi un observator critic a vieţii din jurul său. 
Tot ce se întâmpla – trecerea zilnică  a trenu-
lui la aceleaşi ore, pasagerii care se folosesc 
de serviciile lui, pescuitul, prepararea hrănii 
la un mic rug, timpul de afară, hainele pe 
care le poartă – este comentat şi, de regulă, 
nimic nu-i place.
A fi barcagiu într-o Portugalie modernă 
sună oarecum anacronic. Şi totuşi, cu încă-
păţânare acest om vine în fiecare zi la locul 
de muncă şi-i trece cu luntrea pe cei care 
vin şi-l solicită: tineri care merg în excur-
sie, bătrâni care vor sa ajungă la staţia de 
cale ferată… Desigur, nu este o avalanşă de 
călători. Dar barcagiul, ca un personaj din 
lumea lui I.L. Caragiale, e prezent ”la dato-

rie”, atâta doar că, spre deosebire de ”cara-
gialieni”, barcagiul e un om dintr-o bucată, 
foarte cinstit şi cu simţul răspunderii. Ni-
mic nu-l doboară: nici trecerea anilor, nici 
a anotimpurilor, nici a zilelor. Chiar dacă, 
în aparenţă, nimic nu se schimbă. Şi totuşi, 
într-o bună zi, autorităţile au decis să nu-i 
mai plătească salariu pentru munca sa… 
”Păi, era un barcagiu pe aici?”, se întreba 
lumea. A fost şi nu e… Ceea ce nu înseam-
nă că eroul acestui film a dispărut. Pur şi 
simplu, şi-a schimbat locaţia, dar a rămas 
acelaşi om integru, firesc în comportament, 
un fin observator al realităţii, un om care 
nu are unde se grăbi. A fi barcagiu e o me-
taforă, autorul filmului dorind, prin acest 
personaj, să ne spună că sufletul uman este 
nemuritor.
O temă care ”doare” şi de care ducem lipsă 
în cinematografia de azi a Moldovei, este 
cea a urmelor sistemului totalitar. Progra-
mul festivalului a inclus câteva filme la 
această temă: ”…Igarka, Speranţă şi Flu-
turi” (Letonia, regizor Dzintra Geka) – des-
pre deportările din perioada sovietică într-
un lagăr de concentrare, Igarka, unde au 
fost duşi mulţi letoni; ”Pancevo – un oraş 
mort” (co-producţie Serbia/Italia, regizor 
Antonio Martino) - despre efectele nefaste 
ale unui complex industrial din fosta Iugos-
lavie; şi, în special, ”Divorţ în stil albanez” 
(Bulgaria, regizor Adela Peeva) la care o să 
ne oprim mai amănunţit.
Filmul ”Divorţ în stil albanez” a fost reali-
zat în anul 2007 în urma unor investigaţii 
şi redă istoria a trei cupluri – soţii albanezi, 
soţiile rusoaice şi o poloneză – care s-au 
căsătorit până la moartea lui Stalin, adică 
atunci, când relaţiile Albaniei cu URSS şi 
alte ţări socialiste erau bune, iar căsătoriile 
între albanezi şi femei de alte naţionalităţi 
deveniseră fireşti. După moartea dictato-
rului Stalin, Albania a continuat politica 
acestuia. Astfel, Enver Hodja a rămas cel 
mai longeviv dictator european al secolului 
XX, ajungând, prin acţiunile sale necugeta-
te, până la absurd. Istoria celor trei cupluri, 
care au fost despărţite abuziv, soţii şi soţiile 
fiind închişi sau soţiile, în mod forţat, tri-
mise în ţara lor de baştină, este povestită 
în acest documentar, realizat fără patetis-
me, fără învinuiri gratuite, ci  cu stricteţe 
urmărindu-se adevărul, oricât de trist ar fi 
acesta. Concluziile le face spectatorul, mai 
ales publicul tânăr din sala, care a apreciat 

acest film. Subiectul filmului a fost redat 
prin investigaţii documentare, interviuri, 
filmări la ”sursă” – apartament, închisoare, 
spital. Adela Peeva, care este şi operatoa-
re, a pus accent pe detalii: îmbrăcăminte, 
coafură, aspectul străzilor, al interioarelor, 
voce – totul are importanţă. Această analiză 
scrupuloasă a istoriei celor trei cupluri nu a 
fost deloc întâmplătoare: e vorba de viaţa 
unor oameni care au păstrat, în pofida unui 
regim inuman, sentimente de dragoste, cre-
dinţă şi nu s-au dezis de familie, copii, de 
soţ, de soţie.
Merită atenţie şi alte filme documentare, 
cum ar fi: ”O tragedie frumoasă” (Norve-
gia, regizor David Kinsella) – istoria unei 
dansatoare de balet din Ukraina, Oxana 
Skorik, urmărită de-a lungul anilor;  ”Noile 
Samaritence” (Israel/Rusia, regizori Ale-
xander Shabatayev, Haim Kuchuk, Serghey 
Grankin)  - despre modul de viaţă al celei 
mai vechi populaţii – samaritenii;  ”Do-
miciliul permanent în Praga” (Republica 
Cehă, regizor Ivo Bystrican) – despre oa-
menii fără adăpost care încearcă să supra-
vieţuiască; ”Despre apă” (Austria, regizor 
Udo Maurer) – trei istorii despre importan-
ţa apei pentru Bangladesh, Kazahstan, Nai-
robi);  ”Să fie lumină” (Serbia, regizor Vla-
dimir Perovici) – viaţa unei familii care-şi 
duce traiul în singurătate, dar care pare a 
fi fericită; ”Gauchos: dacă nu urci, nu vei 
cădea…” (Germania, regizor Jana Richter) 
– despre crescătorii şi călăreţii de cai din 
Argentina, pentru care gauchos – mod de 
viaţă şi gândire - devine o pasiune.
Festivalul Internaţional de Film CRONO-
GRAF a demonstrat cât de mare este setea 
de documentar la Chişinău, cât de mult pu-
blicul îşi doreşte ca acest festival să existe, 
dar şi să-i influenţeze pe cineaştii noştri, 
reprezentanţi ai mai multor generaţii, să fil-
meze documentare, fără a aştepta îndemnul 
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celor de la putere. A venit timpul să avem o 
cinematografie liberă, să avem cineaşti care 
gândesc creator, care să fie ”în serviciul” 
artei şi al spectatorului, dar nu al puterii.

Larisa UNGUREANU


