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Ştefan Baciu (m. 7 ian. 1993), poet, eseist şi traducător român  - 25 ani de la moarte             

Ioan Slavici (n. 18 ian. 1848), prozator român - 170 ani de la naştere

 Ştefan Luchian (n. 1 febr. 1868), pictor român - 150 ani de la naştere

Antonio Vivaldi (n. 4 martie 1678), compozitor italian - 340 ani de la naştere

Claude Debussy (m. 25 martie 1918), compozitor francez - 100 ani de la moarte

Vincent Van Gogh (n. 30 mart. 1853), pictor olandez - 165 ani de la naştere

          Nichita Stănescu (n. 31 mart. 1933), poet român - 85 ani de la naşteRE

Sabin Bălaşa (m. 1 apr. 2008), pictor român - 10 ani de la moarte 

Serghei Rahmaninov (n. 1 apr. 1873 - 28 mart. 1943), compozitor şi pianist rus - 145     

ani de la naştere şi 75 ani de la moarte, 

Barbu Ștefănescu Delavrancea (n. 2 apr. 1858), prozator şi dramaturg român - 160 ani de 

la naştere  

 

„The Shape of Water” -  patru  trofee Oscar, ediţia 2018
 

 

Lungmetrajul „The Shape of Water”, regizat de 

Guillermo del Toro, a primit patru  trofee la gala premiilor 

Oscar, ediţia 2018, care a avut loc la Los Angeles. Pelicula, 

cu Sally Hawkins în rolul principal, a fost premiată la 

categoriile: „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cea 

mai bună scenografie” şi „cea mai bună coloană sonoră”.

 
  

Aniversări; Comemorări :
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Gaetano Donizetti (m. 8 apr. 1848), compozitor italian  - 170 ani de la moarte

Pablo Picasso (m. 8 apr. 1973), pictor spaniol - 45 ani de la moarte

Şt. O. Iosif (m. 22 iun. 1913), poet şi traducător român - 105 ani de la moarte 

Andrei Şaguna, (m. 28 iun. 1873), mitropolit și memorialist român - 145 ani de la moarte                                            

Francisco de Goya (m. 16 apr. 1828), pictor spaniol - 190 ani de la moarte

Eugène Delacroix (n. 26 apr. 1798 - m. 13 august 1863), pictor francez - 220 ani de la 

naştere şi 155 ani de la moarte 

Vasile Voiculescu (m. 26 apr. 1963), poet şi prozator român - 55 ani de la moarte 

Édouard Manet (m. 30 apr. 1883), pictor francez - 135 ani de la moarte

Anna de Noailles (m. 30 apr. 1933), poetă şi memorialistă franceză de origine română - 

85 ani de la moarte

Octavian Goga (m. 6 mai 1938), poet român - 80 ani de la moarte

Johannes Brahms (n. 7 mai 1833), compozitor german - 185 ani de la naştere

George Coşbuc (m. 9 mai 1918), poet şi traducător român - 100 ani de la moarte  

Nicolae Grigorescu (n. 15 mai 1838),  pictor român - 180 ani de la naştere

Richard Wagner (n. 22 mai 1813 - m. 13 febr. 1883), compozitor german - 205 ani de la 

naştere şi 135 ani de la moarte

Paul Gauguin (n. 7 iun. 1848 - m. 8 mai 1903), pictor francez - 170 ani de la naştere şi 

115 ani de la moarte 

Vasile Alecsandri (n. 14 iun. 1818), poet, prozator şi dramaturg român - 200 ani de la 

naştere

Edvard Grieg (n. 15 iunie 1843), compozitor şi pianist norvegian - 175 ani de la naştere
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Credința în Mântuitorul Iisus Hristos și în 
Biserica întemeiată de El a ajutat poporul român în 
istoria sa bimilenară să se împărtășească din același 
Potir, să cultive aceeași limbă și să lucreze la 
unitatea ființială.

Unitatea Persoanelor Preasfintei Treimi, 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ne inspiră pe noi creștinii 
în păstrarea și cultivarea comuniunii cu Dumnezeu 
și a unității poporului român. 

Unitatea caracterizează persoana umană în 
legătură cu Dumnezeu, familia în ființa și 
diversitatea ei, comunitatea locală în ansamblul ei, 
dar și un popor în parcursul său istoric. În duhul 
ortodoxiei, unitatea înseamnă și comuniune a 
persoanelor botezate în numele Sfintei Treimi, 
comuniune de mărturisire, dragoste și speranță.

Exemplul unității desăvârșite îl primim de la 

Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care, cu 
toate că sunt trei Persoane, trei Ipostase desăvârșite 
într-o singură ființă, cu o singură voință și lucrare, 
este un singur Dumnezeu: „Iar Eu și Tatăl Meu una 
suntem” (Ioan 10,30), spune Fiul lui Dumnezeu, Iisus 
Hristos. Iar despre Duhul Sfânt, tot Fiul lui 
Dumnezeu ne spune: „Iar când va veni Mângâietorul, 
pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul 
Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va 
mărturisi despre Mine” (Ioan 15,26).

Astfel, avem în Sfânta Treime deodată și 
unitate, și diversitate, astfel încât putem vorbi și 
despre unitate și despre diversitate în creația lui 
Dumnezeu, în familie, popoare, în Sfânta Scriptură, 
viața liturgică și cultura creștină.

Mântuitorul Iisus Hristos nu a poruncit în 
privința unității Bisericii pe care a întemeiat-o, ci s-a 
rugat pentru unitatea ei: „Pentru ei Eu Mă sfințesc pe 
Mine Însumi, ca și ei să fie sfințiți întru adevăr. Dar 
nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei ce 
vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toți să fie 
una, după cum Tu, Părinte, întru Mine, așa și aceștia 
în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis. Și slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o 
lor, ca să fie una, precum Noi una suntem” (Ioan 17, 
19-22). El realizează unitatea dintre Cruce și Înviere 
prin jertfă și iubire, putere dăruită și omului în a-și 
purta crucea vieții și a învia pentru viața veșnică.

Conform învățăturii de credință ortodoxă, 
Sfântul Duh este duhul unității, cel ce dăruiește viață, 
„Dătătorul de viață” (Rugăciunile începătoare), care 
sfințește și unește persoanele în comuniune de 
credință, dragoste și nădejde.

Sfinții Apostoli au lucrat în duhul unității (cf. 
Marcu 13,11), iar Biserica întemeiată de Mântuitorul 
Iisus Hristos și desăvârșită de Sfântul Duh la 

Slujirea unității Bisericii strămoșești și 
a neamului românesc

†Emilian CRIȘANUL

sursă foto:orthodoxmonasteryicons.com

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului
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Cincizecime adună pe toți oamenii botezați în 
numele Preasfintei Treimi (cf. Matei 28, 18-20) în 
aceeași familie creștină: „Că unde sunt doi sau trei, 
adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul 
lor” (Matei 18,20).

Astfel, constatăm că Dumnezeu unește pe 
oameni în duhul dragostei, iar 
diavolul și cei care fac voia 
lui, dezbină, separă, creează 
discordie, invidie și ură între 
oameni și popoare.

Poporul român și-a 
dobândit unitatea prin multe 
jertfe și acte istorice, 
înfăptuite în timpul 
voievozilor, între care 
amintim pe Mircea cel 
Bătrân, Sfântul Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul, Sfântul 
Martir Constantin 
Brâncoveanu, unioniștii de la 
1859, cu un susținător Sfânt, 
Calinic, Episcopul 
Râmnicului ș.a.

Privind în istoria celor 
600 de ani de la săvârșirea 
din această lume a 
voievodului Mircea cel 
Bătrân (1418-2018), 
observăm cum și momentul 1 
Decembrie 1918 are conotații religioase, sociale, 
culturale și politice.

Reflectând la unitatea poporului român, ne 
gândim la aniversarea a 100 de ani de la Marea 
Unire (1918-2018), la istoria neamului, dar și la 
istoria Bisericii Ortodoxe Române care este coloana 
vertebrală a ființei poporului nostru.

În perspectivă spiritual-culturală, un simbol 

al unității poporului român dreptmăritor este 
„Catedrala Mântuirii Neamului”, care, prin grija 
Părintelui Patriarh Daniel și dărnicia neamului 
românesc, este construită și va fi sfințită anul acesta.

Biserica Ortodoxă Română a avut și continuă 
să aibă o contribuție însemnată la păstrarea unității 

spirituale și naționale a 
poporului român.

În ceea ce privește 
importanța Aradului în 
slujirea unității naționale, „în 
tot cursul secolului al XIX-
lea și în primele două decenii 
ale secolului al XX-lea, 
Aradul s-a afirmat tot mai 
mult ca un centru puternic al 
luptei naționale a poporului 
român. Această situație se 
explică prin existența unei 
mase compacte de români 
care înregistrează succese 
importante în dezvoltarea lor 
multilaterală. Lupta pentru 
un episcop român, 
încununată cu succes în 
1829, înființarea celor două 
școli românești, în 1812 și 
respectiv 1822, românizarea 
centrului eparhial și a 
protopopiatelor, existența 

unei prese românești militante și alte acțiuni 
meritorii, au conferit acestui ținut și oraș rolul 
conducător în lupta pentru realizarea unității 
naționale a poporului român”. (Prot. Dr. Gheorghe 
Lițiu, Istoria Eparhiei Aradului, în volumul 
„Episcopia Aradului. Istorie. Viață culturală, 
Monumente de artă”, coautori Pr. Prof. Dr. Mircea 
Păcurariu, Pr. Dr. Gheorghe Lițiu, Prof. Dr. Vasile 

sursă foto:ziarullumina

Slujirea unității Bisericii strămoșești și 
a neamului românesc
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Popeangă, Dr. Ioana Cristache-Panait, Dr. Radu 
Popa, Edit. Episcopiei Ortodoxe Române a 
Aradului, Arad, 1989, p. 65).

Așadar, privind în timp, Aradul, prin 
personalitățile lui, a pregătit Actul Unirii de la 1 
Decembrie 1918, un rol însemnat avându-l 
Episcopul Aradului, Ioan I. Papp (1903-1925), care 
în anul 1918 păstorea și Mitropolia Ardealului, ca și 
locțiitor, după moartea Mitropolitului Vasile Mangra 

(1916-1918), luând parte la toate evenimentele 
legate de actul Unirii, organizând la Arad Sinoadele 
mitropolitane, unde s-au luat decizii importante cu 
privire la autodeterminarea poporului român și 
autonomia Bisericii, pentru ca apoi să hotărască 
realizarea unității bisericești și naționale.

Păstorul Aradului și Transilvaniei va fi 
purtător de drapel și cruce, iar „anul 1918 va fi 
pururea un titlu de glorie pentru episcopul Ioan 
Ignatie Papp - scrie un contemporan al său. 
Guvernul de la Budapesta, violând autonomia 

Bisericii noastre, a trimis la sinodul eparhial drept 
comisar pe deputatul kossuthist Barabás Béla. 
Atmosfera era supraîncărcată. Privirile celorlalte 
eparhii erau îndreptate spre Aradul redeșteptării și 
rezistenței noastre românești. Era vorba de apărarea 
autonomiei parlamentului românesc, în care era 
reprezentată Biserica din Crișana și Banatul timișan. 
În Duminica Tomii, după Sfânta Liturghie, episcopul 
a deschis dezbaterile Sinodului eparhial în sala 

festivă a Institutului teologic. Era de față comisarul 
guvernului. Sala și galeriile erau pline de public. 
Surescitația era la culme, sufletele clocoteau. După 
cuvântarea episcopului și după o vorbire scurtă, dar 
vibrantă a deputatului Vasile Goldiș, episcopul - pur 
și simplu - a luat pe comisar de braț și l-a scos din 
sală în aplauzele frenetice ale publicului, spunându-i, 
cu un surâs sarcastic, că Sinodul și-a încheiat 
dezbaterile pentru anul curent” (Vasile Popeangă, 
Aradul - centru al luptelor pentru pregătirea și 
realizarea actului Unirii din 1918, în volumul 

sursa foto: wikipedia

sursa foto: ghidulmanastirilor.roMănăstirea Hodoș - Bodrog, Arad

Slujirea unității Bisericii strămoșești și 
a neamului românesc
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„Aradul, permanență în istoria Patriei”, Arad, 1978, 
pp. 398-418).

La Arad, în ziua de 19 noiembrie, s-a hotărât 
convocarea Adunării Naționale de la Alba Iulia, 
pentru ziua de 1 decembrie 1918. În perioada 
premergătoare Unirii, Sinodul mitropolitan al 
Transilvaniei anunță prin scrisoarea pastorală 
hotărârea pomenirii la Sfintele Slujbe a „Înaltei 
noastre stăpâniri naționale și marele Sfat al 
Națiunilor Române”, în locul Împăratului Austriei; 
scrisoarea se încheia cu o rugăciune alcătuită de 
Consilierul eparhial, Preotul Dr. Gheorghe Ciuhandu 
(1875-1947), mare patriot și cercetător.

Tot această regiune a Aradului are o 
însemnătate aparte în Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, fiindcă aici se află cea mai veche mănăstire 
din țară, Hodoș - Bodrog, cu viață monahală 
neîntreruptă. În anul 2017, așezământul monahal a 
împlinit 840 de ani de la prima atestare documentară 
(1077-2017), prin diploma emisă de regele Bela al 
III-lea în care sunt pomenite proprietățile mănăstirii 
și vecinii acesteia. Însă mănăstirea este mult mai 
veche și reprezintă un centru de unitate ortodoxă în 
zona Banatului și a Transilvaniei.

În orașul de pe Mureș se va finaliza în anul 
Centenarului Unirii, 2018, prima Catedrală din țară 
începută după anul 1989, având hramul „Sfânta 
Treime” și care reprezintă un simbol al jertfei eroilor 
români și al unității poporului român. Am putea-o 
numi Catedrala Unirii, pe lângă Catedrala Mântuirii 
Neamului de la București și Catedrala Reîntregirii de 
la Alba Iulia.

Aradul va sărbători anul acesta, pe lângă 
Centenarul Marii Uniri (1918-2018), și 940 de ani de 
atestare documentară a localității (1078-2018) și 990 
de ani de la prima atestare documentară a regiunii 
Aradului (1028-2018).

Așadar, bucurându-ne de unitate în popor și 

credință, nu uităm de cei care au luptat pentru 
Biserică și neam în decursul istoriei. Între aceștia, la 
loc de mare cinste, se află Sfinții Mărturisitori 
Ardeleni, Mitropoliții Ilie Iorest și Sava Brancovici, 
Simion Ștefan și Iosif din Maramureș (sec. XVII), 
Visarion Sarai, preotul Sofronie de la Cioara, Nicolae 
Oprea Miclăuș, Ioan din Galeș și Moise Măcinic 
(sec. XVIII), ce au fost apostolii Ortodoxiei și 
românismului în Transilvania secolelor XVII-XVIII, 
care prin misiune și jertfă au păstrat credința 
răsăriteană și românitatea poporului, având un sprijin 
substanțial din partea Episcopiei Râmnicului.

Pe lângă Sfinții Mărturisitori și ierarhii 
arădeni slujitori ai unității de credință și neam a 
românilor, îi amintim pe arădenii luptători pentru 
Marea Unire de la 1918: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-
Pop (devenit arădean), Ioan Suciu, Ioan Slavici, Dr. 
Emil Monția ș.a.

Am amintit doar câteva crâmpeie despre ceea 
ce înseamnă unitatea Sfintei Treimi, a creștinilor în 
Biserică și a românilor ca popor pe acest pământ. 
Concludem că nașterea omului întru unitatea umană, 
ființială și de credință reprezintă calea către nașterea 
unei familii, a unei comunități în istorie, a așezării 
umane, unde omul crește și se împlinește pentru 
dobândirea vieții veșnice.

Astfel, în Anul omagial al unității de credință 
și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii 
Uniri din 1918 în Patriarhia Română, cu toții, 
ierarhii, clerul și poporul român dreptcredincios din 
țară și din afara granițelor ei, îi mulțumim lui 
Dumnezeu pentru toate darurile revărsate de-a lungul 
veacurilor și Îl rugăm să binecuvânteze România, să 
ne păstreze uniți în credință, dragoste și în duhul 
românesc, spre o bună și ziditoare mărturie în lume, 
precum și pentru înveșnicirea noastră în Împărăția Sa 
cerească.

Slujirea unității Bisericii strămoșești și 
a neamului românesc
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Acum, după un veac de la făurirea unui 
deziderat sacrosant pentru românii din toate 
teritoriile  românești, nu putem să uităm meritele 
celor doi soți care s-au încoronat ca regi ai 
României Mari, având incluse acum toate teritoriile 
ocupate vremelnic de cele două mari puteri ale 
timpului: Imperiul Habsburgic (Austro-Ungar) și 
Imperiul Țarist.

Uriașul demers pentru Marea Unire a fost 
realizat în contextul  celui mai cumplit război pe 
care l-a cunoscut omenirea până atunci, Primul 

Război Mondial.
Acesta a început la 15 iulie 1914, când Austro-

Ungaria a declarat război Serbiei în urma unui 
pretext: asasinarea la Sarajevo a prințului moștenitor 
al coroanei Habsburgilor, Franz Ferdinand. De fapt, a 
început marea confruntare între două alianțe militare 
conturate încă din a doua jumătate a sec. XIX: Tripla 
Alianță (Puterile Centrale) și Tripla Înțelegere 
(Antanta).

Interesele marilor puteri ale Europei nu aveau 
nimic în comun cu doleanțele românilor, iar poziția 

Regele Ferdinand și Regina Maria, 
suveranii României Mari

 

 

Motto: „Omenește văzute lucrurile, nu există decât o  fericire: aceea de a munci.” (Regina Maria)
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României față de războiul abia început a fost cea 
înțeleaptă. 

La 21 iulie 1914 a fost întrunit Consiliul de 
Coroană la Sinaia, prezidat de Regele Carol I, unde 
au participat membrii guvernului condus de Ion I. C. 
Brătianu și politicieni importanți ai țării (liberali și 
conservatori).

În ciuda presiunilor Puterilor Centrale și 
Antantei, a fost adoptată neutralitatea armată a 
României, urmată de complexe și inteligente acțiuni 
diplomatice ale guvernului român.

După o domnie glorioasă de 48 de ani, la 27 
septembrie 1914, Regele Carol I moare, iar a doua 
zi are loc urcarea pe tron a Regelui Ferdinand, 
nepotul și succesorul lui Carol I. Maria, soția lui 
Ferdinand, devenea regină. 

Regele Ferdinand s-a născut la 24 august 
1865, fiind al doilea copil al principelui Leopold de 
Hohenzollern, frate cu Regele Carol I și al 
principesei Antonia, infanta Portugaliei.

A vizitat prima dată România în anul 1881, cu 
prilejul încoronării Regelui Carol I  și începe să 
învețe limba română cu sprijinul profesorului V. D. 
Păun. Ferdinand devenise aspirant la tron după ce 
moartea a răpit singurul copil al cuplului Carol I și 
Elisabeta la vârsta de numai patru ani (prințesa 

Maria, bolnavă de scarlatină).
Tânărul principe Ferdinand avea să-și urmeze 

destinul și în 1889 este declarat oficial moștenitor al 
tronului României și începe integrarea în realitatea 
românească, sub atenta supraveghere a Regelui Carol 
I. Pe lângă lecțiile de limbă română, studiază intens 
istoria, geografia, botanica și participă la o intensă 
pregătire militară, unde evoluează de la gradul de 
sublocotenent până la cel de general de corp de 
armată, în 1911. Devine, spre sfârșitul Primului 
Război Mondial, mareșal al României (18 noiembrie 
1918).

După doi ani de neutralitate armată, România 
intră în vâltoarea Primului Război Mondial , având 
un unic ideal: realizarea unității naționale prin unirea 
tuturor teritoriilor locuite de români, aflate sub 
ocupația imperiilor Otoman, Austro-Ungar și Țarist.
Astfel, la 4 august 1916, Ion I.C. Brătianu și 
reprezentanții Franței, Angliei, Rusiei și Italiei au 
semnat condițiile politice și militare ale intrării 
României în război, alături de Antantă. Aceste 
convenții au fost aprobate de Consiliul de Coroană 
din 14 august 1916, prezidat de Regele Ferdinand I.

Au urmat, timp de doi ani, lupte duse până la 
supremul sacrificiu de armata română, sub 
conducerea unor mari generali ca: David 
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Praporgescu, Ion Dragalina, Eremia Grigorescu, 
Constantin Prezan, Alexandru Averescu. România a 
trăit momente dureroase când, o perioadă, a fost 
ocupată de trupele germane și austriece, Regele 
Ferdinand I, Regina Maria și guvernul s-au refugiat 
la Iași, de unde a fost organizată contraofensiva și s-
au obținut marile victoriile la Mărăști, Mărășești și 
Oituz. A urmat, pentru scurt timp, o pace grea 
(București, 24 aprilie 1918), pentru ca apoi soarta 
războiului să fie decisă de Antantă și, la 18 
noiembrie, regele, guvernul și armata română să se 
întoarcă la București în mare triumf. 

Pe acest fond, al sfârșitului Primului Război 
Mondial, în anul 1918, a fost înfăptuită România 
Mare, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și 
Transilvaniei cu Vechiul Regat.

Unirea acestor teritorii românești cu Regatul 
României a fost posibilă în contextul afirmării pe 
plan internațional a principiului autodeterminării și a 
celui al naționalităților.

Actul de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, 
înfăptuit în prezența a peste 100.000 de participanți 
la Adunarea Națională, este încununarea luptei 
românilor pentru unitate națională, năzuință 
încheiată cu o domnie glorioasă a Regelui Ferdinand 
Întregitorul sau Ferdinand cel Loial. Noul stat 
românesc avea o suprafață de 295.500 de kilometri 
pătrați și o populație de peste 18.000.000 de 
locuitori. 

Recunoașterea pe plan internațional, în cadrul 
Conferinței de Pace de la Paris (1919 – 1920), a fost 
de asemenea un demers dificil, pe care îl 
înfăptuiește România prin efortul diplomatic al 
oamenilor de stat de atunci și al Reginei Maria.

Cea care va rămâne în conștiința poporului 
român sub numele de „Mama răniților” s-a născut la 
30 octombrie 1875, la Eastwell Park, în Comitatul 

Kent, unul dintre cele mai frumoase din Anglia.
Tatăl Reginei Maria s-a născut ca al doilea fiu 

al Reginei Victoria a Marii Britanii, numele lui fiind 
Alfred, duce de Edinburgh, iar mama ei era Maria 
Alexandrovna, marea ducesă a Rusiei, fiica țarului 
Alexandrul al II-lea al Rusiei.

Descendența ei, din două dintre cele mai vestite 
case imperiale ale Europei, a fost la vremea 
respectivă de un real folos în drumul României spre 
modernitate. Înrudirea Casei Regale a României cu 
marile case domnitoare ale Europei a fost de bun 
augur, prima întâlnire dintre principesa Maria și 
prințul moștenitor al României, Ferdinand, nepotul 
de frate al Regelui Carol, având loc la Berlin, când 
Maria avea doar 17 ani.

Căsătoria celor doi se face la Sigmaringen, 
unde sunt invitați reprezentanți din toată lumea 
aristocratică a Europei, la 29 decembrie 1892 (stil 
nou - 10 ianuarie 1893). Printre invitați s-au aflat 
împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei, marele 
duce Alexis, trimisul țarului și ducele de Connaught, 
reprezentantul Reginei Victoria.

Tot în ianuarie 1893, tinerii sunt primiți la 
București de Regele Carol I, de miniștri, de primarul 
Capitalei și de mulțimea de bucureșteni.

Foarte rapid și profund, cuplul princiar se 
adaptează rolului pe care îl are în Casa Regală  a 
României, de viitori monarhi ai Țării. 

În perioada respectivă, sfârșitul sec. al XIX-lea 
și începutul sec. XX, Europa și lumea se pregăteau de 
o confruntare militară cum nu mai cunoscuse, care 
avea să devină Primul Război Mondial. De vâltoarea 
cutremurătoare a acestuia nu a scăpat nici România. 
Pe fondul discuțiilor secrete și mai puțin secrete, 
principesa Maria se situa permanent de partea 
românilor, care doreau desăvârșirea unității naționale. 
Într-o discuție cu I. Gh. Duca, în preajma războiului, 
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ea spunea: „Eu de țara mea nu mă despart! Înțeleg 
aspirațiile ei și le îmbrățișez!”. Câteva cuvinte care 
exemplifică totala loialitate față de România. 

După izbucnirea războiului, la 28 iulie 1914, 
între Antanta și Puterile Centrale, România își 
declară neutralitatea armată în Consiliul de Coroană 
ținut la Sinaia (august 1914), având în vedere 
dezideratul suprem: eliberarea teritoriilor românești 
și desăvârșirea unității naționale. 

La scurtă vreme, după o domnie de peste 48 de 
ani, înțeleptul Rege Carol I moare, iar a doua zi 
Ferdinand și Maria sunt încoronați de Parlamentul 
României ca rege și regină. 

Atât Ferdinand I, cât și Ion I.C. Brătianu, 
conducătorul guvernului, înclinau în timpul 
neutralității spre Antantă, dar doreau garanții 
complete din partea Franței, Angliei, Rusiei și a 
Italiei. Acest fapt se împlinește la 4 august 1916, la 
București, unde este semnat tratatul cu Antanta în 
condițiile cerute de România.

Urmează calvarul războiului dintre anii 1916 – 
1919, când românii au uimit lumea prin curajul lor, 
în luptele pentru apărarea teritoriului României. 

În acești ani triști pentru România, Regina 
Maria își demonstrează totala adeziune la idealul 
românesc, contribuind efectiv la acțiunile 
combatanților români, prin grija avută în spitalele de 
campanie  și pe front, sfidând moartea, ce i-a adus 
renumele de “mama răniților”. Regina Maria îl 
impune pe dr. Cantacuzino în fruntea sistemului 
sănătății și astfel se reușește oprirea tifosului 
exantematic. Este prezentă în locurile cele mai 
fierbinți ale luptelor din Moldova, bucurându-se 
alături de soldați de victoriile obținute împotriva 
dușmanilor. Scrierile Reginei Maria sunt numeroase 
și evidențiază tragedia României din acea perioadă, 
de a nu-și pierde încrederea că va termina războiul 

victorioasă.
Bucuroasă la încheierea războiului, Maria crede 

că Familia Regală a României poate privi cu 
optimism viitorul; constată că totuși nu e ușor să fii 
regină.

Călătorește în 1919 la Paris și la Londra pentru 
a susține cauza României întregite la 1 decembrie 
1918. Regina nota mai târziu: „Am fost trimisă în 
afara granițelor ca să vorbesc pentru țara mea, de a 
pune problemele sale în fața acelor care astăzi 
remodelau harta Europei și eram bine avizată că 
România se afla într-o situație delicată”. Se întâlnește 
în Europa cu prim-ministrul francez Clemenceau, 
supranumit “Tigrul Europei”, căruia în glumă îi 
spune că a venit „leoaica la tigru”, pentru a discuta 
situația României la Conferința de la Paris. De 
asemenea, regina se întâlnește cu președintele SUA 
Woodrow Wilson, cu George al V-lea al Angliei și cu 
alții. 

Regina Maria devine după război „soacra 
Balcanilor”, crescând prestigiul României, prin 
căsătoria fiicei sale Elisabeta cu George al Greciei, a 
lui Carol cu Elena a Greciei, a principesei Mărioara 
(Mignon) cu Alexandru al Iugoslaviei. 

Dar cel mai important moment pentru Regina 
Maria și pentru Regele Ferdinand a fost încoronarea 
la Alba Iulia, în Catedrala Încoronării, la 15 
octombrie 1922, ca suverani ai României Mari, pe 
care ei au iubit-o mai presus de orice.

Un important istoric român contemporan (Ion 
Bulei) notează: „Regina Maria continuă să fie o 
fascinație pentru noi. Ne încântă cu adevărat 
metamorfoza unei principese pe jumătate 
englezoaică, pe jumătate rusoaică într-o regină mai 
româncă decât românii, iubindu-i pe aceștia până a se 
confunda cu ei și cu ea!”
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Oricât de fragmentată ar fi şi oricât de mult 
timp ar fi trăit istorii separate, orice naţie are un 
fundament. În momentele de restrişte ori de bucurie, 
poporul regăseşte voci şi sensuri care unifică 
destinele nu doar prin expresie, ci şi prin viziune. Iar 
toate încercările unioniste ale românilor vorbesc, de 
fapt, despre forma artificială de separare a 
provinciilor, a cărei rigoare nu s-a dovedit totuşi 
lipsită de fisuri, cele prin care, la momentul potrivit, 
s-a strecurat lumina întregirii. O lumină care, odată 
aprinsă, a reuşit să se înteţească, să capete noi 
simboluri, să se încarce cu noi idealuri şi să se 
propage precum o undă în conştiinţa populară. Iar 
valorile unificatoare concretizate prin limbă, religie 
şi unitate etnică erau atât de evidente, încât oamenii 
simpli, cei care trăiau într-o rutină determinată de 
necesitatea supravieţuirii, indiferent de conjucturile 
politice, cunoşteau un singur lucru: că erau români şi 
doar geografic se situau în interiorul sau în exteriorul 
graniţelor ţării lor.

Mihai Eminescu, primul mare poet european al 

României, s-a născut pe acest fond. Europa era 
cuprinsă de o “primăvară a popoarelor”, iar ţările 
române păstrau încă amintirea Revoluţiei paşoptiste 
ale  cărei ecouri împrumutaseră nuanţe aproape 
mitice. Mai apoi, tânărul Eminescu a fost martor 
conştient al evenimentelor care au determinat Unirea 
de la 24 ianuarie 1859, și s-a dovedit a fi vizionarul 
care a luptat pentru împlinirea destinului comun al 
tuturor românilor: “Oamenii cari au început 
regenerarea naţională ne-au dat ideea întregului ce 
noi aveam a o realiza”, sublinia acesta în scrierile de 
mai târziu.

A copilărit la Ipoteşti, într-o atmosferă 
încărcată de un suflu proaspăt şi entuziast de mândrie 
naţională. A aflat încă de când cutreiera pădurile din 
preajma satului despre tradiţiile şi credinţele, despre 
sentimentele de dor şi de însingurare ale neamului 
său, ascultând doinele cântate de ţăranii aflaţi într-o 
relaţie mistică cu natura. În biblioteca tatălui a 
descoperit primele legende şi pentru întâia dată s-a 
identificat cu eroii neamului său. Se închidea 
împreună cu fraţii săi între pereţii plini de rafturi cu 
cărţi, citind, fie de plăcere, fie din curiozitate sau 
interes, tomurile despre istoria ţării, cărţile atât de 
preţuite de tatăl său, căminarul Eminovici. Făcea 
dese plimbări la Mănăstirea Agafton, unde surorile 
mamei lui erau călugăriţe, iar ele îi vor fi povestit cu 
mare dragoste despre faptele marilor domnitori, 
despre curajul şi demnitatea românilor. În mintea 
băiatului se strecura un cult patriotic încărcat de 
suferinţă şi de revoltă, dar şi un entuziasm reţinut pe 
care l-a păstrat toată viaţa şi pe care l-a redat cu 
patimă în opera sa. A urmat mai apoi tradiţia fraţilor 
săi mai mari şi a plecat să studieze la Cernăuţi, unde, 
după Revoluţia de la 1848, se schimbase starea 
învăţământului, iar limba română începea să fie 
introdusă în şcoli. Se presupune că deprinsese mai 
întâi slovele chirilice de la preotul din sat şi mai 
târziu alfabetul latin, pe care de altfel l-a preferat.

Mihai Eminescu: Trăiască Nația!
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Şi cum cel mai adesea în viaţa noastră apar din 
neant oameni care ne devin modele şi care au 
puterea să ne inspire şi să ne îndrepte traiectoria într-
o anumită direcţie, şansa lui Mihai Eminescu s-a 
materializat sub forma întâlnirii cu dascălul Aron 
Pumnul. El i-a transmis tânărului Mihai aspiraţiile 
pentru îndeplinirea dezideratului comun al naţiei 
române – Unirea. Marele revoluţionar paşoptist din 
Transilvania a contribuit la  formarea acelui spirit 
naţional care l-a însufleţit pe Eminescu tot restul 
vieţii.

Colegul lui Mihai Eminescu, Teodor V. 
Ștefanelli îl descrie pe Aron Pumnul ca fiind un 
profesor foarte apropiat de învăţăceii săi. “Era un 
om înalt, purta o pălărie cu boruri late şi în toată 
înfăţişarea sa ... o figură ofilită”. Fusese profesor de 
filosofie la Blaj, unde îşi instruise elevii, punând mai 
presus de orice răspândirea ideii românismului şi a 
mobilizării în vederea Marii Adunări de la Blaj, de 
pe Câmpia Libertăţii, câmpia jurămintelor de la 
1848. Fiind unul dintre cei mai înfocaţi 
revoluţionari, autor al Proclamaţiei din 10 aprilie 
1848, Aron Pumnul a fost urmărit de autorităţile 

maghiare, motiv pentru care a fost nevoit să treacă 
munţii în Ţara Românească, poposind un timp la 
Bucureşti, apoi în capitala Moldovei, ca în sfârşit să 
ajungă în Bucovina. A străbătut anticipativ regiunile 
ţării, cele care mai târziu aveau să alcătuiască 
România Mare.

Aron Pumnul a devenit primul profesor de 
limba şi literatura română la liceul german din 
Cernăuţi unde preda “cinci ore pe săptămână, dintre 
care trei erau dedicate gramaticii şi două literaturii”. 
În afara firii lui, Aron Pumnul era iubit şi pentru 
faptul că avea o metodă pedagogică aparte, una care 
nu-i solicita pe elevi mai mult decât era necesar; era 
muţumit ca fiecare să prindă din lecţiile sale atât cât 
putea, ştiind că oricum un minimum de progres exista 
şi că în acest fel învăţăceii nu ajungeau să se teamă 
de orele lui, ci să-şi dorească să participe. Eminescu 
însuşi, în închipuirea lui tânără, îl considera pe 
învăţător un dascăl desăvârşit şi a devenit exemplul 
lui de om de cultură însufleţit de un mare ideal. Şi aşa 
trebuie să fi fost pentru că, la moartea acestuia, 
Eminescu, cunoscut pentru reticenţa de a vorbi în 
public, a ieşit şi i-a adus un omagiu. Mereu l-a 
considerat “personificarea unui principiu, sufletul 
care a dat consistenţă şi conştiinţă naţională maselor 
şi a făcut din ele o naţiune”.  Iar în elegia funebră La 
mormântul lui Aron Pumnul şi-a afirmat şi literar 
admiraţia pentru cel ale cărui principii şi le-a însuşit 
pentru toată viaţa.

Cele mai importante contribuţii ale lui Aron 
Pumnul la promovarea limbii şi culturii române sunt: 
constituirea unei biblioteci de carte românească 
pentru elevii români din Bucovina şi întocmirea celor 
patru volume din ,,Lepturariul românesc”, care 
cuprind în total 2200 de pagini. Eminescu a 
descoperit în aceste volume opere literare de prin tot 
spaţiul românesc şi a fost fascinat de conștiinţa 
culturală comună întrevăzută în paginile de literatură. 

Mai târziu, răspunzând unui atac la adresa lui 
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Aron Pumnul, Eminescu a spus: “Nu râdeţi, 
domnilor, de Lepturariu, căci el cuprinde pionii 
perseverenţi ai naţionalităţii şi ai românismului.” 
Aceste idei le-a prelucrat şi le-a transpus în poezii 
precum Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie şi 
Epigonii, unde şi-a mărturisit întreaga admiraţie 
pentru înaintaşi şi speranţa pentru un viitor măreţ.

Eminescu a părăsit gimnaziul din Cernăuți pe 
care, de altfel, îl mai întrerupsese şi în 1863, când a 
plecat cu trupa de teatru Vlădicescu – Tardini. Mai 
târziu a făcut parte şi din trupa de teatru a lui Iorgu 
Caragiale. Pentru el experienţele din timpul 
peregrinărilor cu trupa de teatru au constituit o altă 
mare sursă de românism. Eminescu a considerat 
teatrul o şcoală, cu atât mai mult cu cât piesele erau 
în majoritatea lor alese din repertoriul românesc şi 
erau reprezentate în limba română. Acesta a fost cu 
siguranţă şi unul dintre motivele pentru care trupele 
de teatru din care a făcut şi el parte au fost atât de 
bine primite de către români, indiferent de spaţiul în 
care locuiau, descurajându-le pe celelalte, care 
dădeau reprezentaţii în alte limbi.

În 1869, Eminescu se înscrie la Universitatea 
din Viena, pe care o părăseşte după trei ani şi se 
înscrie la Facultatea de Filosofie din Berlin. Aşa cum 
a declarat, Eminescu era preocupat de studiu nu 
pentru diplomele pe care ar fi putut să le obţină şi de 
care se arată prea puţin interesat, ci pentru 
cunoştinţele pe care i le prilejuiau întâlnirile cu 
profesorii şi manualele şcolare. Când a renunţat la a-
şi depune doctoratul, tânărul Eminescu s-a justificat 
astfel : “Un titlu de doctor m-ar aranja într-adevăr 
cu lumea şi cu ordinea ei legală, dar nu şi cu mine 
însumi”.

Se ştie că avea o mare rezistenţă la rigoarea 
şcolară, de aceea tot tactul pedagogic şi sistemul de 
gândire l-au apropiat pe Eminescu de un profesor de 
la Universitatea din Viena, Rudolf von Ihering, la ale 
cărui cursuri de drept roman a participat cu mult 
interes. Cu atât mai evident devine ataşamentul faţă 
de profesor ştiind că lucrarea acestuia, “Lupta pentru 
lege” (Der Kampf ums Recht), tradusă imediat şi 
publicată mai întâi în "Telegraful român" şi mai apoi 
în volume, a avut un succes uriaş în Principate, 
deoarece românii din Bucovina şi din Transilvania 
găseau în ea motivaţia luptei lor pentru libertate 
naţională. 

În august 1871, student fiind la Viena, 
Eminescu a participat împreună cu Ioan Slavici, în 
calitate de membri organizatori, la manifestările 
prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la sfinţirea 
Mănăstirii Putna. Guvernatorul Bucovinei a îngăduit 
această manifestare cu condiţia ca ea să aibă un 
caracter strict religios. Era destul de clar însă pentru 
cei prezenţi că scopul principal al reuniunii românilor 
în jurul mormântului lui Ştefan cel Mare era acela de 
a da o replică demnă şi hotărâtă dualismului austro-
ungar, pentru a demonstra dorinţa românilor de a-şi 
uni destinele într-un singur stat naţional. De altfel, a 
rămas în memoria tuturor inițiativa lui Ciprian 
Porumbescu de a interpreta compoziţia sa Hora 
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detrunchiaţilor. Aceasta i-a întărit lui Mihai 
Eminescu sentimentul că, pe lângă dorinţa de a 
glorifica trecutul, studenţii români din toate părţile 
veniţi atunci la Putna doreau “să se gândească mai 
serios asupra problemelor ce viitorul le impune cu 
atâta necesitate”. Glasul lui devenise mai hotărât 
după ce îl vizitase, împreună cu un grup de colegi de 
la Viena, pe fostul domnitor Alexandru Ioan Cuza, 
domnitorul Unirii, la Dobling, lângă Viena. 

Eminescu a fost un mare susţinător al 
introducerii limbii române în şcoli şi, încă de pe 
când era ziarist la Iaşi, s-a alăturat vocilor cetăţenilor 
din Suceava care ceruseră insistent dreptul de a 
introduce limba română în liceul român din 
Suceava. Multe dintre articolele lui argumentează 
importanţa limbii pentru asigurarea unităţii de neam, 
considerând că statornicia poporului român în 
spaţiul geografic, în condiţiile social-politice 
determinate de vecini, sărăcie, vitregia istoriei ori 
influenţele care au venit în valuri peste el nu i-a fost 
anihilată tocmai datorită unităţii de limbă şi a 
credinţei. 

În calitate de gazetar, Eminescu a luptat 
împotriva politicii de maghiarizare a Transilvaniei, 
pornind de la principiul că limba, tradiţiile şi 
obiceiurile sunt creaţii colective anterioare 
întemeierii statelor româneşti. “Situaţia românilor 
din Transilvania este valabilă cu asupră de măsură 
şi pentru românii din Bucovina”, spune Eminescu 
argumentând că asupritorii sunt, nici mai mult nici 
mai puţin, “oameni ce mistifică unde nu pot contesta 
şi mint unde nu pot combate.” “Basarabia s-a dus de 
unde nu se va mai întoarce, în sânul negrei 
străinătăţi”, scria Eminescu în ziarul "Timpul", din 
octombrie 1878. “În zadar moldoveanul va mai privi 
în zilele senine din vârful Ceahlăului în zarea 
depărtată Ismailul, Cahulul, Bolgradul şi ţărmul 
Mării Negre, în zadar va vedea departe, ca margine 
a orizontului său, Cetatea Albă şi Chilia, ceea ce va 

vedea va fi pământ înstrăinat”, spunea cu 
amărăciune, adăugând articolului sensibilitatea 
poetică şi dramatismul împrumutat probabil din 
experienţele lui teatrale. Aceeaşi tristeţe o descrie 
poetul în „Doina”, pe care a citit-o cu ocazia 
dezvelirii statuii lui Ştefan cel Mare de la Iaşi, poezie 
în care amestecă patima cu jalea, lupta cu blestemul, 
eroii cu credinţa, demostrând astfel nemăsurata lui 
iubire de ţară. 

Dar Eminescu, un spirit european cu educaţie 
universală, nu putea să nu remarce şi avantajele 
contactului dintre români şi cei cu care convieţuiau, 
contact la nivel uman şi neinfluenţat de organizarea 
administrativă. “Ne deschid ochii, ei fac să ne 
concentrăm în noi, în sufletul nostru, să ne vrem pe 
noi înşine înaintea oricui”. Marele nostru poet 
considera că fiecare cultură o poate pune în valoare 
pe cealaltă şi că nu puţini dintre intelectualii români 
ai epocii au beneficiat de avantajele sistemul de 
învăţământ în limba germană, care le-a permis 
aprofundarea studiilor în marile capitale europene. Şi 
a mai remarcat un alt mare adevăr: că nu exista stat în 
Europa orientală care să nu cuprindă “bucăţi din 
naţionalitatea noastră”. De altfel, opera sa 
publicistică este o adevărată declaraţie de patriotism, 
o dovadă a spiritului său românesc, a conştiinţei sale 
mereu în alertă şi atentă la amănunte care-i priveau 
pe românii de pretutindeni. Marele poet susţine cu 
multă patimă în numeroase articole lupta pentru 
drepturile românilor din Imperiul Austro-Ungar şi din 
Peninsula Balcanică, din Moravia, Basarabia şi 
Bucovina.

Autorităţile nu au rămas indiferente, iar marele 
poet a avut de suferit de pe urma afirmaţiilor şi 
faptelor sale. A fost foarte aproape de a fi arestat când 
a reuşit să introducă şi să distribuie în Bucovina o 
broşură incendiară, interzisă de către autorităţile 
austriece. “Răpirea Bucovinei după documente 
autentice” cuprindea o necruţătoare denunţare a 

Mihai Eminescu: Trăiască Nația!
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politicii anexioniste a imperiilor vecine. A fost 
mereu urmărit de poliţie, mai ales că făcea parte din 
multe organizaţii care luptau pentru drepturile 
românilor din Ardeal şi pentru eliberarea de sub 
stăpânirea austro-ungară: „Românismul”, 
„Orientul”, România jună”, „Societatea Carpaţi”.

Eminescu îşi afirma permanent şi oriunde 
dragostea pentru patria lui. Până şi salutul cu care-şi 
întâmpina colegii şi cunoscuţii era Trăiască naţia! 
Această formă de salut a fost deseori împrumutată şi 
ajunsese în epocă să fie folosită de toţi studenţii din 
Viena. 

Petre Ţuţea l-a numit “românul absolut”, 
pentru că a transmis prin opera lui întregul spirit 
românesc, folclorul, miturile, toponimiile, a slăvit 
eroii, a cântat dragostea şi aspiraţiile neamului şi a 
redat spiritualitatea poporului într-o limbă proaspătă 
şi curată.

Şi nu se poate să nu fim mişcaţi de cuvintele 
profetice ale lui Mircea Eliade: “petrolul şi aurul 
nostru pot, într-o zi, seca. Grâul nostru poate fi 

făcut să crească şi aiurea. Şi s-ar putea ca într-o zi, 
nu prea îndepărtată, strategia mondială să sufere 
asemenea modificări, încât poziţia noastră de popor 
de graniţă să-şi piardă însemnătatea pe care o are 
de un secol încoace. Toate acestea s-ar putea 
întâmpla. Un singur lucru nu se mai poate întâmpla: 
dispariţia poemelor lui Eminescu. Şi cât timp va 
exista undeva prin lume un singur exemplar din 
poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru e 
salvată.” 
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Istoria Europei consemnează apariția la 
începutul secolului al XIX-lea a mitului ce 
întruchipează ideea națională. Această idee se 
dezvoltă ca reacție naturală la ideea imperială, 
constrângătoare și asupritoare a tinerelor etnii ce 
vizează un statut demn și un spațiu vital 

corespunzător. Situate la confluența a trei imperii, 
provinciile românești s-au simțit atrase inevitabil la 
lupta pentru libertate și recunoaștere a originilor, fie 
că era bazată pe rădăcina romană sau pe cea dacică. 
(Petre Guran, Europa și ideea națională, în rev. 
Dilema Veche, nr. 1-7 septembrie 2018, p. 11).

Început prin Mica Unire a celor două principate 
române, în anul 1859, continuat prin eliberarea de 
jugul otoman după Războiul de la 1877, consolidat 
prin pași mici, dar fermi în primul deceniu al 
secolului XX, procesul configurării României 
moderne ca stat național unitar și independent capătă 
accente dramatice și ulterior tragice pe parcursul 
desfășurării primei  conflagrații mondiale, declanșată 
în august 1914. Regatul României intră în război în 
anul 1916, își dă marea jertfă de suferință, sânge și 
moarte până la încheierea ostilităților în teatrele de 
luptă. Anul 1918 consfințește atât sacrificiile, cât și 
victoriile pe câmpul de bătălie, urmând ca acestea să 
fie oficial validate de pacea istorică încheiată în 
1919. Se cuvine să remarcăm că, în timp ce brava 
noastră oștire combătea pe front, populația civilă se 
confrunta cu cele mai crude vicisitudini: foamea, 
frigul, frica, refugiul, pribegia. În condiții de 

REZUMAT

Studiul reprezintă o primă încercare de a contura fundalul muzical pe care se desfășoară 
evenimentele istorice care au condus la înfăptuirea Marii Uniri și la crearea României ca stat unitar 

independent. Este prezentată activitatea civică și creația muzicală a maestrului George Enescu în perioada 
1914-1920, cu puterea emblematică a exemplului personal. În a doua parte sunt identificate și 

individualizate genurile, stilurile și piesele reprezentative dedicate pianului, cu tematică și finalitate 
mobilizatoare pentru intelectualitatea angajată în procesul unirii provinciilor românești. În acest sens, sunt 

evidențiate contribuțiile lui George Stephănescu, Mihai Burada. Ion Vidu, Iosif Paschill, Nicolas Dinico, 
Iacob Mureșianu, Constantin Brăiloiu. Se conturează componenta educativă a cultivării repertoriului 

istoric în școala românească de pian contemporană.

CUVINTE CHEIE: Primul Război Mondial, Unire, George Enescu, marșuri, fanfare, pian, valorificare

prof.univ.dr. Lavinia COMAN
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nesiguranță și disconfort major, societatea își 
continua, cu toate acestea, activitatea curentă. 
Domeniul culturii și-a avut rolul său de mare 
importanță, iar în cadrul acestuia, muzica a 
îndeplinit o funcție deosebită. Cum s-au comportat 
muzicienii noștri de frunte în această conjunctură?

Vom porni în demersul nostru de la 
personalitatea emblematică a maestrului George 
Enescu. Pe întinderea spațiului european 
amenințarea conflictului mondial plutea în aer. 
Această gigantică încleștare continentală își găsește 
ecou puternic în creația maestrului, îndeosebi în 
Simfonia a II-a, compusă în perioada 1913-1914. 
Aici avântul impetuos, dezvoltările dramatice 
alternează cu evocarea chipului patriei sub forma 
unei teme în caracter popular, suavă și nobilă, care 
apare cu pondere semnificativă atât în prima parte, 
cât și în final. E o prevestire cutremurătoare a 
cataclismului ce avea să izbucnească în scurtă 
vreme.

În septembrie 1914 maestrul Enescu își lasă 
toate angajamentele și implicările internaționale, 
întorcându-se în țară, pentru a fi alături de poporul 
său. Organizează și desăvârșește de îndată un 
proiect menit să ridice moralul concetățenilor săi 
prin prezentarea în primă audiție la noi a Simfoniei  
a IX-a de Beethoven, la Ateneul Român din 
București, ca un îndemn explicit la unitate și 
înfrățire, iar fondurile obținute le direcționează spre 
Crucea Roșie. În continuare, în perioada noiembrie 
1915-februarie 1916 susține 16 concerte de 
importanță istorică în orașe lipsite de formații 
muzicale profesioniste, dând astfel posibilitatea 
locuitorilor din aceste târguri să se împărtășească de 
la izvorul sfânt al celei mai înalte arte. Concomitent 

cu acest autentic apostolat muzical, lucrează la marile 
sale proiecte de creație: configurarea viitoarei 
tragedii lirice Oedip, definitivarea în 1915 și 
prezentarea publică în anul 1916 a Suitei a II-a 
pentru orchestră, lucrare de factură neoclasică și 
expresivitate romantică, impregnată de parfumul 
cântecului popular românesc. Pe plan organizatoric, 
ca un gest nobil al solidarității de breaslă, participă la 
întemeierea Societății compozitorilor români în anul 
1913. După război,  în anul 1920, contribuie decisiv 
la fondarea Operei Române ca instituție națională 
reprezentativă. 

          După intrarea efectivă a țării în război în anul 
1916, cântă la vioară și pian, singur sau în compania 
unor renumite personalități, în spitalele din 
București, pentru răniții aduși de pe front. Apoi ia 
drumul refugiului în Moldova, alături de Casa 
Regală, de autorități și de conducerea politică a țării. 
Formează o orchestră din 73 de instrumentiști pe 
care-i adună ad hoc, scoțându-i din tranșee și 
punându-i, prin aceasta, la adăpost de pericolul morții 
în luptele ce se dădeau. Cu această orchestră dă 
concerte la Iași, în săli publice și în spitale cu răniți. 
Găsind, la un moment dat, printre aceștia pe propriul 
său prieten și coleg Mihail Jora, îl susține moral prin 
gestul de a-i dedica un concert. Iată mărturia 
maestrului Jora:

          „Concertul fusese sortit pentru după-amiaza 
zilei de 8 noiembrie. Fusese o zi grea pentru mine. 
Temperatura peste 40 grade, iar la ora două după-
amiază, doctorul a socotit necesară o intervenție 
chirurgicală grabnică, pe care mi-a făcut-o fără nicio 
anestezie, deoarece infecția rănii mele nu ar fi 
suportat-o. Operația a durat două ceasuri. La orele 
trei și jumătate, toți ofițerii răniți din spital erau 
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masați într-una din săli, iar George Enescu aștepta 
sosirea mea pentru a începe concertul. Mi-aduc 
aminte că am ieșit la orele patru de la operație, mai 
mult mort decât viu. O soră de caritate împingea 
încet căruciorul pe care stăteam întins, iar în clipa în 
care trupul meu însângerat era introdus în sala de 
concert maestrul s-a așezat la pian și, într-o tăcere 
de mormânt, a executat cele dintâi măsuri ale 
„Nopții mele de vară” (Este vorba despre cea de a 
doua piesă din Suita pentru orchestră în Re minor 
op. 2 de Mihail Jora, compusă în anul 1915). 
Zguduit de o emoție neașteptată, am fost podidit de 
lacrimi, ce n-au încetat nici după ce și-a luat vioara 
și a cântat „Sonata Primăverii” de Beethoven și 
câteva bucăți de Kreisler, așa cum știa el să le cânte. 
N-aș putea să explic puterea de reacțiune pe care 
vraja cântecului său a produs-o atunci în sufletul 
meu. Atât pot să spun: că ziua aceea de 8 noiembrie 
1916 a fost hotărâtoare pentru mine. El mi-a redat în 
clipele acelea dorința și voința de a trăi, pe care le 
pierdusem. A dat putere organismului meu să lupte 
contra răului ce-l năpădise fără putință de scăpare și 

m-a înviat din morți.” (George Bălan, Enescu, Ed. 
Tineretului, București, 1963, cap. Muzicianul ostaș 
(1914-1919), pp. 108, 109).

          În anii 1917-1918 se produce gestația și apoi 
nașterea Simfoniei a III-a cu orgă și cor, ca o 
întruchipare monumentală a luptei pentru libertate, 
pace și armonie între oameni. Revenit la București 
odată cu încheierea luptelor, maestrul e nerăbdător s-
o prezinte public. Prima audiție are loc la Ateneu, cu 
autorul ca dirijor, la 25 mai 1919. Dar contactul cu 
publicul îi produce o mare dezamăgire. Îndurerat, 
compozitorul percepe reținerea, neînțelegerea, 
comoditatea ascultătorilor care manifestă o reacție 
anemică, formală, rămânând stupefiat față de 
ignoranța și rezistența la noutate a amatorilor de 
muzică din patria sa căreia i se dăruise cu trup și 
suflet. Cu sufletul înnegurat de neînțelegerea 
compatrioților, își reia în toamna anului 1919 
turneele internaționale ce fuseseră întrerupte 
intempestiv în fatidica toamnă a lui 1914.

          Din această perioadă atât de tumultuoasă 
datează și buchetul intitulat Pièces Impromptues pour 
le piano op. 18. E alcătuit din: Mélodie, Voix de la 
steppe. Mazurka mélancolique, Burlesque, 
Appassionato, Choral, Carillon nocturne (1916). 
Este o evocare poetică a plaiurilor natale, realizată 
într-un limbaj novator, sugestiv, de o diversitate 
încântătoare. Manuscrisele au fost considerate 
pierdute, până la recuperarea lor târzie, publicarea și 
readucerea în spațiul public de către pianista Aurora 
Ienei. Întregul ansamblu se constituie într-o 
contribuție majoră la repertoriul de aur al artei 
pianistice românești și universale.

          Cea de a doua parte a studiului de față 
reprezintă o inițiativă temerară. Este vorba de a 
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arunca o privire de informare asupra muzicii 
românești pentru pian care se cânta în țară, atât în 
spațiul public, cât și în mediile private, în perioada 
Primului Război Mondial. Sub aspectul 
repertoriului, constatăm apariția unor lucrări cu 
caracter mobilizator, lipsit de pretenții profesioniste. 
Ne referim cu precădere la câteva marșuri destinate 
deopotrivă fanfarelor militare și pianiștilor amatori, 
interpreți, de obicei, în spații de socializare 
mondenă, în saloanele renumite sau modeste ale 
vremii. Aceștia din urmă, fie că erau domnișoare din 
familii respectabile sau tineri ofițeri, creau momente 
plăcute pentru oaspeți interpretând la pian valsuri, 
polci, mazurci, cadriluri, cotillion, galop, fantezii, 
rapsodii cu efecte de clopote și ecouri de luptă, 
potpuriuri, variațiuni, alături de marșuri cu  dedicații 
personale sau de grup (precum Marșul libertății sau 
Marșul Bateriei a III-a  de Ion Vidu, spre exemplu).

          De asemenea, printre lucrările identificate se 
află un mănunchi de miniaturi compuse de medicul -  

muzician trăitor în orașul moldovean Roman, Mihai 
Burada (1842-1918). Șirul se deschide cu Marș 
triumfal op. 22, care exprimă bucuria gloriei, 
sentimentul de mândrie, cultivând entuziasmul față de 
ideea cuceririi independenței naționale. Câteva 
miniaturi de gen, printre care Cutia cu muzicuțe, 
Cântecul păsărilor și Dansul pe sârmă, dau prilejul 
interpretului să-și etaleze măiestria subtilă și rafinată 
în crearea sonoră a pieselor intime, descriptive, de 
felul unor pasteluri abia schițate. 

          Un alt profesor, dirijor, compozitor și pianist 
renumit a fost Iosif Paschill (1877 – 1966), din a 
cărui bogată creație de salon reținem Oda ostașilor 
români, editată astfel încât linia melodică poate fi 
intonată vocal, fiind însoțită de versurile poemului  
semnat de Vasile Alecsandri.

          Compozitorul înaintaș George Ștephănescu 
(1843-1925) este prezent, de asemenea, cu un Marș 
triumfal, mobilizator, scris simplu, pentru a asigura 
accesibilitatea muzicii către cât mai mulți amatori ai 
vremii. 

     Ion Vidu (1863-1931), profesor, dirijor, folclorist, 
scriitor, ziarist bănățean, renumit pentru toate aceste 
domenii în care a avut realizări multiple și definitorii 
în muzica românească, este un alt model de 
patriotism cultural militant. În perioada Primului 
Război Mondial a participat pe plan politic și moral la 
lupta de eliberare și la împlinirea visului nostru 
suprem – făurirea României Mari. Cântecele sale, 
care au fost intonate inclusiv în varianta pianistică, au 
contribuit la unitatea spirituală a românilor din toate 
provinciile, bucurându-se de cea mai largă 
popularitate. Creația corală a lui Ion Vidu a fost 
îmbrățișată cu entuziasm și în școlile românești, 
contribuind substanțial la educația patriotică a 

Privire  asupra  muzicii  pentru  pian  din perioada 
Războiului  de  Întregire  a  României  Moderne

 

sursa foto: wikipediaIon Vidu



23
 

tinerelor generații timp de decenii. Piesele sale cele 
mai renumite, precum Preste deal, Răsunetele, 
Lugojana, colecțiile precum Cântece și coruri 
școlare sau Cântecul școlarului orfan de război 
continuă până astăzi să mențină trează flacăra 
mândriei naționale în mediul școlar autohton.

          Din același curent de inspirație, cu același 
impact mobilizator face parte și Petite danse 
Roumaine op. 5 semnat de Nicolas Dinico și dedicat 
renumitei profesoare de pian de la Conservatorul 
bucureștean, Emilia Saegiu. Tot el este autorul unei 
lucrări ceva mai ample, Variations sur un thème 
Russe op. 5, o temă cu opt variațiuni, mai dezvoltată 
ca nivel de dificultate instrumentală.

         Iacob Mureșianu (1857-1917), reprezentant 
important al școlii muzicale ardelene, se manifestă 

cu un număr destul de mare de piese de concert, 
printre care se găsește un savuros capriciu intitulat 
Cimpoiul. Prezintă o pianistică evoluată, care dă cu 
adevărat satisfacție interpretului și deopotrivă 
ascultătorilor.

         Între creatorii care au lăsat amprenta epocii în 
cultura noastră se numără la loc de cinste Constantin 
Brăiloiu (1893-1958), compozitor, critic, profesor, 
folclorist, întemeietor al școlii românești moderne de 
etnomuzicologie. În anul 1913, tânărul aflat încă la 
studii la Paris, compune Ariettes printanières pour 
piano: 1. Acis chante, 2. Ritournelle pour s’amie 3. 
L’inévitable vilanelle 4. Pour qu’elle danse 5. On 
ronde. Sunt piese grațioase, cu aer neoclasic, elegant, 
de o suavitate mișcătoare, evocând cu nostalgie 
„frumoasele timpuri de odinioară”.

         În urma prezentării unui atare proiect de 
repertoriu revolut, dar totodată atașant, este oportună, 
în concluzie, menționarea unui aspect pedagogic. 
Dacă, la vremea apariției, acest repertoriu a avut pur 
și simplu rolul de a înflăcăra și de a entuziasma 
publicul pentru cauza națională a Unirii, astăzi se 
cuvine să-l cultivăm în clasele de pian din sistemul 
de învățământ instituționalizat, dar și în cântatul la 
pian de plăcere, pentru a marca participarea muzicii 
românești culte la formarea conștiinței patriotice. Se 
cuvine să insistăm asupra valorii artistice, precum și 
a rolului jucat în dezvoltarea   unui sentiment al 
perenității și în cinstirea demnității poporului nostru. 
Alături de stilurile consacrate considerate clasice, 
acest domeniu își manifestă cu pregnanță virtuțile 
formative, în sensul de a transmite generațiilor tinere 
sentimentul respectului și atașamentului față de 
creația spirituală românească prezentă activ și 
permanent în contextul culturii universale. 

Privire  asupra  muzicii  pentru  pian  din perioada 
Războiului  de  Întregire  a  României  Moderne

 

sursa foto: wikipedia
Constantin Brăiloiu
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În fondul Bibliotecii Județene “Antim 

Ivireanul” Vâlcea există lucrări valoroase, foarte 

bine documentate, unele chiar inedite, care 

ilustrează, cu obiectivitate, înfăptuirea actului istoric 

din anul 1918 prin unirea Basarabiei, a Bucovinei și 

a Transilvaniei cu Regatul României. De asemenea, 

biblioteca deține câteva lucrări originale dedicate 

Primului Război Mondial, unul din principalele 

evenimente care au schimbat în mod decisiv situația 

politică, economică și socio-culturală din Europa, 

creând astfel, pentru nația română, un context 

propice împlinirii unui ideal vechi de secole: Unirea. 

Dintre acestea, amintim: “Războiul nostru în note 

zilnice” de Nicolae Iorga ꟷ operă unică, de o 

inestimabilă valoare, care realizează o evocare 

emoționantă a tuturor aspectelor războiului, “Istoria 

războiului pentru întregirea României”, ediția a II-a, 

autor Constantin Kirițescu ꟷ lucrare de referință 

rarisimă  în două volume, apărută la Editura Casei 

Școalelor, un studiu critic intitulat “Războiul pentru 

întregirea neamului”, ce poartă semnătura generalului 

Ioan Anastasiu, precum și un volum cu 62 de 

ilustrații, scris de însuși mareșalul Alexandru 

Averescu, “Notițe zilnice din războiu”, o lucrare de 

interes atât pentru specialişti, cât şi pentru orice 

cititor interesat de aspectele mai puţin cunoscute ale 

istoriei României. 

Revenind la reflectarea în documente a 

principalelor etape ale realizării Marii Uniri, rețin 

atenția: o ediție originală ce poartă semnătura 

Marea Unire în colecțiile Bibliotecii Județene Vâlcea
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academicianului Ștefan Ciobanu “Unirea 

Basarabiei: studiu și documente cu privire la 

mișcarea națională din Basarabia în anii 1917 – 

1918”, cu o prefață semnată de Constantin C. 

Giurescu, precum și reeditarea acestei lucrări, în 

anul 2001, ca un omagiu adus autorului. Se 

remarcă, de asemenea, două volume aparținând 

istoricului Ion I. Nistor, luptător pentru emanciparea 

culturală și politică a românilor – este vorba despre 

“Istoria Bucovinei”, sinteză inedită de mare valoare, 

tipărită după manuscrisul olograf al autorului, 

publicată la Editura Humanitas, în anul 1991 și 

“Istoria Basarabiei”, în care sunt prezentate, în mod 

elocvent, etapele succesive ale istoriei Basarabiei, 

ca parte integrantă a istoriei românilor, lucrare 

apărută în anul 2008, cu ocazia împlinirii a 9 

decenii de la Marea Unire. 

Referitor la Unirea Transilvaniei cu 

România și înfăptuirea Marii Uniri, biblioteca 

noastră deține un număr semnificativ de volume 

care abordează din diverse perspective această 

temă. Amintim ediția originală din “Istoria Unirii 

Românilor” de Ioan Lupaș, o lucrare fundamentală, 

publicată în anul 1937, una dintre cele mai utile și 

apreciate cărți de istorie, care la vremea respectivă s-

a bucurat de o largă audiență, fiind tipărită într-un 

tiraj de 10 000 de exemplare, un adevărat tiraj de 

masă în acea vreme. Volumul, exemplar prin 

conținutul și mesajul său, a fost retipărit în anul 1993, 

cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la Marea Unire 

din 1918, cu o prefață semnată de istoricul Ioan 

Scurtu. 

O altă lucrare importantă, de dimensiuni 

impresionante, “1918 la români”, cuprinde 

documente selecționate din fondul de microfilme și 

xerografii al Direcției Generale a Arhivelor Statului. 

Documentele provin de la conducători de state și 

guverne, miniștri, diplomați aflați în România și în 

alte țări, personalități militare, corespondenți de 

presă, iar importanța lor constă în aceea că, în multe 

cazuri, ele reprezintă opinia oficială a diverselor 

state, recunoașterea dreptății cauzei românești și a 

eforturilor românilor pentru împlinirea celui mai înalt 

deziderat – realizarea statului național unitar. De 

altfel, documentele Unirii sunt redate într-o manieră 

accesibilă publicului larg și în albumul “1918 la 

români” care conține documente de arhivă, memorii, 

extrase din presa vremii și fotografii însoțite de texte 

elaborate de specialiști ai Arhivelor Statului. Textele 

conțin prezentarea istorică și explicații asupra 

documentelor în trei limbi – română, franceză și 

engleză. 

Un alt volum deosebit, demn de a fi semnalat, 

Marea Unire în colecțiile Bibliotecii Județene Vâlcea
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este “Românii din afara granițelor țării”. Lucrarea 

cuprinde articole politice și culturale scrise de Mihai 

Eminescu referitoare la destinul conaționalilor 

rămași, prin deznaționalizare, în afara granițelor 

actuale ale țării (mai exact, este vorba despre 

aromânii, megleno-românii și românii din Banatul 

sârbesc, din Ucraina subcarpatică, din guberniile 

rusești și din Moravia). În același volum, alături de 

articole, eminescologul Dimitrie Vatamaniuc a 

reunit și fragmente din istoria lui Eudoxiu 

Hurmuzachi, tradusă de Mihai Eminescu, tot 

materialul fiind însoțit de trimiteri bibliografice și 

de comentarii adecvate înțelegerii în profunzime a 

mesajului transmis de poet.

Se remarcă, de asemenea, volumele dedicate 

Regelui Ferdinand I și reginei Maria, încoronați ca 

suverani ai României Mari. În colecțiile bibliotecii 

există atât ediția originală, în limba germană, a 

lucrării biografice “Ferdinand I, Întemeietorul 

României Mari”, autor Eugen Wolbe, apărută în 

anul 1938, cât și traducerea în limba română a 

acestei biografii, publicată târziu, abia în anul 2011, 

la Editura Humanitas. O altă lucrare deosebită este 

“Maria, regina României, jurnal de război 1918”, o 

ediție îngrijită de istoricul Lucian Boia, care cuprinde 

însemnările reginei Maria din timpul Primului 

Război Mondial, cu ilustrații facsimile ale paginilor 

de jurnal. Pe coperta volumului este inserată o 

fotografie din colecția Arhivelor Naționale ale 

României înfățișând-o pe regina Maria în uniformă 

de roșior.          

  În colecțiile Bibliotecii Județene Vâlcea 

regăsim și autori străini, preocupați de istoria 

României. Astfel, Charles și Barbara Jelavich, doi 

profesori americani la Universitatea de Stat din 

Indiana, au realizat o lucrare referitoare la istoria 

modernă a șapte popoare balcanice – albanezii, 

bulgarii, croații, grecii, românii, sârbii și slovenii. Un 

alt american de origine română, ziaristul Milton G. 

Lehrer, a elaborat lucrarea “Ardealul, pământ 

românesc”, redactată în două versiuni, română și 

franceză. Biblioteca noastră deține ediția completă a 

acestei lucrări, apărută după 47 de ani de la scrierea 

ei, în anul 1991, la Editura Vatra Românească. 

Dintre publicațiile periodice, amintim ziarul 

“Universul” (numerele din 3, respectiv 4 decembrie 

1918) care consemnează, sub titlurile “Delegațiile 

Transilvanei în capitală” și “Solii Ardealului în 

capitală”, sărbătorirea Marii Unirii la București. Din 

relatările jurnaliștilor, evenimentul a început cu o 

slujbă religioasă închinată realizării marelui act al 

Unirii și a continuat cu recepția solemnă de la Palatul 

Regal unde a fost primită delegația din Transilvania, 

condusă de Vasile Goldiș. Au rostit discursuri oficiale  

Marea Unire în colecțiile Bibliotecii Județene Vâlcea
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înălțătoare: Ferdinand I, regele României, Vasile 

Goldiș, Miron Cristea, episcop al Caransebeșului, I. 

G. Duca, în vremea aceea Ministrul Cultelor, 

Alexandru Vaida Voevod, unul dintre liderii 

marcanţi ai Partidului Naţional Român din 

Transilvania. Apoi a avut loc un pelerinaj la statuile 

lui Mihai Viteazul și Gheorghe Lazăr din capitală, 

iar festivitatea s-a încheiat cu un banchet oferit de 

Primărie în onoarea delegației transilvănene.  

Pentru a marca Centenarul Marii Uniri, la 

începutul anului 2018, cu ocazia Zilei Culturii 

Naționale, la Biblioteca Județeană Vâlcea a avut loc 

vernisajul expoziției “Marea Unire în colecțiile 

Bibliotecii Județene Vâlcea”, expoziție care a reunit 

volumele menționate mai sus.  

Marea Unire în colecțiile Bibliotecii Județene Vâlcea

Alina NICOLA
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Biblioteci ale lumii-Biblioteca din Ninive 
 

 

Cu greu ne putem imagina astăzi măreția de 
altădată a locurilor din preajma orașului Mosul, 
unde conflictele nesfârșite au zdrobit sufletele 
oamenilor, iar Statul Islamic - într-o paralelă 
tristă cu un alt regim care a pustiit lumea - a 
strâns și a ars în stradă instrumentele muzicale, 
considerând frivolă orice formă de exprimare 
artistică. Contrastul apare cu atât mai evident, cu 
cât deznădejdea pare să domnească peste oraș și 
peste oameni, în timp ce urmele măreței 
civilizații care popula odinioară regiunea 
strălucesc în lumina caldă a celor mai mari muzee 
din lume. 

British Museum a inițiat, în anul 2002, o 
colaborare cu Universitatea din Mosul pentru a 
readuce la viață Biblioteca lui Assurbanipal și ne 
propune o călătorie în timp, în cea mai 

înfloritoare perioadă a civilizației asiriene. Cetatea 
Ninive, inima Asiriei, aflată cândva pe teritoriul 
Irakului de astăzi, a fost construită după conceptul 
sumerian potrivit căruia gândirea trebuie să prevaleze 
impresia. Regăsim vechea cultură concentrată în 
obiectele recuperate de arheologi și, mai ales, în 
fragmentele care alcătuiau biblioteca regelui 
Assurbanipal (668-627 î.Hr) de la Ninive, expuse 
astăzi, în forma lor originală, în galeriile faimosului 
muzeu britanic. 

Cu 2500 de ani în urmă, regele asirian 
Assurbanipal, un vizionar care preţuia fără măsură 
cunoaşterea, a dispus ca toate scrierile importante din 
regatul său să fie copiate şi aduse la biblioteca din 
palat. Aprecia știința și cultura și insistase ca un 
număr mare de apropiați, inclusiv membri ai familiei 
sale, să învețe să scrie. Din teritoriile Imperiului Neo-
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Asirian făceau parte, în acea perioadă, Babilonul, 
Persia, Siria și Egiptul, iar textele colectate erau în 
limbi diferite și includeau scrisori, texte juridice, 
liste de persoane, animale sau bunuri, incantanții, 
mituri și legende. Biblioteca a fost incendiată în anul 
612 î.Hr de o armată formată din babilonieni, sciți și 
mezi, iar tăblițele de lemn și sulurile de pergament 
au pierit în foc. Ulterior, invaziile, războaiele, 
precum și condițiile climatice au distrus în întregime 
edificiul, iar o mare parte din tezaur s-a pierdut. 
Odată cu straturile solidificate de praf, peste 
faimoasa bibliotecă s-a așternut și uitarea, până 
când, în anii 1850, arheologul britanic Sir Austen 
Henry Layard a descoperit porțile vechiului oraș 
Ninive. Muzeul Britanic a continuat excavările în 
zona Kuyunjik, lângă Mosul, până în anii 1930, iar 
în timpul acestor săpături au fost scoase la lumină 
peste 30.000 de tăblițe și fragmente de lut care 
conțin aproximativ 1200 de texte cuneiforme. 

Biblioteca lui Assurbanipal nu a fost prima 
colecție de acest gen, dar a fost una dintre cele mai 
mari și una dintre puținele care au supraviețuit până 
în prezent. Înființată cu secole înaintea faimoasei 
Bibliotecii din Alexandria, pe care de altfel a și 
inspirat-o, Biblioteca din Ninive oferă astăzi 

informații despre popoarele Orientului Antic, date și 
legende care altfel nu ar fi putut fi niciodată 
cunoscute. Ea impresionează prin diversitatea, dar și 
prin desăvârșita organizare a colecției, având multe 
dintre caracteristicile unei instituții moderne. Precum 
orice bibliotecă din zilele noastre, aceasta își păstra 
colecțiile organizate pe secțiuni. Astfel, existau 
camere în care erau păstrate numai tăblițele cu 
conținut istoric, în altele se aflau cele religioase și 
cele dedicate magiei, urmate de inscripțiile 
geografice, științifice și literare.  

Fiecare secțiune conținea o scurtă descriere 
pentru a identifica domeniul, iar la intrarea în camera 
de depozitare, chiar lângă ușă, exista o notificare 
asupra conținutului general al materialelor aflate în 
încăpere, precum și schema de ordonare a lor. 
Sistemul de catalogare era și el foarte modern, 
nemaintâlnit până la Assurbanipal, iar dezvoltarea 
colecțiilor era făcută după planurile scribilor special 
angajați cu descoperirea, colectarea și copierea 
materialelor.

Se cunoaște că o parte dintre tăblițele găsite la 
Ninive sunt inscripționate chiar de rege, iar în unele 
imagini acesta apare cu un instrument de scris prins 
la centură, ca o dovadă a preocupărilor lui. Într-o 
autobiografie, regele mărturisește: “Am învățat 
secretul întregii arte a scrisului. Pot recunoaște 
semnele prevestitoare celeste și terestre și pot purta 
discuții cu savanții”. Assurbanipal dezvoltase un 
întreg serviciu de colectare a informațiilor în 
încercarea de a prevesti viitorul, iar orice întâmplare 
căpăta importanță în sistemul lui de predicție. Acesta 
se baza pe testarea mai multor tehnici de ghicire a 
viitorului, iar rezultatele erau înregistrate și folosite 
ca experiențe pentru evitarea problemelor. Tăblițele 
expuse la British Museum din Londra prezintă 
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adevărate ghiduri de interpretare a semnelor 
prevestitoare, manuale de inițiere în magie, dar și 
hărți destul de sofisticate cu distribuția stelelor pe 
bolta cerească. 

În colecția lui Assurbanipal s-au găsit, de 
asemenea, un număr însemnat de materiale 
corespondente a ceea ce astăzi numim documente 
guvernamentale clasificate. Asemeni unei arhive 
moderne, notele informative ale spionilor și 
constatările acestora în legătură cu acțiunile secrete 
ale statului s-au păstrat în siguranță, depozitate în 
locurile neaccesibile din adâncurile palatului.

Biblioteca devenise un centru de interes, iar 
regele scrib se mândrea cu scrierile neprețuite 
păstrate în palatul de la Ninive. Pe lângă activitatea 
de colectare, scribii realizau și activități de 
cercetare, astfel că pe tăblițele descoperite se află și 
o listă aproape completă a conducătorilor antici din 
Orientul Apropiat, dar și numeroase relatări despre 
realizările militare și relațiile dintre regii asirieni și 
babilonieni. Aceștia au mai alcătuit liste de 
sinonime, tabele care ilustrează formele timpurii ale 
scrierii cuneiforme și un dicționar sumeriano-
akkadian, care a permis specialiștilor înțelegerea 
limbii akkadiene. Nici viața de zi cu zi a cetății nu a 

rămas nemenționată. Circa 120 de tăblițe vorbesc 
despre obiceiurile locuitorilor, iar altele cuprind 
informații despre practicile medicale și plantele 
utilizate în tratarea diverselor afecțiuni.

Unul dintre cele mai cunoscute documente din 
această bibliotecă este o versiune a Epopeii lui 
Ghilgameș, cea mai veche lucrare literară a 
umanității. Aproape jumătate din cele 3600 de 
versuri ale poemului au supraviețuit în biblioteca 
regelui asirian, inscripționate în akkadiană pe 12 
tăblițe de lut, datând din secolul al VII-lea î.Hr. În 
mod profetic, cea mai pătimașă dorință a 
personajului, aceea de a găsi viaţa veșnică, s-a 
împlinit prin aducerea la lumină a operei în sine, 
ceea ce i-a asigurat nemurirea. 

Specialiștii de la British Museum și-au propus 
să facă accesibile materialele pentru o nouă generație 
de utilizatori. După traducerea și studierea lor, au 
realizat pentru fiecare tăbliță în parte imagini digitale 
de înaltă calitate. Până în prezent, mai mult de două 
treimi din colecție au fost fotografiate, urmând ca 
acest proces să se finalizeze în următorii doi ani. 
Imaginea digitală a fiecărei tăblițe este compusă 
dintr-un colaj de 14 imagini care facilitează o 
desfășurare 3D a obiectului. În următoarea etapă se 
urmărește transliterația electronică și traducerea 
textelor pentru creșterea accesului la unul dintre cele 
mai remarcabile depozite de cunoștințe pe care 
lumea le-a cunoscut vreodată.  

 

Cristiana OLTEANU
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Teodor-Viorel Meleşcanu 

n. 10 martie 1941, Brad - Hunedoara

Diplomat de carieră

• Ministru al Ministerului Afacerilor Externe, 
începând cu 4 ianuarie 2017;

• Consilier de stat pe probleme de apărare şi 
securitate în Cancelaria prim-ministrului (2015); 

• Ministru al Ministerului Afacerilor Externe 
(2014);  

• Director al Serviciului de Informaţii Externe 
(2012-2014);  

• Senator al Judeţului Prahova, cu trei mandate 
(1996-2012); 

           - Vicepreşedinte al Senatului;

           -  Preşedinte al Comisiei juridice, de 

Interviul numărului...

numiri, disciplină, imunităţi şi validări;

           - Preşedinte al Comisiei pentru politică 
externă;

           - Preşedinte al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională;

• Ministru interimar al Ministerului Justiţiei (2008);  

• Ministru al Ministerului Apărării Naţionale (2007-
2008);  

• Ministru de stat şi ministru al Ministerului 
Afacerilor Externe (1992- 1996); 

            - În această calitate, a fost membru şi lider al 
delegaţiilor române la diferite conferinţe şi reuniuni 
ale membrilor la Naţiunile Unite, agenţiile 
specializate, OSCE, Consiliul Europei, NATO, UEO 
şi organizaţii regionale.

• Subsecretar de stat şi secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe (1990-1991);  

• Diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia 
Juridică şi a Tratatelor (1966-1990); 

• Între anii 1978-1985, Teodor Meleşcanu a fost 
detaşat ca secretar II la Misiunea Permanentă a 
României de pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite, 
ulterior şi în alte organizaţii internaţionale de la 
Geneva. 

Luni, 7 mai 2018, Excelența sa domnul 
Teodor Meleșcanu, ministrul de externe al 
României, a fost prezent la Biblioteca Județeană 
„Antim Ivireanul”, unde a susținut un expozeu pe 
tema “Cariera de diplomat”, în fața a peste o sută 
de elevi din clasele a XI-a, respectiv a XII-a, de la 

...cu Excelența sa domnul Teodor Meleșcanu, ministrul de externe al României
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cunoștințe politice, economice, în domeniul cultural și 
mai ales capacitatea ta de a relaționa cu oamenii, de a 
discuta cu ei, de a-i convinge, cu atât mai mult când 
sunt străini. Cu alte cuvinte, capacitatea de a promova 
interesele cetățenilor și ale României, în ansamblu.

Î: În opinia d-voastră, care școală diplomatică 
este cea mai bună, cea estică (rusă și chineză) sau cea 
vestică (americană și cea a Europei Occidentale)?

R: Țările foarte mari, precum Rusia, China, au 
școli diplomatice foarte solide, pentru că ele produc 
anual sute de absolvenți care lucrează în Ministerul de 
Externe, dar și în multe alte sfere care sunt legate de 
relațiile internaționale. Și în Rusia, și în Republica 
Populară Chineză este o școală solidă, cu tradiție, iar 
lucrul acesta se vede în contactele cu diplomația. Este 
o școală în care accentul se pune pe respectarea 
mandatului și a instituțiilor de stat. Când ești o țară 
foarte mare, ai argumente solide, chiar fără să găsești 
multă logică în ele. Vreau să spun că există state în 
care serviciul diplomatic este luat cu adevărat în 
seamă. Vă ofer doar câteva exemple: Turcia, Brazilia, 
Spania. Deci, țări mai mici, dar cu o tradiție 
importantă în materie diplomatică. În majoritatea 
țărilor obișnuite, cum e și România (țară mijlocie din 
U.E.), nu poți să creezi institute de formare, de sute de 
oameni, care să intre în diplomație, iar atunci este 
nevoie de alte filiere de formare. Şi, prin urmare, 
filiera pe care o folosim noi, dar și alții, este aceea de a 
învăța la locul de muncă. Încercăm să facem acest 
lucru prin selectarea unor absolvenți cu studii 
superioare, cât mai bine pregătiți, care să aibă o 
cultură generală vastă și să cunoască minimum două 
limbi străine și, bineînțeles, care sunt hotărâți să fie 
dedicați acestei munci, acceptând totodată și rigorile 
pe care le implică.

Î: Care este cea mai mare realizare a d-voastră 
în plan diplomatic?

Interviul numărului

Colegiile Naționale “Mircea cel Bătrân”, 
“Alexandru Lahovari” și Colegiul Național de 
Informatică “Matei Basarab”. Excelența sa a 
răspuns, astfel, invitației adresate de către 
domnii Adrian Bușu, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Vâlcea, și Remus 
Grigorescu, directorul Bibliotecii Județene 
„Antim Ivireanul”. După întâlnirea cu elevii, 
Excelența sa a avut amabilitatea să răspundă la 
câteva întrebări despre lunga şi prodigioasa 
carieră diplomatică în slujba României, după 
cum urmează:

Î: Excelența voastră, domnule ministru, 
care au fost motivele ce v-au determinat să 
alegeți o carieră diplomatică?

R: Dintotdeauna am considerat că 
posibilitățile de a face studii superioare, pe care 
mi le-au creat familia și societatea în care trăiam 
(eu fiind de la țară), implică din partea mea o 
obligație foarte mare, aceea de a oferi înapoi 
măcar o parte din ceea ce mi s-a oferit de către 
familie și de către oamenii acestei țări. Mi-am 
dorit din tot sufletul să pot face ceva care să fie 
util oamenilor și util României, în ansamblul său. 
Cred că nu există o meserie mai potrivită ca 
diplomația pentru a face acest lucru.

Î: Care sunt condițiile în care un diplomat 
poate să-și exercite activitatea la cote maxime?

R: Prima condiție și cea mai importantă, 
pentru a-și face cu adevărat meseria, este aceea 
de a-și iubi țara și oamenii care trăiesc în această 
țară. Dacă nu ai acest sentiment patriotic, să 
promovezi interesele naționale fundamentale ale 
României, este greu să ai un randament foarte 
bun. Sigur că, numai cu această dorință, nu devii 
neapărat un diplomat foarte bun. La aceasta 
trebuie adăugate cunoașterea unor legi străine, 
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un obiectiv esențial, deoarece nu s-a referit doar la 
România ca stat, ci și la cetățenii români. Cred că cel 
de-al treilea, poate nu așa de spectaculos, dar pentru 
mine foarte important, a fost reprezentat de negocierea 
și semnarea Acordului Tratatului de Bază dintre 
România și Ungaria, tratat care a pus bazele unui tip de 
relații bilaterale, în care, prin respectarea drepturilor 
minorităților din cele două țări, să fim capabili să 
construim o punte între aceste minorități și țările 
noastre, care să ne permită dezvoltarea unor raporturi 
din ce în ce mai bune.

Î: Între naționalism și diplomație există punți de 
legătură sau sunt două concepte care nu se întrepătrund 
niciodată?

R: Eu consider că naționalismul pur nu are 
nimic de-a face cu diplomația, pentru că ar însemna să 
fii blocat tot timpul în orice discuție cu cineva, dacă tu 
ții numai la valorile tale naționale. Patriotismul însă, 
respectul și iubirea pe care le manifești pentru țara ta 
sunt elemente fundamentale ale diplomației, în care 
intervine, pe lângă promovarea intereselor tale 
naționale, și capacitatea de a dialoga cu partenerul și de 
a obține soluții de compromis care să fie favorabile 
ambelor părți. 

Mulțumindu-i Excelenței sale, dl. ministru 
Teodor Meleșcanu, pentru răspunsurile acordate, nu am 
putut să nu remarcăm eleganța, distincția și 
coordonarea răspunsurilor domniei sale. Excelența sa 
dl. ministru Teodor Meleșcanu reprezintă un cod al 
diplomației și un exemplu al modului în care un 
cetățean român îşi poate servi țara, adică prin respect și 
abnegație pentru tot ceea ce înseamnă ROMÂNIA.

Interviul numărului

R: Este greu să răspund la această 
întrebare, fiindcă am foarte multe realizări pe plan 
diplomatic.  Aș spune totuși că în primul meu 
mandat am avut câteva realizări care, din punctul 
meu de vedere, sunt extrem de importante pentru 
România. În primul rând, am obținut din partea 
Statelor Unite acordarea clauzei națiunii celei mai 
favorizate pentru exportul de produse românești în 
Statele Unite, o clauză care fusese ridicată de 
regimul Ceaușescu în ultima perioadă și care a 
permis crearea unei piețe foarte mari pentru 
România, o piață enormă din care noi de abia dacă 
ajungem să utilizăm câte ceva. Un al doilea 
obiectiv pe care mi l-am fixat și pe care l-am atins 
a fost admiterea României în Consiliul Europei. 
Pentru prima dată am devenit membri ai 
Consiliului Europei și am semnat cu această ocazie 
Convenția Europeană privind Drepturile și 
Libertățile Cetățenilor, inclusiv obligația noastră și 
dreptul pentru toți cetățenii români de a depune 
plângeri la Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului, unde și astăzi deținem primul loc la 
depunerea de plângeri din partea cetățenilor. A fost 

                         Interviu realizat  de : 
                  Mădălina BĂRBULESCU
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datorează invitației pe care mi-a făcut-o domnul 
profesor George Anca, stârnindu-mi interesul pentru 
acest eveniment  referitor la fondul de documente pe 
care dânsul l-a donat instituției dumneavoastră. Mi-a 
povestit că evenimentul va avea loc într-o bibliotecă 
frumoasă, dintr-un frumos județ și am spus "da" fără 
ezitare, întrucât îmi place să fiu într-o adunare de 
cărți și oameni, intelectuali, implicați în activități 
cultural-educative și sociale. Mă simt mândru de 
prietenia mea cu George Anca pe care l-am întâlnit 
în urmă cu trei ani și care îmi înlesnește, în 
România, întâlniri cu asemenea oameni. La rândul 
meu, și eu îl invit întotdeauna la programele și 
evenimentele organizate de Ambasada noastră. 
Venind aici, am fost plăcut impresionat să constat 
buna organizare a instituției, felul agreabil în care se 
desfășoară evenimentele prestigioase și voi duce 
acest bun exemplu în bibliotecile din țara mea.  

Î: Pe perioada șederii în România, cred că v-ați 
familiarizat cu diversitatea vieții culturale de aici, 
care reprezintă însăși identitatea noastră națională. 
Există, cu siguranță, diferențe culturale mari între 
România și India, dar credeți că se pot identifica și 
puncte comune? Care ar fi acestea?

R: Da, legătura despre care vorbiți este o 
legătură deja existentă. Cultura românească este o 
cultură veche, cultura indiană - și mai veche. De 
asemănările și deosebirile dintre ele s-au preocupat 
mulți oameni de cultură, oferind un fir al acestei 
legături între cultura românească și cultura indiană. 
Este greu să definim conceptul de “cultură”, căruia 
îi putem subsuma pictura, muzica, arta culinară, 
dansul, costumul popular. Referindu-mă la dansurile 
tradiționale din satele dumneavoastră și la ia 
românească, vă pot spune că acestea există și în 

Interviul numărului

Î: Excelența Voastră, domnule Partha Ray, 
consilier-șef al Cancelariei Ambasadei Indiei, bun 
venit la Râmnicu Vâlcea, bun venit la Biblioteca 
Județeană “Antim Ivireanul“ Vâlcea! Ne onorează și 
ne bucură, în egală măsură, vizita Dumneavoastră. 
Pentru început, vă rog să le împărtășiți cititorilor 
noștri motivația acestei vizite care înnobilează 
instituția bibliotecii.

R: Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă 
acordată mie și soției mele de dumneavoastră, 
precum și de autoritățile locale prezente la 
eveniment. Motivația vizitei mele la bibliotecă se 

...cu Excelența Sa domnul Partha Ray, consilier-șef al Cancelariei Ambasadei Indiei
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două țări, parteneriat care prevede o cooperare strânsă 
în toate sectoarele de activitate, de la economie, turism 
până la știință și tehnologie, educație și cultură. Cum 
apreciați influența acestui parteneriat asupra celor două 
țări? 

R: Forma de colaborare existentă la această dată nu 
este tocmai un parteneriat strategic. Este vorba despre 
un parteneriat extins, semnat cu 5 ani în urmă. Deci 
anul acesta putem vorbi despre 70 de ani de relații 
diplomatice, cinci ani de cooperare extinsă și 100 de 
ani ai României moderne - așadar un an foarte 
important pentru relația noastră. Avem, într-adevăr, un 
parteneriat strategic încheiat cu Uniunea Europeană; cu 
România, țară membră a UE, ne aflăm în faza 
discuțiilor în vederea încheierii unui parteneriat 
strategic ce va oferi mai multă forță, România având 
deja asemenea parteneriate cu mai multe țări asiatice. 
Ceea ce avem cu România este o relație diplomatică 
frumoasă, guvernată de 26 de acorduri încheiate în 
mandatul președintelui Traian Băsescu, cu ocazia 
vizitei acestuia la New Delhi. Aceste acorduri 
constituie baza relației bilaterale între țările noastre, un 
pilon fundamental al acestei excelente relații.  Vă spun 
că ne înțelegem foarte bine și în comunitatea mai largă 
a popoarelor din Națiunile Unite, în alte organizații 
internaționale. Suntem membri ai aproape tuturor 
organismelor internaționale. 

În ceea ce privește relația noastră în domeniul 
economiei, comerțului, turismului, tehnologiei 
informației și comunicațiilor, vă pot spune că în toate 
aceste domenii  - și în special în domeniul farmaceutic 
- avem investiții importante în România.

Î: Dacă în urmă cu 20-30 de ani, India era 
considerată o țară în curs de dezvoltare, la ora actuală 
unul din fenomenele ce definesc sistemul internațional 
este tocmai ascensiunea economică și politică a acestui 
stat, fapt care îl face un partener extrem de dorit. Cum 
se reflectă această evoluție spectaculoasă în nivelul de 

Interviul numărului

cultura populară indiană, bineînțeles, într-o 
manieră diferită. India fiind o țară atât de mare, 
diferențele regionale sunt remarcabile, având, 
totuși, o oarecare unitate și ca sursă de inspirație 
viața de zi cu zi a omului. În dansurile populare 
accentul cade pe mișcarea ochilor și a mâinilor. În 
ceea ce privește vestimentația, și aceasta poartă 
amprenta regională a fiecărui stat din componența 
Indiei. 

În creația muzicală populară tradițională se 
exprimă fericirea, tristețea, emoțiile și dificultățile 
vieții sătenilor obișnuiți, ca și în țara 
dumneavoastră. Privind lucrurile dintr-o altă 
perspectivă, creația muzicală contemporană este 
permeabilă la influențele altor culturi. Oamenilor 
le place acțiunea atât de prezentă în creația 
indiană, unde punerile în scenă sunt spectaculoase, 
personajele - fata romantică și băiatul - vin de sus, 
pe o frânghie aproape invizibilă, dar puternică. La 
fel, și în dansurile dumneavoastră există 
admirabile elemente de virtuozitate apreciate de 
public. 

Î: Relațiile diplomatice dintre România și India 
datează de mai bine de o jumătate de secol (chiar 
anul acesta se împlinesc 70 de ani de la inițierea 
lor). În urmă cu 5 ani, aceste relații s-au consolidat 
prin încheierea unui parteneriat strategic între cele 
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tinerii, simțim în legătură cu această schimbare, vă pot 
spune că eu personal am trăit-o în 1991. Atunci nu 
câștigam suficient pentru a ne putea bucura de viață – 
a merge la un restaurant, la un film sau în vacanță într-
o țară străină era aproape imposibil. În condițiile 
actuale, ai posibilitatea să-ți cumperi aproape tot ceea 
ce îți dorești.  

Î: În încheiere, doresc să vă mulțumesc, Excelența 
Voastră, pentru disponibilitatea de a ne oferi acest 
interviu și vă rog să ne spuneți ce vă place cel mai 
mult în România.  

R: În primul rând, îmi plac oamenii și vâlcenii 
sunt oameni buni. De fapt, întrebarea ar trebui să fie:  
"Ce nu vă place în România?", pentru că ne plac atâtea 
lucruri...
 Raportată la India, România reprezintă, ca 
dimensiune, provincia Uttar Pradesh din India, dar, 
spre deosebire de aceasta, România deține un potențial 
turistic uriaș prin varietatea reliefului și a climei: 
munți, mare, deltă, soare, ploaie, zăpadă. Pentru 
turiști, oferă totul. Împreună cu asta, are oameni atât 
de drăguți, oameni primitori, calzi și prietenoși. Pe 
stradă poți să vorbești cu oricine, nu este ca în alte țări 
- "nu te cunosc". Chiar dacă o anumită persoană nu 
vorbește limba engleză sau nu vorbește limba 
dumneavoastră, totuși, românii fac un efort pentru a 
explica folosind gesturile și mimica. Și apoi, ceea ce 
am simțit personal la oamenii pe care i-am întâlnit -  
au o pasiune. Majoritatea dintre voi românii aveți o 
pasiune pentru a cunoaște cultura și civilizația indiană 
- karma, yoga sau orice altceva. Alții, chiar dacă nu 
manifestă această pasiune pentru India, au totuși o 
pasiune pentru ceva, ceea ce dovedește o profunzime a 
spiritului. 
 

Interviul numărului

trai al populației, concret, cum ați descrie India 
astăzi?

R: Da, știți că acest lucru s-a întâmplat după 
ce India a decis să își deschidă economia în anii 
1990. India a fost o economie închisă din anul 
1947, când am obținut independența, până în anul 
1990. Care a fost motivul? A trebuit să construim 
o industrie proprie și nu am lăsat alte bunuri din 
import să pătrundă pe piață. Dacă celelalte bunuri 
ar fi intrat, atunci industria noastră nu ar fi fost 
capabilă să producă. Britanicii au plecat și ne-au 
lăsat fără nimic. Au luat totul, așa că trebuia să ne 
construim economia. În cazul în care mărfurile 
străine veneau, atunci companiile noastre nu 
puteau să concureze, așa că am decis să fim o 
societate închisă economic, ca să avem timp să ne 
reconstruim. Acum, după 1990, guvernul a 
declarat că avem această capacitate de a produce, 
de a concura, de a lansa alte bunuri. Să vedem ce 
se întâmplă dacă ei, producătorii din afară, pot fi 
mai competitivi - în cazul acesta noi vom încerca 
să-i combatem prin producția autohtonă. 

Ceea ce se întâmplă este că India este o țară cu 
o populație uriașă. Trebuie produse mărfuri, apoi 
vorbim despre exportul de bunuri. După 
satisfacerea pieței interne, se pot exporta bunuri, 
dar piața internă este atât de mare încât toate 
produsele sunt vândute acolo. Am putea exporta 
doar în cazul în care s-ar reduce marfa destinată 
pieței interne. Așadar, când India și-a deschis 
economia, nicio investiție externă nu s-a putut 
realiza. Apoi, în cadrul relațiilor de cooperare 
economică s-au realizat câteva investiții de 
anvergură pe termen lung, în infrastructură, cu 
Regatul Unit, chiar dacă acesta are puține 
investiții în India. 

Despre ceea ce noi, oamenii și în special 

Interviu realizat de:
 Alina NICOLA

Traducere din limba engleză: 
Irina GRIGORE
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Eminescu’s Luceafărul in Sanskrit (1983); 
Sanskritikon (2002); Dharma hindusă (trad., 2002); 
Tangoul tigrului (2005); ciclul Apokalipsa indiană; 
Gramatica sanscrită în versiunea lui Eminescu 
(2004); Cenuşa lui Eliade (2007); reviste de 
indianistică: Bibliotheca Indica, Trivium.

Vineri, 4 mai 2018, la Biblioteca Județeană 
„Antim Ivireanul” Vâlcea a avut loc evenimentul de 
inaugurare a Fondului de manuscrise și cărți 
indianistice „George Anca”. Patrimoniul bibliotecii 
s-a îmbogățit astfel cu o frumoasă donație de 
documente din colecția personală a poetului vâlcean, 
statornic prieten al instituției noastre, constituită din 
peste 1200 de cărți, publicații, periodice, însemnări, 
acte și documente personale.

Indianistul, traducătorul de limbă sanscrită și 
eseistul, autor al unei opere importante, aduce în 
atenția publicului o parte din lucrările care 
evidențiază preocupările din aceste domenii de-a 
lungul vieții.

Evenimentul a avut loc în prezența domnului 
Partha Ray, consilier-șef al Cancelariei Ambasadei 
Indiei la București. 

Cu acest prilej, domnul profesor George Anca 
a avut amabilitatea de a ne răspunde la câteva 
întrebări:

Î: Stimate domnule profesor, este o bucurie şi o 
onoare de fiecare dată când avem prilejul să vă avem 
acasă, în mijlocul nostru. Sunteţi o personalitate 
vâlceană despre care se poate spune că a cucerit 
lumea. Ne puteţi spune care este crezul după care v-aţi 
construit cariera excepţională?

Interviul numărului

GEORGE ANCA (n. 12 aprilie 1944, Buda 
- Vâlcea) - poet, eseist, specializat în indianistică.

Studii şi titluri academice: Doctor în 
filologie (Universitatea din Bucureşti, 1975); 
Director general al Bibliotecii Pedagogice 
Naţionale „I.C. Petrescu” Bucureşti; Visiting 
Lecturer University of Delhi (1977-1984; 2002-
2003); scriitor - membru al Uniunii Scriitorilor din 
România; traducător. Preşedinte al Asociaţiei 
Culturale Româno-Indiene şi al Academiei 
Internaţionale „Mihai Eminescu”; vicepreşedinte 
al Societăţii de Etnologie din România; membru al 
Romanian Group for Pugwash.
         Cărţi publicate (selecţii): Invocaţii (1968), 
Eres (1970), Poemele părinţilor (1976), 
Ardhanariswara (1982), Parinior (1982), Mantre 
(1982), Pancinci (1982), Upasonhind (1982), 
Indoeminescology (1994), The Buddha (1994), 
Orientopoetica (2000), Gitagovinda de Jayadeva 
(trad. 1983), Meghaduta de Kalidasa (trad. 1984); 

...cu profesorul George Anca
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revelație românistică, religioasă, estetică, măcar și 
dedublând digitalizarea edictată de UE, SUA și mai 
cine știe. Liviu Bordaș e cunoscut ca eliadist de vârf în 
America. Sursa reîntoarcerii la Eliade poate fi India. 
Pornind de la întâlnirea noastră din 4 mai, norocul ne-ar 
petrece din nou spre Luceafăr.
Î: Sociologii apreciază că, dacă lumea occidentală 
are tendinţa de a-şi pierde valorile, India poate să o 
ajute să le regăsească. Constatarea că Europa trece 
printr-o criză este deja o realitate. Ce anume din cultura 
Indiei îi asigură acesteia caracterul de permanenţă şi 
unitate?
R: India contează ca maximă cultură a lumii. Însă 
mai toți indienii cu care m-am întâlnit în ultimii ani 
deplâng diluarea milenarului spirit în favoarea 
deconstrucției occidentale. Yoga, Ayurveda, sanscrita, 
creativitatea celor opt sute de milioane de tineri 
împânzesc benefic lumea.
Î: Care credeţi că este viitorul cărţii? Oare lectura 
mai are puterea de a crea comuniune într-o lume 
marcată de tehnologie?
R: Nimeni nu mai pare optimist pentru salvarea 
omului prin carte. Să zicem de lectura electronică, 
copleșitoare în țările bogate, cale spre analfabetism într-
o țară ca a noastră, cu distrugerea de predilecție a 
clasicilor și a valorilor formative ale românilor.

 
În numele cititorilor acestei reviste vă 

mulţumesc pentru amabilitatea cu care ați răspuns 
întrebărilor noastre. 

Vă aşteptăm cu mare drag la Bibliotecă!
 

 

Interviul numărului

R: Carieră, viață lungă, bine, atunci și un crez: 
Cred într-unul Dumnezeu. Cum tatăl meu făcuse 
seminarul la Mănăstirea Curtea de Argeș, tot 
băteam toaca în turla bisericii din Ruda. Trebuie 
să fi... tocat, mai mult interior, prin toată lumea.
Dacă am trăit în India, am prins gustul călătoriilor 
în țările mari. Chiar m-am ales pe negândite cu o 
carieră indianistică, dacă în 2015 am fost invitatul 
președintelui Indiei Pranab Mukherjee. De fapt, 
ciraci de-ai mei întorși de la burse din Hind 
dădeau fuga la Frăsinei. Și eu. Doar aflasem de la 
Eminescu: fiind buddist era de zece ori creștin. 
Bine c-am predat și la Facultatea de Teologie din 
Târgoviște, după Delhi, Columbia, București, 
Constanța, Oradea etc.

Magnetizat de spiritualitate, n-am părăsit 
dictonul „îmi scriu în fiecare zi cartea”, cu dodii 
cu tot, romane, eseuri. După Delhi, am ajuns 
director de bibliotecă – 5 ani la Universitatea 
Politehnică, 20 la Biblioteca Pedagogică 
Națională, unde am înființat și o școală de 
indianistică. Mă-nchin să renască prin fondul 
indianistic de la „Antim Ivireanu”.
Î: Generaţiile tinere au cunoscut opera 
impresionantă a lui Mircea Eliade prin intermediul 
cărților publicate. Dumneavoastră aţi corespondat 
cu acest erudit pasionat de cultura şi religia Indiei. 
Cum ar trebui să se raporteze tinerii la acest 
model cultural care a marcat profund secolul XX?
R: Tinerii sunt sistematic lipsiți de Eliade, ca și 
de Eminescu, prin interzicerea lor internațională și 
în țară. Ei s-ar putea trezi prin vreun miracol, vreo 

Interviu realizat de: 
Corina BEDREAGĂ
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Remember
 

           Miercuri, 11 februarie 1987
 
Un reporter de la Radio mă conversează despre 

Suita din Muntele Retezat.
Vrea ca interviul „să-nvioreze audiția“. – 

„Bine“, i-am zis, și-am început:
„În 1956 am compus muzica unui prea frumos 

film – Muntele Retezat, realizat de Paul Călinescu1. 
Imaginea mă fascinase, muzica am scris-o cu amor. 
Din partitură am extras apoi o suită simfonică, pe 
care Editura Muzicală a tipărit-o, Orchestra Radio – 
cu Iosif Conta2 – a cântat-o și-a înregistrat-o, iar 
Electrecordul a tras-o pe disc. În prefața partiturii 
am scris:

„Masiv de piscuri și custuri, de stânci goale, 
fulgerate, de circuri, văi și ape, tăuri și grohotișuri, 
peste care zboară vulturii... Împărăție a codrilor 
adânci, a pajiștilor verzi, a molidișurilor și 
jnepenișurilor... Paradis al florilor, fluturilor și 
păsărilor, al urșilor, râșilor și caprelor negre... 
Cumpănă de granit între Oltenia și Țara Hațegului, 
unde s-a zămislit neamul românesc“...

– „Nu mai adaug nimic“, i-am zis, „să lăsăm 
muzica să vorbească!“...

(Între timp, mi-am adus aminte și de alte lucruri, 
și-am continuat într-o Filă de calendar).

Se pare că Suita place, fiindcă nu de puține ori o 
aud difuzată în emisiunile simfonice sau folosită ca 
fundal în diverse ocazii, potrivite sau nepotrivite. Și 
mai aflu că de la o vreme e preferată în concertele 
simfonice ale filarmonicilor din țară.

Dar eu am scris odinioară, și mai cu amor, 
pentru un film tot al lui Paul Călinescu, Grădinile 
Capitalei3, prima între muzicile mele 
cinematografice.

Nu m-am întrebat până azi cum am ajuns 
„pionier“ al unui gen care în muzica noastră de-abia 
debuta. Hai să mă-ntreb astăzi:

De mai multă vreme terminasem cu Teatrul 
Național4 și mă ocupam cu alte treburi muzicale, când 
m-am pomenit mărșăluind, câțiva ani buni, laolaltă 
cu echipele de filmare. Mă-ntreb acum, după ce am 
încetat demult comerțul cu cinematografia, și încerc 
să răspund:

Întâi pentru că rămăsesem cu reputația 
compozitorului de teatru, gata oricând să sublinieze 
cu orchestra o acțiune, o idee, o imagine. În al doilea 
rând, pentru că nu erau prea mulți confrați dispuși – 

Ion Dumitrescu – Jurnalul „Filele mele de calendar“

 
Clasic al muzicii românești, personalitate culturală 

de referință de la mijlocul veacului XX, compozitor, 
profesor, dirijor, muzicolog, scriitor, Ion Dumitrescu (n. 
1913, Oteșani, jud. Vâlcea – m. 1996, București) a fost 
un reprezentant strălucit al artei naționale, de anvergură 
internațională (membru corespondent al Institutului 
Franței – Académie des Beaux-Arts și al Accademia 
Tiberina din Roma).

„Majoritatea creațiilor lui Ion Dumitrescu au 
devenit deja pagini de antologie sonoră a muzicii 
contemporane românești, lucrări ca Suita a III-a pentru 
orchestră, dirijată în primă audiție de George Enescu, 
Preludiul simfonic, Concertul pentru orchestră de 
coarde, Simfonietta, suita din muzica de film „Muntele 
Retezat“ înscriindu-se deja în circuitul artei universale.“ 
(Viorel Cosma, Lexiconul „Muzicieni din România“, vol. 
II, p. 271, Ed. Muzicală, București, 1999).

 sursa foto: wikipedia
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sau mai corect spus, calificați – să facă față genului.
Cred însă că am ajuns la film grație întâmplării. 

Pe atunci, muzică de film scria numai Paul5. 
Umpluse filmoteca Oficiului Național de Turism. La 
un moment dat se săturase, probabil, și Grădinile 
Capitalei mi le-a trecut mie. Pelicula era o plimbare 
fascinantă prin parcurile Bucureștiului, în paradisul 
unei primăveri înflorite, cu peluzele smălțate de 
pansele și aleile albe-nsorite, cu magnoliile, castanii, 
glicinele și lalelele în erupție, cu cer mult, ochiuri de 
apă, lebede, bărci, amorezi, gâze, căței, copii, o 
aversă cu șiroaie și clăbuci și o după – ploaie 
proaspătă, gâlgâind de seve.

M-a prins, m-a emoționat, i-am dat drumul, 
melodiile curgeau, de orchestrații nu duceam lipsă, 
fiindcă de-a lungul multor ani, în teatru, mă 
exersasem cu tot felul de experiențe. În afară de 
unele cazuri, când lucram cu o orchestră aproape 
simfonică, trebuia să folosesc formații, care 
niciodată nu erau aceleași. Cum să măriți o trompetă 
cu un oboi, câteva viori și-un trianglu, cum să scrii 
un solo de violoncel cu doi tromboni și o harpă, sau 
un flaut, un contrabas și-o celestă?... Le scriam și, 
după ce le ascultam, trăgeam concluziile și băgam în 
tașca profesională învățăminte pentru mai târziu.

Începeam, deci, să scriu pentru film, căutând în 
lada cu scule pe cele mai potrivite. Și se pare că le-
am nimerit, fiindcă muzica la Grădinile Capitalei a 
plăcut și în scurtă vreme m-am văzut împărțit cu 
lăcomie între regizorii care-și puneau speranțe-n 
muzică. Succesul s-a soldat cu o nouă reputație: 
„compozitor de film“, iar când, prin 1950, se-nfiripa 
cinematografia română și-ncepuse turnarea filmelor 
de lungmetraj, m-au găsit pe teren, gata pentru 
întrebuințare. Și cum Paul nu mai scria, am rămas 
un timp singur. Compuneam, dirijam, imprimam, 
fonotecam.

Am scris atunci film după film, dar niciunul nu 
mi-a oferit plăcerea primului amor. De astădată 
peliculele puneau alte probleme, cereau o altfel de 

muzică. Efuziunile lirice nu-și mai găseau locul, nu 
mă mai simțeam acasă. 

Trebuia să izbucnesc în încleștări dramatice, în 
strappate și tremolo-uri, să desfund timpanii, să 
protestez cu trombonii, să mlădiez intonațiile 
cântecului de mase și să zâmbesc foarte rar și de 
scurtă durată, în secvențe lirice. Nu, nu mai era de 
mine! Începuse munca forțată, ca la teatru, dar nu 
mai aveam încotro. Mă angajasem, o luasem în 
serios, trebuia să dau înainte. De-abia mă lecuisem 
de gustul amar, după ani de muzică pentru scenă. De 
la o zi la alta, altceva, mereu altceva: „o canțonetă 
pentru Aurel Munteanu6“, ... „o melodioară pentru 
Ofelia“, ... „o uvertură pentru Unchiașul Sărăcilă7“, 
... „un fundal pentru duelul din Hamlet“, ... „o 
romanță s-o cânte coana Sonia8“, ... „un passo-doble 
să danseze Zimniceanca9“, un cor, un cântec de beție, 
un vals amoros, un menuet, un marș, surle și tobe 
pentru dramele istorice, muzici pentru dansurile lui 
Iris Barbura10, Vera Ciortea11, Oleg Danovski12, Floria 
Capsali13...

– „Iooaane!“ – striga din fundul sălii Victor 
Eftimiu14 –, „o arie pentru Oedip, s-o fluiere 
spectatorii, să răsune Sfântu’ Sava15!“...

Mă-mpărțisem destul între două săli și între toți 
regizorii și autorii dramatici din lume, ca să-mi 
doresc o vacanță prelungită. Și-acum reîncepeam 
calvarul de odinioară.

„Un cântec satiric, șugubăț, să-mpungă în 
bogătanii înrăiți, poftim, scrie-l Ioane!“...

L-am tot amânat, până când într-o dis-de-
dimineață mi s-a prezentat la ușă Capoianu16, pripășit 
atunci pe lângă Cinematografie:

– „Maestre Ioane, dă-mi cântecul, că nu plec de-
aici! Azi trebuie înregistrat. Iese scandal, mă dau ăia 
afară!“...

– „Da-te-ar... dar nu din cauza mea! Stai aici!“
A sta vreun ceas, iar eu i-am scris cântecul17. L-a 

luat, a fugit, l-a dichisit cu un taraf, l-au înregistrat și 
s-a cântat la nunta chiaburului (chiaburul era Liviu 
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Ciulei18). Apoi, caravana cu filmul a plecat în 
deplasare și cântecul a fost semănat în toată țara. 
Încet, încet, s-a strecurat și s-a pierdut în popor. 
Cine-ar mai crede c-a fost scris de mine?... Când, 
după un timp, o echipă a Institutului de Folclor îl 
culegea pe teren, prin Muscel, l-a adus acasă. 
Poporul are legile lui. Oferă cu mărinimie și ia fără 
să-ntrebe.

Lui Stravinski îi trebuia o melodie pentru 
flașneta din Petrușka. A găsit-o, a șfichiuit-o și i-a 
dat drumu-n lume. Într-o zi, s-a prezentat un 
compozitor cu partitura: „Jambe de bois“ avea 
autor. Fusese cântat pe vremuri în cabaretele 
Parisului și devenise bun comun, anonim. Până 
astăzi, flașneta defalcă o cotă din drepturile de autor, 
cuvenite baletului...

Am auzit anul trecut Mărăcinul, difuzat la 
Radio ca „din repertoriul Irinei Loghin“. Am 
întâlnit-o:

– „De unde-l știi?“
– „Ooo, de mult, e-un cântec vechi, pe care mi-l 

cânta bunica“...
(Ce bunică? ...Dar jur că e scris pe de-a-ntregul 

de mine și că, deși m-am ținut să nu semene cu 
niciun alt cântec popular, seamănă cu toate și cu nici 
unul.)

Și, mai mi-aduc aminte de-o snoavă, dar nu e. 
Uite-l pe profesorul Brăiloiu19, pe teren, în curtea 
regimentului. În fiecare toamnă când veneau 
recruții, deschidea campania de culegeri, în căutarea 
de trufandale sosite din toate colțurile țării. Uite-l cu 
un informator, încă în cioareci și pălărie rotundă. 
Dă-i în sus, dă-i în jos, se opintea de-un sfert de oră 
ficioru-n pâlnia fonografului.

– „Straniu... oligocordic... prepentatonic, dac, 
get, străromân... De unde-l știi, băiatule, de la cine l-
ai auzit?“

– „Apă’ că, no, domnișorule, io iacă-l știu, că l-
om fo’ cântat în cor, la partea aia de giosu, că am 
vocea-ngroșată!“...

Snoava făcea parte din repertoriul profesorului 
Brăiloiu și mă mir că Harry Brauner20 a uitat s-o 
treacă pe numele lui...

*
Așa cu Muntele Retezat. A fost ultima muzică de 

film pe care am scris-o cu amor... Despre celelalte 
povestite mai sus, n-am vorbit reporterului de la 
Radio...

             Vineri, 29 septembrie 1989
 
Rămân acasă la dispoziția echipei de 

exterminare a moliilor și scuturare a prafului. 
Operațiile se dovedesc mult mai complicate decât le-
nchipuiam.

După ce-am vânzolit haine, cămăși, flanele, 
pulovere, ne-am poticnit în cărți. Cărți la parter, cărți 
la etaj, cărți la pod... cărțile colectează praf și-l 
păstrează. 

Praful de carte e fin și lipicios. Intră-n nas, face 
ochii roșii, irită traheea... Maladii de anticar.

O viață-ntreagă am strâns cărți. Mi-au fost 
prietene devotate, partenere înțelepte, sfătuitoare de 
taină...

Pe toate le-am trecut pe sub ochi. Nu toate însă 
mi s-au destăinuit deplin. Nu putea fi posibil. 
Capacitatea omenească de lectură e limitată la un 
număr de ore, care, oricât ar fi înmulțite cu anii unei 
vieți, nu sunt destule. Perspectiva despărțirii de cărți 
rămâne unul dintre lucrurile fără seamăn.

Biblioteca mea nu e „eminamente franceză“, 
cum observa cineva. Întrucât remarca sună oarecum 
a imputație, mă explic:

Depozitele de la mansardă și etaj cuprind 
„eminamente“ cărți românești. Numai la parter, cele 
mai multe sunt de limba franceză, nelipsind, 
bineînțeles, cărțile românești de trebuință. Nu-mi 
lipsesc astfel, la-ndemână, dicționarele de limbă – 
câte avem, de la Cihac la DEX –, nici enciclopediile 
– păcat că n-avem mai multe –, nici monografiile și 
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albumele de artă, câte s-au tipărit la noi.
Dar cartea franceză e incomparabilă. E o 

plăcere s-o atingi, s-o deschizi, s-o consulți. În 
patria enciclopediei, a cărții de artă, de literatură 
subțire, de știință popularizată, tiparul acoperă un 
vast câmp de informație, în toate domeniile. Și la ce 
amploare se desfășoară politica de carte în Franța!...

După limba maternă, franceza mi-e la 
îndemână din tinerețe. Am îndrăgit-o, mi-a devenit 
mijloc de comunicare cu lumea și cultura 
universală. Generația mea, printre ultimele, a 
beneficiat de această favoare. Perioada care a urmat 
a întrerupt-o. Atașată de Franța prin latinitate, 
circumstanțe politice, legături de prietenie, România 
pătrunsese cu boierii și intelectualii în zona 
francofoniei. Din bibliotecile acestora, cartea 
franceză circulă încă până azi pe piața culturii 
noastre. Era normal deci ca admirația față de limba 
și cultura franceză s-o facă prezentă și în biblioteca 
mea.

Multe cărți franțuzești le-am adus în 
geamantan, pe altele le-am comandat sau le-am 
cumpărat din librării, iar multe le-am adunat din 
anticariate, pe care le frecventam statornic. Prezența 
lor între cărțile mele s-a impus de la-nceput ca o 
necesitate, nu ca un orgoliu. Cu ce-aș putea înlocui, 
bunăoară, Grand Larousse-ul, Littré-ul, Robert-ul, 
dar dicționarele de opere, autori, personaje? Care 
cărți sunt mai frumoase decât edițiile de artă Skira, 
Noël-urile, Verve, dar cele ilustrate de Doré, Robida, 
Dubout, dar enciclopediile, monografiile... ce 
splendide volume... poftiți să le cercetați!...

            Marți, 28 august 1990
 
Nulla dies sine linea. Cunosc dictonul lui 

Apelles; știu că sunt destui pictori, compozitori, 
literați care nu lasă să treacă o zi fără să tragă o 
linie. Adică, fie orice-ar fi, procesul de creație 
trebuie să se desfășoare ritmic, planificat, în 

program cotidian. Opera trebuie mulsă zilnic, ca 
laptele din țâța vacii.

Apelles vorbește de un efort minim, „măcar o 
linie“, fără să limiteze osârdia, care se poate prelungi 
toată ziua, toată noaptea, ori toată ziua și noaptea, 
după râvna creatorului. Pofta vine mâncând, 
inspirația vine lucrând, exercițiul e întreținut paralel 
cu bioritmul.

Te așezi lângă șevalet, la pian ori la masa de 
scris, apeși butoanele și nu te mai ridici. Când cu 
gene obosite sufli noaptea-n lumânare, o faci după 
ce-ai târnosit îndelung hârtia, până la cântatul 
cocoșilor de ziuă.

Poți proceda și altfel: dimineața, un ceas, 
corespondență, apoi, la lucru; după masă, siestă și da 
capo, ca o pompă aspiratoare pentru reglarea fluxului 
freatic. Numai că pompa aspiră, iar dacă debitul se-
mpuținează când atinge nivelul de jos, încetează 
automat și-așteaptă.

Pompa creației nu se oprește, nu așteaptă plinul, 
ca să pornească. Îi dă înainte. Seacă vâna, se golește 
inspirația, pompa sfârâie. Important e să funcționeze, 
să nu deregleze obișnuința, să nu deranjeze 
programul. Stăruința face biruința...

Iertați-mă: eu n-am ajuns să procedez astfel. 
Mult, puțin, am agonisit lucrând pe apucate, după 
împrejurări și pofta inimii. Deși am încercat să mă 
planific, n-am reușit nicio performanță. Ba, mai mult. 
Cu vremea mi-am stabilit un crez – nu o scuză –, am 
adoptat o atitudine: morala ravacului. 

Lași strugurii să dospească-n voie, iar când se 
adună la fund mustul, tragi cepul și, pic, pic, pic, 
aduni licoarea. Vedeți că-i zic „licoare“, nu „zeamă“. 
Pauca sed matura. Iar ca să obții tărie, să știi că 
depinde de soiul ciorchinilor, de dulceața miezului...

Ce nu mi-a plăcut mie a fost să lucrez la 
comandă, cu scadență, sub presiune. Ani de zile însă 
am compus muzică de scenă de pe o zi pe alta și 
muzică de film în contract. Am intrat apoi în zodia 
administrativului și, peste activitatea didactică, am 
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prestat muncă în folosul breslei. Dar, chiar fără 
aceste handicapuri, cred că n-aș fi abordat vreo 
planificare în ritmul creației și n-aș fi ajuns la 
abundență în producție. Nostalgia ravacului mă 
robea și tot printre picături trăgeam cepul. Iată 
pentru ce n-am ajuns să-mi contabilizez lucrările cu 
număr de opusuri. Nu mă scuz, nu m-acuz: așa a 
fost să fie!...

Când, către bătrânețe, am sărit gardul în ograda 
– n-aș zice „a literaturii“, aș zice „a scrisului“, 
termen mai la locul lui –, lucrurile s-au întâmplat 
altfel. Dacă în activitatea componistică n-am ajuns 
la program cotidian, în scris am intrat la stăpân. 
Văzându-mă față-n față cu filele albe ale 
calendarului – pentru că mă ambiționez să-mi scriu 
jurnalul –, am înțeles că am obligația să le umplu 
una câte una, nulla dies sine linea.

 
 NOTE
                    

1. Paul Călinescu (1902-2000) – regizor de 
film, activitate didactică universitară.

2. Iosif Viorel Conta (1924-2006) – dirijor și 
profesor.

3. Filmul documentar Grădinile Capitalei 
(1944)

4. Între anii 1941-1947, Ion Dumitrescu a fost 
dirijor și compozitor la Teatrul Național din 
București. A scris muzica pentru mai mult de 60 de 
piese de teatru.

5. Paul Constantinescu (1909-1963) – 
compozitor, profesor la Conservatorul din 
București, membru corespondent al Academiei 
Române.

6. Aurel Munteanu – actor al Teatrului 
Național din București.

7. Unchiașul Sărăcilă de Alexandru 
Macedonski (1944).

8. Sonia Cluceru (1892-1955) – actriță a 
Teatrului Național din București. Roluri remarcabile 

în comedia de moravuri.
9. Marioara Zimniceanu – actriță a Teatrului 

Național din București.
10. Iris Barbura (1912-1969, S.U.A.) – 

dansatoare, coregrafă și pedagog. A fost angajată a 
Teatrului Național din București.

11. Vera Proca-Ciortea (1915-2002)– 
dansatoare, coregrafă și pedagog. Soția 
compozitorului Tudor Ciortea.

12. Oleg Danovski (1917, Ucraina – 1996) – 
balerin, coregraf și pedagog. Unul dintre fondatorii 
artei dansului din România.

13. Floria Capsali (1900-1982) – balerină, 
coregrafă și maestră de balet la Opera Națională din 
București. Fondatoare a Liceului de Coregrafie din 
București.

14. Victor Eftimiu (1889-1972) – scriitor, 
academician.

15. În acei ani, după bombardamentul care a 
distrus clădirea Teatrului Național, instituția juca la 
Sala Liceului Sfântu Sava.

16. Dumitru Capoianu (1929-2012) – 
compozitor.

17. „Mărăcinul“ (1953) – cor mixt, versuri de 
Dumitru Corbea.

18. Liviu Ciulei (1923-2011, Germania) – 
regizor, actor, arhitect-scenograf. Membru 
corespondent al Academiei Române.

19. Constantin Brăiloiu (1893-1958, Elveția) – 
etnomuzicolog, compozitor, critic muzical, profesor 
la Conservatorul din București. Membru 
corespondent al Academiei Române.

20. Harry Brauner (1908-1988) – 
etnomuzicolog, compozitor, profesor.

Text stabilit și note: 
dr. Ilinca DUMITRESCU
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Continuare din numărul anterior
        Vol. VI

În ianuarie 1924, la Sinaia: „Cella m-a însoțit și nu există o 
altă companie mai bună decât ea. Deși lumea încearcă să 
protesteze împotriva prieteniei noastre, din cauza moravurilor 
sale boeme, toți cad pradă farmecului, simplității și talentului său 
când se află aici și, în plus, ea este o companie deosebit de 
amuzantă și se bucură atât de profund de toate lucrurile. Dintre 
toți prietenii mei, Cella este prietena cea mai bună, care nu se 
compară cu nimeni. Chiar mult iubita și severa mea bătrână Mamă 
fusese cu totul fascinată de ea, în anul când am dus-o la Tegernsee.” 
(Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. VI, București, Editura Historia, 
2008, p. 17). Și, în următoarele zile: „După cină, am aprins pomul 
nostru de Crăciun din hol, am stins luminile, și Cella ne-a cântat 
divin, umplând cu armonie întreaga casă.” (Idem, p. 18). Sau: „Am avut 
o plimbare foarte alertă. După aceea, am stat în hol, lângă foc, și 
Cella a cântat divin. Ea a cântat și după prânz.” (Idem, p. 19). Apoi: 
„Noaptea a nins, așa încât totul este acum curat și alb. Cella și cu 
mine am făcut o lungă plimbare cu sania prin pădurea pustie. Totul 

era moale și misterios, învăluit în cea mai adâncă și albă zăpadă, fiecare colțișor liniștit, fiecare sunet înăbușit. 
A fost frumos și Cella a fost cu adevărat persoana care să se bucure de aceasta. Ea răspunde ca un instrument la 
fiecare Stimmung.” (Idem, p. 19).

Începutul anului 1924 a fost singura perioadă din an în care cele două prietene au fost împreună. 
Ulterior, Regina Maria a fost angrenată în călătorii europene sau în țară. În 9 octombrie 1924 a descoperit acel 
minunat loc de la Balcic, pe care și l-a dorit cu ardoare și unde a construit în anii următori o reședință în care i-a 
rămas (la propriu!) inima. 

Cella Delavrancea s-a aflat primăvara la Paris, frecventând unele dintre cele mai elevate medii culturale 
ale timpului. În noiembrie, artista s-a căsătorit cu Filip Lahovary, la Râmnicu Vâlcea.
 

Vol. VII

În ianuarie 1925, la Cotroceni, din nou, împreună: „La cină, Sophie a Albaniei și Cella care ne-a cântat 
minunat.” (Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. VII, București, Editura Historia, 2008, p. 19). A doua zi: „Cella a 
venit la ceai și să-i citesc. Ce minunată companie este ea.” (Idem, p. 19). După câteva zile: „Am făcut un tur în 
jurul grădinii, am făcut o vizită la serele mele în care majoritatea florilor răsar frumos. Am avut timp să scriu, și 
a venit Cella pentru o lectură din Crowned Queens.” (Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. VII, București, 
Editura Historia, 2008, p. 24). A urmat și momentul muzical din 21 ianuarie: „Serata noastră a fost un succes; 
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muzica a fost excelentă, nu prea lungă, variată, și lumea a fost încântată să fie acolo. Bufetul a fost delicios. La 
început, am avut cuartetul Regina Maria apoi o doamnă germană care a avut poate cea mai înaltă voce 
cunoscută, ca de pasăre, după care a urmat draga Cella și la urmă Stroescu care de fiecare dată îi încântă pe toți 
pentru că, realmente, cântă absolut minunat.” (Idem, p. 25). Ultimele întâlniri, în luna ianuarie: „După ceai, i-am 
citit Cellei care, din păcate, pleacă la Paris. Ea pare, cu adevărat, fericită cu Philip al ei și mai puțin boemă.”  
(Idem, p. 32). Și: „După cină, a venit Cella să-i citesc sfârșitul de la Crowned Queens. Ea vrea să o traducă în 
franceză.” (Idem, p, 32).

21 mai 1925: „M-am întors, în final, târziu pentru cină, dar cu sentimentul satisfacției că am avut o 
întreagă după-amiază plăcută. Am găsit-o pe draga Cella cu Majestatea Sa. Ea tocmai se înapoiase de la Paris. 
Am petrecut seara împreună. Ea traduce Regine Încoronate în franceză.” (Idem, p. 134). Mai târziu, în iunie, la 
Sinaia: „Am sosit într-o Sinaia rece și ploioasă dar cu o casă caldă și primitoare și fețe bucuroase că m-am 
întors. Am adus-o pe Cella cu mine. Majestatea Sa o place la fel de mult ca mine.” (Idem, p. 154). A doua zi: „Am 
lucrat la corectura primelor capitole din Regine Încoronate, astfel încât Cella să poată să le traducă în franceză, 
o muncă ce-i place atât de mult. I-am mai citit ei și câteva din noile părți.” (Idem, p. 154). Și, un adevărat portret 
al Cellei Delavrancea: „Majestății Sale îi place să o aibă pe Cella aici. Dintre toate prietenele mele, ea este 
poate cea mai bună companie. Atât de inteligentă, de amuzantă, de talentată în toate privințele, 
înțelegătoare și extrem de modestă, fără să se agite, să se necăjească, să iasă în evidență, o ființă absolut 
naturală.” (Idem, p. 154). O mărturisire repetată în zilele următoare: „Mai târziu am lucrat, din nou, cu Cella la 
traducerea (lucrării) Regine Încoronate. O iubesc pe Cella. Este o companie perfectă.” (Idem, p. 155). Sau: „Am 
lucrat puțin cu Cella. O iubesc mult pe Cella.” (Idem, p. 156).

Toamna, în noiembrie, continuând munca în echipă: „Am petrecut întreaga după-amiază până la vremea 
cinei cu Cella, citind traducerea ei pentru Crowned Queens.” (Idem, p. 321). Sau: „Timp de lucru cu Cella, căreia 
îi citesc începutul de la Măști ca să văd cum îi place. Ea a fost foarte interesată și îi place forma pe care am 
ales-o.” (Idem, p. 331). Din păcate, sfârșitul anului 1925 a adus o grea lovitură pentru Regele Ferdinand și Regina 
Maria: a doua dezertare a fiului lor Carol.

 
  Vol. VIII

Consecințele acelui act sunt consemnate de Regina Maria în jurnalul său. 1926, ianuarie, la Cotroceni: 
„Mai târziu, seara, a venit Cella la mine. Foarte tristă, dar foarte rezonabilă și teribil de indignată de mizeria 
politică care se petrece în jurul acestui lucru. Argetoianu i-a spus cu cinism soțului ei, Philip Lahovary, că el 
cunoaște perfect persoanele aflate în cauză și că nu era nimic de făcut, dar că a fost terenul propice pe care să se 
construiască o polemică politică care să-l lovească pe Brătianu! Cella ne-a cântat puțin în noua încăpere, astfel 
încât am putut aprecia acustica. Era minunată. Cu puțin efort, întreaga cameră are rezonanță. Cella este o 
prietenă absolut sinceră și minunată.” (Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. VIII, București, Editura Cognitia, 
2010, p. 19). După două săptămâni: „Cella a venit cu patru muzicieni ca să cânte cvintetul lui Frank, marea mea 
iubire. A sunat ca o orchestră în frumoasa noastră cameră nouă.” (Idem, p. 31). 
În februarie: „Mai târziu, seara, a venit Cella cu soțul ei Philip Lahovary și foarte bătrânul lui frate Cons. El 
este cu douăzeci de ani mai mare decât Philip și a trăit aproape tot timpul în străinătate. (…) După cină, i-am 
citit Cellei un timp mai îndelungat. Este foarte interesată de Măști. (Idem, p. 55/56). Și o nouă întâlnire muzicală, 
tot în februarie: „Seara am avut un mic party, ca să-i invităm pe drăguții prieteni americani ai soților Damen. 
Cella a cântat, cu un cvartet, o frumoasă piesă de Fauré  și după aceea a dansat domnișoara Manolescu.” (Idem, 
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p. 57/58).
La începutul lui martie, în ziua aleasă de Regina Maria ca baba sa, nota: „Mai târziu a venit Cella să 

citească și să traducă cu mine din Crowned Queens. Ea a cinat cu noi în camera Majestății Sale care, în afară de 
alte lucruri, are și un gramofon de care este foarte mândru, și noi am ascultat niște plăci excelente, un Caruso. 
Când te gândești că, deși el este deja de cinci ani în mormânt, noi încă putem sta să ne bucurăm de minunata lui 
voce! Am citit cu Cella până la ora 12.” (Idem, p. 75). Spre sfârșitul lunii, după agitația politică a acelor zile: 
„Cella a venit la ora 7. Ea, spre deosebire de alții, era bucuroasă că era Averescu, considerând aceasta ca fiind 
cea mai bună soluție.” (Idem, p. 97). În 24 aprilie, un respiro împreună, la Copăceni: „După-amiază am plecat la 
Copăceni, luându-i cu mine pe Cella și Alice cu soțul.” (Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. VIII, București, 
Editura Cognitia, 2010, p. 128). În mai, la Cotroceni, un dineu diplomatic „urmat de muzică și mulți alți oameni. A 
fost o reușită perfectă, muzică bună, masa frumos aranjată de Rephuhn, nu prea multă lume. Cella a cântat, cu 
alți trei, frumosul cvartet de Fauré.” (Idem, p. 139). În iunie, din nou, la Copăceni: „După prânz, nesfârșit de mulți 
oameni și probleme de rezolvat, dar am plecat cam pe la ora 4 cu Cella și soțul ei la Copăceni, unde am petrecut 
o încântătoare după-amiază. Philip s-a bucurat profund pentru tot.” (Idem, p. 179). Peste câteva zile: „După-
amiază, m-am dus cu Cella și Philip la Copăceni și am petrecut acolo câteva ore încântătoare umblând printre 
flori și lenevind plăcut, bucurându-ne intens de liniștea de la țară. Aerul era plin de parfumul teilor.” (Idem, p. 
189). Acesta era genul de evadare la care recurgea Regina Maria având-o de multe ori ca parteneră pe Cella 
Delavrancea. „După prânz, am vizitat, cu Cella, atelierul lui Verona, în drumul nostru spre Copăceni” (Idem, p. 
196).

În septembrie 1926, Regina Maria a petrecut câteva zile la Măldărăști, la cula lui I. Gh. Duca, acolo 
unde mai fusese oaspete. Una dintre destinațiile preferate, Mânăstirea Horezu: „M-am dus la frumoasa bolniță, 
pe colina căreia aș face una din cele mai frumoase grădini ale mele, apoi în jur, pe poteca din pădure spre Sf. 
Apostol și la crucea pe care am pus-o ca un semn pentru locul în care mi-ar plăcea să fiu înmormântată într-o 
zi, loc care arată ca în Anglia, în care se întâlnește răsăritul cu apusul.” (Idem, p. 295). Firește, întâlnirea cu Cella 
Delavrancea, pe acele meleaguri, era inevitabilă: „Cella era acolo când ne-am înapoiat și a rămas la cină. Philip 
are o casă nu departe de aici. Mâine ne ducem acolo să luăm ceaiul cu ei. Este întotdeauna o plăcere să o văd pe 
Cella. Maiestatea Sa i-a invitat pe ea și pe Philip la o excursie pe Dunăre. Ei vor fi un cuplu încântător de avut 
la bord.” (Idem, p. 296). În 28 septembrie, la Slăvitești „la casa lui Philip și a Cellei, tocmai când soarele asfințea. 
Cella ne-a oferit un ceai excelent. Cele două surori ale sale erau acolo, precum și bătrânul Lahovary. Casa nu 
era frumoasă, da plăcută, deși nu era bine amplasată, așa cum sunt multe dintre casele românești. Cella, firește, 
era încântătoare, veselă, caldă, amuzantă. Au fost trei sferturi de oră plăcute pe care le-am petrecut acolo și ne-
am înapoiat acasă, pe înserat, oprind aproape pe întuneric la o altă biserică preferată, care are o minunată friză, 
cu regi misterioși dansând, pictată de jur împrejurul exteriorului, sub acoperiș, și unde se află o cruce veche de 
piatră, înaltă, cu o piatră funerară deasupra, frumos sculptată. Sper să duc această cruce la Tenha Yuvah.” (Idem, 
p. 298). 

În toamna anului 1926, Regina Maria întreprinde acel memorabil turneu în Statele Unite ale Americii și 
Canada. S-a întors în țară, mai devreme decât era programat, motivul fiind deteriorarea alarmantă a stării 
Regelui Ferdinand. Prietenia Cellei Delavrancea va  conta în conjunctura nefericită a acelui timp. Decembrie 
1926: „Sărmana Lisabeta! Îmi dau seama că nevoia ei este extremă și totuși să i-o satisfaci și să dezlegi 
nodurile va fi o problemă pe care doar un adevărat psiholog o poate face. Necesită o artă reală. (…) Trebuie să 
vorbesc cu Cella, în privința ei, să încerce să ajute. Cred că o poate face mai bine decât mine.” (Regina Maria a 
României, Însemnări zilnice, vol. VIII, București, Editura Cognitia, 2010, p. 443). A doua zi: „Cella a venit să mă vadă și 
după aceea ne-am dus împreună la Lisabeta, unde ne-a însoțit și Philip.” (Idem, p. 444). În 20 decembrie: „La 
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cină, Cella și o bună convorbire cu ea după aceea. Lisabeta este foarte drăguță. N-am văzut-o niciodată mai 
drăguță, mai naturală sau mai prietenoasă ca acum.” (Idem, p. 454). Și, peste două zile: „Am avut o dimineață 
agitată cu multă lume care voia să mă vadă, între care Cella, care merge cu mesaje de la mine la Goga, căruia i-
am spus că a făcut greșeli tratând cu Partidul Țărănesc al lui Maniu, în legătură cu fuziunea lor.” (Idem, p. 455). În 
ultima seară a anului 1926, Regina Maria a aflat rezultatul examenului medical la care a fost supus Regele 
Ferdinand, tumora sa progresând. „Pare prea crud. Orice altă boală! Dar de ce tocmai aceasta?” (Idem, p. 464).  
Regina nu bănuia că, peste unsprezece ani și jumătate, va fi răpusă de aceeași necruțătoare maladie!

Vol. IX

Început de ianuarie 1927, la Cotroceni: „Cella ne-a cântat. Noua încăpere, deosebit de spațioasă, a fost 
foarte apreciată de toți.” (Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. IX, București, Editura Polirom, 2012, p. 8). După 
câteva zile: „Spre seară, a venit Cella și am stat mult de vorbă. Dintre toate prietenele mele, ea este cea cu 
care îmi place cel mai mult să fiu. Este inteligentă, are o gândire independentă, plină de Geműt (n.a. 
sentiment, suflet) și căldură și, în plus, este extrem de amuzantă, pe lângă faptul că este o artistă 
excelentă. Nu cere niciodată nimic, nu pare a avea vreodată nevoie de ceva din partea cuiva, fiind pe 
deplin mulțumită cu ceea ce are.” (Idem, p. 24). Este o perioadă grea, marcată de  suferința Regelui Ferdinand. 
„Lucru rar, m-am dus să cinez cu Maruca la ora 9, doar ea, eu și Cella, apoi au venit fratele lui Goga cu soția, 
precum și Mic Catargi și soții Poulet.” (Idem, p. 29). 

Cella Delavrancea este o prezență benefică în familia regală: „La 6, Cella a venit la mine și a rămas la 
cina pe care am luat-o toți trei, lângă patul Maiestății Sale.” (Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. IX, 
București, Editura Polirom, 2012, p. 37). În februarie: „După cină, au venit Cella și Philip să asculte la gramofonul 
nostru, pe care l-am dus jos, în camera cea mare. Cella este entuziasmată de perfecțiunea acestui aparat. 
Maiestatea Sa o iubește pe Cella și o duc întotdeauna la el. este o prietenă sigură și afectuoasă.” (Idem, p. 48).  
Sau: „Nu m-am simțit foarte bine toată seara. Barbu a venit după ceai și Cella la cina pe care Maiestatea Sa a 
luat-o cu noi;” (Idem, p. 54). În altă seară: „După cină, puțină muzică la Cella, cu câțiva oameni drăguți. A cântat 
și Cella, împreună cu alți doi. M-am bucurat de toate acestea cu calm și în tihnă.” (Idem, p. 60). Uneori, întâlniri 
de zi: „Dejunul, jos, cu Sitta, Minny și Cella, care ne-a făcut să râdem. Are un mod atât de amuzant de a se 
exprima.” (Idem, p. 65). 
 În martie, dincolo de toate frământările, Regina Maria nota: „Am avut totuși o mică serată foarte reușită, 
cu muzică, la 6, în noile încăperi. Cella a cântat la pian și doamna Stern – solo voce, apoi o anumită doamnă 
Ghibu, o transilvăneancă, a interpretat minunat niște cântece românești.” (Idem, p. 85).  Altă dată: „În timp ce 
eram plecate, la Maiestatea Sa a venit mai întâi Cella, care a mers cu el în grădină (a luat masa de prânz cu noi) 
și apoi a sosit Titi, la ceai.” (Idem, p. 92). Uneori, se vedeau în afara Bucureștiului: „Mi-am petrecut după-amiaza 
la Copăceni cu Cella, Ileana și Nicky. (…) Cella este un companion perfect și nu ne-am întors decât pe la ora 
7.” (Idem, p. 96/97). În aprilie, temerile legate de viața Regelui Ferdinand se reflectă în paginile Reginei Maria: „ 
A fost o noapte îngrozitoare. Nu cred că a avut cinci minute de somn adevărat. (…) Din când în când, am ieșit 
în grădină în timpul dimineții împreună cu Mignon și după-amiază cu Cella, care vine zilnic să afle vești.” 
(Idem, p. 108/109). În mai, erau și zile mai bune: „Eu și Cella ne-am dus la Copăceni, unde era foarte frumos. A 
plouat tot drumul, dar acolo, nici-o picătură, deși părea că va ploua. Am umblat peste tot. A fost extrem de 
încântător.” (Idem, p. 150).

Cella Delavrancea se dovedea, în permanență, prietenul potrivit: (…) „Cella a făcut cea mai bună 
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propagandă pe lângă Maiestatea Sa;” (Idem, p. 163). Evadau, împreună, la Copăceni: „Mi-am pus în ordine 
hârtiile și apoi m-am dus la Copăceni cu Gretchen și Cella, în pofida ploii.” (Idem, p. 167). În iunie: „Cella și cu 
mine am luat prânzul sus, cu Maiestatea Sa, care, de fapt, a încercat să mănânce o bucățică de păstrăv și a 
ciugulit o felie de brânză, dar fără prea mult succes.” (Idem, p. 189). În iulie, o schimbare de decor, la munte: „Am 
văzut-o pe Cella pentru o clipă. Filip al ei se simte din nou bine. I-am invitat să meargă cu mine la Bran.” 
(Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. IX, București, Editura Polirom, 2012, p. 222).  A doua zi: „Lui Filip și Cellei 
le-a plăcut totul, fiindcă ea nu a mai fost aici de câțiva ani și de atunci s-au făcut îmbunătățiri.” (Idem, p. 223). 
Întorși la Sinaia, unde starea Regelui se agrava: „Cella a venit în camera Maiestății Sale pentru o ceașcă de ceai. 
El a fost amabil și a încercat să participe întrucâtva la conversația noastră.” (Idem, p. 224). Erau împreună, ca într-
o familie mai mare: „După prânz am pus un mic concert la gramofonul meu pentru Cella și Filip, iar  după ceai 
ne-am dus cu mașina să o vedem pe Martha, care încă este bolnavă la pat” (Idem, p. 225).

În 19 iulie 1927, Regele Ferdinand se stinge în brațele Reginei Maria, la Sinaia. De-abia în luna 
septembrie Cella Delavrancea reapare în jurnalul reginei. Pentru prima dată se află amândouă la Balcic. 10 
septembrie 1927: „Am fost să mă scald în mare devreme, ca să mă pot îmbrăca și să fiu gata când vine Cella. 
Soarele ieșise triumfător și era frumos pentru sosirea ei și pentru primele impresii asupra locului, care, desigur, 
a extaziat-o. Am fost fericite să ne vedem. Cella știe ca nimeni altcineva cum să aprecieze ceva. Am dus-o și la 
Mavi Dalga înainte de prânz.” (Idem, p. 300). Era încă timpul băilor în mare, al Balcicului de vacanță. Au fost și 
momente de tensiune: „Ei bine, am avut o noapte îngrozitoare! Nici urmă de Ileana! Cella, Brătienii, Barbu, 
Mimarr și eu am trecut printr-o groaznică agonie și doar pe la 3 am auzit, în final, printr-o comunicare radio de 
la Constanța, că Ileana și însoțitorii ei erau la Cavarna, pe un vas german! Prin ce am trecut noi nu se poate 
imagina! A fost una din acele nopți în care vezi cum îți albește părul…” (Idem, p. 305). Firește, timpul petrecut 
împreună trece repede: „Cella este o companie foarte plăcută, dar ne părăsește duminică seara” (…) (Idem, p. 
308). Se mai profită încă de binefacerile locului: „Însă marea, deși învolburată și chinuită de valuri, era minunat 
de caldă. Eu, Mimarr și Cella ne-am bălăcit în ea cu încântare.” (Idem, p.310).  Dar vine și clipa despărțirii: 
„Lisabeta și Cella au plecat la scurt timp după prânz, Cella cu infinite regrete, pentru că realmente se simțise ca 
acasă la Tenha Yuvah, iubindu-l cu fiecare fibră a naturii sale sensibile și vibrante de artist.” (Idem, p. 310). 

Regina Maria rămâne la Balcic până la sfârșitul lunii septembrie. Simte absența prietenei sale: „Îmi 
lipsește și Cella cea plină de ardoare și atât de încântătoare.” (Idem, p. 313). După o lună petrecută departe de acel 
minunat loc, Regina Maria revine la Balcic, în 1 noiembrie. Va căuta soluții pentru a avea în vecinătate câteva 
dintre prietene, între care și Cella Delavrancea: „Aici voi putea face o mică grădină minunată când le voi fi 
terminat pe celelalte. Știu deja ce voi face. Am găsit dincolo de acesta exact ceea ce căutam pentru Cella și 
Elena.” (Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. IX, București, Editura Polirom, 2012, p. 364).
Spre sfârșit de noiembrie, din nou împreună, la București: „Cella a venit la cină. După aceea am avut discuții 
triste. Se pare că lumea nu este bună cu mine. Ea spune că sunt prea puțin văzută în public. Les absents ont 
toujours tort - și totuși cum pot fi văzută în timpul doliului? Cum pot să mă manifest într-un mod care să placă 
ochilor publicului?” (Idem, p. 398). În decembrie: „Cella a fost foarte liniștitoare. Îmi face întotdeauna bine și 
este, dintre toate prietenele mele, cea cu care sunt în totală armonie. Am reținut-o să cineze cu familia și am 
văzut cea de-a doua parte a minunatului film despre Napoleon.” (Idem, p. 407). Și toate continuă, pe același făgaș: 
„Dejunul doar cu fetele mele. Ceai cu Sitta și Cella , care a venit să ne cânte puțin. (…) Am luat-o cu mine 
acasă pe Cella. Am studiat diferite forme de arhitectură și planuri pentru viitoarea ei căsuță de la Balcic, pe 
bucata de teren pe care i-am dat-o eu. (…) Îmi place compania Cellei. Este întotdeauna înviorătoare, 
liniștitoare, plină de farmec și interesantă. Cella este o persoană cu suflet bun, originală, altruistă. 
Conversația sa este stimulatoare și legătura deosebită dintre noi se datorează naturaleței sale absolute și 
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atitudinii ei generoase. Nu dezamăgește niciodată pe nimeni. ” (Idem, p. 410/411). Preocupările lor comune 
erau diverse: „Mai târziu a venit Cella, cu o excelentă traducere a articolului meu despre Tenha Yuvah pentru 
cartea lui Mehedinți. A rămas la cină și, după aceea, eu i-am citit ei și ea mie.” (Idem, p. 414). Inevitabil, o nouă 
despărțire se prefigurează la finele anului 1927: „Philip Lahovary, soțul Cellei, a venit după prânz să mă vadă. 
Am vorbit mult. Din păcate, ei pleacă amândoi la Paris pentru două luni. Îmi va lipsi Cella.” (Idem, p. 417). Cele 
două prietene se revăd fie pentru o lectură, fie pentru întâlniri la pomul de Crăciun, apoi: „Cella pleacă 
poimâine.” (Idem, p. 423).

Anul se încheie trist pentru Regina Maria care mai pierduse un prieten devotat, Ionel Brătianu. Ultima 
seară: „N-am vrut să am companie pentru trecerea în Noul An, așa că m-am despărțit de toți la ora 11.” (Idem, p 
440).
 

Vol. X
 

Anul 1928, un an greu pentru Regina Maria care și-a purtat doliul, evitând aparițiile în public, dornică să-
și desăvârșească domeniul de la Balcic, dar și celelalte reședințe care purtau amprenta sa personală. În iunie, o 
revede pe Cella Delavrancea, la Cotroceni: „Barbu a petrecut jumătate de după-amiază cu mine, iar Cella, care 
s-a întors din Egipt, a stat cu mine cealaltă jumătate. A fost încântătoare și și-a povestit minunat impresiile.” 
(Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. X, București, Editura Polirom, 2013, p. 220). În octombrie: „Cella vine cu 
mine la Balcic.” (Idem, p. 353). Vor fi împreună, câteva zile, în paradisul Reginei Maria, la Tenha Yuvah. 9 
octombrie: „Ceai în balcon, apoi m-am plimbat cu Cella până la venirea nopții. Cella este entuziasmată de tot 
ce am făcut. Mica Stella Maria se ridică deja, remarcându-se deasupra lucrurilor care o înconjoară.” (Idem, p. 
358). A doua zi: „Majoritatea celor din grupul nostru au plecat pentru o excursie de o zi la Adamclisi. Am ținut-o 
pe Cella cu mine. A fost o zi frumoasă și ne-am plimbat, dar nu m-am simțit în apele mele. (…) Am urcat în 
camera mea și am reușit să-i citesc puțin Cellei.” (Idem, p. 359). Această plăcere, a lecturii împreună, a continuat 
după depășirea puseului de răceală: „I-am citit Cellei până la vremea ceaiului, apoi am fost până la lăsarea serii 
să culeg niște minunate crizanteme galbene-ruginii. (…) Apoi i-am citit din nou Cellei până la vremea cinei, pe 
care am luat-o în pat. Am avut vocea răgușită și am tușit din când în când. Am reușit însă să citesc mult.” (Idem, 
p. 362). 13 octombrie: „Cella și Symki au plecat după dejun. A fost o dimineață superbă. M-am plimbat cu Cella, 
cu picioarele încă grele, la fel și respirația, nefiind complet refăcută. Apoi i-am citit. Este foarte interesată de 
memoriile mele. E minunat să-i citești Cellei, care este atât de înțelegătoare, atât de atentă, atât de interesată de 
fiecare nuanță a sentimentelor. Masa de prânz și după aceea au plecat. (Idem, p. 363).” S-au revăzut, la începutul 
lunii noiembrie, la Cotroceni: „Cella a venit la micul dejun.” (…) „Apoi am luat micul dejun cu Ileana, Nicky și 
Cella, în timp ce doamnele mele de onoare au rămas să stea de vorbă.” (Idem, p. 382). În decembrie, Regina 
Maria nota: „De asemenea, o interesantă scrisoare de la Cella.” (Idem, p. 427). În ultima zi a anului, regina a fost 
răpusă de răceală, fiind nevoită să se îngrijească.
 

În așteptarea următoarelor volume din Însemnările zilnice ale Reginei Maria a României, am adus acest 
omagiu celor două prietene care s-au despărțit în 18 iulie 1938, când inima reginei noastre a încetat să bată. 
Cella Delavrancea a străbătut timpul și timpurile, părând că deține secretul tinereții fără bătrânețe. S-a stins la 9 
august 1991, la vârsta de 104 ani, lăsând o prețioasă amprentă artistică în cultura românească.
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A plecat la vremea cireşelor coapte. Mi-am dat 
seama de asta când le-am văzut sclipind în farfurii 
pe masa de praznic. Praznic zic, şi nu parastas. 
Fiindcă Tudor s-a retras discret şi decent, aşa cum a 
şi trăit, cu un zâmbet extatic pe chip, un zâmbet care 
pentru mine n-a fost decât un déjà vu. Cu aceeaşi 
lumină de bucurie supralumească a plecat şi 
Alexandru Nancu, în februarie 2013.

Praznic funerar şi nu tocmai. Mai degrabă 
întâlnirea în numele şi spre celebrarea lui Tudor 
Popescu, pe care a evitat-o, pe cât i-a stat în putinţă, 
tot timpul, cât a fost printre noi. Se sfia să iasă în 
vreun fel în evidenţă, deşi n-avea nici o şansă să 
treacă neobservat. Foştii lui ucenici şi-au amintit, 
duminică, la praznic, câteva momente memorabile 
cu maestrul lor. Refuzându-mi sistematic şi într-un 
fel care reteza de la rădăcină orice insistenţă 
participarea la o emisiune, fie ea şi de radio, ori de 
câte ori am avut prilejul să intervievez vreun elev 
de-al lui, am insistat asupra portretului pe care 
invitatul meu putea să i-l facă lui Tudor Popescu. Ca 

o compensaţie. El n-a ştiut niciodată asta. Aşa cred. 
Acum aş vrea să nu se mai împotrivească dorinţei 
mele de a-l reda lumii culturale al cărei strălucit 
exponent a fost. Eu îi datorez enorm şi singurul lucru 
pe care-l pot face, cu ajutorul lui Dumnezeu, e să nu-l 
las pradă uitării. Fiindcă a uita e cel mai la îndemâna 
noastră.

Din ce în ce mai bine înţeleg că noi, cu toţii, fără 
să conştientizăm, funcţionăm într-o reţea subtilă: cei 
plecaţi cu cei rămaşi, lumea de aici cu lumea de 
dincolo, care nu pare să fie foarte departe, ci doar 
dincolo de o perdea diafană, pe care n-o putem 
percepe. Şi mai înţeleg că toate, dar absolut toate sunt 
rânduite de sus. Numai să vrei să vezi. Acum ştiu că 
Dumnezeu ne-a legat tainic şi lucrător de bisericuţa de 
la Pietrari-Angheleşti, punându-ne să călătorim, în 
nava ei, spre Împărăţia nepieritoare. 

Cam tot pe la vremea cireşelor, acum cinci ani, 
Tudor Popescu primea să termine ce nu reuşise 
Alexandru Nancu: reintegrarea celor două timpane cu 
frescă în mica biserică de lemn relocată la Muzeul 
Satului Vâlcean de la Bujoreni şi restaurată mai mult 
decât cu dragoste, restaurată chiar cu preţul vieţii. 
Primea simplu, fără multe comentarii, înţelegând şi 
asumându-şi dificultatea lucrului început de alţii şi a 
găsirii unei soluţii tehnice profesioniste, pentru ca cele 
două fresce să revină în interiorul lăcaşului, restaurate 
cum se cuvine. Problemă aparent insurmontabilă, ce 
tărăgănase finalizarea lucrării şi pricinuise plecarea cu 
sufletul neîmpăcat a lui Alexandru, salvatorul ei. Am 
regretat că nu-l întâlniserăm la timp pe Tudor 
Popescu, pentru a fi lucrat cu el de la bun început. Dar 
aşa a fost să fie. Tot la praznic, Peti Velici mi-a 
povestit cum îl îndemna Tudor la lucru, spunându-i să 
facă azi ce trebuie făcut, că mâine poate nu vor mai fi. 

Lui Tudor Popescu, spre neuitare

sursa foto: UAP Vâlcea
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Nu ştiu cum arătam eu acum cinci ani, când 
încercam să mă ţin tare şi să fac orice ca bisericuţa 
să fie gata de resfinţire. Dar îl simţeam pe Tudor cu 
totul empatic, chiar dacă nu lăsa nimic la vedere. 
Uneori mă trata chiar cu un fel de duritate, pentru 
ca apoi să-i pară rău şi să încerce să mă mângâie 
vorbindu-mi despre Alexandru, pe care-l cunoscuse 
mai degrabă din vedere şi prin munca pe care o 
depunea fără cârtire. De nu ştiu câte ori venit de la 
spital, de la citostatice, direct la lucru. Şi nu s-a 
plâns. O singură dată şi-a dat pe faţă supărarea. Era 
30 august, Sfântul Alexandru, şi nu reuşise, aşa 
cum îşi propusese, să aducă şi al doilea timpan în 
biserică, chiar în ziua aceea. În felul ăsta încerca să 
mă mângâie. Iar eu când ajungeam la Bujoreni, aşa 
îi salutam pe toţi trei, Tudor Popescu, Velici Peti şi 
Augustin Cantea: „Binecuvântate să vă fie 
mâinile!”. 

Când pregăteam câte o gustare, la ora 
prânzului, şi îi chemam în casa construită de 
Alexandru Nancu la Muzeul Satului Vâlcean, 
Tudor pleca. Mă duceam după el să-l mai invit o 
dată. Îmi spunea, invariabil, că trebuie să se sature 
ceilalţi şi, dacă va mai rămâne ceva, va mânca şi el. 
Era de neclintit. Se refugia în biserică, pentru ca să 
nu-i tulbure de la masă pe colegii lui. Asta n-am s-o 
uit niciodată, pentru că aşa ceva nici nu credeam că 
poate fi cu putinţă.

Un prieten drag, plecat şi el în marea 
călătorie, când îi povesteam acum cinci ani cum mă 
ajută colegii de la Vâlcea să termin bisericuţa şi 
cum mă sprijină ca să nu mă prăbuşesc, mi-a spus 
odată grav, cu tonul că primise chiar atunci, pe loc, 
un fel de revelaţie: „Ştii ce sunt toţi aceştia? 
Soldaţii lui Dumnezeu, asta sunt!”

Teodor Stratilat a fost soldat în armata romană, 
un sfânt militar, martirizat prin decapitare în cetatea 
Heracleea de la Marea Neagră, după ce fusese mai 
întâi torturat cumplit, crucificat şi salvat în ultima 
clipă de la moarte de îngerul lui Dumnezeu. Sfântul 
Mare Mucenic Teodor Stratilat a cerut ca trupul să-i 
fie îngropat în locul natal, la Evhaita din Pont, Asia 
Mică. Şi-a înscris numele în calendar pe 8 februarie, 
ziua când şi Alexandru a adormit cu trupul. Vineri, 8 
iunie 2018, la câteva ceasuri după mirarea mea că iar 
e 8 şi vineri, exact ca în ziua plecării lui Alexandru, 
am primit vestea că Tudor şi-a luat şi el rămas bun 
de la lumea aceasta. Abia câteva zile mai târziu m-a 
îndemnat gândul să mă uit în calendar, ca să 
descopăr că 8 iunie e ziua când se prăznuieşte 
mutarea sfintelor moaşte ale lui Teodor Stratilat în 
Evhaita Pontului. Teodor, Tudor... Iar în 10 iunie, 
ziua îngropării lui Tudor Popescu, se prăznuieşte un 
sfânt mucenic Alexandru. 

Aş putea cumva să mă mai îndoiesc că ei doi, 
Alexandru şi Tudor, s-au întâlnit acolo pentru că 
rataseră întâlnirea aici? Dar numai asta să fie? 
Dumnezeu ne dă semne că-i cheamă pe aleşii Săi, 
unul câte unul. Şi înţeleg că oricâte păcate ar fi avut 
ca oameni, smerirea lor adevărată şi profundă, ca şi 
jertfelnicia lor neostentativă i-au fost bineplăcute 
Tatălui ceresc care i-a primit la sânul Lui. Părticică 
din moaştele Stratilatului se află în catedrala 
Arhiepiscopiei Râmnicului, peste drum de casa lui 
Tudor. 

Tudor Emanuel. Abia de pe crucea lui i-am 
aflat şi al doilea nume. Emanuel. Cu noi este 
Dumnezeu.

 
 

 Luiza BARCAN, critic de artă
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  În anul fondării României Mari, când şi 
ţinutul Basarabiei intra între graniţele fireşti ale 
ţării, venea pe lume, la Chişinău, Lidia Mandici, 
fiica lui Constantin şi a Anei, adică viitoarea 
pictoriţă Lidia Nancuischi. Aniversăm, aşadar, în 
2018, centenarul Marii Uniri, dar şi centenarul unei 
artiste născute în Basarabia şi care din anii ’40 ai 
secolului trecut şi până pe 25 septembrie 2003, când 
s-a mutat la cele veşnice, a trăit la Bucureşti.

Coincidenţa acestor date istorice, precum şi 
dorinţa de a-mi împlini o datorie prea mult timp 
amânată m-au determinat să parcurg, mai ales cu 
ochiul istoricului de artă, opera Lidiei Nancuischi şi 
să o readuc în actualitate.

Sub genericul „Restituiri”, un program 
cultural complex pe care l-am iniţiat încă din 2002, 
în cadrul Fundaţiei HAR („Habitat şi Artă în 
România”), organizam la început de secol XXI o 
expoziţie de grup itinerantă, care-i cuprindea pe 
mulţi dintre pictorii români, născuţi înainte de 1930, 
care pe atunci erau încă în viaţă, cu toţii foşti 
studenţi ai maeştrilor interbelici. Expoziţia s-a 
numit „Seniori ai picturii româneşti 
contemporane” şi a fost deschisă în trei galerii 
bucureştene, precum şi la Râmnicu Vâlcea. Printre 
seniori s-a numărat, desigur, şi Lidia Nancuischi. 
Din acea expoziţie şi din programul „Restituiri” s-
au „desprins” după aceea retrospectivele Medi 
Wechsler Dinu, Maria Constantin, Constantin 
Calafateanu, precum şi expoziţii de grup restrânse, 
alcătuite din lucrări ale artiştilor născuţi înainte de 
anul 1930. 

Cuvenita şi binemeritata retrospectivă Lidia 
Nancuischi s-a tot amânat, printr-o rânduială de care 
doar destinul e responsabil, până în anul aniversării 
centenarului naşterii României Mari şi al artistei, 

fiindcă nimic nu este întâmplător, cum ştim prea bine 
şi cum viaţa ne-o dovedeşte mereu. 

Lidia Nancuischi a trăit vremuri de mare 
cumpănă şi a avut un destin dramatic, cu scurte 
perioade de acalmie şi de relativă aşezare. Pe data de 
28 iunie 1940, anul când România pierdea din nou 
Basarabia, în urma pactului Ribbentrop-Molotov şi a 
Dictatului de la Viena, viitoarea artistă, în vârstă de 
22 de ani, se refugia la Bucureşti împreună cu soţul 
ei, Anatolie Nancuischi. Familiile celor doi tineri 
căsătoriţi rămâneau însă în Basarabia, îndurând 
persecuţii, deportări şi despărţirea cvasi-definitivă de 
cei apropiaţi. Lidia şi Anatolie Nancuischi au părăsit 
în mare grabă Chişinăul, ducând cu ei peste Prut 
puţine obiecte de familie şi două albume cu 
fotografii, aruncându-se în vâltoarea unor evenimente 
cu final imprevizibil. Se pare, aşa cum se poate 
deduce din documentele familiei, că în 1941, când 
trupele româneşti conduse de generalul Antonescu 
recucereau teritoriile ocupate de dincolo de Prut, 
tânăra familie Nancuischi revenenea în Basarabia, dar 
nu la Chişinău, de unde se refugiaseră cu un an în 
urmă, ci într-un sat din judeţul Bălţi. În 1945, un 
carnet de evacuat emis de autorităţile româneşti atestă 
că soţii Nancuischi sunt din nou la Bucureşti, făcând 
parte din al doilea val de refugiaţi (cel din 1944). 

În capitala României căzute sub ocupaţia 
sovietică ei au încercat să supravieţuiască şi să se 
adapteze noului lor statut. În 1945, în urma 
armistiţiului din 11 august,  mulţi dintre refugiaţi au 
fost cu forţa „repatriaţi” în U.R.S.S. şi doar printr-un 
foarte abil demers – fiindcă se ivise o breşă ce le 
permitea basarabenilor cărora li se recunoştea 
cetăţenia română să rămână totuşi în România –, ei 
reuşesc să se sustragă „repatrierii” obligatorii. 
Spaima de a nu fi  forţaţi, prin cine ştie ce întorsătură 
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a istoriei, să urmeze calea unei inevitabile deportări, 
de care au avut parte mulţi dintre basarabenii 
refugiaţi, i-a însoţit însă aproape toată viaţa. 

După război, Lidia Nancuischi a lucrat la 
Uniunea Sindicatelor C.F.R., la Departamentul 
C.F.R. şi la Teatrul Muncitoresc C.F.R. ca pictor 
decorator. În 1950 a fost admisă la Institutul de Arte 
Plastice ”Nicolae Grigorescu”, secţia Pictură 
monumentală, unde i-a avut profesori pe Ştefan 
Constantinescu, Samuel Mützner şi Gheorghe 
Ghiţescu. Începea obsedantul deceniu cinci al 
secolului XX, cel al persecuţiilor şi al crimelor 
politice, al terorii ce se înstăpânea pe întreg 
teritoriul României. Nu le era uşor nici celor născuţi 
aici, darămite celor cu statut de refugiaţi din 
Basarabia. Cu toate acestea, Lidia Nancuischi se 
luptă pentru supravieţuire în condiţiile date. 
Lucrează şi studiază în acelaşi timp. În 1955 termină 
facultatea şi devine membră stagiară a Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, dată de la care 
începe să activeze ca pictor monumentalist, dar şi în 
atelier.
 Lidia Nancuischi se face remarcată ca 
artistă, prin expoziţiile personale, participările la 
saloanele municipale şi naţionale, la unele expoziţii 
din spaţiul estic şi prin lucrările de artă 
monumentală executate în mai multe orașe ale ţării. 
Călătoreşte şi se documentează, aşa cum făceau toţi 
artiştii din epocă, descoperă farmecul peisajului 
marin şi  arhitecturile peisajului urban, 
colecţionează obiecte tradiţionale ce-i vor deveni 
constante motive ale lucrărilor, îndeosebi după 
1990, în ultima parte a vieţii.

După 1990 mulţi dintre artiştii români care 
au activat în anii comunismului s-au străduit să-şi 
nege lucrările cu caracter proletcultist ori pe cele 
care se încadrau în curentul realist-socialist. Aşa au 
apărut peste noapte feluriţi „abstracţionişti” şi 
„conceptualişti” care astăzi se dezic de o perioadă 
semnificativă a activităţii lor. 

Pe de altă parte, depozitul astăzi aflat la 
Muzeul Naţional de Artă Contemporană geme de 
lucrări ce corespund cu asupra de măsură ideologiei 
epocii, compoziţii realizate în toate genurile şi 
tehnicile, rodul a cinci decenii de comunism, iar 
autorii lor nu sunt alţii decât artiştii plastici 
profesionişti din România. 

În acest context sumar descris, Lidia 
Nancuischi a fost evident nevoită să lucreze în 
conformitate cu cerinţele ideologice ale epocii, 
asemenea tuturor colegilor de breaslă, însă nu s-a 
numărat niciodată nici printre pictorii „de curte”, nici 
printre profitorii, nu puţini, ai noului regim. În 
deceniile cinci-opt a pictat şi a expus  lucrări cu 
subiect impus, dar a reuşit, printr-o abilitate 
uluitoare, să se exprime plastic în acord cu propria sa 
viziune.

După 1990, până în 2003, creaţia Lidiei 
Nancuischi a intrat într-o nouă etapă, caracterizată de 
un modernism accentuat şi de o originalitate greu de 
contestat. Un summum  al experienţei de o viaţă şi al 
talentului dublat de cultură şi de inteligenţă plastică.

Lidia Nancuischi nu face parte dintre pictorii 
care să fi rămas cantonaţi într-un stil unic, lesne 
recognoscibil. Dimpotrivă, artista a experimentat 
continuu, a căutat şi a reuşit să obţină adevărate 
sinteze plastice între lecţia deprinsă de la maeştrii 
interbelici şi propriul stil. Portretistă de mare forţă, 
imprimând modelelor sale monumentalitate, Lidia 
Nancuischi se dovedeşte o fină observatoare a 
caracterului personajelor cărora le refuză categoric 
redarea naturalistă, chiar şi când e vorba despre 
lucrările realizate în perioada de constrângere 
ideologică. Dincolo de măiestria incontestabilă a 
execuţiei, doar motivele sunt de fapt conforme cu 
cerinţele epocii, în timp ce interpretarea lor plastică e 
departe de orice fel de realism. Tratarea cât se poate 
de liberă a subiectelor, eludarea detaliilor anatomice, 
refuzul perspectivei liniare, folosirea petelor mari de 
culoare, caracteristici cvasi-generale ale artei sale, 
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proiectează personajele mai degrabă în oniric, într-
un spaţiu imposibil de definit şi fără coordonate 
temporale. Unele dintre portretele din deceniile şase 
şi şapte trădează interesul artistei faţă de cubism sau 
de pictura unor celebri postimpresionişti, precum 
Rousseau Vameşul sau Modigliani.    

Lidia Nancuischi tratează cu egal interes şi 
alte teme clasice: natura statică, peisajul sau 
compoziţiile de gen, cu personaje. Excelează în 
toate, indiferent de perioada când lucrează. Tehnica 
favorită rămâne uleiul pe pânză, dar se păstrează în 
colecţia familiei şi lucrări realizate în culori de apă, 
guaşă, tempera sau acuarelă. 

Peisajele Lidiei Nancuischi sunt, fără 
îndoială, rodul călătoriilor şi al documentărilor pe 
teren, în diferite spaţii. Atmosfera maritimă –  plină 
de lumina ce „dizolvă” formele, ispititoare prin 
culorile proaspete, genuine –  e percepută plenar de 
artistă, fie pe malul românesc (la Mangalia şi 
Constanţa), fie pe cel bulgăresc al Mării Negre (la 
Sozopol) şi ţinteşte direct sensibilitatea privitorului. 
Pictoriţa îşi demonstrează uluitoarea capacitate de 
sinteză şi în abordarea peisajului. Selecţia motivelor 
şi a formelor e riguroasă, tratarea „clasică”, în 
sensul sugerării perspectivei liniare şi a 
tridimensionalităţii e arareori respectată, Lidia 
Nancuischi arătându-se mai degrabă interesată de 
stilizarea imaginii, de surprinderea esenţei formelor 
şi de augmentarea lor prin culoare pură. Desenatoare 
ireproşabilă, aşa cum demonstrează caietele de 
schiţe, artista renunţă, adeseori, în cazul tratării 
peisajului, la desenul propriu-zis, dând întâietate 
culorii aşternute în petele mari din care îşi 
alcătuieşte compoziţiile.

Desenul exersat cu tenacitate revine însă în 
naturile statice de mare originalitate ale Lidiei 
Nancuischi, în ultima parte a vieţii artistei, într-o 
formă simplificată, de mare rafinament. Şi în cazul 
acestor compoziţii selecţia motivelor ne conduce 
către deducţia unei inteligenţe plastice aparte. 

Pictoriţa juxtapune obiecte de artă populară unicat 
(vase de ceramică, lămpi, sfeşnice, jucării din lut, 
măşti), unor obiecte moderne, de serie, 
industrializate. Le alătură cu un fin umor şi reuşeşte 
să potenţeze astfel valoarea, farmecul şi picturalitatea 
vechilor artefacte, înnobilând în acelaşi timp şi 
obiectele serializate şi paupere care definesc 
civilizaţia contemporană. Întâlnim, de asemenea, în 
naturile statice ale Lidiei Nancuischi flori păstrate în 
vase, fructe, compoziţii cu obiecte din ambianţa 
familială, surprinse în linii fine, ca nişte caligrame, 
printr-un desen care abia mai sugerează 
tridimensionalitatea, dar păstrează integră sugestia 
formelor. Compunerea acestor obiecte pe suprafaţa 
pictată nu respectă niciun fel de regulă, supunându-se 
doar viziunii spontane, dinamice, în perpetuă mişcare 
şi plină de prospeţime a artistei.

Forţa reală care a ajutat-o pe Lidia Nancuischi 
să trăiască până la o venerabilă vârstă, înfruntând o 
viaţă plină de durere şi de incertitudine, este vizibilă 
şi în pictura sa. A reuşit să supravieţuiască în epoci de 
teroare şi a izbândit şi în artă. Tocmai de aceea, prin 
readucerea în actualitate a operei sale, consider că se 
împlineşte un obligatoriu act de repunere în fireştile 
drepturi, fie ele şi postume, ale unei artiste a cărei 
creaţie poate oricând servi ca lecţie de măiestrie, de 
inteligenţă plastică şi de demnitate pentru generaţiile 
de artişti actuale şi pentru cele ce vor veni. 

Pe 18 iunie 2018 a fost vernisată la Sala 
„Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române 
din Bucureşti expoziţia retrospectivă de pictură şi 
grafică a Lidiei Nancuischi. Tot cu această ocazie, a 
fost lansat albumul monografic Lidia Nancuischi, 
publicat la Editura “Ars Docendi” a Universităţii din 
Bucureşti. La sfârşitul lunii iulie 2018, această 
expoziţie retrospectivă va fi itinerată la Muzeul de 
Artă „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea, cu ocazia 
Zilelor Oraşului.
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Mădălin Ștefan Voicu (n. 10 iulie 1952),  
dirijor și violonist, fiul marelui violonist Ion Voicu.
Mădălin Voicu a studiat vioara, apoi dirijatul la 
Conservatorul de Muzică București. A concertat 
împreună cu tatăl său și cu alți artiști, în țară și în 
străinătate.

Alexandru Tomescu, născut la 15 
septembrie 1976 în București, a debutat la vârsta 
de 9 ani, ca solist al Orchestrei Simfonice din 
Constanța, participând la primul său turneu în 
străinătate, în Germania și Austria.

A câștigat numeroase premii naționale și 
internaționale la festivalurile și concursurile de 
muzică clasică. De la debutul său din 1985, a 
susținut peste 200 de concerte și recitaluri în 26 de 
țări ale lumii. Pentru măiestria sa, statul român i-
a acordat privilegiul de a cânta pe vioara 
Stradivarius care fusese anterior în posesia 

muzicianului Ion Voicu.
Preocupat și de muzica de cameră, în 2003, 

împreună cu pianistul Horia Mihail și violoncelistul 
Răzvan Suma, înființează „Romanian Piano Trio”, 
formație deja cunoscută melomanilor din România, 
prin aparițiile sale în diverse festivaluri din țară și din 
străinătate, precum și prin turneele MusicON 
organizate în premieră națională.
 

Johann Sebastian Bach, 2 bis-uri de excepție, 
Ion Voicu – “Dimineața după nuntă” și George Enescu 
– “Lăutarul” și un nou bis, “Giga” din Partita III  
pentru vioară de Johann Sebastian Bach - Cine altul 
putea să ofere publicului meloman din Râmnicu 
Vâlcea un asemenea regal violonistic decât Alexandru 
Tomescu? Ne-am bucurat de prezența sa, acompaniat 
de orchestra simfonică a Filarmonicii “Ion 
Dumitrescu” sub bagheta Maestrului Mădălin Voicu, 
într-o mohorâtă seară de luni, seară ce se va 
transforma, însă, încă de la primele acorduri ale 
orchestrei, într-un univers de seninătate brăzdat de 
sonoritățile calde, dar ferme, germanice, dar 
prietenoase, elegante, dar stricte ale marelui Bach.

Am văzut un public acaparat, un public 
numeros, dornic să guste fiecare sunet, fiecare acord, 
fiecare moment oferit de Alexandru Tomescu.

Mobilizarea exemplară a orchestrei a întregit 
spectacolul muzical impecabil, iar bisurile despre care 
aminteam au venit ca o încununare, firească de altfel, 
a unui muzician complet, atent cu matematica lui 
Bach, calin și ebluisant cu muzica lui Enescu, 
pătrunzător și pe deplin înțelegător al magiei lăsate 
nouă de marele Ion Voicu.

O sete de frumos, o dorință de ”mai vrem”, o 
emulație sinceră, aceasta a fost seara de luni, 18 iunie 
2018.
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Duminică, 24 iunie 2018, la Muzeul Satului 
Vâlcean, Corul “Euphonia” a îmbrăcat IA, 
oferindu-ne, cu vervă și generozitate, câteva piese 
din creația corală românească.

Luni, 25 iunie 2018, la închiderea stagiunii, 
pe scena sălii Lahovari, corul și orchestra s-au 
reunit pentru Te Deum de Joseph Haydn și pentru 
Fantezia pentru pian, cor și orchestră semnată de 
titanul Beethoven. Pianistul Horia Maxim, 
cunoscut și iubit de publicul vâlcean, a interpretat 
cu binecunoscuta-i măiestrie artistică sub bagheta 
nu mai puțin măiastră a dirijorului Iosif Ion Pruner 
în  acest extraordinar concert. Horia Maxim a 
răsplătit apluzele prelungite ale publicului 
interpretând la bis celebra piesă Claire de lune a lui 
Claude Debussy. Concertul s-a încheiat cu  
Simfonia a III-a, „Scoțiana”, de Felix Mendelssohn 
Bartholdy, dovedind, încă o dată, certitudinea unor 
opere nemuritoare pe care artiștii protagoniști ai 

serii - pianistul Horia Maxim, orchestra și corul 
Filarmonicii Ion Dumitrescu, sub bagheta magică a 
dirijorului Iosif Ion Pruner - au oferit-o spre 
încântarea melomanilor vâlceni.

Filarmonica și-a terminat simfonia, dar nu și-a 
închis porțile:

Pe 29 iulie 2018, în scuarul Mircea cel Bătrân 
din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, de Ziua 
Imnului Național, orchestra Filarmonicii Ion 
Dumitrescu va interpreta pentru prima dată Rapsodia 
I de George Enescu.

Iată, așadar, o Filarmonică dornică de afirmare, 
o filarmonică a tuturor vâlcenilor, dornică să le ofere 
din ce în ce mai multe momente muzicale minunate, 
menite să ne apropie, să ne facă mai buni, să ne 
unească și să ne împlinească sufletește.
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Ediția de anul acesta a Festivalului de 
Teatru “Ariel Inter Fest”, desfășurat în perioada 17-
21 iunie, a fost, fără îndoială, una dintre cele mai 
reușite ediții dintre cele opt desfășurate de-a lungul 
anilor. 

Am putea spune că trăim în plină epocă a 
festivalurilor de tot felul, ce se desfășoară pe întreg 
mapamondul și, de o bună bucată de vreme, după 
modelul european, și în România. 

Festivalul de Teatru “Ariel Inter Fest” a fost 
croit după modelul Festivalului de Teatru de la 
Sibiu, admirat de o lume întreagă. Organizatorii 
vâlceni au fost susținuți de sfaturile 
experimentatului actor sibian Constantin Chiriac, 
întemeietor și organizator al Festivalului de la 
Sibiu, prieten și cetățean de onoare al Râmnicului, 
acest titlu fiindu-i acordat în data de 19 iunie 2018, 
în ședința extraordinară a Consiliului Local, pentru 
“contribuţia la dezvoltarea vieţii culturale a 
municipiului Râmnicu Vâlcea” și pentru sprijinul 
acordat organizării celei de-a VIII-a ediții a 
Festivalului Internațional de Teatru “Ariel Inter 
Fest” 2018.

Omniprezent în toate momentele 
festivalului, directorul Teatrului Ariel, actorul 
Gabriel Popescu, a trecut, împreună cu echipa sa, 
proba de foc a unui asemenea eveniment. Prin 
implicarea Primăriei ca organizator și principal 
susținător financiar al festivalului, putem spune că 
Râmnicul a făcut încă un pas spre conceptul 
european ce recunoaște cultura ca formă de 
dezvoltare a unei comunități, sub toate formele ei, 
chiar și economică. 
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 Redimensionând secțiunea manifestărilor de 
stradă prin amplificarea manifestărilor, atât pentru 
adulți, cât și pentru copii (paradă spectaculoasă, 
acrobații, formații orchestrale, animație în aer liber) în 
paralel cu cele 13 spectacole de sală (Cinematograful 
“Geo Saizescu”, Casa de Cultură a Sindicatelor, Sala 
Zăvoi), festivalul de anul acesta a aparținut tuturor 
cetățenilor Râmnicului. 

25 de spectacole și manifestări culturale – 
expoziții, concerte, întâlniri – au avut loc în Scuarul 
Mircea cel Bătrân, la Arhiepiscopia Râmnicului, 
Galeriile de Artă, parcul Zăvoi și Restaurantul OK 
Pub. Dintre participanți amintim trupele internaționale: 
Planète Vapeur din Nisa, La Complet’Mandingue din 
Lyon, Franța și Vertical – Brincandeira din Spania; din 
București: trupa Aramis, Fundația Abracadabra, 
Teatrul Stela Popescu, Teatrul Odeon; Teatrul Radu 
Stanca din Sibiu, Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște 
și, bineînțeles, Teatrul Ariel din Râmnicu Vâlcea. O 
remarcabilă desfășurare de forțe, nu numai sub raport 
numeric, ci și sub raportul diversității și al infuziei de 
exotism.

La întâlnirea cu publicul de miercuri, 20 iunie, 
din Sala Zăvoi, criticul de teatru George Banu, trăitor 
la Paris și participant la un număr impresionant de 
festivaluri, în dialog cu Constantin Chiriac, afirma că 
identitatea unei comunități se leagă de festivaluri ca 
forme de descoperire latentă a valențelor și tendințelor 
noi. Ne gândim cu bucurie că Râmnicul ar putea 
deveni în perspectivă un loc al lansării valențelor și 
tendințelor noi, al întâlnirii artelor ieșite din substratul 
de veacuri al culturilor naționale, circulate în aceste 
festivaluri în plin “complex” al globalizării. Până 
atunci, să-i felicităm sincer pe organizatori și să 
sperăm că Festivalul de Teatru “Ariel Inter Fest”, cu 
câteva retușuri necesare, va întregi identitatea 
Râmnicului. 
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Evenimente culturale din bibliotecă
                    consemnări 

Luni, 15 ianuarie 2018, a avut loc la Sala de 
Conferințe a Bibliotecii Județene „Antim 
Ivireanul” Vâlcea evenimentul cultural 
extraordinar ZIUA CULTURII NAȚIONALE - 
EMINESCIANA. Programul evenimentului, 
desfășurat sub genericul  Trăiască Nația! - Mihai 
Eminescu, vizionar și militant pentru desăvârșirea 
idealului național de la 1 decembrie 1918, a 
cuprins: vizionarea documentarului „Mihai 
Eminescu, românul absolut”, vernisajul expoziției 
„Marea Unire în colecțiile Bibliotecii Județene 
Vâlcea” și o sesiune de comunicări științifice cu 
tema „Mihai Eminescu, precursor al ideii Marii 
Uniri prin pledoaria pentru românii de pretutindeni 
și pentru Catedrala Mântuirii Neamului”. 
 

ZIUA CULTURII NAȚIONALE  - EMINESCIANA



În 26 ianuarie 2018, Holul Mare al Bibliotecii Județene "Antim 
Ivireanul" Vâlcea a găzduit deschiderea expoziției „Józef Piłsudski - om de 
stat al Poloniei și al Europei". În istoria Poloniei secolului al XX-lea nu 
există o personalitate mai importantă decât mareșalul „Józef Piłsudski  
(1867-1935). Renumitul comandant a devenit simbolul redobândirii 
independenței Poloniei în anul 1918, atunci când, după 123 de ani de 
anexări, de împărțiri ale teritoriilor poloneze între Rusia, Prusia și Austria, 
care le-au acaparat de trei ori și au încercat să-i priveze pe polonezi nu doar 
de patria lor, ci și de limba, tradițiile și cultura lor, țara a revenit pe harta 
Europei.

Pentru a marca Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului, celebrată în toată lumea pe data de 27 ianuarie, imediat după vernisajul expoziției a fost vizionat 
filmul „Grădina speranței” (The Zookeeper’s Wife, regia Niki Caro, SUA, 2017), o poveste neobișnuită care 
vorbește despre familia Antoninei și a lui Jan Żabiński - directorul Grădinii Zoologice din Varșovia și soția lui - 
care, în vila lor aflată pe terenul grădinii zoologice, au adăpostit și salvat peste 300 de evrei.

 

Deschiderea expoziției „Józef Piłsudski - om de stat al Poloniei și al Europei"

MUZEUL PĂCII VÂLCEA, ROMÂNIA

 

Vineri, 19 ianuarie 2018, la Biblioteca Județeană 
„Antim Ivireanul” Vâlcea (Sala Universitarilor), a avut 
loc deschiderea MUZEULUI PĂCII VÂLCEA, 
ROMÂNIA. La eveniment au participat: Elisabeth 
BLODGETT, fondatoarea Muzeului Păcii Viena 
(Peace Museum Wien, Austria), David BLODGETT, 
judecător al Curții de Justiție a SUA, Ali AHMAD, 
fondatorul Kabul Peace Library din Afganistan, Janicka 
B A S S I S , fondatoarea WWIRE 
W o r l d Women în Real Estate, Franța și Magdalena C. 
BUTUCEA, inițiatoarea proiectului de înființare a 
M u z e u l u i Păcii Vâlcea, România, autorități locale, elevi 
și voluntari din cadrul Serviciului European de 
Voluntariat. MUZEUL PĂCII VÂLCEA, ROMÂNIA 
intră, astfel, în circuitul muzeelor păcii din lume.

Evenimente culturale din bibliotecă
                    consemnări 
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Evenimente culturale din bibliotecă
                   consemnări 

Joi, 1 februarie 2018, la Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea a fost sărbătorită Ziua Internaţională a 
Cititului Împreună (ZICI) în România, un eveniment 
global, marcat de milioane de oameni în peste 100 de ţări. 
Biblioteca noastră s-a alăturat acestei campanii de 
promovare a lecturii, organizând sesiuni de lectură cu voce 

tare, în care elevi de la Școala Gimnazială “Take Ionescu” Rm.Vâlcea, alături de cadre 
didactice și bibliotecari, au experimentat bucuria și puterea de transformare a lecturii, scrisului 
și povestirii.

 

 

ZICI - Ziua Internaţională a Cititului Împreună

100 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

Marți, 27 martie 2018, în Holul Mare al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” 
Vâlcea a avut loc evenimentul cultural de excepție “100 DE ANI DE LA UNIREA 
BASARABIEI CU ROMÂNIA”.

Programul evenimentului a cuprins: mesajul managerului bibliotecii, conf. univ. dr. 
Remus Grigorescu, urmat de alocuțiunile rostite de oficialitățile prezente la eveniment, 
dezvelirea hărții României Mari, vernisajul expoziţiei de artă fotografică „Comorile 
României”, autor Ilie Tudorel (Baia Mare, Maramureş) și un moment muzical susţinut de 
clasa de canto îndrumată de prof. Monica Scurtu, de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu”. 
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Începând din luna martie 2018, Biblioteca Județeană “Antim 
Ivireanul” Vâlcea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu 
Vâlcea, derulează proiectul "Râmnicul citeşte” – un proiect de 
bibliotecă stradală.

Proiectul se adresează tuturor râmnicenilor şi urmăreşte creşterea 
gradului de acces la cultură prin promovarea lecturii. Prin intermediul 
acestui proiect, iniţiatorii îi provoacă pe râmniceni să citească şi să fie 
generoşi. Cărţile expuse în spaţiul public din centrul oraşului  sunt 
oferite spre a fi împrumutate, liber si gratuit, de oricine doreşte să 
citească, fără a fi necesar să se înregistreze în vreun fel. Cel care 
împrumută o carte decide singur timpul care îi este necesar pentru a o 
citi şi o poate restitui în orice moment la punctul de lectură “Râmnicul 
citeşte”, dând astfel şansa şi altora să se bucure de ea. 

De asemenea, proiectul încurajează spiritul civic şi generozitatea 
râmnicenilor, invitându-i să doneze cărţi din propriile biblioteci pentru 
a îmbogăţi permanent acest colţ de lectură. Donaţiile se pot face prin 
simpla lăsare a cărţilor la punctul de lectură “Râmnicul citeşte” sau 
prin aducerea lor la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea. 

Primăria municipiului a pus la dispoziţie spaţiul necesar în Scuarul ”Mircea cel Bătrân” şi a realizat standul 
de expunere a cărţilor, iar Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” asigură fluxul de cărţi expuse pentru 
împrumut.

 

”Râmnicul citeşte” - un proiect de bibliotecă stradală 

Evenimente culturale din bibliotecă
                    consemnări 
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Ziua Internațională a Francofoniei

Ziua Internațională a Francofoniei, 20 martie 2018, a fost sărbătorită la 
Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea printr-un eveniment organizat 
în parteneriat cu Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”. Desfășurat 

sub genericul "Fête de la Francophonie pour les jeunes 2018", evenimentul a cuprins: 
vizionarea documentarului “Qu'est-ce que la Francophonie?”, vernisajul unei expoziţii de 
carte cu valoare bibliofilă în limba franceză din colecţiile bibliotecii și scurte prezentări ale 
haiku-urilor create de elevii participanți la Pique-nique poétique Haikunoi, un eveniment unic 
pe plan mondial, un mijloc original pentru francofoni şi francofili de a-şi afirma pasiunea 
pentru limba franceză, inițiat de Institutul Francez din România.

Biblioteca Județeană Vâlcea a celebrat miercuri, 4 aprilie 2018, valorile voluntariatului şi 
ale prieteniei în cadrul proiectului 4/4 pentru prieteni, proiect inițiat de Ambasada Statelor 
Unite în România împreună cu American Councils for International Education, la care s-a 
alăturat Muzeul Păcii găzduit de biblioteca noastră. Prin acest proiect, desfășurat la nivel 
național, se onorează moștenirea impresionantă lăsată de Dr. Martin Luther King Jr., de la a 
cărui moarte s-au împlinit 50 de ani. Urmând modelul Statelor Unite ale Americii, care 
sărbătoresc în aprilie Luna Voluntarului, 4/4 pentru prieteni se dorește a fi o recunoaștere a 
muncii voluntarilor în folosul semenilor lor.

De asemenea, Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea a derulat, în cadrul 
aceluiași proiect 4/4 pentru prieteni, campania “Donează o carte = oferă o șansă”, o campanie 
de colectare de carte în vederea constituirii unei mini-biblioteci în cadrul Centrului de 
Plasament nr. 5 din Rm. Vâlcea. Rezultatul acestei acțiuni de voluntariat a fost concretizat la 
sediul Centrului, unde, colegi din bibliotecă, împreună cu un grup de voluntari, au organizat o 
mini-bibliotecă, oferind, în acest mod, o șansă în plus la educație, prin cultivarea gustului 
pentru lectură.

Evenimente culturale din bibliotecă
                    consemnări 
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Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea a primit în data de 11 iunie 2018, vizita Excelenţei Sale 
Nikoloz Nikolozishvili, ambasadorul Georgiei în România. Râmnicu Vâlcea este legat cultural de Georgia prin 

personalitatea lui Antim Ivireanul, patronul spiritual al bibliotecii 
și ocrotitorul orașului. Venit din Iviria (Georgia de astăzi), Antim 
Ivireanul a fost episcop al Râmnicului între anii 1705 – 1708, 
perioadă în care a înființat prima tipografie la Râmnic.      

Vizita Excelenţei Sale a cuprins: turul ghidat al 
Bibliotecii Județene Vâlcea, vernisajul unei expoziții de carte 
românească cu valoare patrimonială din colecțiile bibliotecii, 
precum și o expoziție de documente care reflectă cultura și 
civilizația georgiană. La finalul vizitei, Domnia Sa a donat 
câteva exemplare din epopeea națională a Georgiei “Viteazul în 
piele de tigru” de Șota Rustaveli.

Cu acest prilej, conf univ. dr. Remus Grigorescu, 
managerul Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea și 
Excelenţa Sa Nikoloz Nikolozishvili au discutat despre 
posibilitatea unei viitoare colaborări cu o bibliotecă din locurile 
natale ale lui Antim Ivireanul.

 

Excelenţa Sa, Nikoloz Nikolozishvili, ambasadorul Georgiei în România, la Biblioteca 
Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea

Evenimente culturale din bibliotecă
                    consemnări 



66
 





ISSN 2559-7736
ISSN-L 2559-7736


	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\1.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\2.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\3.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\4.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\5.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\6.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\7.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\8.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\9.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\10.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\11.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\12.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\13.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\14.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\15.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\16.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\17.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\18.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\19.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\20.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\21.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\22.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\23.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\24.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\25.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\26.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\27.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\28.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\29.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\30.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\31.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\32.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\33.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\34.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\35.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\36.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\37.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\38.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\39.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\40.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\41.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\42.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\43.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\44.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\45.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\46.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\47.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\48.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\49.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\50.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\51.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\52.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\53.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\54.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\55.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\56.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\57.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\58.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\59.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\60.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\61.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\62.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\63.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\64.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\65.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\66.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\67.pdf
	C:\Users\Biblioteca\Desktop\Revista 4 pdf\68.pdf

