I N T E R V I U
Stelian GOMBOª

„SUNTEM UN NEAM SUFERIND
CARE TREBUIE SÃ ÎNVEÞE
SÃ SE RIDICE
ÎN NUMELE LUI HRISTOS
LA DEMNITATEA CREªTINÃ!” (II)
Interviu cu actorul ºi regizorul creºtin DAN PURIC
Stelian Gomboº: Aº dori,
Domnule Puric, sã luãm în discuþie ºi
scãderile sau slãbiciunile unora dintre slujitorii Bisericii Ortodoxe din
vremea noastrã!
Dan Puric: Sunt slãbiciuni
fireºti! Este ca un om dupã o operaþie
îngrozitoare cu anestezie extraordinarã, care abia îºi revine, sau dupã un
accident cu traumã. ªtiþi cã se poate
muri dupã un accident de maºinã nu
imediat, ci dupã douã sau trei luni,
cînd un cheag de sînge pleacã...
Biserica a fost cu acest risc extraordinar. Eu mã mir cã n-a murit. Flãcãii
ãºtia de la CNSAS care-i judecã pe
ierarhi sau instanþa asta civilã de doi bani, sãracii,
noua inchiziþie civilã, poate sã realizeze cã a venit
Hruºciov ºi a zis: „Cît? Aveþi o mie de mãnãstiri ºi nu
aþi bãgat excavatorul?”. Sã realizeze flãcãii ãºtia ce au
fãcut Patriarhii României din perioada respectivã,
despre care au zis cã au fost vînduþi comuniºtilor! În
ce tensiune s-a stat! În ce fricã teribilã! În timp ce în
Rusia s-a fãcut prãpãd! Ne vorbeºte pãrintele Dimitrie
Bejan despre mãnãstirea unde Tolstoi a scris Învierea.
Acolo a fost lagãr ºi au fãcut grajd de vite. Au fost
împuºcaþi preoþii ºi episcopii! S-a torturat! ªtiu ãºtia
care umblã cu dosarele ce a pãþit Biserica? Sau ce au
pãþit preoþii? Cã vor fi fost ºi pe acolo niºte securiºti?
Cîþi, mã nene? Cîþi? Cîþi preoþi au fãcut rãu? Cã au
fost acolo cinci sau ºase preoþi în sutanã? Foarte bine!
Cã vor fi fost ierarhi care au scris declaraþii de
cola/borare cu Securitatea? Foarte bine! Cu compromisul se face compromis! Dar ierarhii ãºtia, prin
declaraþiile lor nu au distrus credinþa în Dumnezeu!
N-au distrus Biserica! Au fãcut un compromis! Cu
cine? Cu niºte mameluci! Dumneata vii acum cu niºte
dosare? Pãi au bãgat ierarhii aceºtia oamenii în
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puºcãrie? I-au torturat? Este un compromis fãcut cu niºte jegoºi, ca sã se
supravieþuiascã. ªi mama poate sã
facã un compromis. Le-aº da acestor
indivizi sã vadã drama Sfîntului
Fanurie. Mama lui care s-a dus sã se
prostitueze pentru ca sã-ºi hrãneascã
copilul. ªi el a strigat: Mamã! ªi a
murit femeia, dar el pînã la urmã a
iertat-o. Este, cum sã zic, tipic pentru
aºa ceva. Poate cã a trebuit sã mã
prostituez, domnule, dar din prostituþia mea rezultatul a fost sã-mi cresc
copiii. Cine eºti dumneata, domnule,
sã-mi ceri socotealã? Ce instanþã eºti
dumneata ca sã-mi spui mie lucrul
acesta? Sã zici mersi cã abia am ieºit, abia am scãpat.
ªi atunci luãm efectele ºi discutãm aºa, fãrã sã fim
critici, în sensul acesta. Sigur cã s-a început prost cu
învãþãmîntul religios în ºcoalã, cã ai prins niºte
oameni zãpãciþi cu comunismul în corp. Sigur cã preoþii nu mai aveau reflexul sã introducã învãþãmîntul
religios, cã s-au pomenit dintr-o datã cã vorbesc la
ziduri. Închipuiþi-vã, pãrinte: era partidul unic, era
tovarãºul cutare, era tovarãºa cutare etc., ºi tu vii
acuma dintr-o datã ºi vorbeºti de apostoli. Cine este
apostolul? Este un cortex care deja este terminat. Pe
urmã a venit aceastã culturã occidentalã haoticã,
dementã, mizeria de care vorbeam ºi care i-a luat, i-a
ispitit, i-a dus în vitezã. Are Biserica posibilitãþile
astea? Nu! Dintr-o datã a fost bãgatã în inferioritate.
Trebuie un mecanism de autoreglare, sã înveþe acuma
ºi în Institutele de Teologie sã se facã cursuri speciale,
sã se regleze tirul în toatã chestia asta. Pãrinþii sunt
dezangajaþi din cultura creºtinã. Eu personal mã lupt
cu problema aceasta. Îl vãd pe fiul meu rãpit din toatã
chestia asta. Dar ºtiu cã Dumnezeu lucreazã în timp ºi
ºtiu cã îi spun. El Greco avea un asistent, un pictor
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excepþional, ºi care s-a plîns ºi a zis: „Domnule, nu-mi
iese! Nu fac!”. ªi acesta i-a zis: „Tu picteazã, cã
Dumnezeu noteazã! Tu fã-þi treaba!”. Eu fiului meu îi
spun, nu agresiv, îl avertizez. Mai devreme sau mai
tîrziu, asta se numeºte ascultarea tîrzie. ªi eu þipam la
tatãl meu cînd aveam 17 ani ºi am spus: „Nu înþelegi
cã Ceauºescu este viitorul? Nu înþelegi cã se construieºte? Nu înþelegi cã þara asta este pe un fãgaº bun?”.
ªi tatãl meu nu mi-a rãspuns. Tatãl meu se uita pe fereastrã. Mã fãcuse la 53 de ani. Rahatul ãla de om de
18 ani þipa la un om de 73 de ani care vãzuse istoria
în care Dumnezeu circula firesc. Nici nu mi-a zis sã
mã duc la bisericã. Se uita pe fereastrã ºi a zis:
„Comuniºtii nu vor avea recoltã nici anul acesta, cã
nu plouã!”. El vorbea cu istoria, nu vorbea cu „hiperpuricul”. În ani de zile mi-am dat seama cã în lipsa lui
de rãspuns era o atitudine. Înþelegeþi ce vreau sã spun
pãrinte? L-am ascultat dupã ce l-am bãgat în groapã.
Aºa se va întîmpla ºi cu ãºtia.
S.G: Eu am în vedere tensiunile care sunt acum la
nivelul societãþii secularizate ºi aflate în derivã ºi
crizã, inclusiv la nivelul membrilor ºi fiilor Bisericii...
Sunt atîtea probleme...
D.P.: Le atacãm acum! Deci problema asta este
una obiectivã a Bisericii. Cã ºi în Bisericã ori la
Sfîntul Sinod au început sã-ºi dea cu stîngul în dreptul ºi ãsta este un rezultat. Nu ne trebuie duºmani. Ne
reglãm singuri. Nici un fel de problemã. ªtiþi cum e?
Mihai Antonescu, Dumnezeu sã-l odihneascã, ministru de externe în vremea celui de-al doilea rãzboi
mondial, i-a adunat pe intelectuali în regim de urgenþã
în 1943, cînd ºi-a dat seama cã se terminã rãzboiul.
De ce? Ce om excepþional! Toatã intelectualitatea! ªi
a spus: „Vom pierde rãzboiul dacã nu o sã ne prezentãm Europei la un Congres al pãcii cu ceea ce avem!”.
Se ºtie bine ce este România. ªi cine era acolo? Era
Dimitrie Gusti, Antipa, Gheorghe Brãtianu-istoricul
etc. Le-a spus: „Scrieþi, faceþi o analizã foarte clarã a
României, ca sã le-o punem acolo, ca sã vadã cine
suntem. Vom da bani pentru Guvern în strãinãtate ºi
pentru tineri!”. ªtiþi cã au fost burse prin care s-a plecat din þarã? Antonescu a plãtit imens pentru ca sã
fugã crema societãþii în strãinãtate. Aºa au scãpat
Mircea Eliade, Emil Cioran ºi alþii. Nu mai discutãm.
A fost o intuiþie fantasticã. Culmea, documentele au
fost gãsite în zidul unei mãnãstiri. În zidul acelei
mãnãstiri au bãgat aceste documente de panicã.
Herodot a zis despre daci: „Sunt cei mai viteji ºi mai
drepþi dintre traci!”. Asta am învãþat-o ºi noi la istorie. Dar partea a doua le-a citit-o Mihai Antonescu:
„Pãcat cã nu sunt uniþi!”. Asta transmit eu Sinodului
din România. În calitatea mea de creºtin îmi permit
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sã-mi spun ºi eu opinia. Tensiunile din Sinod sunt de
tip concurenþial. Sunt de tipul laic, care intrã într-un
spaþiu care n-ar trebui sã fie aºa. Cum sã zic, într-un
fel, lucrurile sunt motivate. Pe semne cã au existat
întotdeauna lucrurile acestea, atunci cînd Biserica
devine o instituþie. Dacã suntem cu picioarele pe
pãmînt, ne dãm seama de cele douã dimensiuni ale
Bisericii: o Bisericã trãitoare sau dimensiunea unor
Biserici instituþionale care au probleme. Problemele
Bisericii instituþionale nu sunt uºoare. Biserica trebuie
sã facã faþã unei agresiuni îngrozitoare. Biserica ca
instituþie are politicã, Biserica ca instituþie are diplomaþie, ºi este foarte bine cã are ºi politicã ºi diplomaþie. Biserica trebuie sã vegheze asupra Statului, trebuie sã-ºi recupereze teritoriul pierdut. ªi atunci sunt
fricþiuni. Oamenii nu sunt încã treziþi, capabili sã facã
faþã la noile provocãri, ºi atunci se intrã în crizã. Apoi
mai intrã orgolii personale, lucruri de genul ãsta.
Ameninþarea mare este cea ca la Constantinopol, sã
ne fereascã Dumnezeu, cã turcii ne-au înconjurat ºi
noi vorbim de sexul îngerilor. Avem false probleme.
False probleme cu ecumenismul, care este o politicã
falimentarã de unire. ªi avem nevoie de gestul apostolic. Staþi aºa: cu tradiþiile voastre ne unim. Staþi pe
poziþiile voastre: ne unim printr-un gest apostolic.
Cea mai mare este dragostea! În rest nu se discutã! Se
bagã în parantezã dogma. În situaþia în care suntem
acum, asta e o altã discuþie. Asta face parte din politica adevãratã: învecinãri, relaþii etc. În contextul actual sunt atacuri asupra spaþiului ortodox. A se vedea
izolarea care s-a întîmplat la greci. A se vedea faptul
cã trebuie sã ne relaþionãm cu Ortodoxia ruseascã, nu
cu sovieticii, ci cu Ortodoxia ruseascã, care este fantastic de puternicã. Astea fac pare dintr-o gîndire de
perspectivã, de mutaþii politice ale Bisericii pe zece,
cincisprezece sau douãzeci ºi cinci de ani înainte. Nu
pe fricþiuni regionale. A se da o autonomie localã liderilor religioºi, a se încuraja, a se descentraliza. Dau
un exemplu, care pare acuma aberant. ªtiþi de ce
rezistã miºcarea aºa zis teroristã? Pentru cã nu e centralizatã! Este total descentralizatã. Existã un cap care
zice: cînd vreþi, atunci luaþi! Li se dã autonomia! Sunt
centre atît de puternice focalizate în credinþã, încît nu
e nevoie de un dirijor. Asta nu înseamnã cã nu trebuie
sã aibã. Este unul care sã funcþioneze direct. Astea
sunt lucruri care aratã subtilitate ºi de alt nivel al discuþiei. Ceea ce este important acum este cã, dupã pãrerea mea, nu se face o direcþionare cãtre zona autenticului a Bisericii ºi o recuperare în zona autenticului.
De ce nu sunt la televizor marii trãitori ai României?
De ce marii duhovnici care au suferit nu tracteazã
spiritual tot neamul? Ei sunt marginalizaþi! Ei sunt
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numiþi talibani, ortodocºi fundamentaliºti, etichetaþi
astfel chiar din interiorul Bisericii! Asta este problema. De ce un mare om al Bisericii ca Înaltpreasfinþia
Sa Bartolomeu Anania are configuraþie de singurul
cîine ciobãnesc care latrã? Cînd ar trebui sã avem aici
mulþi cîini ciobãneºti care sã facã lucrul acesta!
S.G.: Din pãcate sunt încã mulþi care îl latrã pe
Înaltpreasfinþia Sa!
D.P.: Care-l muºcã probabil! El este un cîine care
latrã la lup ºi în rest avem tot felul de jigodii regionale
care îl muºcã pe el. De ce? Mai sunt ierarhi aici care
sunt cufundaþi în toatã chestia asta. Ia sã facem noi
puþinã curãþenie, ia sã ne reglãm noi, regiunile ortodoxe, problema asta. Ia sã nu ne mai dãm noi cu stîngul în dreptul. Dar ãsta e un dialog pe care-l am eu cu
dumneavoastrã, cã restul n-o sã mã audã, pentru cã
intrã în pericol. Dar eu îmi fac datoria ºi mãrturisesc.
Cãsãpiþi-vã, fraþilor, cã veþi avea parte. Cãsãpiþi-vã
între voi, cã viitorul ãla mic ºi negru vã aºteaptã. ªtiþi,
este ca ºi chestia aia cu cucerirea Bizanþului, cã a
intrat sultanul înãuntru, ºi dupã ce i-a fãcut carne de
mici ºi pe împãrat ºi pe toþi, un singur lucru îl
înspãimînta pe el, cã în palat ieºea o mînã cu cinci
degete ºi el nu ºtia ce se întîmplã ºi s-a speriat. ªi-au
venit ºi gãrzile ºi s-au speriat ºi ele vãzînd cã din cînd
în cînd ieºea o mînã cu cinci degete. ªi disperat sultanul l-a chemat pe bucãtarul lui, care era grec ºi era
ortodox, ºi i-a spus: învaþã-mã tu ce trebuie sã fac! ªi
atunci bucãtarul lui – ºtiþi ce înseamnã bucãtarul sultanului, cã-l putea otrãvi, cã viaþa lui era în mîinile
bucãtarului! – i-a zis: este sfîntul nu ºtiu care în
pustie, chemaþi-l pe el! Vine sfîntul, vede fenomenul
ºi zice: Eu nu sunt demn de o aºa arãtare! Lãsaþi-mã
sã postesc patruzeci de zile ºi dacã bunul Dumnezeu
se va milostivi sã-mi arate, atunci se va întîmpla.
Lucrarea este fenomenalã. Se duce sfîntul, posteºte
patruzeci de zile, ºi zice: Am vãzut! Mîna zice aºa:
Dacã erau cinci credincioºi în Bizanþ, nu cãdea! Asta
spun ºi eu despre Sinod. Þara asta poate sã cadã!
Cinci credincioºi sã fie! Eu trãiesc din punctul ãsta de
vedere o stare de mutilare. Eu îl vãd pe pãrintele
Iustin Pîrvu regionalizat, etichetat. Îl vãd pe Arsenie
Papacioc suferind la vîrsta asta. Etichetat! Chestii
fine! Rafinate! Aºa, bizantine! Cã aºa ne-a învãþat pe
noi Bizanþul, sã ne lucrãm pe la spate, nu pe faþã. În
loc sã îi scoatã în faþã pe aceºti mari duhovnici, îi discrediteazã. Eu, dacã vreau sã dorm, dau drumul la
Trinitas ºi moþãi. Dorm! Pentru cã emisiunea este
fãcutã adormitoare. Bãgaþi unul dintre aceºti mari
duhovnici sã vorbeascã ºi se trezeºte naþiunea!
Puneþi-i sã vorbeascã de la ora 8 la ora 9. Chemaþi
tinerii sã stea de vorbã cu ei, sã se fertilizeze. De la
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oamenii aceºtia afli tu ce înseamnã creºtinismul! Nu
fac speculaþii teologice ºi discuþii aºa în general, întrun abstracþionism penibil, de o maximã incompetenþã, fãrã vectori ºi transmisie. Bãgaþi cîte un om de
genul ãsta într-o emisiune ºi vedeþi cum vin tinerii.
Vreþi sã vã fac eu emisiune la Trinitas, sã fie în 48 ore
Þara în picioare? Bãgaþi-l pe Iustin Pîrvu sã vorbeascã
acolo cu un tînãr, sã vedeþi ce operaþii se fac! Vreþi sã
îl bãgãm pe Arsenie Papacioc în Parlamentul
României, sã vedeþi cã este o diferenþã de discurs? Sã
vedeþi cã, în timp ce ãia se uitã pe laptop ºi la femei
goale, vorbeºte unul despre Neam? Vreþi sã facem
experienþe ontologice de antropologie? Aºa se face
chestia asta! Aþi înþeles, pãrinte? Sinodalii noºtri nu
au voie sã fie fãrã orizont! ªi eu le spun în continuare:
drum bun! Cã o sã-ºi culeagã roadele! Nu sunt în situaþia criminalã în care au fost ºi Patriarhul Teoctist ºi
Patriarhul Iustinian, în care aceºtia trebuiau sã stea cu
maimuþa aia comunistã. Din interior, ca ºi la mine în
teatru, se infecteazã toatã chestia. Eu trebuie sã mãrturisesc lucrul acesta. Eu i-am spus ministrului culturii în faþã: Domnule, nu au nevoie de mine! Te au pe
dumneata, care eºti tîmpit, stupid! Este perfect! Mai
am un director la Teatrul Naþional care este stupid!
Perfect! Nici un fel de problemã! Alungaþi-mã! De
douãzeci de ani de zile fac precum Dudaev pantomimã. Cã m-am dus în strãinãtate, cã am adus miliarde de dolari ca imagine a României pe o diurnã
nenorocitã, nu conteazã, n-are importanþã pentru
aceºtia, domnule! Nu-i clatinã! Eu cresc generaþii de
tineri pe degeaba! Nu-i clatinã pe mizerabilii ãºtia.
Unul vrea sã-mi ia clãdirea, cã are el acolo ceva de
învîrtit. Nu înþelegeþi, pãrinte, cã suntem în plinã
imposturã? ªi aceastã boalã comunistã intrã ºi în
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Bisericã, intrã ºi în medicinã ºi peste tot. Uitaþi-vã în
medicinã. Este Pavel Chirilã cu un spital creºtin. L-au
izolat, domnule! Ãla este un nebun, zic ei cu
Christiana. Important este medicul care se uitã la
tine... Jurãmîntul hipocratic l-au uitat. La fel ºi atitudinea creºtinã. Existã medici excepþionali, de o anumitã categorie. Sunt rari, sunt puþini ºi sunt marginalizaþi. Domnule, mori ca un cîine. Dacã faci Spitalul
Sfînta Elena, unde ai ºi asistenþã religioasã, este altceva. Este vorba de suflet. Duceþi-vã sã vedeþi industria
morþii. Mama mea bolnavã, doctoriþã cu douã specializãri, le-a zis: dragã, ºi eu am fost doctoriþã, dar nu mam purtat cu bolnavul ca ºi cu un instrument. Lumea
nu denunþã ordinãria care s-a întîmplat în sufletul
omului. Peste tot au intrat microbi. Duceþi-vã acum în
spaþiul medical sã vedeþi. Vã dau un gest: eram cu
mama la operaþie ºi stãtea cu perfuzii ºi au descoperit-o ºi au dus-o în lift la control ºi i-au dat pãtura la o
parte. Am întrebat: de ce îi dai, domnule, pãtura la o
parte, pentru cã rãceºte? Dar eu pentru ce sunt aici? –
mi-a rãspuns individul. I-am dat o sutã de mii de lei ºi
i-a pus pãtura înapoi. Ce faceþi cu ãsta, pãrinte? Aºa
sunt toþi. ªi atunci, vedeþi, eu denunþ lucrurile astea
peste tot ºi, vorba Sfîntului Vasile cel Mare: nu tot
timpul ascultaþi creºtinilor, ci ascultaþi nãpîrcilor! Eu
le spun! Dacã ierarhii se fricþioneazã între ei, cum sã
creadã tînãrul cînd vede niºte meciuri politice în sînul
politicii. Cînd vãd Hora Unirii stupidã, cînd faci
Agheasma Mare combinatã cu catolicii ºi iese parfum... Cînd ei fac lucruri formale… Aºa a fost, domnule, sã fie în istorie. Lasã-ne, nene, cã avem o treabã
de fãcut. Construim o casã dimpreunã. Pune cãrãmida, pune mortarul ca lumea. De ce îmi furi mortarul
mie? Avem alte probleme. Aici trebuie o spargere de
paradigmã. Aici trebuie o revoluþie paradigmaticã.
Avem niºte reflexe neghioabe, stupide, tîmpite, de
asta se rãspunde la un moment foarte nervos. Datoritã
unei asemenea atitudini. ªtiþi care este soluþia? Sã
acceseze la bunul simþ al poporului român. Sã vadã cã
toate lucrurile astea sunt deºertãciuni ºi cã importantã
este lucrarea lui Dumnezeu. Cã vor ajunge sã construiascã cum se construieºte acum comunitatea europeanã. Fãrã fundament creºtin. Comunitatea europeanã fãrã creºtinism este asemenea cu Turnul Babel.
Iar la Turnul Babel cînd cãdea un om de pe schelã nu
ziceau nimic, cînd însã cãdea o cãrãmidã þipau înnebuniþi. Oamenii au devenit cãrãmizi. Nici mãcar instrumente. Sunt cãrãmizi. ªi atunci, ca sã învii mortãciunea asta, trebuie sã faci curãþenie la tine în parohie.
Deci trag semnalele mele de alarmã. ªi întotdeauna o
voi lua contra curentului. Esop a zis aºa: cîtã lume ºi
nici un om. Nu mã intereseazã majoritatea.
!6

Majoritatea poate sã fie ºi parlamentarã ºi sinodalã.
Pe mine mã intereseazã adevãrul Christic. Vorba lui
Aristotel: drag mi-e Platon, dar mai drag mi-e adevãrul! A spus-o bine în toatã chestia asta. Aici existã
o schismã care este, cum sã zic eu, îºi anunþã în stare
embrionarã prezenþa. Sã fim atenþi la noi sã coagulãm.
Ia sã nu mai fim noi un popor diareic. Sã nu ne ducem
aºa în toate pãrþile. Sã coagulãm. Sã învãþãm. Sã stabilim foarte bine ºi sã amendãm din interior. Nu sã
stãm aºa într-o smerenie. Suntem în stare de legume.
Cine pe cine ascultã ºi de ce ascultã? Se ascultã! ªi cu
asta închei. Aþi vãzut cã poporul român nu coaguleazã
în jurul unei ideologii? Nici una. Pentru cã nu este o
stare de spirit. Dã-i Neamului acestuia o stare de spirit cinstit ºi vine uriaº. Asta e tot. De ce credeþi cã vin
zeci de mii la Sfinþii duhovnici? La Iustin Pîrvu ºi la
ceilalþi. Ideologizeazã cumva? Au o doctrinã de la
Harvard sau de la Bruxelles, sau de la Moscova? Nu!
S.G.: Cum comentaþi excluderea laicilor din
Colegiul Electoral Bisericesc? Episcopii vor fi aleºi
conform noului statut al Bisericii Ortodoxe Române
doar de confraþii lor, nu ºi de cãtre credincioºi, conform statutului Mitropolitului Andrei ªaguna!
D.P.: Cum sã zic. Aºa sunt lucrurile într-o putere
centralizatã. Încalcã ceea ce spunea Sfîntul Apostol
Pavel. În Bisericã preotul slujeºte, este o chestie de
har, dar ºi creºtinul prin sfîntul botez participã la
aceastã lucrare haricã. Pot sã spun cã în acest mod se
distruge comuniunea. Este un fel de directivã de partid: Tovarãºi, ne alegem între noi! La „ne alegem între
noi” rezultatul va fi ceea ce numeºte francezul: „La
fin de race”, adicã „sfîrºitul rasei”. N-aþi vãzut cã þarul
Nicolae al II-lea avea un copil care suferea de
hemofilie? Hemofilia era rezultatul cã ei se culcau
între ei ca sã nu se rupã sîngele albastru. Aºa se va
întîmpla: La fin de race (sfîrºitul rasei), fãrã sã ai din
partea creºtinului informaþie care sã fecundeze.
Domnule, eu, Dan Puric, nu pot sã vã postez adevãrul.
Sunt doar un „puric” în faþa lui Dumnezeu. Eu de asta
mã întîlnesc cu oamenii, sã discut, ca sã aflu adevãrul,
ca sã articulez bine. Eu cînd am o parohie, vine ºi
creºtinul din afarã, vede parte din altã parte, ceea ce
nu poate sã acopere numai pãrintele. Este un raport de
reciprocitate. Alege-þi mata ºi fã-þi gãºti, cã vei fi
gãºcar. Lasã, domnule, expectoraþia. Aici este o
chestie de rãspuns pentru fiecare centimetru pãtrat al
acestui neam. Mie de trei ori mi s-a propus sã accept
sã fiu Directorul Teatrului Naþional. Le-am spus: Mãi
copiilor, voi vreþi sã fiu miliþian peste colegi? Eu trebuie sã schimb legea. Sã dau salarii. Sã dau afarã
nulitãþile ºi sã pãstrez valorile. Sã vã fac salarii. Cît
aveþi salariul? Douã sute de Euro? Poftim trei mii de
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Euro lui Radu Beligan. Pãi nu se poate. De ce nu se
poate, mã? De ce se poate la jegoºii ãia de parlamentari ºi nu se poate în spaþiul medical? Am umilit
învãþãtorii. A fi preot, a fi artist, a fi pedagog, nu este
o profesie, este o vocaþie. Bãi, nefericiþilor, voi ºtiþi cã
aici intrã jertfã? Aici se moare pe scenã! Acum, din
punct de vedere instituþional, politic, este ca la gimnasticã la impuse: vrei, nu vrei, tu îl alegi pe ãla impus
de preºedinte. La patriarh este la liber. Dacã vrei tu
sã-l consideri patriarh, bine, dacã nu, dã ãla telefon la
Bruxelles ºi zice: vreau icoanele afarã din ºcoli! M-aþi
înþeles? ªi aici începe toatã chestia. Eu nu vreau sã fac
o Bisericã dominantã, sã zic teroristã. Niciodatã n-a
fost chestia asta. Dar ca sã o scoþi din axul central, sã
te fereascã bunul Dumnezeu, este ca ºi cum opreºti
circulaþia sangvinã. Trebuie foarte bine delimitat. De
fapt se face o contaminare din spaþiul politic în spaþiul bisericesc. În urma unor reflexe. Ierarhii nu trebuie
sã aibã reflexe de parlamentari. Eu nu mã refer acum
ca ºi cum le-ar fi avut. Eu vorbesc în general. Ei au o
altã responsabilitate. Cheagul ãsta care se face, pliantul acesta bisericesc care se face pe dedesubt, este
un alt sistem de referinþã ºi are o altã funcþionalitate
ca cel politic. Cel politic se poate spulbera într-o
noapte. Iatã dovada: cîte regimuri au cãzut, dar
Biserica a tot rãmas? Suntem pe pãmînt ardelenesc,
Biserica Ortodoxã a fost pliantul independenþei ºi
existenþei neamului românesc! Nu te poþi juca cu
asemenea valori! Aici cu mare atenþie trebuie o avertizare în sensul: o sã muriþi încet. De ce credeþi cã în
toate institutele de cercetare se lucreazã paradoxal?
De ce credeþi cã se vîneazã toate achiziþiile de
inteligenþã? Se numeºte brand hunter. Eu în România
aºa aº face. ªtiþi cîtã inteligenþã este? Este hemoragie
de inteligenþã care se duce. Eu de ce iau generaþii ºi
am creat de douãzeci de ani generaþii pe care le-am
proiectat performanþe în întreaga lume? Dacã stãteam
numai eu închis într-o gaºcã ce realizam? Dau audiþii
din doi în doi ani. Îl vãd pe ãla, vine la mine din
Tecuci, din Buhuºi etc. Bucureºtiul manageriazã?
Geniul s-a nãscut în provincie, spunea Mircea Eliade.
Sã am eu bani în buzunar cîte genialitãþi se pierd zilnic în România. Aºa este ºi în spaþiul bisericesc. Sunt
pãrinþi de provincie, de sat, care au sclipiri
extrao/rdinare. Or fi ºi lepre. Leprele le dã PRO-TVul la televizor, pentru cã cu asta se ocupã. Ei se ocupã
cu accidentele din Bisericã, ca sã se creadã cã ele sunt
dominante. Asta este propaganda atee care se face. Un
popã a bãut! Un popã a violat o femeie! Un popã a
furat! Dar nu se vorbeºte de constructorul fenomenal
pe care l-a avut Biserica. Despre asta nu se vorbeºte.
Este o muþenie totalã. M-aþi înþeles? Eu dacã am un
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construct în cultura românã de douãzeci de ani, nu
intereseazã pe nimeni. Aþi vãzut dumneavoastrã scris
în presã cã am fost în 38 de þãri ºi am avut succes?
Nici pomenealã! Aºa, din cînd în cînd, pe colo. Dar
dacã eu o violam pe una sau dacã spãrgeam un magazin, s-ar fi strigat: Puric a fãcut! Domnule este neamul
prost, mahalagistul care este bãgat acolo. Bãgat special. ªi termin cu chestia asta: de Paºti sã vã uitaþi la
programele de televiziune. Mi-aduc aminte, acum
cîþiva ani la PRO TV, de Paºti, mai filmezi ºi tu o
mãnãstire, un ou roºu acolo etc. Nu! Au filmat cum ia retezat liftul capul la un pensionar. Erau imagini cu
creierii pe jos pe acolo, o mãhãlãgealã plinã de sînge.
Aici a fost PRO-TV-ul! Deci ordinari! La masã poate
stau niºte bãtrîni sau ºtiu eu, o familie. Ei au nevoie sã
audã niºte clopote. Ãºtia sunt ordinari. Ãºtia sunt
specii. Sunt subspecii. ªi atunci eu trebuie sã spun:
dumneata, director de televiziune, eºti un ordinar! ªi
dumneata ºef de programe! Pentru cã îþi place chestia
asta. Dumneata nu mori niciodatã, eºti nemuritor ºi
iresponsabil. Dumneata eºti cu ciment în creier, domnule. Trebuie spus lucrul ãsta! Cicã este o alternativã.
Alternativã la ce, mã jegosule? Chiar nu este clar sã
denunþãm? Eu am fãcut pe cei din Televiziunea
Naþionalã criminali. Eu pe ãºtia i-aº judeca la
Nürenberg. Au distrus poporul cu televizorul! Aþi
vãzut dumneavoastrã un spaþiu de culturã? Sunt cinci
amãrîþi care fac politicã pe acolo ºi o armatã de idioþi
care fac divertisment, unde este blasfemie. Nu este
umor, este blasfemie. Este blasfemie ºi batjocorã a
valorii. Nimeni nu spune. Eu, dacã spun, mã catalogheazã în fel ºi chip. Securitatea lucreazã pe
fenomenul de izolare: este ãla smintit! Pentru cã
colegii mei tac. Ei trebuie sã-ºi ia salariul. Ei sunt la
supravieþuire – ei sunt o armatã de furnici. ªi cînd leam spus: „Mãi, da gãinari mai sunteþi!”, sau: „Sunteþi
niºte nenorociþi!”, ei mã urãsc. Dacã vreau sã fac gimnasticã de dimineaþa, ei mã urãsc. Le place sã stea. La
Botoºani eram împãrþiþi în douã. Mergeam în turnee.
Învãþam istoria ºi literatura românã din mers. Dar erau
ºi de la PCR bãgaþi cîþiva, care au zis: fraþilor, sã
facem piese bune! Sã mergem la Bucureºti ºi sã ne
plimbãm. ªi eu am zis: dar de ce? Dacã nouã ne place
aici? Aºa este ºi în chestia asta cu televiziunea. Zic ºi
eu: dar de ce? Sã stãm ºi noi aºa în hazna!
S.G.: Domnule Dan Puric, vã mulþumesc foarte
mult pentru amabilitatea Dumneavoastrã!
Interviu realizat de Stelian GOMBOS
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