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1. Ziarul Metropolis.ro 
din data de 18 ianuarie 2014, ora 11.46 

http://www.ziarulmetropolis.ro/eminescu-by-emil-boroghina-la-steaua-care-a-

rasarit/ 

 

 

Teatrul „Nottara” prezintă miercuri, 22 ianuarie, de la ora 19 30, la sala 

„George Constantin”, un recital remarcabil marca Emil Boroghină, Recitindu-l pe 

Eminescu… – La steaua care-a răsărit. 

„Rare sunt, din nefericire, momentele de autentică omagiere a poetului ivit (cât de 

miraculos, nu vom putea şti cu adevărat niciodată) nu din spuma mării, cum s-ar fi visat, ci 

din chemările pădurene ale Ipoteştilor moldavi. 

Un astfel de moment l-am trăit, fix în 15 ianuarie anul curent, în ziua naşterii sale şi 

– inspirată legiuire – deopotrivă a culturii româneşti, în sala I.D. Sîrbu a Teatrului Marin 

Sorescu din Craiova şi datorată unui pătimaş (de ani, de-o viaţă!) cititor şi interpret al 

versurilor sale care este actorul şi omul de teatru Emil Boroghină. (…) 

Recitindu-l pe Eminescu… La steaua care-a răsărit e genericul ales de Emil 

Boroghină 

Un generic cu dublă semnificaţie: să inducă la re-citirea operei sale poetice şi să 

propună un traseu, prin codrul polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în 

perspectiva decelării unui mesaj unificator. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/eminescu-by-emil-boroghina-la-steaua-care-a-rasarit/
http://www.ziarulmetropolis.ro/eminescu-by-emil-boroghina-la-steaua-care-a-rasarit/
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Pornind de la percepţia cadrului natural trecând spre cel erotic şi cel social, vânând, 

însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în vaierul cosmic care-l face pe Eminescu 

unul dintre rarii poeţi ai lumii – alături de Dante şi Shakespeare, fără a-i uita pe Homer şi 

Vergiliu. 

 

Poeţi al lumii a căror imaginaţie concurează cu marile descoperiri ale ştiintei 

actuale, ba îndrăznesc să afirm chiar şi cu sofisticatele instrumente de ultimă oră de la 

N.A.S.A. (…) 

Un spectacol-omagiu cât o provocare: de întoarcere la Poezie. Şi, nu mai puţin, la 

Poet. Ca una dintre puţinele revanşe ale spiritului în faţa turpitudinilor Materiei. Şi 

revanşa, în acelaşi timp, a aceluiaşi spirit în faţa unui prezent mustind de insidii.” – George 

Popescu, La steaua – Eminescu, Revista Mozaicul, nr. 1/2012 

Repertoriu: 

Copii eram noi amândoi…, O, rămâi, Fiind băiet păduri cutreieram, Floare albastră, 

Epistolă către Chibici, Venere şi Madonă, Epigonii, Cugetările Sărmanului Dionis, Din 

valurile vremii…, Dorinţa, Dormi, Atât de fragedă…, De ce nu-mi vii…, Departe sunt de 

tine, Peste vârfuri, Dintre sute de catarge, Glossa, Cărţile, Viaţa, Scrisoarea I, Scrisoarea II, 

Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea V, Luceafărul, Odă (în metru antic), Trecut-au 

anii, Mai am un singur dor, Memento mori. 
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Ziarul Metropolis.ro 
din data de 20 ianuarie 2014, ora 13.46 

https://www.facebook.com/ziarulmetropolis 

 
 

"Pornind de la percepţia cadrului natural trecând spre cel erotic şi cel social, vânând, 

însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în vaierul cosmic care-l face pe Eminescu 

unul dintre rarii poeţi ai lumii – alături de Dante şi Shakespeare, fără a-i uita pe Homer şi 

Vergiliu." 

 http://www.ziarulmetropolis.ro/eminescu-by-emil-boroghina-la-steaua-care-a-rasarit/ 

 
Eminescu by Emil Boroghină: La steaua care-a răsărit | Ziarul Metropolis 

www.ziarulmetropolis.ro 

Eminescu by Emil Boroghina: Teatrul Nottara, miercuri, 22 ianuarie, de la ora 19 

30, la sala George Constantin, recital remarcabil - Recitindu-l pe Eminescu. 

 

 

https://www.facebook.com/ziarulmetropolis
http://www.ziarulmetropolis.ro/eminescu-by-emil-boroghina-la-steaua-care-a-rasarit/
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2. Adevărul.ro 
din data de 19 ianuarie 2014, ora 12.40 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/recitindu-l-eminescu-actorul-emil-boroghina-

teatrul-nottara-1_52dbaabec7b855ff569c6150/index.html 

 

 
 

Un recital remarcabil marca Emil Boroghină, „Recitindu-l pe Eminescu... La steaua 

care-a răsărit“ va fi prezentat pe 22 ianuarie, de la 19.30, la Teatrul Nottara, în amintirea 

celor 164 de ani împliniţi, pe 15 ianuarie, de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu. 

Ştiri pe aceeaşi temă „Manuscrisele Mihai Eminescu“, lansate în premieră la New York 

FOTO VIDEO Mihai Eminescu omagiat la Biblioteca Judeţeană cu prăjituri... FOTO 

Alina Ceuca, privighetoarea care cântă romanţe de trei ani la mor...  
 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/recitindu-l-eminescu-actorul-emil-boroghina-teatrul-nottara-1_52dbaabec7b855ff569c6150/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/recitindu-l-eminescu-actorul-emil-boroghina-teatrul-nottara-1_52dbaabec7b855ff569c6150/index.html
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Ediţia facsimilată a „Manuscriselor Mihai Eminescu“, alcătuită din 38 de volume ce 

conţin 16.000 de pagini, vor fi prezentate în premieră, pe 18 ianuarie, la sediul Institutului 

Cultural Român din Paris. Ştiri pe aceeaşi temă „Recitindu-l pe Eminescu“ cu actorul Emil 

Boroghină, la Teatrul Nottar... FOTO Cei mai frumoşi români. Alexandru Ştirban, 

„doctorul“ manuscrisel... FOTO VIDEO Mihai Eminescu omagiat la Biblioteca Judeţeană 

cu prăjituri... Astfel, ziua de naştere a poetului naţional Mihai Eminescu şi Ziua Culturii 

Naţionale (15 ianuarie) sunt sărbătorite la sala Auditorium a ICR New York, în data de 18 

ianuarie 2014, începând cu ora 11.00, printr-un eveniment cultural unic şi academic 

complex, intitulat „Eminescu - Opus Magnum“. Evenimentul va debuta cu dezvelirea 

portretului lui Mihai Eminescu, pe care pictorul Alexandru Darida l-a dăruit ICR New 

York. Va urma simpozionul „Eminescu - Opus Magnum” la care vor fi prezentate 

următoarele comunicări: „Eminescu: Opus Magnum” (de Dr. Doina Uricariu, scriitor, 

director al ICR New York), „Ipostaze eminesciene în poesia lui Nichita Stănescu” (de 

Ştefan Stoenescu, profesor, scriitor, traducător, Ithaca, New York), “Citate eminesciene 

necunoscute despre Şcheii Braşovului” (M.N.Rusu, critic şi istoric literar, New York, 

redactor-şef al revistei Lumină Lină), “To be or not to be: noi argumente cu privire la 

creştinismul eminescian” (de Dr. Theodor Damian (scriitor, Preşedintele Institutului 

Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, Profesor de Filosofie şi Etică, 

Metropolitan College of New York), “Eminescu în căutarea timpului pierdut: între 

melancolia kantiană şi pustiul heideggerian” (Dr. Alina Feld, profesor de filosofie, Long 

Island University Global, New York), “Accente de patriotism în opera lui Eminescu şi a 

contemporanilor săi francezi” (Valentina Ciaprazi, profesor de limbă şi literatură franceză, 

LaGuardia Commnity College, New York), “Arta de a rămâne flămând” (Mircea 

Săndulescu, scriitor) şi “Conceptul de intuiţie sensibilă al lui Benedetto Croce în opera lui 

Eminescu, Wagner şi Brâncuşi” (Dr. Doru Tsaganea, profesor de matematică la 

Metropolitan College of New York). La acest eveniment sunt invitaţi: Ambasadorul 

Misiunii Permanente a României pe lângă Naţiunile Unite la New York, doamna Simona-

Mirela Miculescu, şi Consulul general al României la New York, doamna Ioana-Gabriela 
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Costache. Expoziţia „Dintre sute de catarge“ În continuarea evenimentului va avea loc un 

concert de lucrări selectate din perioada romantismului muzical (Chopin - Polonaise 

Heroique, op. 53, Brahms – patru piese din Klavierstucke op. 118, Liszt – muzică 

romantică inspirată din trei sonete de Petrarca, Ceaikovski – Ianuarie din ciclul 

„Anotimpurile”, op. 37b) în interpretarea pianistului Matei Varga şi un recital din poezia 

lui Mihai Eminescu în limba engelză, în traducerea şi interpretarea lui Adrian G. Sahlean. 

De asemenea, în cadrul evenimentului dedicat lui Mihai Eminescu va fi prezentată 

expoziţia intitulată “Dintre sute de catarge”, reflectând multiplele direcţii ale artelor 

vizuale şi impactul operei lui Eminescu asupra artei plastice. Ansamblul de lucrări plastice 

va fi curatoriat de Viorica Colpacci, directorul Galeriei româneşti “Spiritus”. Vor fi expuse 

icoane pe sticlă create de copiii de la Biserica Sf. Pantelimon din Bucureşti dar şi lucrări 

ale artiştilor: Viorica Colpacci şi Mihai Caranica (sculptură), Iana Bartea (grafică), 

Despina Amăriuţei, Ruxandra Dumitrescu, Mitzura Salgian (pictură), Maria Tăzlăuanu 

(artă digitală), Dumitru Dumitrescu (artă decorativă). O galerie de portrete ale poetului 

naţional şi de fotografii inedite însoţite de reproduceri, la scară mărită, ale filelor de 

manuscris, dar şi imagini ale lucrărilor de artă monumentală românească dedicate poetului, 

va fi prezentată în holul ce deschide sala Auditorium. Volumele acestei ediţiei de 

manuscrise ale lui Eminescu au apărut la editura Academiei Române (perioada 2004 - 

2009), sub îngrijirea academicianului Eugen Simion. Această ediţie prezentată în premieră 

mondială la ICR New York are la bază cele 46 de caiete ale lui Eminescu care au fost 

dăruite Academinei Române de către Titu Maiorescu şi conţin 8.000 de manuscrise. La 

eveniment, va fi vizionat un slideshow al manuscriselor prezentate cu acest prilej, printr-o 

selcţie care a folosit DVD-urile ce însoţesc volumele.  
 

„Recitindu-l pe Eminescu... La steaua care-a răsărit“ e genericul ales de Emil 

Boroghină, managerul Festivalului Shakespeare de la Craiova. „Un generic cu dublă 

semnificaţie: să inducă la recitirea operei sale poetice şi să propună un traseu, prin codrul 

polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în perspectiva decelării unui mesaj 

unificator, pornind de la percepţia cadrului natural trecând spre cel erotic şi cel social, 

vânând, însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în vaierul cosmic care-l face pe 

Eminescu unul dintre rarii poeţi ai lumii“, se arată în articolul „La steaua Eminescu“, de 

George Popescu, apărut în revista „Mozaicul“, din 2012. În acelaşi material se vorbeşte 

despre evenimentul de la Nottara ca despre „un spectacol-omagiu cât o provocare: de 

întoarcere la Poezie. Şi, nu mai puţin, la Poet. Ca una dintre puţinele revanşe ale spiritului 

în faţa turpitudinilor Materiei. Şi revanşa, în acelaşi timp, a aceluiaşi spirit în faţa unui 

prezent mustind de insidii.“ Din repertoriu fac parte operele: Copii eram noi amândoi..., 

�O, rămâi, Fiind băiet păduri cutreieram, Floare albastră, Epistolă către Chibici, Venere şi 

Madonă, Epigonii, Cugetările Sărmanului Dionis, Din valurile vremii..., Dorinţa, Dormi, 

Atât de fragedă..., De ce nu-mi vii..., Departe sunt de tine, Peste vârfuri, Dintre sute de 

catarge, Glossa, Cărţile, Viaţa, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, 

Scrisoarea V, Luceafărul, Odă (în metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, 

Memento mori. Alexandru Vlahuţă: Lui Eminescu Marin Sorescu: Trebuiau să poarte un 

nume. 
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Adevărul.ro 
din data de 19 ianuarie 2014, ora 12.40 

http://adevarul.ro/continut/stiri/recital-eminescu 

 

 
 

 

„Recitindu-l pe Eminescu“ cu actorul Emil Boroghină, la Teatrul Nottara 

Un recital remarcabil marca Emil Boroghină, „Recitindu-l pe Eminescu... La steaua 

care-a răsărit“ va fi prezentat pe 22 ianuarie, de la 19.30, la Teatrul Nottara, în amintirea 

celor 164 de ani împliniţi, pe 15 ianuarie, de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu. 

 

 

 

 

http://adevarul.ro/continut/stiri/recital-eminescu
http://adevarul.ro/cultura/teatru/recitindu-l-eminescu-actorul-emil-boroghina-teatrul-nottara-1_52dbaabec7b855ff569c6150/index.html
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3. Yorick 
din data de 18 ianuarie 2014,  

http://yorick.ro/emil-boroghina-recitindu-l-pe-eminescu/ 

 

 

La Teatrul Nottara, actorul Emil Boroghină va prezenta miercuri, 22 ianuarie, de la 

ora 19.30, un recital dedicat lui Mihai Eminescu: „Recitindu-l pe Eminescu… – La steaua 
care-a răsărit”. 

 

Spectacolul vine în contextul aniversării nașterii poetului și se dorește o provocare 

pentru întoarcerea la Poezie. Fără decoruri, cu un joc al luminii „de o simplitate 

captivantă” și o coloană sonoră adecvată, recitalul este o incursiune în lumea lui Eminescu, 

o călătorie printre cele mai cunoscute versuri și poeme, de la Copii eram noi amândoi…, 

http://yorick.ro/emil-boroghina-recitindu-l-pe-eminescu/
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O, rămâi, Fiind băiet păduri cutreieram sau Floare albastră și până la Venere şi Madonă, 

Epigonii, Cugetările Sărmanului Dionis, De ce nu-mi vii…, Departe sunt de tine, Glossa, 

Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea V, Luceafărul, Odă 

(în metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, Memento mori și multe altele, 

cărora li se vor adăuga Lui Eminescu, de Alexandru Vlahuţă și  Trebuiau să poarte un 
nume de Marin Sorescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

4. Agerpres 
din data de 17 ianuarie 2014, ora 17.41 

http://www1.agerpres.ro/cultura/2014/01/17/recital-eminescu-sustinut-de-

actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara-17-41-19 
 

 
 

Actorul Emil Boroghină va susține pe 22 ianuarie recitalul "Recitindu-l pe 

Eminescu... La steaua care-a răsărit", de la ora 19,30, la sala "George Constantin" a 

Teatrului Nottara.  

 

Potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES, genericul ales de Emil Boroghină 

pentru spectacol are o dublă semnificație: "să inducă la re-citirea operei sale poetice și să 

propună un traseu, prin codrul polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în 

http://www1.agerpres.ro/cultura/2014/01/17/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara-17-41-19
http://www1.agerpres.ro/cultura/2014/01/17/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara-17-41-19
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perspectiva decelării unui mesaj unificator, pornind de la percepția cadrului natural trecând 

spre cel erotic și cel social, vânând, însă, admirabil, acel salt nu mai puțin miraculos în 

vaierul cosmic care-l face pe Eminescu unul dintre rarii poeți ai lumii — alături de Dante 

și Shakespeare, fără a-i uita pe Homer și Vergiliu — a căror imaginație concurează cu 

marile descoperiri ale științei actuale, ba îndrăznesc să afirm chiar și cu sofisticatele 

instrumente de ultimă oră de la N.A.S.A.".  

Emil Boroghină nu și-a rezervat din recuzita teatrală decât o extrem de 

economicoasă și adecvată servantă sonoră și, mai ales, un joc al luminii de o simplitate 

captivantă.  

"Recitindu-l pe Eminescu... La steaua care-a răsărit" este un spectacol-omagiu cât o 

provocare: de întoarcere la Poezie. Și, nu mai puțin, la Poet, se mai arată în comunicatul 

citat. AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niță). 
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5. Ziar.com 
din data de 20 ianuarie 2014,  

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6302308 
 

 
 

Un recital remarcabil marca Emil Boroghină, „Recitindu-l pe Eminescu... La steaua 

care-a răsărit“ va fi prezentat pe 22 ianuarie, de la 19.30, la Teatrul Nottara, în amintirea 

celor 164 de ani împliniţi, pe 15 ianuarie, de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu. 

 

„Recitindu-l pe Eminescu... La steaua care-a răsărit“ e genericul ales de Emil 

Boroghină, managerul Festivalului Shakespeare de la Craiova. „Un generic cu dublă 

semnificaţie: să inducă la recitirea operei sale poetice şi să propună un traseu, prin codrul 

polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în perspectiva decelării unui mesaj 

unificator, pornind de la percepţia cadrului natural trecând spre cel erotic şi cel social, 

vânând, însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în vaierul cosmic care-l face pe 

Eminescu unul dintre rarii poeţi ai lumii“, se arată în articolul „La steaua Eminescu“, de 

George Popescu, apărut în revista „Mozaicul“, din 2012. În acelaşi material se vorbeşte 

despre evenimentul de la Nottara ca despre „un spectacol-omagiu cât o provocare: de 

întoarcere la Poezie. Şi, nu mai puţin, la Poet. Ca una dintre puţinele revanşe ale spiritului 

în faţa turpitudinilor Materiei. Şi revanşa, în acelaşi timp, a aceluiaşi spirit în faţa unui 

prezent mustind de insidii.“ Din repertoriu fac parte operele: Copii eram noi amândoi..., 

�O, rămâi, Fiind băiet păduri cutreieram, Floare albastră, Epistolă către Chibici, Venere şi 

Madonă, Epigonii, Cugetările Sărmanului Dionis, Din valurile vremii..., Dorinţa, Dormi, 

Atât de fragedă..., De ce nu-mi vii..., Departe sunt de tine, Peste vârfuri, Dintre sute de 

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6302308
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catarge, Glossa, Cărţile, Viaţa, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, 

Scrisoarea V, Luceafărul, Odă (în metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, 

Memento mori. Alexandru Vlahuţă: Lui Eminescu Marin Sorescu: Trebuiau să poarte un 

nume.  
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6. Ziar pe net 
din data de 17ianuarie 2014, ora 17.54 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-

boroghina-la-teatrul-nottara-3197031.html 

 

 
 

Actorul Emil Boroghină va susţine pe 22 ianuarie recitalul "Recitindu-l pe 

Eminescu... La steaua care-a răsărit", de la ora 19,30, la sala "George Constantin" a 

Teatrului Nottara. 

 

Potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES, genericul ales de Emil Boroghină 

pentru spectacol are o dublă semnificaţie: "să inducă la re-citirea operei sale poetice şi să 

propună un traseu, prin codrul polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în 

perspectiva decelării unui mesaj unificator, pornind de la percepţia cadrului natural trecând 

spre cel erotic şi cel social, vânând, însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în 

vaierul cosmic care-l face pe Eminescu unul dintre rarii poeţi ai lumii - alături de Dante şi 

Shakespeare, fără a-i uita pe Homer şi Vergiliu - a căror imaginaţie concurează cu marile 

descoperiri ale ştiinţei actuale, ba îndrăznesc să afirm chiar şi cu sofisticatele instrumente 

de ultimă oră de la N.A.S.A.".  

 

Emil Boroghină nu şi-a rezervat din recuzita teatrală decât o extrem de 

economicoasă şi adecvată servantă sonoră şi, mai ales, un joc al luminii de o simplitate 

captivantă.  

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara-3197031.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara-3197031.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/eminescu/
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"Recitindu-l pe Eminescu... La steaua care-a răsărit" este un spectacol-omagiu cât o 

provocare: de întoarcere la Poezie. Şi, nu mai puţin, la Poet, se mai arată în comunicatul 

citat. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă). 
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7. Sursadestiri.net 
din data de 19 ianuarie 2014,  

http://www.sursadestiri.net/recitindu-l-pe-eminescu-cu-actorul-emil-boroghina-

la-teatrul-nottara-s6516370255.html 

 

 
 

Un recital remarcabil marca Emil Boroghină, „Recitindu-l pe Eminescu... La steaua 

care-a răsărit“ va fi prezentat pe 22 ianuarie, de la 19.30, la Teatrul Nottara, în amintirea 

celor 164 de ani împliniţi, pe 15 ianuarie, de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu. 

Ştiri pe aceeaşi temă „Manuscrisele Mihai Eminescu“, lansate în premieră la New York 

FOTO VIDEO Mihai Eminescu omagiat la Biblioteca Judeţeană cu prăjituri... FOTO 

Alina Ceuca, privighetoarea care cântă romanţe de trei ani la mor... „Recitindu-l pe 

Eminescu... La steaua care-a răsărit“ e genericul ales de Emil Boroghină, managerul 

Festivalului Shakespeare de la Craiova. 

 „Un generic cu dublă semnificaţie: să inducă la recitirea operei sale poetice şi să 

propună un traseu, prin codrul polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în 

perspectiva decelării unui mesaj unificator, pornind de la percepţia cadrului natural trecând 

spre cel erotic şi cel social, vânând, însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în 

vaierul cosmic care-l face pe Eminescu unul dintre rarii poeţi ai lumii“, se arată în articolul 

„La steaua Eminescu“, de George Popescu, apărut în revista „Mozaicul“, din 2012.  

În acelaşi material se vorbeşte despre evenimentul de la Nottara ca despre „un 

spectacol-omagiu cât o provocare: de întoarcere la Poezie. Şi, nu mai puţin, la Poet. Ca 

una dintre puţinele revanşe ale spiritului în faţa turpitudinilor Materiei. Şi revanşa, în 

acelaşi timp, a aceluiaşi spirit în faţa unui prezent mustind de insidii.“ Din repertoriu fac 

http://www.sursadestiri.net/recitindu-l-pe-eminescu-cu-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara-s6516370255.html
http://www.sursadestiri.net/recitindu-l-pe-eminescu-cu-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara-s6516370255.html
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parte operele: Copii eram noi amândoi..., �O, rămâi, Fiind băiet păduri cutreieram, Floare 

albastră, Epistolă către Chibici, Venere şi Madonă, Epigonii, Cugetările Sărmanului 

Dionis, Din valurile vremii..., Dorinţa, Dormi, Atât de fragedă..., De ce nu-mi vii..., 

Departe sunt de tine, Peste vârfuri, Dintre sute de catarge, Glossa, Cărţile, Viaţa, 

Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea V, Luceafărul, Odă (în 

metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, Memento mori. Alexandru Vlahuţă: 

Lui Eminescu Marin Sorescu: Trebuiau să poarte un nume.  
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8. e StireZilei 
din data de 17 ianuarie 2014, ora 19.41 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=4829701&titlu=Recital-Eminescu-

sustinut-de-actorul-Emil-Boroghina-la-Teatrul-Nottara&sub 

 

 
 

Actorul Emil Boroghina va sustine pe 22 ianuarie recitalul "Recitindu-l pe 

Eminescu... La steaua care-a rasarit", de la ora 19,30, la sala "George Constantin" a 

Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=4829701&titlu=Recital-Eminescu-sustinut-de-actorul-Emil-Boroghina-la-Teatrul-Nottara&sub
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=4829701&titlu=Recital-Eminescu-sustinut-de-actorul-Emil-Boroghina-la-Teatrul-Nottara&sub
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9. Știri Presa Online 
din data de 17 ianuarie 2014, ora 17.47 

http://www.stiri-presa-online.ro/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-

boroghina-la-teatrul-nottara/ 

 

 

Stire de ultima ora din Cultura: Recital Eminescu susţinut de actorul Emil 

Boroghină la Teatrul Nottara 

 

 

 

 

 

Actorul Emil Boroghină va susţine pe 22 ianuarie recitalul “Recitindu-l pe 

Eminescu… La steaua care-a răsărit”, de la ora 19,30, la sala “George Constantin” a 

Teatrului Nottara. 

. …citeste toata stirea Recital Eminescu susţinut de actorul Emil Boroghină la Teatrul Nottara la 

agerpres.ro.  

http://www.stiri-presa-online.ro/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara/
http://www.stiri-presa-online.ro/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara/
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/250564-Recital-Eminescu-sustinut-de-actorul-Emil-Boroghina-la-Teatrul-Nottara.html
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10. Pressmania 
din data de 19 ianuarie 2014, ora 12.40 

http://www.press-mania.ro/stiri/teatru/-recitindu-l-pe-eminescu-cu-actorul-

emil-boroghina-la-teatrul-nottara-260672.html 

 

 
 

Un recital remarcabil marca Emil Boroghină, „Recitindu-l pe Eminescu... La steaua 

care-a răsărit“ va fi prezentat pe 22 ianuarie, de la 19.30, la Teatrul Nottara, în amintirea 

celor 164 de ani împliniţi, pe 15 ianuarie, de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu. 

 

Recitindu-l pe Eminescu... La steaua care-a răsărit“ e genericul ales de Emil 

Boroghină, managerul Festivalului Shakespeare de la Craiova. „Un generic cu dublă 

semnificaţie: să inducă la recitirea operei sale poetice şi să propună un traseu, prin codrul 

polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în perspectiva decelării unui mesaj 

unificator, pornind de la percepţia cadrului natural trecând spre cel erotic şi cel social, 

vânând, însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în vaierul cosmic care-l face pe 

Eminescu unul dintre rarii poeţi ai lumii“, se arată în articolul „La steaua Eminescu“, de 

George Popescu, apărut în revista „Mozaicul“, din 2012. În acelaşi material se vorbeşte 

despre evenimentul de la Nottara ca despre „un spectacol-omagiu cât o provocare: de 

întoarcere la Poezie. Şi, nu mai puţin, la Poet. Ca una dintre puţinele revanşe ale spiritului 

în faţa turpitudinilor Materiei. Şi revanşa, în acelaşi timp, a aceluiaşi spirit în faţa unui 

prezent mustind de insidii.“  

 

http://www.press-mania.ro/stiri/teatru/-recitindu-l-pe-eminescu-cu-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara-260672.html
http://www.press-mania.ro/stiri/teatru/-recitindu-l-pe-eminescu-cu-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara-260672.html
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Din repertoriu fac parte operele: Copii eram noi amândoi..., �O, rămâi, Fiind băiet 

păduri cutreieram, Floare albastră, Epistolă către Chibici, Venere şi Madonă, Epigonii, 

Cugetările Sărmanului Dionis, Din valurile vremii..., Dorinţa, Dormi, Atât de fragedă..., 

De ce nu-mi vii..., Departe sunt de tine, Peste vârfuri, Dintre sute de catarge, Glossa, 

Cărţile, Viaţa, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea V, 

Luceafărul, Odă (în metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, Memento mori. 

Alexandru Vlahuţă: Lui Eminescu Marin Sorescu: Trebuiau să poarte un nume.  
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11. DIAcaf 
din data de 17 ianuarie 2014, ora 17.33 

http://www.diacaf.com/cultura/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-

boroghina-la-teatrul_2611283.html 

 

 
  

 Actorul Emil Boroghină va susţine pe 22 ianuarie recitalul "Recitindu-l pe 

Eminescu... La steaua care-a răsărit", de la ora 19,30, la sala "George Constantin" a 

Teatrului Nottara. 

Emil Boroghină nu şi-a rezervat din recuzita teatrală decât o extrem de 

economicoasă şi adecvată servantă sonoră şi, mai ales, un joc al luminii de o simplitate 

captivantă. 

 

Citeste mai mult pe AgerPress  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diacaf.com/cultura/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul_2611283.html
http://www.diacaf.com/cultura/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul_2611283.html
http://www.diacaf.com/out/?i=2611283
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12. The Epoch Times 
din data de 19 ianuarie 2014,  

http://epochtimes-romania.com/news/recitindu-l-pe-eminescu-la-steaua-care-a-

rasarit---210785 

 

 

Actorul Emil Boroghină va susţine pe 22 ianuarie recitalul "Recitindu-l pe 

Eminescu... La steaua care-a răsărit", de la ora 19,30, la sala "George Constantin" a 

Teatrului Nottara. 

„Rare sunt, din nefericire, momentele de autentică omagiere a poetului ivit (cât de 

miraculos, nu vom putea şti cu adevărat niciodată) nu din spuma mării, cum s-ar fi visat, ci 

din chemările pădurene ale Ipoteştilor moldavi. 

Un astfel de moment l-am trăit, fix în 15 ianuarie anul curent, în ziua naşterii sale şi 

- inspirată legiuire - deopotrivă a culturii româneşti, în sala I.D. Sîrbu a Teatrului Marin 

Sorescu din Craiova şi datorată unui pătimaş (de ani, de-o viaţă!) cititor şi interpret al 

versurilor sale care este actorul şi omul de teatru Emil Boroghină. 

Cunoscându-i îndeaproape împătimirea, pe care timpul ireparabil departe de a fi 

răvăşit-o i-a potenţat-o şi distilat-o până la cele mai tari esenţe, mi-am abandonat toate 

reticenţele mai sus invocate şi, în sala plină până la refuz, îndurând o linişte aproape 

siderală - eminesciană, aşadar! -, am retrăit, cu acuitatea eternei redescoperiri, magia 

geniului Poetului. 

http://epochtimes-romania.com/news/recitindu-l-pe-eminescu-la-steaua-care-a-rasarit---210785
http://epochtimes-romania.com/news/recitindu-l-pe-eminescu-la-steaua-care-a-rasarit---210785
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Recitindu-l pe Eminescu... La steaua care-a răsărit e genericul ales de Emil Boroghină. 

Un generic cu dublă semnificaţie: să inducă la re-citirea operei sale poetice şi să 

propună un traseu, prin codrul polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în 

perspectiva decelării unui mesaj unificator, pornind de la percepţia cadrului natural trecând 

spre cel erotic şi cel social, vânând, însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în 

vaierul cosmic care-l face pe Eminescu unul dintre rarii poeţi ai lumii - alături de Dante şi 

Shakespeare, fără a-i uita pe Homer şi Vergiliu - a căror imaginaţie concurează cu marile 

descoperiri ale ştiinţei actuale, ba îndrăznesc să afirm chiar şi cu sofisticatele instrumente 

de ultimă oră de la N.A.S.A. Iată, cât se poate de succint, denunţat la crud, sentimentul pe 

care l-am trăit, preţ de mai bine de un ceas, în sala de teatru în care părea să se simtă chiar 

şi foşnetul frunzişurilor veştede ale codrilor de odinioară. 

Stăpân pe dicţia cu care a fost înzestrat şi pe care şi-a şlefuit-o prin ani de exerciţii 

în care artistul s-a lăsat cu noroc filtrat de pătimaşul cititor şi iubitor de carte şi de cărţi, 

Emil Boroghină nu şi-a rezervat, din recuzita teatrală, decât o extrem de economicoasă şi 

adecvată servantă sonoră şi, mai ales, un joc al luminii de o simplitate captivantă: sobru, 

vertical în mijlocul unei scene mai elementare ca rariştea pădureană, ţinând în mâini ca pe 

un talisman un obiect închipuind o carte, vreme de peste un ceas, el a traversat, prin 

schimbări tonale marcate de grăitoare crezuri, lumea eminesciană, punând, parcă, semnele 

esenţiale ale unei semantici poetice încă atât de vii şi încă atât de departe de a fi fost 

descifrată şi decriptată în toate ascunsele-i înţelesuri şi eresuri. 

Un spectacol-omagiu cât o provocare: de întoarcere la Poezie. Şi, nu mai puţin, la 

Poet. Ca una dintre puţinele revanşe ale spiritului în faţa turpitudinilor Materiei. Şi 

revanşa, în acelaşi timp, a aceluiaşi spirit în faţa unui prezent mustind de insidii.”, potrivit 

comunicatului remis. 

Epoch Times este partener media al Teatrului Nottara 
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13. Cultura 
din data de 19 ianuarie 2014, ora 12.40 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/recitindu-l-eminescu-actorul-emil-boroghina-

teatrul-nottara-1_52dbaabec7b855ff569c6150/index.html 

 

 
 

 
Actorul şi regizorul Emil Boroghină, care conduce Festivalul Shakespeare de la Craiova 

 
Un recital remarcabil marca Emil Boroghină, „Recitindu-l pe Eminescu... La steaua 

care-a răsărit“ va fi prezentat pe 22 ianuarie, de la 19.30, la Teatrul Nottara, în amintirea 

celor 164 de ani împliniţi, pe 15 ianuarie, de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu. 

Ştiri pe aceeaşi temă „Manuscrisele Mihai Eminescu“, lansate în premieră la New York 

FOTO VIDEO Mihai Eminescu omagiat la Biblioteca Judeţeană cu prăjituri... FOTO 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/recitindu-l-eminescu-actorul-emil-boroghina-teatrul-nottara-1_52dbaabec7b855ff569c6150/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/recitindu-l-eminescu-actorul-emil-boroghina-teatrul-nottara-1_52dbaabec7b855ff569c6150/index.html
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Alina Ceuca, privighetoarea care cântă romanţe de trei ani la mor... „Recitindu-l pe 

Eminescu... La steaua care-a răsărit“ e genericul ales de Emil Boroghină, managerul 

Festivalului Shakespeare de la Craiova. „Un generic cu dublă semnificaţie: să inducă la 

recitirea operei sale poetice şi să propună un traseu, prin codrul polimorf al versurilor sale, 

cât se poate de emblematic în perspectiva decelării unui mesaj unificator, pornind de la 

percepţia cadrului natural trecând spre cel erotic şi cel social, vânând, însă, admirabil, acel 

salt nu mai puţin miraculos în vaierul cosmic care-l face pe Eminescu unul dintre rarii 

poeţi ai lumii“, se arată în articolul „La steaua Eminescu“, de George Popescu, apărut în 

revista „Mozaicul“, din 2012. În acelaşi material se vorbeşte despre evenimentul de la 

Nottara ca despre „un spectacol-omagiu cât o provocare: de întoarcere la Poezie. Şi, nu 

mai puţin, la Poet. Ca una dintre puţinele revanşe ale spiritului în faţa turpitudinilor 

Materiei. Şi revanşa, în acelaşi timp, a aceluiaşi spirit în faţa unui prezent mustind de 

insidii.“ Din repertoriu fac parte operele: Copii eram noi amândoi..., �O, rămâi, Fiind 

băiet păduri cutreieram, Floare albastră, Epistolă către Chibici, Venere şi Madonă, 

Epigonii, Cugetările Sărmanului Dionis, Din valurile vremii..., Dorinţa, Dormi, Atât de 

fragedă..., De ce nu-mi vii..., Departe sunt de tine, Peste vârfuri, Dintre sute de catarge, 

Glossa, Cărţile, Viaţa, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea 

V, Luceafărul, Odă (în metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, Memento mori. 

Alexandru Vlahuţă: Lui Eminescu  

Marin Sorescu: Trebuiau să poarte un nume 
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14. Radio România Cultural 
din data de 20 ianuarie 2014,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=4026 

 

 

Teatrul „Nottara” din București prezintă miercuri, 22 ianuarie 2014, de la ora 

19.30, la sala „George Constantin”, un recital remarcabil marca Emil Boroghină, 

Recitindu-l pe Eminescu… – La steaua care-a răsărit. 

 

Emil Boroghină 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=4026
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/01/emil-boroghina.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/01/emil-boroghina.jpg
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„Rare sunt, din nefericire, momentele de autentică omagiere a poetului ivit (cât de 

miraculos, nu vom putea şti cu adevărat niciodată) nu din spuma mării, cum s-ar fi visat, ci 

din chemările pădurene ale Ipoteştilor moldavi. 

Un astfel de moment l-am trăit, fix în 15 ianuarie anul curent, în ziua naşterii sale şi 

– inspirată legiuire – deopotrivă a culturii româneşti, în Sala «I. D. Sîrbu» a Teatrului 

„Marin Sorescu” din Craiova şi datorată unui pătimaş (de ani, de-o viaţă!) cititor şi 

interpret al versurilor sale care este actorul şi omul de teatru Emil Boroghină. 

Cunoscându-i îndeaproape împătimirea, pe care timpul ireparabil departe de a fi 

răvăşit-o i-a potenţat-o şi distilat-o până la cele mai tari esenţe, mi-am abandonat toate 

reticenţele mai sus invocate şi, în sala plină până la refuz, îndurând o linişte aproape 

siderală – eminesciană, aşadar! –, am retrăit, cu acuitatea eternei redescoperiri, magia 

geniului Poetului. 

 

Recitindu-l pe Eminescu… – La steaua care-a răsărit e genericul ales de Emil Boroghină. 

Un generic cu dublă semnificaţie: să inducă la re-citirea operei sale poetice şi să 

propună un traseu, prin codrul polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în 

perspectiva decelării unui mesaj unificator, pornind de la percepţia cadrului natural trecând 

spre cel erotic şi cel social, vânând, însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în 

vaierul cosmic care-l face pe Eminescu unul dintre rarii poeţi ai lumii – alături de Dante şi 

Shakespeare, fără a-i uita pe Homer şi Vergiliu – a căror imaginaţie concurează cu marile 

descoperiri ale ştiintei actuale, ba îndrăznesc să afirm chiar şi cu sofisticatele instrumente 

de ultimă oră de la N.A.S.A. Iată, cât se poate de succint, denunţat la crud, sentimentul pe 

care l-am trăit, preţ de mai bine de un ceas, în sala de teatru în care părea să se simtă chiar 

şi foşnetul frunzişurilor veştede ale codrilor de odinioară. Stăpân pe dicţia cu care a fost 

înzestrat şi pe care şi-a şlefuit-o prin ani de exerciţii în care artistul s-a lăsat cu noroc filtrat 

de pătimaşul cititor şi iubitor de carte şi de cărţi, Emil Boroghină nu şi-a rezervat, din 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/01/la-steaua-care-a-rasarit.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/01/la-steaua-care-a-rasarit.jpg
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recuzita teatrală, decât o extrem de economicoasă şi adecvată servantă sonoră şi, mai ales, 

un joc al luminii de o simplitate captivantă: sobru, vertical în mijlocul unei scene mai 

elementare ca răriştea pădureană, ţinând în mâini ca pe un talisman un obiect închipuind o 

carte, vreme de peste un ceas, el a traversat, prin schimbări tonale marcate de grăitoare 

crezuri, lumea eminesciană, punând, parcă, semnele esenţiale ale unei semantici poetice 

încă atât de vii şi încă atât de departe de a fi fost descifrată şi decriptată în toate ascunsele-i 

înţelesuri şi eresuri. 

Un spectacol-omagiu cât o provocare: de întoarcere la Poezie. Şi, nu mai puţin, la 

Poet. Ca una dintre puţinele revanşe ale spiritului în faţa turpitudinilor Materiei. Şi 

revanşa, în acelaşi timp, a aceluiaşi spirit în faţa unui prezent mustind de insidii.” 

George Popescu, La steaua Eminescu, Revista „Mozaicul”, nr. 1/2012 

 

Nicolae Grigorescu, Peisaj de primăvară, 1896 

Repertoriu:  

Mihai Eminescu: Copii eram noi amândoi…, O, rămâi, Fiind băiet păduri cutreieram, 

Floare albastră, Epistolă către Chibici, Venere şi Madonă, Epigonii, Cugetările 

Sărmanului Dionis, Din valurile vremii…, Dorinţa, Dormi, Atât de fragedă…, De ce nu-mi 

vii…, Departe sunt de tine, Peste vârfuri, Dintre sute de catarge, Glossa, Cărţile, Viaţa, 

Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea V, Luceafărul, Odă 
(în metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, Memento mori. 

Alexandru Vlahuţă: Lui Eminescu 

 

 

 

 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/01/nicolae-grigorescu-peisaj-de-primavara.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/01/nicolae-grigorescu-peisaj-de-primavara.jpg
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15. Ziare Live 
din data de 17 ianuarie 2014, ora 17.45 

http://www.ziarelive.ro/stiri/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-

boroghina-la-teatrul-nottara.html 

 

 
 

 
Actorul Emil Boroghina va sustine pe 22 ianuarie recitalul "Recitindu-l pe 

Eminescu... La steaua care-a rasarit", de la ora 19,30, la sala "George Constantin" a 

Teatrului Nottara. Foto: AGERPRES ARHIVA / ALEX MICSIK Potrivit unui comunicat 

remis vineri AGERPRES, genericul ales de Emil Boroghina pentru spectacol are o dubla 

semnificatie: "sa induca la re-citirea operei sale poetice si sa propuna un traseu, prin codrul 

polimorf al versurilor sale, cat se poate de emblematic in perspectiva decelarii unui mesaj 

unificator, pornind de la perceptia… 

 

 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/recital-eminescu-sustinut-de-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara.html
http://www.ziarelive.ro/despre/emil_boroghina.html
http://www.ziarelive.ro/despre/george_constantin.html
http://www.ziarelive.ro/despre/teatrului_nottara.html
http://www.ziarelive.ro/despre/emil_boroghina.html
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16. Teatru.Pro 

http://www.teatru.pro/index.php?action=wplay&play_id=242 

 

 
 

„Recitindu-l pe Eminescu… La Steaua care-a răsărit” este un recital de poezie care 

te oprește din graba zilnică pentru a-ți aminti de suflet... sufletul românesc pur, care, 

datorită frumuseții țării cu munții, văile, pădurile, apele limpezi, a avut întotdeauna curajul 

să viseze. Poezia este cel mai frumos vis conștient al sufletului pe care actorul Emil 

Boroghină ni-l împărtășește cu voce caldă și inimă deschisă. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatru.pro/index.php?action=wplay&play_id=242
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17. RealitateaNet 
din data de 19 ianuarie 2014, ora 12.45 

http://ziare.realitatea.net/recitindu-l-pe-eminescu-cu-actorul-emil-boroghina-la-

teatrul-nottara_1190545.html 

 

 

Un recital remarcabil marca Emil Boroghină, „Recitindu-l pe Eminescu... La steaua 

care-a răsărit“ va fi prezentat pe 22 ianuarie, de la 19.30, la Teatrul Nottara, în amintirea 

celor 164 de ani împliniţi, pe 15 ianuarie, de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu. 

 „Manuscrisele Mihai Eminescu“, lansate în premieră 

la New York 

„Recitindu-l pe Eminescu... La steaua care-a răsărit“ e genericul ales de Emil 

Boroghină, managerul Festivalului Shakespeare de la Craiova. „Un generic cu dublă 

semnificaţie: să inducă la recitirea operei sale poetice şi să propună un traseu, prin codrul 

polimorf al versurilor sale, cât se poate de emblematic în perspectiva decelării unui mesaj 

unificator, pornind de la percepţia cadrului natural trecând spre cel erotic şi cel social, 

vânând, însă, admirabil, acel salt nu mai puţin miraculos în vaierul cosmic care-l face pe 

http://ziare.realitatea.net/recitindu-l-pe-eminescu-cu-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara_1190545.html
http://ziare.realitatea.net/recitindu-l-pe-eminescu-cu-actorul-emil-boroghina-la-teatrul-nottara_1190545.html
http://adevarul.ro/cultura/carti/manuscrisele-mihai-eminescu-lansate-premiera-new-york-1_52d7d782c7b855ff568806ea/index.html
http://adevarul.ro/cultura/carti/manuscrisele-mihai-eminescu-lansate-premiera-new-york-1_52d7d782c7b855ff568806ea/index.html
http://adevarul.ro/cultura/carti/manuscrisele-mihai-eminescu-lansate-premiera-new-york-1_52d7d782c7b855ff568806ea/index.html
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Eminescu unul dintre rarii poeţi ai lumii“, se arată în articolul „La steaua Eminescu“, de 

George Popescu, apărut în revista „Mozaicul“, din 2012. În acelaşi material se vorbeşte 

despre evenimentul de la Nottara ca despre „un spectacol-omagiu cât o provocare: de 

întoarcere la Poezie. Şi, nu mai puţin, la Poet. Ca una dintre puţinele revanşe ale spiritului 

în faţa turpitudinilor Materiei. Şi revanşa, în acelaşi timp, a aceluiaşi spirit în faţa unui 

prezent mustind de insidii.“ 

  

Din repertoriu fac parte operele: Copii eram noi amândoi..., �O, rămâi, Fiind băiet 

păduri cutreieram, Floare albastră, Epistolă către Chibici, Venere şi Madonă, Epigonii, 

Cugetările Sărmanului Dionis, Din valurile vremii..., Dorinţa, Dormi, Atât de fragedă..., 

De ce nu-mi vii..., Departe sunt de tine, Peste vârfuri, Dintre sute de catarge, Glossa, 

Cărţile, Viaţa, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea V, 

Luceafărul, Odă (în metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, Memento mori.  

Alexandru Vlahuţă: Lui Eminescu 

Marin Sorescu: Trebuiau să poarte un nume 
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18. Studentie.ro 

http://www.studentie.ro/campus/recitindu_l_pe_eminescu/c-179-a-189431 

 

 
 

"Recitindu-l pe Eminescu - La Steaua care-a rasarit" este un recital de poezie care te 

opreste din graba zilnica pentru a-ti aminti de suflet... sufletul romanesc pur, care, datorita 

frumusetii tarii cu muntii, vaile, padurile, apele limpezi, a avut intotdeauna curajul sa 

viseze. Poezia este cel mai frumos vis constient al sufletului pe care actorul Emil 

Boroghina ni-l impartaseste cu voce calda si inima deschisa. 

 

 Distributie: 
interpret: Emil Boroghina 

 

Reprezentatie la Teatrul Nottara – Bucuresti 

 

Data: 

22 Ian 2014, 19:30 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentie.ro/campus/recitindu_l_pe_eminescu/c-179-a-189431
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19. Bloguri 
din data de 27 ianuarie 2014, ora 13.42 

http://adevarul.ro/cultura/arte/1eminesciene1_52e6432bc7b855ff56d72ec2/inde

x.html 

 

 
 

În această lună – ianuarie ‒ a celebrării poetului naţional au fost ici-acolo momente 

care, lipsite de festivism, dar din păcate şi de promovare, ni l-au readus pe Eminescu 

aproape cu autenticitate şi adevăr. 

Unul a fost pe TVR2 într-o emisiune moderată de Florin Iaru, care cu farmecul lui 

personal a combinat creator filmul documentar cu mărturiile live ale literaţilor invitaţi: 

Dan C. Mihăilescu, Caius Dobrescu, Costi Rogozanu, plus o elevă de liceu, reuşind o 

emisiune captivantă. Au vorbit vrute şi nevrute despre om şi operă şi tocmai asta a fost 

frumos şi a dat şezătorii naturaleţe, evitând tonul doct, encomiastic care i-au îndepărtat 

chiar şi pe elevi adesea de emoţia întâlnirii cu marea poezie. Biografia spectaculosă a 

poetului n-a mai fost nici ea prilej de melodramă, aici intervenind cu forţa realităţii 

imaginile documentare din secvenţele filmate la locurile prin care a trecut Mihai Eminescu 

în Bucureştiul sfârşitului de secol 19. (Episodul dezvăluirilor de la Spitalul de psihiatrie 

din strada Plantelor, unde s-a sfârşit poetul acoperind pereţii cu poezii e cutremurător). 

Un Bucureşti sordid, prăfuit, atunci ca şi acum ne izbeşte din aceste imagini şi ne 

face să ne gândim la acel parfum balcanic ca la un alibi inventat. Am sperat o dată în plus 

că ONG-ul care zice că ne salvează Capitala de buldozere o va apăra şi de samsarii care cu 

ajutorul unei legi proaste a retrocedării au transformat-o într-un morman de moloz şi 

gunoaie. Curiozitatea stârnită de itinerarul emineascian de la televizor i-a trimis probabil 

http://adevarul.ro/cultura/arte/1-eminesciene1_52e6432bc7b855ff56d72ec2/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/1-eminesciene1_52e6432bc7b855ff56d72ec2/index.html
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pe mulţi pe uliţele vechii urbe dâmboviţene pentru a căuta, uneori în zadar, respectivele 

inscripţii comemorative. Nu vreau să fiu cârcotaşă, dar prin alte ţări mai respectuoase cu 

valorile culturale, drumul spre un astfel de loc istoric e marcat grijuliu cu indicatoare 

rutiere. Dar ca să revenim la emisiunea de la TVR2 care, cum spuneam, n-a avut etichetă, 

dar a avut în schimb ceea ce rar le reuşeşte moderatorilor, un ton degajat, vorbind normal 

despre lucruri serioase, despre viaţa şi opera marelui nostru poet într-o perioadă grea 

pentru posteritatea sa care a mers până la ignobilă contestare. (Păcat că n-am auzit nimic 

despre contribuţiile speciale ale unui poet-filosof ca Marin Tarangul). În acest context al 

deriziunii care nu l-a ocolit nici pe Eminescu, şcoala a avut cel mai mult de suferit şi se va 

vedea asta de acum încolo mult timp, din păcate. Am avut o probă chiar în aceste zile când 

invitată fiind la o seară Eminescu la Teatrul Nottara am suportat cu greu vecinătatea unor 

spectatori turbulenţi nimeriţi din întâmplare la eveniment. Erau, ce să vezi, liceeni dar tare 

îmi e că nu prea trecuseră pe la lecţia Eminescu. S-ar putea întâmpla însă ca admirabilul 

recital al actorului Emil Boroghină să le fi schimbat opiniile fiindcă cei care au rămas în 

sală au descoperit, suntem siguri, o altă lume, cea a nobilei înălţări sufleteşti. Intitulat 

„Recitindu-l pe Eminescu, La steaua care-a răsărit“, ambiţiosul proiect al cunoscutului 

actor şi om de teatru craiovean, n-a urmărit câtuşi de puţin o revizuire a lecturilor clasice în 

materie. Pentru Emil Boroghină „recitirea“ a însemnat aprofundare şi de ce nu, revelaţie a 

unor sensuri care nu o dată l-au făcut să ne arate concentrare copleşită de-o mare emoţie. 

Ne-am reamintit împreună cu actorul al cărui glas pare făcut pentru poezie, versurile 

cunoscute din lirica eminesciană de la poemele de dragoste la cele dedicate naturii, de la 

cele de atitudine civică, la marea poezie filosofică. Faimoasa cosmogonie din „Luceafărul“ 

redată cu glas lucid, cerebral sau fragmentele din înneguratul „Memento Mori“ care ne-au 

amintit de incantaţiile lui Emil Botta, încrâncenata rostire a „Glossei“ sau a poemului 

„Înger şi demon“ interpretat cu maximă pătrundere metafizică au alternat cu versurile 

jucăuşe din poeziile de dragoste şi despre natură, cărora actorul le-a asociat fragmente din 

cunoscutele leaduri dedicate poetului de mari compozitori români. Scenariul de spectacol 

alcătuit de dl. Boroghină, de la script la light design trădează nu doar calităţile de bun 

cunoscător al secretelor scenei al acestui experimentat actor, ci şi pasiunea celui care prin 

vers se dăruieşte aici unei comunicări cu eul intim. În conul de lumină în care a stat 

nemişcat mai bine de o oră, actorul şi-a adunat energiile pentru a ne oferi un dar de suflet, 

de simţire aleasă şi gânduri înalte, pentru care nu era un „ales“ mai bun decât Eminescu. 

Vorba lui Sorescu, citat în recitalul dl-ui Boroghină: „şi pentru că toate acestea trebuiau să 

poarte un nume, li s-a spus Eminescu“. După recitalul „Shakespeare“, pe care actorul, 

director cum se ştie al celebrului Festival internaţional Shakespeare la care trudeşte, l-a 

realizat nu demult, neobositul Emil Boroghină ne-a bucurat cu acest nou spectacol de 

poezie, ţintind, după cum singur o mărturiseşte spre o instituţionalizare necesară a acestui 

gen. Deocamdată, un vis, „teatrul de poezie“ căruia i s-au dedicat slujitori iluştri de la Emil 

Botta la Ion Caramitru, îşi are în Emil Boroghină un adept la fel de înzestrat şi împătimit. 

  

  

  


