
1. Criza valorilor morale
Tinerii studioşi, în special studenţii în filosofie,

sunt foarte neliniştiţi cu privire la „criza morală”
prin care ar trece societatea românească.
Mărturisesc că o astfel de îngrijorare mă bucură.
Toate întrebările sau discuţiile pe care le-am avut
în ultimii ani, fie cu ocazia conferinţelor inter-
naţionale în România, fie în timpul călătoriilor
făcute cu trenul (de la Bucureşti la Cluj, de la Iaşi
la Bucureşti etc.) – întrebări grave, serioase –
departe de a mă nelinişti, dimpotrivă mi-au confe -
rit acea bucurie interioară, greu de mărturisit,
anume că tinerii gândesc, tinerii sunt preocupaţi
de soarta lor şi a ţării în care trăiesc: nu sunt
indiferenţi.

Adică tinerii au conştiinţa unor dificultăţi
majore cu privire la responsabilitatea colectivă. Ce
înseamnă acest fapt? Contrar a ceea ce afirmă
detractorii (zeci, sute de articole de defăimare sis-
tematică, din presa „culturală”), este vorba aici de
o conştiinţă morală înţeleasă ca bază pentru
politică, adică pentru un comportament demn din
punct de vedere politic, interesul comun pentru
binele colectivităţii. Îndrăznesc să afirm că ea
există, că este puternică, dar că este ocultată de
scribi, de intelectualii de duzină, de făcătorii de
cuvinte, foşti-scriitori-cu-voie-de-la-partid şi care
acum „scriu în libertate” la fel ca atunci când erau
cenzuraţi, că mă şi întreb, în ce a constat acea
cenzură? Era ceva de cenzurat în cazul celor care
practicau ei înşişi autocenzura? 

De asemenea, întrebarea simetrică: în ce constă
această libertate de expresie acum, adică ce au ei
de spus altceva decât miştocăreală foarte subtilă?
După care, îşi dau premii literare între ei, pentru
această „subtilitate” de care nici ei nu-şi mai dau
seama. Şi astfel este descurajată sau stopată orice
iniţiativă juvenilă.

Această atitudine există şi în vest, tinerii sunt la
fel de sensibili la aceste chestiuni. Şi aici în vest ea
este ocultată de o puternică mişcare de propa-
gandă mass-media, prin care se dă iluzia societăţii
civile de a participa la dezbateri cetăţeneşti, când
de fapt sunt încurajaţi doar reprezentanţi ai unor
pături marginale, vulgare, inculte ale societăţii, şi
cărora li se oferă roluri exemplare, „paradigma -
tice”. Demersul este bineînţeles anti-elitist, anti-
civic, anti-politic, anti-estetic, anti-cultural, anti-va -
loric; pe scurt, mass-media este anarhistă! Astfel
de simptome se remarcă şi la televiziunea română,
prin imitaţie, dar cu program, şi care se pot rezu-
ma într-o frază: încurajarea prostului gust şi a vul-
garităţii în detrimentul valorilor, adică deconstruc-
tivismul valorilor şi în fond al întregii culturi.

2. Forme de rezistenţă civică
Numai că Vestul, Franţa în special, dispune de o

lungă cultură politică la nivelul societăţii civile, de
o maturitate civică care permite populaţiei să
depăşească sau să stopeze propaganda inerentă
oricărui sistem de comunicaţie în masă. Formele
cetăţeneşti cele mai interesante, de organizare
legală, sunt asociaţiile cetăţeneşti. Acestea sunt
declarate şi înregistrate la Prefectură, unde se
depune statutul, proiectul, orientarea ideologică
sau filosofică şi membrii fondatori ai asociaţiei.
Astfel se organizează reuniuni, dezbateri, confe -
rinţe, care sunt uneori mult mai interesante şi pro-
fesionale decât ce se poate vedea în mod obişnuit

în campusul universitar. Există deci o activitate, o
vitalitate cetăţenească, în plan orizontal, dar care
poate avea impact (presiune, lobbing etc.) şi în
plan vertical, adică asupra instanţelor politice
(locale, regionale sau de stat).

De asemenea acţiunea acestor asociaţii poate fi
naţională sau internaţională. Este cazul catastro-
felor naturale (inundaţii, cutremure, incendii,
secete), al tragediilor politice şi conflictelor
armate, al războaielor civile etc., când aceste asoci-
aţii intervin destul de eficace. Din păcate, uneori
chiar şi acestea sunt recuperate şi deturnate. Inutil
să dau exemple despre eficacitatea lor, amintesc
doar că (pentru plăcerea amintirii) atunci când
comuniştii deciseseră să distrugă satele româneşti
şi astfel un întreg patrimoniu cultural, unul din
cele mai preţioase din lume, astfel de asociaţii
cetăţeneşti s-au mobilizat mai întâi în Belgia, apoi
în Franţa şi pe urmă în ţările vecine.

Şi astfel au declanşat o amplă mişcare de
protest şi de presiune asupra indiferenţei politicie-
nilor, care au fost obligaţi să intervină pe lângă
confraţii lor, aflaţi dincolo de cortina de fier, dar
cu care se înţelegeau foarte bine. Însă ceea ce nu
au reuşit comuniştii în secolul trecut, reuşeşte
acum politica europeană (via Bruxelles), aflată sub
presiunea trusturilor industriale, multinaţionale
(exemplu mai recent, politica dusă de Monsanto,
în domeniul alimentar: vrem să hrănim toată plan-
eta!). Iar eu care credeam că planeta este cea care
ne hrăneşte.

3. Criză românească?
Criza morală nu este specifică românilor, este

specifică tuturor culturilor originale şi ca orice
criză ar fi un semn bun, de schimbare. Nu există
criză morală într-o cultură mediocră, în particular;
şi nu apare criză morală în general, acolo unde nu
există sentimentul responsabilităţii, care este soli-
dar cu conştiinţa libertăţii. Din păcate, ea nu se
manifestă atât de adesea pe cât ar trebui.
Rădăcinile crizei morale, ale problemelor etice,
sunt istorice, de aceea sunt greu de identificat, în
cazul precis al românilor. Pe de o parte, ar trebui
urmărite în istorie toate acele momente de com-
promis, de laşitate, de lipsă de demnitate, care au
avut după aceea repercursiuni pe termen lung,
asupra comportamentului societăţii şi culturii
româneşti.

Dar pe de altă parte, ar trebui identificate şi
momentele istorice în care am dat dovadă de
curaj, de demnitate, de fidelitate, de eroism, de
talent, de iniţiative culturale universale. Acestea
din urmă sunt mult mai numeroase decât se afir-
mă şi mai bine cunoscute aici în Vest. Cultura
românească (literatura, muzica, teatrul, arta cine-
matografică şi filosofia) este percepută ca fiind
printre cele mai originale din epoca contemporană.
În literatură şi în filosofie, românii au dat culturii
universale, în secolul al XX-lea, cele mai impor-
tante talente.

Ideea are ceva provocator, însă doar pentru
ignoranţi. Voi putea, cu altă ocazie, să furnizez o
listă şi o analiză comparativă a marilor spirite con-
temporane; acestea sunt în majoritate româneşti.
Există autori români care au făcut „turul globului”,
traduşi în zeci de limbi, şi care rămân practic
necunoscuţi, ca să nu spun nestudiaţi în România
(exemplu, cazul revoltant al romancierului şi poe -

tului Virgil Gheorghiu). Romanele lui (peste treize-
ci de texte publicate în special la editura Plon din
Paris) au bătut toate recordurile de editare în
Franţa. Bineînţeles că a fost cenzurat în perioada
„epocii de aur”, însă el este cenzurat şi acum,
printr-un fel de conspira ţie a tăcerii, în propria sa
ţară. În schimb, culmea ironiei, se fac teze de doc-
torat, conferinţe internaţionale, pe opera unor
iluştrii necunoscuţi, care nu numai că sunt nuli
(zero), dar sunt adevărate minusuri culturale, fapt
de care ei înşişi sunt conştienţi prin nevrozele
depresive de care suferă şi pe care le răspândesc:
psihoze intelectuale, nevroze culturale.

Ar fi interesant de scris o istorie a moralităţii
româneşti, în care să se trateze subiectul din două
perspective: din interior, ca de obicei, dar şi 
dintr-o perspectivă exterioară, adică a imaginii pe
care ceilalţi o au despre noi. Amintesc – dar poate
fi vorba de „amintiri” atunci când ai de-a face cu
ignoranţi şi cu detractori? – amintesc deci, că în
perioada interbelică, imaginea pe care europenii o
aveau despre români era una foarte pozitivă.
Românii erau consideraţi, de vestul european, ca
fiind poporul cel mai spiritual, după francezi; spi -
ritual cu sensul de „avoir de l’esprit”, adică a fi
inteligenţi, vioi, perspicace, cultivaţi, subtili, abili la
nivel intelectual, descurcăreţi. Cum s-ar putea
explica acest fapt? Prin capacitatea lor de sin-
cretism cultural: limbă lati nă, mentalitate bizanti-
nă, spirit creştin ortodox, viziune cosmică asupra
lumii, puternică conştiinţă a apartenenţei
europene, solidaritate occidentală. De altfel,
această imagine persistă, însă este asaltată de o
întreagă orchestraţie mass-media.

4. Morala şi mass-media
Temele sunt aceleaşi, stilul de defăimare este

acelaşi, autorii cam aceiaşi, iar sincronizarea este
perfectă; astfel reţelele şi focarele de propagandă
anti-românească sunt foarte uşor de detectat.
Acestea au primit o palmă foarte frumoasă cu
ocazia canularului despre Tahiti, conceput de
„Times.ro”, care ar avea un „corespondent de
presă”, faimosul pictor Paul Gauguin din Tahiti şi
care ar fi relatat cum s-a rătăcit un batalion româ-
nesc cu ajutoare pentru Haiti, căci ar fi confundat
Haiti cu Tahiti. Această ştire, cu ima gini, cu pseu-
do-declaraţii ale unor persoane oficiale, cu tot ce
trebuie, a fost preluată ca atare de presă, de tele-
viziune. În Franţa, cel mai important canal de tele-
viziune „Canal +” a înghiţit găluşca cu brio, cu
aplauze şi în mod foarte „profesional”. Aceasta
este o bună tehnică (gestul ar trebui apreciat şi
multiplicat chiar de autorităţi), care se foloseşte de
procedeul deriziunii, dar (atenţie!) dublat de
autoderiziune. Prin aceasta, românii reuşesc să fie
superiori amatorilor de băşcălie şi să combată dez-
informarea. Nu-i aşa, nu poţi să-ţi baţi joc de
ceilalţi, în mod constant, decât cu riscul unor
grave nevroze; singura soluţie sănătoasă: autode -
rizunea. 

Deocamdată această practică este proprie cul-
turii româneşti.

Se vorbeşte şi se scrie în ultima vreme, în mod
obsesional, despre comunism. Şi de asemenea se
face o critică acerbă a perioadei ceauşişte. Pe bună
dreptate. Însă în acest fel se ocultează perioada
cea mai dificilă, acel deceniu negru, perioada
dejistă în care ne-au fost exterminate elitele intelec-
tuale, sociale, politice etc. Atunci când s-a încercat
distrugerea etosului românesc, perioada genocidu-
lui uman, moral, social şi cultural. Pe de altă
parte, a da vina doar pe ideologiile extremiste,
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Succesul şi consacrarea sunt flori rare şi nu
sunt cu „rezervare”. Am consemnat în revista
Tribuna în urmă cu ceva timp doi absolvenţi ai
Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj ce
demonstrau reale calităţi, curios fiind de evoluţia
lor. Se ştie că de la calităţi la consacrare e cale
lungă; pentru cei doi a fost ceva mai scurtă.
Astăzi soprana Anita Hartig esta angajată a
Operei din Viena, iar basul Adrian Sâmpetrean -
cu care am avut un scurt dialog - este în
Germania. După un debut fulminant la „Opern
Studio” al Operei din München, au urmat firesc
alte apariţii pe scene importante din Germania,
Franţa, Italia, la Opera din Monte Carlo, Teatro
Comunale di Bologna, şi altele.

Ciprian Rusu: – Adrian Sâmpetrean, eşti solist
la Opera din Dusseldorf, ai cronici elogioase.
Cum resimţi succesul la cei 27 de ani ai tăi? În ce
spectacole ai cântat şi mai ales alături de ce
„monştrii sacri”?

Adrian Sâmpetrean: – E normal ca la 27 de ani
să nu intri „tare” în repertoriul dificil şi dur, cum
ar fi unele roluri verdiene. Dar exact aceste roluri
verdiene sunt cele care mă tentează foarte mult,
însă toate la timpul lor. Unii ar spune mai în
glumă mai în serios că la această vârstă sunt încă
la „grădiniţă”, mai sunt multe de acumulat, de
şlefuit, e nevoie de maturizare în sensul bun al
cuvântului. Şi să nu uităm: personajele cerute de

repertoriul verdian au şi ele o anumită vârstă!
Însă fascinaţia pentru aceste personaje verdiene îşi
spune cuvântul iar tipul meu de voce este şi sper
să rămână acela de bas cantabil. Am abordat deja
unele roluri ca Oroveso din opera Norma,
Raimondo din Lucia di Lammermoor, Colin din
Boema, am debutat de curând la Opera din Cluj
cu rolul lui Ferando din Trubadurul, un frate din
opera Don Carlos, Zuniga din Carmen şi vor
urma şi altele. 

În ceea ce priveşte colaborările cu nume mari
ale scenei lirice mondiale, am fost onorat să evo-
luez pe scenă alături de soprana Editha
Gruberova, de Paata Burchuladze, Zoran
Teodorovic, de celebrul tenor rus I. Galuzin
(Dama de pică pe scena Operei din Monte
Carlo). Cu toate că sunt nume sonore, pe scenă
am întâlnit doar oameni, oameni care m-au primit
cu braţele deschise, am colaborat cu ei într-o
atmosferă destinsă, afabilă, de mare rafinament
estetic. E foarte importantă pentru un tânăr aflat
la început de drum să simtă că ceea ce face el ală-
turi de aceşti artişti consacraţi este apreciat la ade-
vărata valoare, ceea ce mi-a dat încredere că sunt
pe drumul cel bun. Toţi au fost foarte deschişi,
amabili, foarte drăguţi şi eu cred că pot spune cu
mâna pe inimă: calitatea unui mare artist este
aceea de a fi dublat şi de un mare om, cu un
caracter sincer, lipsit de ifose şi aroganţă. Asta mi-
a arătat că viaţa nu înseamnă doar bani şi poziţie
socială, ci este mult mai mult: omenie, iubire,

înţelegere - atât pe scenă cât şi în afara ei.

C.R.: – Ce urmează în următorul interval?

A.S.: – Acum sunt sub contract la Opera din
Düsserdorf, unde mai am un an de contract. În
stagiunea următoare voi aborda câteva roluri pre-
cum Colin din Boema, un alt spectacol cu Lucia
di Lammermoor, rolul Pistola din Falstaff, Publius
din La clemenza di Tito de W. A. Mozart, dar şi
un proiect inedit: Recviemul german de 
J. Brahms sub formă de... balet, dar cu solişti şi
cor, totul live, sunt foarte curios cum se va con-
cretiza acest proiect. Am desigur şi alte oferte de
colaborare, un Rigoletto la Opera din Monte
Carlo, o Lucia... la Hamburg, unde am chiar o
invitaţie ca din 2011 să devin membru al acestei
prestigioase opere, mai ales că repertoriul propus
de ei este exact pe gustul meu.

C.R.: – Câteva cuvinte pentru încheiere…

A.S.: – Vreau să mai spun că toate aceste
lucruri minunate nu ar fi fost posibile fără un
start bun, iar acest lucru îl datorez în primul rând
familiei, mamei mele Doina Neculce Sâmpetrean,
tatălui meu Mircea Sâmpetrean care mi-a fost şi
profesor şi mentor. Dar nu pot să nu-i mulţumesc
şi doamnei Lucia Stănescu, un artist dar mai ales
un om cum rar găseşti în viaţă, care a avut amabi-
litatea ca în clipa în care m-a auzit (îi datorez
foarte mult pentru că paşii următori au fost deci-
sivi datorită domniei sale) să mă recomande
actualului meu impresar, doamna Luisa Lasser
Petrov, căreia îi port o adâcă recunoştinţă şi consi-
deraţie. Nimic nu s-ar fi întâmplat fără domnia
sa. 

Formarea unui artist în drumul său spre reali-
zare nu este posibilă fără sprijinul unor oameni
minunaţi, de o importanţă esenţială, oameni de
suflet şi spirit moral şi, desigur, fără un consul-
tant în materie de repertoriu italian, eu având
şansa şi onoarea de a avea sprijinul cunoscutului
bariton Georgio Zancanaro la Verona.

Sunt mulţi oameni valoroşi pe care trebuie să
te sprijini pentru a reuşi să ajungi acolo unde îţi
doreşti. Eu vreau să le mulţumesc tuturor pentru
sprijinul acordat.

Interviu realizat de 
Ciprian Rusu

n
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ªansa unui artist
de vorbã cu Adrian Sâmpetrean

Adrian Sâmpetrean în Nepotul lui Rameau pe scena Operei din Dusserdorf

comunismul de exemplu, atunci când se anali -
zează criza morală, este un demers reducţionist,
care nu explică întru totul problemele etice.
Acestea sunt de ordin mult mai general, ele sunt
trans-istorice.

Lucian Pintilie, în filmul De ce trag clopotele,
Mitică?, radiografiază (via Caragiale, De-ale 
carnavalului) acest abis moral românesc.
Autorul dise că fără milă, împingând estetica
grotescului până la limită, lipsa de structură
morală a mahalalei româ neşti, vidul moral al
periferiei. Filmul este inepuizabil, de o bogăţie

simbolică, narativă, mitologică, care depăşeşte
aspectul aparent baroc. El are şi un rol terapeu-
tic, pentru mulţi, vizionarea acestui film este
insuportabilă, ca orice tratament de şoc.

Este o superbă tragi-comedie, o capodoperă
puţin cunoscută în Europa (a fost cenzurat în
perioada ceauşistă) a unui cineast român, care
este considerat de critica franceză ca „unul din-
tre cei mai importanţi regizori europeni”.
Viziunea lui Pintilie depăşeşte lectura banală,
nivelul pur politic sau sociologic (cenzura a fost
deci stupidă, inutilă), şi conferă atitudinii car-
navaleşti româneşti o dimensiune profund
metafizică: angoasa în faţa morţii îşi găseşte
„soluţia” în acest haos moral carnavalesc,
această dezordine morală de sfârşit de lume,
care poate prevesti o eventuală renaştere, o reîn-
noire. Altfel spus, ca să-l parafrazez pe cineast,

este vorba de o terapie metafizică, în faţa terorii
istorice, printr-un fel de „blasfem carnavalesc”.
Morala şi imorala sunt astfel depăşite printr-un
demers amoral! Însă amoralitatea nu este o noţi-
une negativă. Marile personalităţi care au mar-
cat istoria religiilor şi a filosofiei morale (lista
este lungă), au fost defapt nişte persoane
amorale. Amorala transcende imorala şi morala.
Marile spirite, marii filosofi, marii artişti scapă
arcanului strâmt, constrângător şi oarecum arbi-
trar al regu lilor morale. În afară de faptul că
aceste mari spirite marchează epoca istorică în
care se manifestă, de asemenea ele bulversează
canoanele morale ale culturii în care s-au născut. 

Grenoble, martie 2010
n

Moralitate ºi
politicã (I)
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