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MIHAI VOLONTIR:
„PÂNĂ LA DOR 

AL PĂMÂNTULUI…”

Dr. Alexandru BOHANŢOV
conferenţiar universitar

A văzut lumina tiparului, într-o elegantă for-
mulă editorială, volumul Mihai Volontir sau despre 
vocaţia omenescului, în colecţia „Personalităţi no-
torii”, apărută sub auspiciile Institutului Patrimo-
niului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
(coordonatori – dr. hab. Ana-Maria Plămădeală şi 
dr. Dumitru Olărescu, responsabil de ediţie Mihai 
Papuc). Judecând după cele patru cărţi tipărite în 
această frumoasă colecţie, dedicate lui Dumitru 
Matcovschi, Vasile Coroban, Vladimir Beşleagă şi, 
mai recent,  artistului Mihai Volontir, avem depli-
na certitudine că seria respectivă, în care sunt con-
semnate „biografi ile intelectuale” ale unor distinşi 
oameni de cultură de la noi,  are toate însemnele să 
devină una cu adevărat prestigioasă. 

Referindu-ne la volumul Mihai Volontir sau 
despre vocaţia omenescului, ţinem să menţionăm 
că,  în fond, este vorba de primul studiu fundamen-
tal consacrat marelui nostru actor. Cu o deschidere 
multiaspectuală, cartea reuşeşte să înglobeze între-
gul spectru de activităţi creatoare ale acestei prodi-
gioase personalităţi. Volumul benefi ciază de o caldă 
precuvântare a acad. Gheorghe Duca, preşedintele 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, urmată de un Ta-
bel cronologic şi – surpriza cărţii – Arborele genea-
logic al lui Mihai Volontir sau Cartea neamului Vo-
lintir din Glinjenii Şoldăneştilor, în versiunea unui 
mare împătimit în domeniul respectiv – dr., conf. 
univ. Vlad Ciubucciu. Volumul Mihai Volontir...  in-
clude patru secţiuni: 

I. Studii – articole – eseuri – recenzii, care 
readuc în prim-plan creaţia actorului de teatru şi 
fi lm Mihai Volontir, dar şi experienţele sale regi-
zorale. Este un compartiment substanţial în eco-
nomia lucrării, care le-a creat coordonatorilor de 
ediţie şi anume difi cultăţi. Pentru că aserţiunea 
poetului şi cineastului Gheorghe Vodă din eseul 
Treptele măiestriei, redactat aproape 40 de ani în 
urmă, este validă şi la ora actuală: „Despre artis-
tul Mihai Volontir s-a scris destul de puţin. S-a 
scris cam tot atât, cât s-a scris despre arta teatrală 
care, fi ind îndelung aplaudată şi bisată de către 
spectatori, n-a fost îndeajuns apreciată de cuvânt, 
cel care se scrie negru pe alb, pentru zile viitoare, 
pentru istorie”. De aceea, în secţiunea dată mate-
rialele originale alternează cu pagini preluate din 

revistele de specialitate sau din presa periodică a 
timpului. 

Se remarcă, îndeosebi, prin capacitatea de pă-
trundere în străfundurile inefabile ale actului de 
creaţie actoricească şi fi neţea disocierilor estetice, 
studiul inedit al A.-M. Plămădeală Actorul de cine-
ma Mihai Volontir: nostalgia eternului uman. Ana-
lizând cu minuţiozitate traiectoria cinematografi că a 
actorului, de la rolul lui Ivan Turbincă din fi lmul de 
debut Se caută un paznic (1967) şi până la celebrul 
Budulai din serialul Ţiganul (1979) care l-a făcut 
cunoscut pe toate meridianele, autoarea se întreabă: 
de ce această performanţă artistică – întâlnirea ac-
torului cu personajul ideal nu s-a produs în spaţiul 
naţional? De ce nu s-a găsit un rol pe potrivă în in-
teriorul culturii naţionale cu care să cucerim lumea 
prin revelaţiile sufl etului nostru etnic? A.-M. Plămă-
deală crede că nu este vorba de o situaţie accidenta-
lă sau de un concurs nefericit de împrejurări: „Mai 
degrabă e vorba de o legitate basarabeană, care se 
manifestă prin voluptatea risipirii talentelor autoh-
tone. Ca urmare a acestei anomalii, Druţă, Doga, 
Loteanu, Ungureanu, Dolgan au fost impuşi să-şi 
desfăşoare harul creativ pe alte meleaguri. Mihai 
Volontir, cel care a rămas fi del teatrului din Bălţi, a 
fost şi el impus să emigreze în solul mai prielnic al 
altor cinematografi i…” 

Astfel, din studiul respectiv transpare ideea că 
biografi a de creaţie a lui Mihai Volontir relevă, în 
genere,  o serie întreagă de particularităţi dramatice 
ale destinului creator al artistului basarabean, afectat 
la cote maxime de „teroarea istoriei”: singur, străin 

Mihai Volontir sau despre vocaţia omenescului. 
Colecţia Personalităţi notorii. Editura Ştiinţa, 2011, 

268 p.

Noutăţi editoriale



Akademos

154 - nr. 1(24), martie 2012  

la el acasă, măcinat tot timpul de „trădarea aproape-
lui”, balansând mereu între uitarea de sine impusă 
de autorităţile de tot rangul şi credinţa nestrămutată 
în faptul că „salvarea sufl etului” are sorţi de izbândă 
numai în universul mirifi c al artei. De aici „exilul 
interior” şi „rezistenţa prin cultură”. Aceste subtile 
consideraţii consună cu gândurile pline de amără-
ciune ale scriitorului-academician Dumitru Mat-
covschi din eseul Până la dor al pământului, în care 
se trage un puternic clopot de alarmă despre starea 
dezastruoasă a teatrului din Republica Moldova în 
aşa-zisa tranziţie post-totalitară, o perioadă confuză 
şi fără de sfârşit, dar şi despre criza de moralitate 
din societatea noastră. Nu putem să nu reproducem 
câteva cuvinte pline de miez din această „pilulă 
amară”, şi anume, ceea ce i-a spus odată poetului 
o actriţă de la Bălţi despre Mihai Volontir actorul: 
„Atâta blândeţe, atâta înţelepciune, atâta cuminţenie 
în ochii lui, pe scenă, măcar să taci lângă el, măcar 
să nu ai nicio replică, măcar să-l auzi, să-l vezi aie-
vea cum surâde, cum rosteşte vorbele, cum apropie 
sala de durerile personajului său…” De fapt, textele 
şi evocările scriitorilor, ale colegilor săi de breaslă 
şi criticilor de artă (Mihai Cimpoi, Vladimir Beşlea-
gă, Ion Ungureanu, Iacob Burghiu, Dumitru Olăres-
cu, Gheorghe Urschi, Pavel Proca, Nicolae Bătrânu, 
Valentina Tăzlăuanu, Larisa Turea etc.) au darul să 
pună în lumină nu doar marele talent al actorului şi 
regizorului Mihai Volontir, ci şi inconfundabilul său 
„farmec uman”, vocaţia de „om al cetăţii”. 

O perspectivă interesantă, mai puţin prezentă în 
cercetarea teatrală autohtonă, regăsim în studiul  Ac-
torul în cronotopul spectacolului al dr., conf. univ. 
Ana Ghilaş. Nu este trecută cu vederea şi o altă fa-
ţetă a fi inţei creatoare a artistului – cea de interpret 
al muzicii de estradă, parte din cântecele maestrului 
devenind adevărate şlagăre. 

II. Secţiunea Mihai Volontir prin el însuşi sau 
Viaţa de actor şi actorul vieţii (interviuri) inse-
rează dialogurile pe care artistul le-a avut cu diverşi 
gazetari – de ieri şi de azi –, inclusiv din publica-
ţiile de expresie rusă (Teatr, Sovetskaia kulitura, 
Ogoniok, Moskovskii Komsomoleţ). După cum a măr-
turisit actorul, în interviul din cotidianul Moskovskii 
Komsomoleţ (2 mai 2006) i-au fost distorsionate spu-
sele, mizându-se pe efecte senzaţionale şi de scandal: 
informaţii false, zvonuri dintre cele mai năstruşnice... 
Indiscutabil, este şi acesta un indiciu grăitor că în 
spaţiul public (mediatic) din fosta URSS glamour-ul 
şi vedetismul de doi bani sunt „pe val”, iar elementa-
rul bun-simţ continuă să fi e pus între paranteze. Vom 
adăuga însă că substanţa confesivă din cele mai reu-
şite dialoguri, întreţinute de Nicolae Roibu, Valentina 
Tăzlăuanu, Tamara Şmundeak ş.a., contribuie la o 
mai pertinentă înţelegere a viziunii lui Mihai Volon-

tir asupra culturii teatrale şi cinematografi ce, dar şi a 
modalităţilor de valorifi care a impresionantelor sale 
resurse artistice.

III. Consemnări. Mărturii, un compartiment 
în care nume de primă mărime din lumea fi lmului şi 
teatrului, de la noi şi din spaţiul cultural ex-sovietic, 
reuşesc să sedimenteze, în puţine cuvinte, mesaje 
esenţiale, capabile să întregească profi lul spiritual şi 
uman al ilustrului nostru actor. Spicuim doar câteva 
rânduri. Regizorul lituanian Vitautas Zalakeavicius: 
„Mihai Volontir descinde dintr-un univers mitolo-
gic, din sferele alpestre ale frumosului… Ceea ce 
îi lipseşte, însă, este şansa! Concursul fericit de îm-
prejurări, care îl ocoleşte adesea pe actor. Sau poate 
că nici nu caută şansa?! Este atât de înzestrat încât 
preferă să rămână în umbră. Singur…” Actriţa rusă 
Rufi na Nifontova: „El m-a cucerit prin faptul că este 
un actor care joacă în cel mai autentic spirit popular, 
că e mândru de sine, îşi cunoaşte preţul şi e, pur şi 
simplu, fermecător ca şi om – e numai sufl et. Mie 
îmi plac astfel de oameni care fac lucruri pentru ca-
re-i doare sufl etul”.

IV. Viaţa în imagini. Este secţiunea pe care o 
parcurgem cu luare aminte, altfel zis cu ochii me-
moriei, unele dintre fotografi i amintindu-ne de fap-
tul că le-am mai văzut undeva. Sigur că le-am văzut 
şi încă într-o curgere dinamică, iar această întâlnire 
pe făgaşul artei fotografi ce ne trezeşte imboldul să 
vizionăm încă o dată fi lmele şi spectacolele în care 
s-a produs actorul nostru drag.

În concluzie, am putea spune că volumul Mihai 
Volontir sau despre vocaţia omenescului îşi certifi că 
valoarea din mai multe puncte de vedere. În primul 
rând, prin faptul că depune mărturie despre cele mai 
marcante realizări scenice ale actorului Mihai Vo-
lontir. Un lucru destul de important, pentru că celeb-
rul aforism al lui Mihail Bulgakov „Manuscrisele 
nu ard...” nu poate fi , metaforic vorbind, extrapolat 
la arta scenică, creaţia actoricească fi ind, poate, cea 
mai „perisabilă” componentă a spectacolului tea-
tral. Însă doar la teatru publicul se afl ă în contact 
direct cu fi inţa vie a actorului, cel care justifi că din-
totdeauna arta teatrală. În al doilea rând, cartea ne 
vorbeşte despre ascensiunea fulminantă a actorului 
nostru pe tărâmul celei de a şaptea artă. 

De fapt, este aproape imposibil să tragi o linie 
netă de demarcaţie între rolurile sale din teatru şi 
cinema, fi indcă în ambele domenii artistul s-a ma-
nifestat la modul plenar. Pe de altă parte, Mihai Vo-
lontir este actorul total: e la fel de bun în teatru, fi lm, 
dar, în acelaşi timp, a interpretat cu un deosebit har 
cântece de estradă. În fi ne, dar nu în ultimul rând, 
Mihai Volontir este actorul care a încântat milioane 
de spectatori şi telespectatori, dar a ştiut totodată să 
rămână acelaşi om de omenie, devotat pământului şi 
neamului strămoşesc.

 


