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Actualităţi 2021

Festivalul Internațional George Enescu – cel mai mare festival de
muzică clasică din lume în 2021

Festivalul Internațional George Enescu s-a desfășurat în perioada 28 august – 26
septembrie și a marcat cea de-a XXV-a ediție, fiind considerat cel mai mare festival de muzică
clasică la nivel internațional din acest an. Cu 78 de concerte, aproximativ 3500 de artiști
români și străini, 32 de orchestre din 14 țări, peste 100 de soliști și dirijori faimoși la nivel
mondial, Festivalul Enescu și-a desfășurat întregul program artistic pe parcursul a patru
săptămâni.
Festivalul Enescu 2021 a prezentat 53 de lucrări în premieră românească și trei lucrări
în premieră mondială. Printre acestea s-a aflat și Te Deum-ul compus de Jose Cura pentru a
celebra cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Enescu. Au fost prezentate în premieră
românească patru opere și mai multe lucrări vocal simfonice de Stravinsky, Cura și Enescu.
În această ediție au fost interpretate cele mai multe lucrări enesciene din istoria
Festivalului – 42, în acest mod fiind celebrați cei 140 de ani de la nașterea lui George Enescu.
De asemenea, Festivalul l-a onorat și pe Igor Stravinsky, de la a cărui moarte s-au împlinit 50
de ani.

4

Actualităţi 2021

Abdulrazak Gurnah este câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură 2021

Premiul Nobel pentru Literatură din 2021 a fost
câștigat de scriitorul Abdulrazak Gurnah din Zanzibar pentru
„abordarea fără compromisuri şi plină de compasiune a
efectelor colonialismului şi a destinului refugiaţilor în
prăpastia dintre culturi şi continente”, potrivit Academiei
Suedeze.
Abdulrazak Gurnah s-a născut în anul 1948, în
Zanzibar, și a sosit în Anglia, ca refugiat, la sfârşitul anilor ‘60. Gurnah a predat limba engleză şi
literatură post-colonială la Universitatea din Kent.

„Nomadland” – premiul Oscar, ediția 2021

•

Anul acesta, cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar
a avut loc cu o întârziere de două luni, pe 25 aprilie,
din cauza pandemiei de COVID-19. Cel mai bun film
a fost desemnat "Nomadland", iar Anthony Hopkins și
Frances McDormand au primit Oscarul pentru cel mai
bun actor și, respectiv, cea mai bună actriță în rol
principal.
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Omul de la credință la încredere
†Emilian CRIȘANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului

sursă foto:crestinortodox.ro

Este firesc ca omul să creadă în
Creatorul său, Dumnezeu, să creadă în adevărul
revelat spre a lui viață: „Și aceasta este viața
veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe
Care L-ai trimis” (Ioan 17,3).
Astfel, este o strânsă legătură între
credință și cunoaștere, pentru că acela care se
adâncește în cunoașterea lucrării lui Dumnezeu,
poate să-și întărească, să-și consolideze
credința. Avem un asemenea exemplu la Sfinții
Părinți ai Bisericii, care au înțeles și cunoscut
adevărul de credință, formulându-l în scris la
Sinoadele Ecumenice. De fapt, cuvântul
Ortodox se traduce prin Dreapta credință. O
credință întemeiată pe Revelația divină, pe har
și adevăr dumnezeiesc. Lucrul acesta îl arată
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Hristos Domnul prin îndemnul: „Și veți cunoaște
adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ioan
8,32)
Cunoașterea adevărului are ca suport
credința în cele descoperite, iar credința că ceea
ce cunoști este și adevărat eliberează pe om de
constrângeri. Aceste trăsături le vedem mai ales la
Sfinții Mucenici care, dintr-o credință puternică în
Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, au acceptat să
pătimească și chiar să moară pentru acest adevăr
de credință. Crezul sfinților (al Bisericii), crezul
creștinilor nu este într-o religie, ci în viața veșnică
adusă și făgăduită de Iisus Hristos, Izvorul vieții,
(Ioan 17,3) și că „Toate prin El s-au făcut; și fără
El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan, 1,3).
Sfinții Părinți spun că „Creștinismul nu
este o religie printre altele; creștinismul este
Creație: crearea lumii, crearea omului,
răscumpărarea omului de către Dumnezeu. Un
Dumnezeu adevărat nu poate să întemeieze ceva
atât de mic, precum o religie”.
Astfel, ni se prezintă periodic în mass
media sondaje de opinie efectuate în țară pentru a
reliefa încrederea românilor în instituțiile publice.
Cât privește încrederea românilor în Biserică
(Biserica Ortodoxă), se poate spune că procentul
este bun, prin comparație cu alte instituții. Însă
rezultatul nu este bun când ne gândim că Biserica
este o instituție divino-umană, de origine
dumnezeiască, întemeiată de Mântuitorul Hristos
pe Cruce și făcută vizibilă la Pogorârea Sfântului
Duh și care dorește să ne salveze pe toți. Nu este
mulțumitor faptul că una se declară și alta se face,
adică din cei aproape 80% aproximativ sub 10%
merg la Biserică în fiecare duminică.
Însă aici e nevoie de o nuanțare a
lucrurilor, pentru că unii creștini cred în Biserică
prin credința firească în Dumnezeu, care a
întemeiat Biserica și care lucrează în lume prin ea

Omul de la credință la încredere
(Sfintele Taine, Sfânta Liturghie și Sfintele
slujbe). Alții cred în Biserică prin intermediul
preoților, adică în măsura în care preotul este un
exemplu personal pozitiv și transmite învățătura
despre Dumnezeu în comunitate. Există o
categorie de oameni care nu cred (sau cred
puțin) în Biserică (chiar dacă sunt botezați
creștini), din cauza comportamentului neadecvat
al unor slujitori. Pentru ei persoana preotului
este mijlocul ce determină credința în Biserica
Mântuitorului Iisus Hristos. Raportarea lor
strictă la persoana umană aduce prejudicii
credinței lor, și aceasta datorită necunoașterii
efectelor harului divin, fiindcă nu l-au
experimentat din cauza neîmpărtășirii din
Sfintele Taine. Am putea să-i numim credincioși
de ocazie.
Așadar, omul are libertatea de credință, să
creadă în Dumnezeu, să creadă în Biserică, să
creadă în semenul său, să creadă că pământul
este pământ și apa este apă, că floarea este
floare, că frumosul este frumos, să creadă că
ceea ce este bun e bun și ceea ce este rău e rău.
Și ce aduce această credință? Se întreabă
omul, pentru că el urmărește profitul, de cele
mai multe ori imediat.
Dacă omul crede în Dumnezeu, El trebuie
să-i răsplătească și cu ceva palpabil, pământesc
(sănătate, belșug, pace, împliniri trecătoare etc.),
chiar dacă îi este promisă viața veșnică, fericirea
veșnică. În mod sigur, credința omului trebuie să
fie însoțită de nădejde și dragoste, care rodesc
faptele bune. Mai este nevoie și de credința
omului în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
Dacă omul crede în lume, așteaptă multe
împliniri de la ea și ajunge probabil la concluzia
că lumea este schimbătoare, că lumea îi înșeală
așteptările, că toate trec și că numai Cuvântul lui
Dumnezeu nu trece și omul care se împărtășește
din Cuvântul vieții, conform Sfintei Scripturi:
„Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele
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vor trece” (Matei 24,35). Și ne întrebăm cu
Eclesiastul: „Oare ce-i rămâne omului din toată
munca lui și din grija inimii lui cu care s-a trudit
sub soare?” (Eclesiastul 2,22). Îi rămân faptele
bune ce îl duc la bucuria veșnică.
Și am ajuns la problema cea mai sensibilă,
a încrederii omului în semenul său. Dacă omul
crede în aproapele său, așteaptă de la acesta
aceeași încredere. Atunci când omul crede în
oameni, dorește să-i fie răsplătit efortul în
diverse chipuri: loialitate, iubire, respect, daruri
etc. Dar cum înțelegem atunci cuvintele
Psalmistului David care zice: „Nu vă încredeți în
cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este
izbăvire” (Psalmul 145,3). Trebuie să înțelegem
că salvarea sufletelor noastre vine de la
Dumnezeu și nu de la oameni. Puterea noastră
vine de la Fiul lui Dumnezeu, după cum spune

Omul de la credință la încredere

sursă foto:crestinortodox.ro

Hristos: „Și celor câți L-au primit, care cred în
numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui
Dumnezeu” (Ioan 1,12).
Păcatul, lipsa de iubire ș.a. alterează
încrederea dintre oameni. Și constatăm cu
tristețe că există foarte multă neîncredere între
oameni, stare ce duce și la necredința în
Dumnezeu. Această neîncredere dintre oameni
s-a adâncit mai ales acum când lumea se află în
pandemie (Coronavirus, Covid 19), iar
distanțarea fizică și izolarea au creat probleme
în multe familii și comunități. Adeseori spunem
că, dacă nu-i iubim pe oamenii pe care îi
vedem, cum putem afirma că îl iubim pe
Dumnezeu, pe Care nu-L vedem (în ființa Lui).
Lipsa de credință în Dumnezeu și de încredere
între oameni, are consecințele ei pe care le
vedem cu toții: nu este bucurie deplină, liniște,
siguranță, armonie, pace, nădejde etc.
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Credem sau nu credem, dar totuși ne
întrebăm ce este credința? „Credința este
legătura vie, liberă și conștientă dintre om și
Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului
(...). Forma cea mai vie de manifestare a
credinței în Hristos este iubirea față de El și
față de aproapele, iar această iubire este pentru
om începutul mântuirii sale și al vieții veșnice
la care a fost chemat de Dumnezeu” (†Daniel,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, „Cuvânt
înainte” la Credința Ortodoxă, Edit. Trinitas,
Iași, 1996, p. 5).
Sfântul Apostol Pavel ne spune despre
credință că „este adeverirea celor nădăjduite,
dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evrei
11,1). În acest sens, Simbolul Credinței sau
Crezul este cel mai important text sau document
de credință al Sfintei Tradiții a Bisericii.
Credința este lumină spre a înțelege pe
Dumnezeu și pe oameni. Este lumină din
lumina lui Hristos - „lumina lumii” (Ioan 8,22).
Avem atâtea mărturii în Noul Testament, când
mulți oameni au fost vindecați și ajutați de
Mântuitorul Hristos, datorită credinței lor
puternice în puterea lui Dumnezeu.
În concluzie, înțelegem că răsplata
credinței noastre drepte în Dumnezeu este viața
veșnică (Ioan 17,3). Participarea noastră la
Sfânta Liturghie este cea mai importantă
mărturisire de credință a Bisericii Ortodoxe din
care facem parte.

Acolo unde nu este credință, nu este nici
nădejde și nici dragoste. Dar sperăm în
înmulțirea credinței „înnobilată” de frumusețea
dragostei creștine izvorâtă din iubirea de
Dumnezeu și de oameni.

Biblioteci ale lumii
Biblioteca “Matenadaran” din Erevan

Jurnalist şi traducător de excepţie, rafinat om
de cultură, Doamna Madeleine Karacaşian ne
onorează prin prezenţa sa în paginie revistei
„Vitralii Culturale”.
Neobosită, nelipsită de la importantele
evenimente culturale, în ţară sau în străinătate, cu
suflet deschis şi tânăr, cu entuziasm (iată, până la
această venerabilă vârstă!), Doamna Karacaşian a
consemnat de-a lungul anilor pagini de viaţă şi
cultură armenească sau românească, împletind cu
farmec, cu erudiţie, tradiţiile, istoria comună.
dr. Ilinca Dumitrescu
Madeleine Karacaşian (n. 1934), absolventă a
Colegiului Naţional „Elena Cuza” şi a
Conservatorului „Cornetti” (clasa de pian) din
Craiova, este jurnalistă şi traducătoare de limba
armeană şi franceză. A lucrat aproape două decenii
în presa armeană din România, după care a devenit
colaboratoare independentă a revistelor Uniunii
Armenilor din România („Nor Ghiank” şi „Ararat”),
a săptămânalului „Viaţa medicală” (vreme de 15
ani), a săptămânalului „România literară” (din
1973), a Societăţii Române de Radiodifuziune
(vreme de patru decenii), a revistei „Diplomat Club”
(din 1990) şi a altor publicaţii de cultură din
România.
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Este membră a Uniunii Scriitorilor din
România (2006), a Uniunii Scriitorilor din Armenia
(2012). A fost membră a Uniunii Ziariştilor din
România. Este membră a Asociaţiei Jurnaliştilor
Liber Profesionişti din România.
A publicat şase volume din ciclul „Cu şi despre
armeni”, care însumează circa 1.400 de pagini
consacrate interferenţelor româno-armene, caz unic
în România şi în Diaspora armeană. Se află sub tipar
cel de-al VII-lea volum din acelaşi ciclu. Este vorba
de articole, interviuri cu personalităţi armene,
române şi străine (Aram Haciaturian, Charles
Aznavour, William Saroyan, Henri Verneuil, acad.
Virgil Cândea, compozitorii Anatol Vieru şi Theodor
Grigoriu, baritonii David Ohanesian şi Eduard
Tumagianian etc.), medalioane literar-artistice,
evocări, note de călătorie, meridiane culturale, pagini
literare etc.
Este autoarea dicţionarului „Personalităţi
armene din istoria României moderne şi
contemporane” (ed. I – 2018, ed. II – 2020, mult
îmbogăţită).
Începând din 2003, a fost invitată de opt ori în
Republica Armenia, la congrese internaţionale ale
scriitorilor sau jurnaliştilor, organizate de Uniunea
Scriitorilor sau de Ministerul Diasporei de la Erevan.
Începând din 1982, a publicat numeroase
traduceri din limba armeană – romane, proză scurtă,
teatru (una dintre piese s-a reprezentat, timp de un
an, pe scena Teatrului Naţional din Cluj-Napoca),
monografii etc. Din 1991, a publicat diverse titluri
din literatura franceză şi canadiană (de expresie
franceză) – romane, monografii, eseuri ş.a.
Începând din 1990, a primit numeroase
distincţii – premii, diplome de excelenţă, de onoare
sau de merit din partea unor instituţii din România,
Armenia şi Diaspora. Dintre cele mai importante:
Premiul de Excelenţă al Uniunii Armenilor din
România (1998), Medalia „William Saroyan”,
decernată de Ministerul Diasporei din Armenia
(2011), Diploma de Excelenţă şi „Pana de Aur” din
partea săptămânalului „Viaţa medicală” (2012),
„Hrisov Patriarhal” de binecuvântare şi de apreciere
din partea S.S. Karekin II, Catolicos şi Patriarh
Suprem al Tuturor Armenilor (2014), Medalia de
Merit din partea Uniunii Scriitorilor din Armenia
(2019), precum şi Medalia Prezidenţială „Movses
Khorenaţi” , cea mai înaltă distincţie conferită de
Armen Sarkissian, preşedinte al Armeniei (2020).

Biblioteci ale lumii
Biblioteca “Matenadaran” din Erevan

ZIUA LIMBII, ALFABETULUI ŞI CULTURII ARMENE – 12 OCTOMBRIE
În urmă cu doi ani, Parlamentul României a votat în unanimitate o lege prin care s-a
instituit Ziua Limbii, Alfabetului şi Culturii Armene în România la 12 octombrie, lege
consfinţită prin semnătura Preşedintelui Klaus Iohannis. Este pentru prima dată în lume când
această zi este legiferată într-o altă ţară decât Armenia. Această lege este o frumoasă şi
binemeritată recunoaştere a meritelor etnicilor armeni din ţara noastră care, vreme de
aproape un mileniu, au contribuit la dezvoltarea ţării de adopţie în toate domeniile, cu
deosebire în domeniul culturii. De precizat că Ziua Limbii, Alfabetului şi Culturii Armene
este sărbătorită pe 12 octombrie, dată în care armenii de pretutindeni îl cinstesc pe Mesrop
Maştoţ, creatorul alfabetului armean în anul 405, el fiind canonizat ulterior de către Biserica
Apostolică Armeană. În cele ce urmează ne vom referi la unul din monumentele străvechi ale
culturii scrise armene, cu care se mândreşte poporul de la poalele Araratului „Matenadaranul” din Erevan.
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Biblioteci ale lumii
Biblioteca “Matenadaran” din Erevan
Cea mai mare Bibliotecă de Manuscrise Rare
Armene „Matenadaranul” din Erevan

De la bun început trebuie amintit că prima
bibliotecă de manuscrise din Armenia datează din
secolul al V-lea, socotit „secolul de aur” al literaturii
armene. De ce?
Deoarece odată cu anul 405, când Mesrop
Maştoţ a creat alfabetul armean, s-au făurit adevărate
monumente ale culturii scrise armene, care până
atunci folosea greaca şi siriaca. Cu acest prilej, s-au
pus bazele „Şcolii traducătorilor” care, vreme de trei
secole, au tălmăcit pentru prima dată Biblia în limba
armeană, considerată „regina traducerilor”. Oamenii
de cultură şi ştiinţă care au urmat acelui moment nu
numai că au tradus, ci au creat ei înşişi primele lucrări
de istoriografie, filosofie, literatură religioasă,
geografie, retorică, hagiografie etc.
Această primă bibliotecă de manuscrise s-a aflat
pe lângă reşedinţa Catolicosatului Patriarhiei
Supreme Armene din localitatea Sis, Cilicia. Totul a
căpătat o importanţă deosebită după anul 1441, când
această reşedinţă s-a mutat la Ecimiadzin (Armenia de
azi).
Sute de manuscrise au început să fie copiate în
Ecimiadzin şi în mănăstirile din împrejurimi, mai ales
începând din secolul al XVII-lea. Cu trecerea
timpului, „Matenadaranul” din Ecimiadzin a devenit
unul dintre cele mai bogate centre de păstrare a
manuscriselor din Armenia.
Să explicăm şi semnificaţia termenului de
„Matenadaran”. În limba veche armeană, înseamnă
„bibliotecă de manuscrise” (Manuscriptorium).
Din păcate, în cursul secolului al XVIII-lea,
Ecimiadzin a fost ţinta unor repetate atacuri ale
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cotropitorilor, astfel că, la începutul secolului al XIXlea, rămăsese doar un mic număr de manuscrise din
colecţia veche. Însă, după ce Armenia Răsăriteană a
fost ataşată Imperiului Ţarist, în 1828, a început o eră
nouă pentru „Matenadaranul” din Ecimiadzin. Un
prim catalog includea 312 manuscrise, el fiind
întocmit în 1840. Cel de-al doilea catalog, mai mare,
includea 2 340 de manuscrise, fiind publicat în 1863.
Un catalog complet al manuscriselor deţinute de
„Matenadaran” a fost publicat, în două volume, în
anii 1965-1970, cu un tom suplimentar în 2007,
conţinând 11 100 de titluri ale manuscriselor,
dimpreună cu scurte descrieri ale lor. Începând din
1984, a fost publicat un catalog mai detaliat, intitulat
„Lista principală a manuscriselor armene”, până în
2019 apărând zece volume.
Numărul manuscriselor armene a crescut
treptat, astfel că în pragul Primului Război Mondial
(1914), numărul lor ajunsese la 4.660. În 1915, anul
declanşării Genocidului Armean din Imperiul
Otoman, „Matenadaranul” din Ecimiadzin s-a
îmbogăţit cu 1 628 de manuscrise, provenite din
localităţi ale regiunii istorice armene Vaspuracan şi de
la Tabriz, din Persia.
În decembrie 1929, „Matenadaranul” din
Ecimiadzin a fost declarat proprietate a statului
armean. În 1922, cele peste 4.000 de manuscrise,
evacuate la Moscova în 1915, se întorseseră la
Ecimiadzin, în acest interval colecţia îmbogăţindu-se
cu alte 1 730 de manuscrise. Ulterior, s-au adăugat şi
colecţii provenind de la Institutul de Studii Orientale
„Lazarian” din Moscova, de la Seminarul
„Nersesian” şi de la Societatea Etnografică Armeană
din Tiflis (Tbilisi de azi) şi de la Muzeul Literaturii
din Erevan.
În 1939, „Matenadaranul” din Ecimiadzin a fost
mutat la Erevan, fiind reorganizat ca Institut de
Cercetări Ştiinţifice şi instalat, din 1959, în clădirea
special construită pe una dintre cele şapte coline ale
oraşului, la capătul Bulevardului Mesrop Maştoţ, azi
una dintre atracţiile principale ale capitalei armene.
În ultimii ani, „Matenadaranul” din inima
Erevanului a păşit în epoca digitală, datorită
sprijinului primit din partea Muzeului Manuscriselor
de la Universitatea „St. John” din Minnesota, SUA şi
de la UNESCO, care încă din 1997 l-a inclus în
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catalogul „Memoria lumii”, dată fiind originalitatea
şi însemnătatea Institutului, în contextul moştenirii
culturale universale.
„Matenadaranul” posedă una dintre cele mai
mari colecţii de manuscrise şi cărţi medievale din
lume. Acolo se păstrează circa 23.000 de
manuscrise, talismane şi fragmente, precum şi
500.000 de documente de arhivă, fiind cel mai mare
depozit de manuscrise armene. În plus, institutul
acesta deţine şi manuscrise în diverse limbi – latină,
greacă, siriacă, aramaică, ebraică, arabă, persană,
etiopiană, hindi, tamil, japoneză, slavonă veche,
georgiană, română şi în alte limbi. Pe lângă
manuscrise, celebrul institut armean posedă o copie
a volumului „Urbatagirk”, prima carte în limba
armeană, publicată în 1512 la Veneţia, precum şi
toată colecţia primei reviste în limba armeană
„Aztarar” („Vestitorul”), publicată la Madras, în
India, în anii 1794-1796, dar şi prima hartă tipărită
în limba armeană, la Amsterdam, în 1695. În
general, există peste 3000 de cărţi rare.
Trebuie adăugat că în lume există circa 30.000
de manuscrise armene, păstrate în biblioteci şi
muzee din oraşe precum Ierusalim, Viena, Veneţia,
Noua Julfa, Beirut, Moscova, Sankt Petersburg,
Tbilisi, Paris, Londra, New York, Los Angeles ş.a.,
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pe lângă cele din Armenia.
Alegerea digitalizării documentelor a fost
realizată pe trei criterii. Întâi, au fost selecţionate
pagini care mai fuseseră publicate, apoi cele mai
reprezentative manuscrise, în funcţie de subiectele
lor. Ulterior, s-a ţinut seama de calităţile artistice ale
lucrărilor – aspectul lor estetic, modul de inluminare
ş.a. Astfel, atât manuscrisele armene, cât şi cele în
limbi străine au fost fotografiate şi trecute pe suport
electronic.
O caracteristică specială a acestui centru al
moştenirii culturale mondiale este faptul că multe
manuscrise originale, fiind pierdute în limbile lor dea lungul secolelor, au rămas cunoscute în lume doar
graţie traducerii în armeană, fiind salvate astfel de la
pieire şi puse la dispoziţia celor interesaţi.
Manuscrisele de la „Matenadaran” includ
aproape toate domeniile culturii şi ştiinţei armene,
încă din antichitate şi din Evul Mediu – istorie,
literatură, gramatică, miniatură, traduceri, muzică,
teatru, filosofie, ştiinţe juridice, matematică,
astronomie, cosmografie, chimie, medicină şi multe
altele.
Să mai prezentăm şi două curiozităţi din
colecţia „Matenadaranului”. „Manuscrisul uriaş” , o
culegere de texte religioase, scrise pe pergament,
pentru care s-a folosit pielea de la 700 de viţei şi care
cântăreşte 36 kg. Alături de acesta, prin contrast, se
află „Manuscrisul liliput”, un calendar religios care a
fost scris pe pergament în 1441, la Teodosia, în
Crimeea, cu o greutate de 18 grame şi a cărui lectură
se face doar cu lupa.
Odată cu inaugurarea, în septembrie 2011, a
noii clădiri a „Matenadaranului”, s-a deschis o nouă
pagină în istoria acestei străvechi instituţii armene de
cultură. Vechea clădire a fost renovată şi găzduieşte
partea de muzeu a instituţiei, cu numeroase săli de
expoziţie, sală de festivităţi şi laborator ştiinţific.
Regretatul acad. Hracia Tamrazyan, directorul
din anul inaugurării noii aripi a instituţiei, îmi
spunea: „Acest templu al manuscriselor rare, scăldat
în lumină, este o comoară spirituală nu numai a
armenilor, ci a întregii umanităţi (...), este cartea
noastră de identitate, stindardul nostru, stema
noastră, (...) cu adevărat un imn, care răsună pentru
eternitate. Cine intră în «Matenadaran» capătă o
nouă imagine despre naţiunea noastră.”.
Madeleine KARACAŞIAN

Biblioteci ale lumii
Biblioteca Regală din Torino

Torino, descris de celebrul arhitect Le Corbusier ca fiind „orașul cu cea mai frumoasă locație
naturală din lume”, este străbătut de un magnetism justificat prin istoria absolut fascinantă pe care a
traversat-o. Atributele prosperității asigurate de preocupările permanente pentru industrializare și
tehnologizare susțin, pe fundal, dezvoltarea economică a orașului. Însă toate accentele moderniste nu
fac decât să pună în valoare prețioasele urme ale trecutului, cel de care torinezii sunt foarte mândri.
Amprenta diferitelor epoci se regăsește deopotrivă în diversitatea aspectelor urbane și în abundența
formelor de exprimare culturală, armonizate printr-un subtil spirit aristocratic cu nuanțe mai degrabă
franțuzești, care însuflețește, într-un mod aparte, orașul. Stilul baroc domină arhitectura principalelor
edificii, iar arcadele impunătoare, eleganța rafinată a clădirilor și sofisticatele compoziții peisajere
imprimă o atmosferă princiară și totodată relaxată întregului oraș. Piețele largi, înconjurate de
monumente purtătoare de o simbolistică aparte, au transformat Torino în centrul magic al lumii, punctul
de confluență al lucrurilor știute și neștiute, al întunericului și luminii, iar misterul și legenda adaugă
noi și noi fațete culturii italiene.
Străjuit de statuile lui Castor și Polux, Palatul Regal din Torino domină Piazzetta Reale, inima
orașului de peste trei secole. În 1831, imediat după urcarea pe tron a lui Carlo Alberto de SavoiaCarignano (1798 – 1849), regiunea Piemontului a fost străbătură de un elan înnoitor datorită reformelor
administrative și culturale promovate de tânărul rege. Printre primele măsuri luate a fost și mutarea
Bibliotecii Regale, ale cărei colecții fuseseră înjumătățite în 1723, atunci când Vittorio Amedeo al II-lea
a donat o mare parte din fondul de carte către Universitatea Regală din Torino. Carlo Alberto a alocat
pentru această nobilă misiune un fost depozit aflat la parterul aripii de est a Palatului Regal, sub Galeria
Beaumont.
Locația a fost complet refăcută de Pelagio Palagi, pictor, arhitect și decorator de interior, care a
transformat-o într-o sală neoclasică monumentală, imprimând un aspect maiestuos întregului ansamblu.
Palagi a acordat o mare importanță detaliilor artistice menite să sugereze fără echivoc destinația
locației. Impunătoarea boltă pictată cu scene alegorice reprezentând Arta și Științele este perfect
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armonizată cu mobilierul de nuc, creând o atmosferă caldă, potrivită studiului. Rafturile în care sunt
păstrate cărțile sunt dispuse pe două niveluri, prevăzute în partea de sus cu balcoane mărginite de
balustrade din fier forjat.
Pe lângă proiectul arhitectural ambițios, regele s-a preocupat și de formarea unei colecții
valoroase de documente. Mai întâi, l-a însărcinat pe contele Michele Saverio Provana del Sabbione să
inventarieze toate exemplarele rămase în patrimoniul de carte al Palatul Regal, apoi și-a cedat întreaga
bibliotecă, cea pe care o moștenise de la celebra sa bunică, Giuseppina di Lorena-Carignano. A
continuat grandiosul proiect prin desemnarea unui grup de cărturari pe care i-a mandatat să cutreiere
Europa și să achiziționeze toate volumele valoroase ieșite de sub teascurile tipografiilor. Cărturarii aleși
s-au bucurat de sprijinul monarhului și au pornit să cerceteze tipografiile și anticariatele din străinătate,
strângând astfel documente prețioase care reflectau progresul științific și ideile progresiste ale vremii,
aspectele lingvistice și literare, teoriile legate de istoria Casei de Savoia, precum și lucrări care se
remarcau prin detalii tipografice de excepție, prin raritate sau prin frumusețe. Întreprinderea, care părea
inițial costisitoare și greu de realizat, s-a dovedit a fi una de succes, iar vechea bibliotecă a curții s-a
îmbogățit cu numeroase volume rare, codexuri,
pergamente și cărți iluminate, ilustrate și decorate
cu fire de aur sau argint. În 1839, Carlo Alberto a
cumpărat de la colecționarul Giovanni Volpato o
impresionantă colecție de desene din secolele al
XV-lea - al XVIII-lea, semnate de maeștri italieni
și străini, printre care Michelangelo, Rafael,
Rembrandt și Leonardo da Vinci. Biblioteca
regelui ajunsese să numere peste 30.000 de
volume, la care aveau acces exclusiv membrii
familiei regale, curtenii și savanții care se ocupau
cu studiul artei, științelor și istoriei. Biblioteca și-a
încetinit oarecum dezvoltarea după urcarea pe tron
a lui Vittorio Emanuele al II-lea și după mutarea capitalei la Florența și apoi la Roma. După cel de-al
Doilea Război Mondial, odată cu instaurarea Republicii, bunurile Casei de Savoia au fost trecute în
patrimoniul statului, iar din 1970, odată cu finalizarea acestui proces, Biblioteca Regală a devenit
bibliotecă de stat, subordonată Ministerului Patrimoniului Cultural și al Turismului. Mai târziu, în
2015, a devenit parte a complexului cultural Polo Reale, alături de alte mari instituții de cultură. Astăzi,
clădirea Bibliotecii Regale din Torino face parte din suita UNESCO Residences Savoy (Reședințele
Regale Piemonteze) și este înregistrată pe Lista Patrimoniului Mondial din 1997.
Dincolo de originea ei princiară, Biblioteca Regală îndeplinește toate funcțiile specifice unei
biblioteci de conservare. Conform informațiilor prezentate pe site-ul instituției, biblioteca deține peste
200.000 de volume: 4500 de manuscrise, 3055 de desene, 187 incunabule, 5019 volume tipărite în
secolul al XVI-lea, 1500 pergamente, 1112 publicații periodice, 400 de albume fotografice, hărți,
gravuri și alte tipărituri. Lucrările pot fi consultate în Salone Palagiano, pe baza unei înregistrări
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prealabile. Cele trei încăperi care preced impunătoarea sală de lectură
sunt dotate cu instrumente multimedia care permit accesul atât la
informațiile generale, cât și la resursele patrimoniului digital aflat, în
acest fel, neîngrădit la dispoziția tuturor vizitatorilor. De altfel, prețioasele
colecții sunt expuse publicului prin rotație, după o politică eficientă de
promovare a patrimoniului cultural.
Printre lucrările de referință care compun patrimoniul bibliotecii se
află prețiosul Corpus Leonardian al Bibliotecii Regale, care cuprinde
treisprezece desene semnate de Leonardo da Vinci. Aici se află păstrat
celebrul Autoportret „in sangvin” al lui Leonardo (cretă roșie pe hârtie;
cca 1512) și nu mai puțin cunoscutul Portretul unei fete (Ritratto di
fanciulla), desenat de Leonardo da Vinci, între 1483-1485. Acesta din
urmă, folosit drept studiu pregătitor pentru pictura Fecioara între stânci, a
fost numit de către istoricul de artă Bernard Berenson (1965-1959) ca
fiind cel mai frumos desen din lume, iar biblioteca l-a ales ca fiind
imaginea reprezentativă a instituției.
Codexul despre zborul păsărilor, datat în jurul anilor 1505–1506, a
intrat în colecțiile bibliotecii în două etape. În 1893, contele Teodoro
Sabachnikoff i-a oferit regelui Umberto I o primă parte a manuscrisului.
Apoi, în 1920, bancherul elvețian Henri Fatio-Lombard i-a dăruit reginei
Margherita ultimele cinci foi lipsă, iar codexul a fost astfel completat.
Facsimilul expus în sala
principală este însoțit de o
imagine inedită trimisă de
roverul Curiosity, de pe
planeta Marte. La bordul
robotului se afla un cip
care
conținea
copia
digitală a Codului despre zborul păsărilor și
Autoportretul lui Leonardo da Vinci. Călătoria, care a
început în noiembrie 2011, a durat mai bine de opt luni
și s-a încheiat în august 2012.
An de an, biblioteca este vizitată de tot mai multe
persoane interesante de colecția fabuloasă de documente și de istoricul constituirii ei. Fără îndoială,
Biblioteca Regală a contribuit la desemnarea orașului Torino drept capitală mondială a cărții, în 2006.
Un alt argument cultural în sprijinul acestei decizii a fost, cu siguranță, și faima asigurată de
organizarea anuală a Salone Internazionale del Libre, un eveniment considerat a fi între primele trei
târguri internaționale de carte din lume.
Cristiana OLTEANU
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Ne putem imagina biblioteca precum o reprezentare a traiectoriei pe care a traversat-o umanitatea, în
toate aspectele ei, o acumulare de conținuturi care înregistrează tot acest parcurs și, desigur, o sursă de
informare accesibilă, riguroasă și corectă. Această percepție se datorează îndeosebi perseverenței cu care
biblioteca, întregul concept reprezentat de ea, și-a gândit, adaptat și aplicat rolurile sale fundamentale:
conservarea, promovarea și valorificarea moștenirii universale.
Deși toate aceste componente sunt coordonate prin practici biblioteconomice, activitatea de valorificare
și transmitere a cunoștințelor implică, într-o mai mare măsură, pasiunea și creativitatea bibliotecarilor, ceea ce
oferă posibilități nelimitate de comunicare cu publicul. Diferențele constau în exploatarea particulară a
caracteristicilor culturale și, implicit, în selectarea celei mai potrivite forme de adresare. Expoziția „Carte de
patrimoniu - în colecțiile Bibliotecii Județene Antim Ivireanul Vâlcea”, organizată cu prilejul celebrării
Zilelor Europene ale Patrimoniului, aduce în atenția publicului cele mai vechi volume aflate în fondul
bibliotecii, un tezaur care reflectă spiritualitatea românească din secolele XVII– XIX, preocupările lingvistice
și literare, specificul artistic și transformările care au contribuit la definirea identității noastre culturale. 18
planșe prezintă cele treizeci și șapte de volume cu valoare patrimonială, aflate în colecțiile fondului
documentar.
Clasarea documentelor, după criteriul cronologic, în categoria cărților vechi a fost realizată, la sfârșitul
secolului al XIX-lea, de către un colectiv de cercetători condus de academicianul Ioan Bianu. Astfel, din
această categorie fac parte toate documentele tipărite pe teritoriul românesc, în limba română, de cărturari
români, în perioada cuprinsă între 1508, anul apariției „Liturghierului lui Macarie”, prima carte tipărită în
spațiul românesc, și anul 1830, considerat a fi începutul epocii moderne în ceea ce privește textul tipărit pe
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teritoriul nostru.
Colecția de carte românească veche a bibliotecii cuprinde în special cărți liturgice, fie cu un cuprins de
origine biblică (Evanghelia, Psaltirea), fie alcătuite pe baza tradiției bisericeşti (Antologhionul, Triodul,
Penticostarul, Octoihul).
În colecțiile Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea se află treizeci și una de lucrări tipărite între
anii 1643-1830, iar conținutul lor este preponderent în limba română. După cum se știe, alfabetul latin a fost
introdus în instituțiile laice abia începând din 1860. Așadar, până la această dată, documentele erau tipărite cu
caractere chirilice. Biserica a continuat să utilizeze „slova veche” sau diferite alfabete de tranziție până pe la
1890, când a adoptat definitiv scrierea latină
Fiecare planșă conține fotocopii fie după paginile de titlu, fie după file care conțin informații relevante
despre lucrările prezentate sau despre cei care s-au îngrijit de tipărirea ei, gravuri și reproduceri, steme și versuri
la stemă, texte care reflectă deopotrivă interesul pentru limbă și pentru calitatea tipografică.
O parte specială a colecției este formată din cele douăsprezece exemplare, respectiv unsprezece titluri,
tipărite la Râmnic între anii 1743 și 1784. Prezentarea fiecărui volum cuprinde, pe lângă informațiile specifice,
date, imagini și însemnări particulare, precum și explicații legate de semnificația termenilor religioși. Pentru o
mai bună înțelegere, alăturat copiei paginii de titlu, redactată în alfabet chirilic, este atașat textul transcris cu
caractere latine, păstrând întocmai caracteristicile lingvistice originale.
Majoritatea tipăriturilor sunt executate, conform practicilor vremii, pe hârtie groasă, din fibre de in şi
cânepă, iar caracterele sunt imprimate cu cerneală tipografică neagră și roșie. În cuprins, sunt prezente adesea
ornamente tipografice deosebite: vignete, gravuri, inițiale ornate, frontispicii, cu motive antropomorfe și
semnificații religioase: scene biblice, chipuri de sfinţi, motive vegetale și zoomorfe, precum și ornamente de
final de capitol.
Din seria exemplarelor rare şi valoroase care alcătuiesc colecţia de carte cu valoare patrimonială a
Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea face parte şi “Ciasoslovul” tipărit în anul 1715, în Sfânta
Mitropolie din Scaunul Târgoviştei.
Una din cele mai de seamă lucrări din istoria vechii culturi românești este „Cartea românească de
învățătură la dumenecele preste an și la praznice împărătești și la svănți mari“ sau Cazania lui Varlaam, tipărită
la Iași, în 1643.
Cărțile vechi românești, în special cele bisericești, au fost folosite nu numai pentru săvârşirea cultului
religios, ci şi ca manuale şcolare, care bucurau cititorii cu modele de înțelepciune creștină și de limbă cultivată,
dar erau folosite şi ca suport pentru nenumărate însemnări particulare, făcute de proprietari de-a lungul timpului.
Dincolo de textul propriu-zis, documentele vechi reflectă și preocupările artistice ale maeștrilor tipografi
manifestate în realizarea fiecărei cărți. Pe lângă acestea, aproape pe fiecare lucrare este reprezentată stema țării,
ca semn al apartenenței la ortodoxie. Numerotarea foilor apare, de regulă, în colțul din dreapta sus și numai pe
prima față a foii. Aceasta este realizată tot cu caractere chirilice, conform valorii lor numerice și a sistemului de
notație specific.
Cristiana OLTEANU
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Compozitorul

ION DUMITRESCU
(1913-1996)

„Momente de viaţă”
Fotografii din arhiva familiei

Selecţie foto şi prezentare: dr. ILINCA DUMITRESCU
Grafica: MATEI BĂNICĂ, director al Editurii Grafoart, Bucureşti
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Ion Dumitrescu – acasă, la masa de lucru, 1957

Ion Dumitrescu – acasă, în birou, 1973 (foto - Ion
Miclea).
Ion Dumitrescu – acasă, la pian, 1957

Mariana şi Ion Dumitrescu. „O lecţie de
muzică” – cu Ilinca.
Martie 1957, Bucureşti, acasă
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Ion Dumitrescu şi Ilinca, 1973, Bucureşti, acasă
(foto – Ion Miclea)

Mariana şi Ion Dumitrescu – 1947, Bucureşti, căsătorie. (foto
– „Color Studio”, Bucureşti).

Mariana şi Ion Dumitrescu – 1947, Bucureşti,
căsătorie. Cu esteticiana prof. Alice Voinescu,
compozitorul Mihail Jora şi tenorul Constantin
Stroescu. (foto – „Elisabeta”, Bucureşti).
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Mariana şi Ion Dumitrescu – 1947, Bucureşti,
căsătorie, Biserica „Domniţa Bălaşa”. Naşi:
compozitorul Paul Constantinescu şi soţia sa,
Maria-Ana (foto – „Elisabeta”, Bucureşti).

Sinaia, Peleş, anii 1950. Compozitorul Mihail
Jora cu soţia Lily, muzicologul George
Breazul, compozitorul Ion Dumitrescu

Ion Dumitrescu - anii 1940, Bucureşti

Grădina Botanică „Dr. Dimitrie Brândză”, Bucureşti,
iulie 1990. „Academia de sub castani”. Ion
Dumitrescu împreună cu regizorul Hero Lupescu şi
tenorul Cornel Stavru.
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Sinaia, Peleş, anii 1950. Compozitorii
Constantin Silvestri, Paul Constantinescu
şi Ion Dumitrescu

Viena, 1957. Compozitorii Paul Constantinescu,
Constantin Silvestri şi Ion Dumitrescu,
muzicologul George Breazul

Paris, mai 1956, Café „Vielle”. O fotografie
celebră. De la stg. la dr.: Ion Dumitrescu, Ionel
Perlea, Alfred Alessandrescu, Mihail Jora,
Constantin Silvestri

Concursul Internaţional „Marguerite Long –
Jacques Thibaud”, Paris, iunie 1971. Ion
Dumitrescu - vicepreşedinte al juriului de vioară,
Salle Gaveau (foto: Gérard Neuvecelle, Paris).
Sinaia, Castelul Peleş, ianuarie 1961.
Muzicologul George Breazul şi Ion
Dumitrescu
La Uniunea Compozitorilor, București. Moment
comemorativ, după aflarea veștii decesului lui
George Enescu, 5 mai 1955. De la stg. la dr.:
Ludovic Feldman, av. Romeo Drăghici, Mihail
Jora, Ion Dumitrescu, Alfred Alessandrescu, Paul
Constantinescu. În plan secund: bustul lui George
Enescu, realizat de sculptoriţa Florica Hociung.
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Sala Dalles, Bucureşti, Sărbătorire Ion Dumitrescu – 70, 18 mai 1983. De la stg.
la dr.: compozitorul Wilhelm Georg Berger, Teodor Carţiş (directorul Casei de
discuri „Electrecord”), compozitorii Ion Dumitrescu, Alexandru Mandy, Henri
Mălineanu. (foto: Titi Popescu)

Sala Dalles, Bucureşti, Sărbătorire Ion Dumitrescu – 70, 18 mai 1983. De la stg. la
dr.: compozitorul Nicolae Lungu, dirijorul Emanuel Elenescu, baritonul David
Ohanesian, Ion Dumitrescu, violoncelistul şi profesorul George Cocea (foto: Titi
Popescu)
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Ion Dumitrescu şi Ilinca, violonistul şi directorul
Filarmonicii „George Enescu” Ion Voicu, Ateneul
Român, 6 iunie 1978, după recitalul Ilincăi
(foto – Titi Popescu)
Festivalul şi Concursul Internaţional „George
Enescu” – ed. V, Bucureşti, septembrie 1970. Ion
Dumitrescu şi pianista Magda Tagliaferro
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Festivalul şi Concursul Internaţional „George Enescu” – ed. V, Bucureşti,
septembrie 1970. Ion Dumitrescu alături de Virginia Zeani şi Nicola
Rossi-Lemeni, Mihnea Gheorghiu şi Anda Boldur

La Uniunea Compozitorilor, Bucureşti, în biroul preşedintelui Ion
Dumitrescu, 11 ianuarie 1971. Premiile Uniunii Compozitorilor pe anul 1969.
De la stg. la dr.: Radu Şerban, Alfred Hoffman, Gheorghe Ciobanu, Nicolae
Coman, Ion Dumitrescu, Doru Popovici, Liviu Glodeanu, Gheorghe
Dumitrescu, Laurenţiu Profeta. (foto: Ion Miclea)

La Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, în clasa de
Armonie, mai 1966. Prof. univ. Ion Dumitrescu, asistent Nicolae Coman
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La nou înființata Televiziune Română, o emisiune în direct cu un grup de
compozitori, 17 august 1959. Prezentatoare: Cleo Stieber. De la stg. la dr.:
Laurenţiu Profeta, Gherase Dendrino, Zeno Vancea, Ioan D. Chirescu, Alfred
Mendelsohn, Ion Dumitrescu, Ludovic Feldman, Radu Paladi, Ion Vasilescu.

Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, 12 iunie
1970. Întâlnire între doi foşti colegi la Teatrul Naţional din
Bucureşti, în anii 1940: Sergiu Celibidache şi Ion Dumitrescu

Ion Dumitrescu – 75. Concert simfonic. Ateneul Român, 24 iunie 1988.
Orchestra Filarmonicii „George Enescu” şi dirijorul Mircea Cristescu au
interpretat Simfonia de Ion Dumitrescu.
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Festivalul şi Concursul Internaţional
„George Enescu” – ed. V, Bucureşti,
septembrie 1970, Sala Mare a Palatului.
Compozitorii Georges Auric (Franţa) şi
Ion Dumitrescu, marchizul de GontaudBiron (Franţa).

Compozitorii Dmitri Kabalevski şi Ion Dumitrescu,
mai 1963

Praga, 11 mai 1960. Ion Dumitrescu,
alături de Dmitri Șostakovici şi
muzicienii cehi Václav Dobiáš şi
Zdeněk Nejedlý.

Festivalul şi Concursul Internaţional „George Enescu”– ed. I, Bucureşti, septembrie 1958, Ateneul
Român. Ion Dumitrescu înmânează premiile Concursului. În prezidiu: David Oistrah, Monique
Haas, Yvonne Astruc, George Georgescu, Florica Musicescu, Paul Constantinescu ş.a.
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Ion Dumitrescu – mai 1973, la 60 de ani
(foto – Kramer, Bucureşti)
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dr. Ştefania Dinu

„Regina Soldat“ a României
The Century Magazine, 1918
William T. Ellis
William T. Ellis s-a născut în Kentucky la 24 iulie 1845. A luptat în Războiul Civil american (1861 1865), după care şi-a definitivat studiile, urmând dreptul. A fost admis la bară în 1868, completându-şi
pregătirea prin ascultarea de prelegeri în cadrul Harvard Law School, înainte de a practica efectiv dreptul în
Owensboro începând din 1870.
În 1888 a fost ales reprezentantul celui de-al doilea district Kentucky în Camera Reprezentanţilor a
S.U.A., unde a mai fost reales de încă două ori. După ce a părăsit viaţa politică s-a întors la practicarea
dreptului. În 1896 a fost delegat la Convenţia Naţional Democratică, având până la sfârşitul vieţii şi preocupări
literare. S-a stins din viaţă la 8 ianuarie 1925, la vârsta de 80 de ani.
În cursul verii anului 1917, William T. Ellis s-a aflat într-o vizită în România, fiind primit de către regina
Maria, care l-a impresionat profund prin curaj, iubire de ţară, credinţa în victoria finală şi, nu în ultimul rând,
prin frumuseţe, eleganţă şi rafinament, calităţi care erau imediat percepute de toţi cei care veneau în contact cu
suverana României.
Impresiile pe care i le-a făcut România şi regina ei au fost încredinţate de omul politic american William
T. Ellis celebrei reviste The Century Magazine, sub titlul Rumania's Soldier Queen /„Regina Soldat“ a
României.
***
„Următorul articol a fost scris la începutul verii anului 1917, în timp ce autorul a fost în vizită în
România. Evenimentele care au avut loc în această ţară nefericită trebuie să fie bine cunoscute de toţi
americanii. Sub ameninţarea anihilării complete, România a fost obligată să facă o pace care conţinea condiţii
ruşinoase şi brutale ca predarea teritoriului, astfel cum rar în istorie o naţiune a impus alteia. Cele două cazuri
paralele şi recente care îmi vin în minte sunt ultimatumul pe care Austria l-a dat Serbiei în luna iulie 1914 şi
tratamentul criminal al Turciei asupra poporului armean. Trădarea fracţiunii Stürmer din Rusia aliată a făcut ca
România să fie aproape în întregime înconjurată de duşmani, aliaţii fiind incapabili, datorită situaţiei ei
geografice, să-i asigure bunuri, alimente şi soldaţi, fapt pentru care ea a fost forţată să capituleze în faţa
pericolului de foamete inevitabilă şi ameninţarea cu distrugerea. Un paragraf dintr-o scrisoare adresată de
Regina României poporului american va explica de ce acest popor viteaz nu va mai fi mult timp capabil să
lupte de partea Aliaţilor pentru cauza libertăţii şi democraţiei:
«În aceste zile, când întreaga lume este în flăcări, când cei care se luptă pentru un ideal văd lucruri
teribile şi inexplicabile, eu, regina unei ţări lovite, ridic vocea mea, şi fac un apel la cei care sunt mereu gata de
a ajuta unde dezastrele şi necazurile au pătruns.»
În primăvara acestui an, Departamentul de Stat american a primit următorul mesaj de transmis:
Secretar de Stat, Washington, D.C. Al XIX-lea.
De la Iaşi: Al XVIII-lea pentru Departamentul 58, 18 martie 1918, 13 P.M.
La cererea Reginei României vă rugăm să transmiteţi Doctorului William T. Ellis, Swarthmore,
Pennsylvania: «Soarta ne-a lovit cu cruzime, suntem forţaţi să încheiem o pace îngrozitoare şi inacceptabilă.
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Fiind fără apărare, suntem strangulaţi şi nimeni nu poate să vină în ajutorul nostru. Ar putea fi ultima dată când
voi fi capabilă de a comunica liber cu tine. Vreau să ştii că eu contez pe tine ca pe un prieten care nu va renunţa
la munca pe care a promis să o facă pentru mine şi ţara mea, chiar dacă o lungă tăcere de moarte este impusă
asupra mea.
Maria, Regina României».
Poporul american nu poate să nu aprecieze cauzele care au
condus România la situaţia ei actuală. Când va veni o pace generală,
efortul şi sacrificiul său mare nu va fi uitat, iar această ţară nefericită îşi
va lua locul printre naţiunile libere ale lumii.
Majestatea Sa Maria, Regina României, este o regină din cărţile
de poveşti, dăruită cu un farmec regal aparte, încât cel ce scrie despre
ea, poate fi acuzat de linguşire şi flatare. Chiar şi câteva minute în
prezenţa ei te fac capabil să înţelegi de ce toţi românii şi străinii care o
întâlnesc laudă strălucirea, simplitatea, naturaleţea, căldura inimii şi
talentul acestei regine care este înrudită cu multe alte regine şi regi şi
care a trăit toată viaţa ei în purpură. Feminitatea reginei şi regalitatea
femeii au făcut din ea idolul întregului regat.
Începând cu Bucureştiul, două treimi din România fiind în
mâna duşmanului, Curtea s-a mutat în vechiul oraş Iaşi, lângă graniţa
cu Rusia, o comunitate aglomerată adăpostind patru sau cinci persoane
sub acelaşi acoperiş; un oraş în care magazinele sunt goale, astfel încât
nimic nu se poate achiziţiona; un oraş în care nuanţa dominantă este
griul, ca a uniformelor soldaţilor; un oraş care este un post militar real,
deoarece este sediul Statului Major General şi la o distanţă de câteva
Regina Maria în costum de infirmieră.
Fotografie cu semnătura reginei "Marie" şi anul 1917 ore de tranşee.
Muzeul Naţional Cotroceni
Ajungând la Iaşi, la ora unu dimineaţa, am fost primit în seara aceleiaşi zile pentru
un interviu de patruzeci de minute, chiar înainte de vizita Majestăţii Sale pe front timp de o săptămână, unde, la
cererea ei, am urmat-o mai târziu.
La poarta exterioară a palatului se aflau doi soldaţi în uniformele lor gri-albastre simple, oameni care s-ar
putea să fi venit direct din tranşee. La intrare, servanţi în livrea mi-au luat haina şi pălăria, în timp ce un altul
mi-a arătat calea în sus pe scări, spre ceea ce, fără îndoială, pe timp de pace s-ar fi numit sala de bal.
Aici am avut prima surpriză. Camera era plină cu cutii, baloturi şi grămezi de produse. „Mutare” am
presupus din instinct. Dacă aş fi dat peste pregătirile pentru zborul care, de asemenea, atârnă ca un nor negru
peste toată România? În persoană, am inspectat palatul care a fost pregătit în mod provizoriu pentru Maiestatea
Sa, doar într-o astfel de eventualitate. O a doua privire asupra apartamentului a fost liniştitoare. Nu urma nicio
mutare din palat. Aparenta dezordine a fost cauzată de simplul motiv că sala de bal a fost transformată în atelier
de lucru, pentru realizarea de articole de îmbrăcăminte şi bunuri pentru spitale, în folosul soldaţilor şi orfanilor.
Grămezile de pânză urmau să fie transformate în aşternuturi, pături şi îmbrăcăminte pentru spitale. Cutii mari,
şepci groase de lână, şosete, mănuşi şi altele de acest fel am văzut în palat, aşezate chiar lângă marele pian.
Interesul pentru soldaţi nu este numai un simplu sentiment. De altfel, de-a lungul conversaţiei noastre, degetele
reginei au tricotat de zor o şapcă maro.
În timp ce observam sala de bal, cu acest amestec bizar de «stat şi industrie», un funcţionar a deschis
uşile larg spre stânga, anunţând «Majestatea Sa Regina». În uşă era o doamnă în gri care, după ce m-a salutat,
m-a informat încet că sărutul mâinii reginei părea mai puţin o uzanţă de curte, cât mai ales un obicei natural al
oamenilor. Mai târziu, după ce am ajuns să o cunosc mai bine pe Majestatea Sa, am văzut că îi sărutau mâna
oameni de toate condiţiile, de la guri lipicioase de copii de ţărani, la o mulţime de generali curajoşi, şi am
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îndrăznit să sugerez că, dacă toate sărutările care au fost plasate ar fi fost un singur sărut, ce zgomot ar fi putut fi
acolo!
Am fost îndrumat să merg către un colţ al camerei, unde se afla un divan oriental pe care Majestatea Sa
stătea aşezată între perne şi, în timp ce ea a vorbit, a fost posibil să-i evaluez aspectul. Regina era toată îmbrăcată
în gri, o rochie destul de largă, moale, cu un design simplu şi clar, în timp ce pe cap avea o tocă gri, cu o bandă
de flori gri în jurul ei. Purta un şirag de perle, cercei de perle, care făceau pereche cu o alta perlă de pe degetul
ei. Ţinuta de culoare gri se armoniza cu
ochii ei albastru-gri.
Regina României este o femeie de o
frumuseţe remarcabilă, dăruită cu talent,
strălucire şi graţie în maniere şi spirit.
Nicio imagine nu redă frumuseţea ei unică.
Când vorbeşte nu o face numai cu buzele,
dar şi cu mimica întregii feţe, cu lumina
ochilor, cu mişcările mâinilor şi ale
capului. Un gând mi s-a dus instinctiv
către regina Victoria, care ar fi fost foarte
încântată să vadă frumoasa înflorire a
nepoatei sale. Regina Maria este mama
unui fiu de douăzeci şi trei ani, deşi ea este
de numai patruzeci şi doi de ani,
Regina Maria vizitând răniţii la spitalul "Regina Elisabeta", spital condus de Maruca Cantacuzino
Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
căsătorindu-se la şaptesprezece ani.
Trei laturi ale Majestăţii Sale mi s-au
arătat încă din prima seară: femeia literat, foarte interesată de scris; regina cu partea sa de rol în orele cele mai
tragice ale naţiunii sale şi cu spiritul celei care a spus «poporul meu» cu tandreţe şi responsabilitate; şi ca mamă
cu un sărut de noapte bună şi cu un pasionat interes pentru copiii săi. În timp ce vorbeam a apărut prinţul
Nicolae, în vârstă de paisprezece ani, în costumul de cercetaş, pentru a-i spune mamei sale noapte bună şi rămas
bun. Un tânăr voinic, care a venit să-i dea reginei o caldă îmbrăţişare, pentru că urma să plece pentru o
săptămână şi care a declarat deschis că ar vrea să meargă în America, aşa cum şi alţi cercetaşi1 din România
speră să o facă, pe durata războiului. Mai târziu am fost prezentat principesei Elisabeta, fiica cea mare, care este
de asemenea în fruntea muncii pentru copii. Ulterior, m-am întâlnit cu prinţul moştenitor Carol şi prinţesele
Marioara şi Ileana.
Am asigurarea reginei că, România prin ochii reginei: Inima unei naţiuni în război, cartea Majestăţii Sale,
va ajunge printr-un prieten, domnul A. C. Hart, şeful serviciului militar european al prizonierilor de război şi al
Asociaţiei Internaţionale a Tinerilor Creştini. Prin urmare, era firesc să vorbim despre activitatea sa literară şi
despre situaţia dificilă a poporului ei, care a stat magnific înaintea inamicului pe partea de vest, fiind presat şi de
dezorganizarea Rusiei pe partea de est. Din lipsă de accesibilitate şi de transport, naţiunea s-ar putea confrunta
cu posibilitatea de foamete efectivă în termen de două luni. Iniţiativa îndrăzneaţă, eficienţa şi inventivitatea
soldaţilor români, care au câştigat admiraţia tuturor experţilor militari, nu sunt mai nobile decât curajul şi
zâmbetul acestei regine, care nu vorbeşte de trădări, neloialitate şi de toate ameninţările care au dus la prezentul
tragic al României.
«Într-un fel am avut sentimentul că America nu va intra niciodată în război şi, înainte de a fi trimis aceste
1 În 1912 au apărut primele grupuri de cercetaşi români (Blaj, Braşov, Bucureşti), pentru ca în 1914, datorită activităţii lor creative, să ia fiinţă Asociaţia Cercetaşii
României, recunoscută oficial. În timpul Primului Război Mondial, cercetaşii români au dat o mână de ajutor în spatele liniei frontului, fiind prezenţi acolo unde era
nevoie, înlocuind sanitari, curieri, telegrafişti. În memoria celor ce au murit atunci, la Tecuci a fost ridicat un monument, singurul din lume dedicat cercetaşilor.
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comisii, că America ar fi un mare sprijin al României. Toţi americanii pe care i-am cunoscut m-au convins că
ţara dumneavoastră este o naţiune dornică de a ajuta naţiunile mici. Acum, America este singura noastră
speranţă».
Acest citat dă cheia atitudinii exprimate de Majestatea Sa despre marea republică de peste mări.
A
doua
întâlnire
cu
Majestatea Sa Regina Maria a venit
câteva zile mai târziu, când m-am
dus pe front, oprindu-mă întâi la
Spitalul „Regina Maria“, o clădire
împărţită pe mai multe secţii, cu sute
de soldaţi răniţi. Acesta este doar
unul dintre cele patru spitale de
campanie şi trei spitale mobile care
poartă numele Majestăţii Sale şi care
sunt sub supravegherea sa directă.
Sute de ambulanţe se agitau
în apropierea frontului şi fiecare
purtau coroana şi iniţiala M care le
marcau ca întreprindere proprie
reginei. Înainte de a pleca de la
automobile am aflat că regina vizita
saloanele şi a dorit să mă alătur ei
îndată.
În uniforma de soră de
caritate, purtând Crucea “Regina
Maria” în jurul gâtului, legată de o
panglică portocalie, Majestatea Sa
mergea printre paturi, dând cu mâna
ei câte o amintire pentru fiecare
pacient, adesea vorbind de la o
anumită distanţă cu soldaţii răniţi.
Unii oameni au cerut cruci sau icoane şi acestea au venit din buzunarul încăpător al şorţului reginei. De obicei,
darul era un pachet de ţigări şi o selecţie de psalmi şi rugăciuni sau un portret - carte poştală cu ea. În cazuri
speciale regina oferea pâine albă sau biscuiţi şi gem, cărate într-un coş de un însoţitor.
Regina era însoţită de una dintre favoritele ei, de care a vorbit cu drag de mai multe ori, o venerabilă
soră a milei, romano-catolică, deşi regina însăşi este protestantă, iar copiii ei sunt crescuţi, în conformitate cu
legea ţării, în Biserica Ortodoxă Română; în timp ce soţul ei este catolic. Natura ei sincer religioasă se exprimă
în scrierile ei. În plus, au fost prezente la turul saloanelor: două asistente medicale, soţia unui ofiţer francez şi
adjutantul său regal nepreţuit, colonelul Ballif. De asemenea, ne-au însoţit doi dintre câinii preferaţi ai reginei,
pe care îi văzusem la palatul de la Iaşi, când am împărtăşit ospitalitatea reginei la ceai, seara, un superb câine
lup, iar celălalt un spaniel negru răsfăţat. Până la ultimul om vizitat în spital, fiecare a primit o atenţie
personală. De la spital, neavând timp pentru baie, am plecat spre locuinţa reginei, pentru masă. Este o locuinţă
mică, nimic mai mult decât o cabană din lemn, nevopsită, dar cu o notă de simplitate răspândită în toate
decoraţiunile, care erau în principal flori, frunze şi fructe de pădure.
Clădirea este cocoţată pe o colină în mijlocul dealurilor, cu o vedere minunată de toamnă, care place
reginei şi prinţesei Elisabeta. În acea zi, în timp ce noi trei stăteam pe verandă şi admiram frumuseţea, s-a auzit
o explozie, cu care românii au întâmpinat o «mică viespe», un avion german, ridicat în aer, care ne vizita.
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«Fiara», aşa cum a numit-o prinţesa, a scăpat nevătămată, ceea ce a determinat-o pe prinţesă să-şi exprime
dezamăgirea. Regina şi prinţesa au amintiri dureroase despre zilele când erau la Bucureşti şi germanii au
bombardat în mod repetat populaţia civilă, omorând mai mult de trei sute de persoane într-o singură zi, în
principal femei şi copii, desigur. Timp de câteva ore, am fost «onoraţi» de această atenţie din partea inamicului,
şi colonelul Ballif a fost foarte preocupat atunci când, mai târziu, Maiestatea Sa a insistat, râzând, să facem o
plimbare, în timp ce schijele explodau direct deasupra noastră. La prânz, masa din acea zi, a fost o simplă masă
de trei sau patru feluri, servită de doi servitori - în timp ce noi eram opt. Un ministru al Cabinetului, aşezat pe
partea dreaptă a reginei, cu americanul în stânga ei. Seara, la cină, americanul a avut scaunul de onoare în
dreapta Majestăţii Sale, între ea şi prinţesa Elisabeta. În dimineaţa următoare, prinţesa a prezidat masa la micul
dejun, în timp ce Majestatea Sa a luat micul dejun în pat.
Nu a fost timp pentru o siestă în programul regal din acea zi: de îndată după prânz şi după câteva
fotografii de amator cu prinţesa şi vizitatorul american, Majestatea Sa a îmbrăcat o rochie gri de călătorie,
păstrând, cu toate acestea, boneta de asistentă medicală, şi am plecat împreună, cu maşina sa, să vizităm un sat
şi orfanii săi şi, de asemenea, pentru a vedea unele trupe din Transilvania, care nu au mai luptat alături de
Austria şi au urmat cu inimile lor culorile României. Reuniunea românilor din Transilvania cu ţara lor este cea
mai dragă dorinţă şi vis politic al românilor.
Am vorbit variat şi liber toată după-amiază, cel puţin cinci ore, despre multe subiecte: de la cei trei veri ai
Majestăţii Sale: regele George, împăratul William şi ţarul detronat; viaţa băieţilor din America; aprovizionarea
cu alimente pentru armată şi pentru populaţia civilă din România; efectul războiului asupra caracterului
naţiunii; reminiscenţe din vremea lui Carmen Sylva şi ale bătrânului rege Carol; cărţi, scriitori şi activitatea
literară a reginei; frumuseţile unei zile de toamnă în munţi; caracteristicile vieţii ţăranului român; toate
subiectele pe care s-ar aştepta să le audă o femeie cultivată, modernă, ca cea cu care vorbesc.
Regina a vorbit cu vivacitate şi abilitate, având antrenamentul conversaţiei, aşa cum un monarh trebuie
să fie. De asemenea, nu am avut sentimentul că vorbesc cu o regină, totul a fost lipsit de formalitate. Majestatea
Sa este un spirit simplu şi sincer, arătându-şi în acea zi calităţile regale, veselia şi curajul. Sarcina ei este de fi
un exemplu de seninătate şi optimism pentru o naţiune aflată la strâmtoare. Înfrângerea, dezastrul şi moartea au
lovit nu puţin România. Mai mult de un sfert de milion de oameni s-au pierdut în luptă. O sută de mii de
persoane au pierit iarna trecută în epidemii de tifos şi alte boli. Trei sferturi din ţară, inclusiv Capitala, este
acum în mâinile germanilor, care au semănat sămânţa prusianismului printre oameni. Alimentele rămase au fost
luate de ruşi.
România este complet izolată de toţi aliaţii ei, cu excepţia dezorganizatei Rusia. Muniţia, hainele şi
mâncarea, care trebuie să vină pe calea ferată din Rusia, sunt slab gestionate. Dacă vreodată un conducător a
avut un motiv de amărăciune, aceasta este regina României. Dar Maiestatea Sa nu se plânge, nu şi-a pierdut
veselia, nu afişează nicio descurajare. Se mişcă liber printre oameni, radiază pretutindeni curaj şi statornicie.
Este sarcina ei ca regină şi şi-o îndeplineşte regeşte. Ea nu predică optimism; ea pur şi simplu îl exemplifică.
Astfel, din punct de vedere pur strategic, ea a ajuns să treacă drept o femeie care valoarează cât un întreg corp
de armată.
Asta a fost o digresiune de la auto-plimbarea noastră într-un sat îndepărtat - locurile nu au nume în timp
de război - unde a fost deschisă o staţie de alimente pentru orfani.
Când maşina a trecut pe lângă un aerodrom, două avioane au zburat deasupra noastră, ca nişte îngeri
păzitori, până când s-a ajuns la destinaţie, în cazul că o maşină germană ar fi putut veni în apropiere. Majestatea
Sa şi-a exprimat încrederea în piloţi, pentru că îi ştia personal pe toţi aviatorii români. Înainte de a ajunge la
locul de festivități, motorul s-a întâlnit cu un altul care aducea cadourile pentru copii. Aşa cum ne-am așteptat,
un copil cu o faţă luminoasă s-a apropiat aducând câteva flori reginei, copil pe care ea l-a recunoscut. El a fost
plin de mândrie faţă de faptul că o întâlnise o dată înainte, şi i-a spus asta, cu faţa strălucitoare. Amabilitatea
reginei i-a încurajat şi pe alţi băieţi să apară din locuri nevăzute - precum un mic ţigănuş murdar, fără haine pe
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el, şi fiecare a primit un pumn de bomboane.
La intrarea în satul ce reprezenta destinaţia noastră, am găsit ghirlande şi coroniţe verzi, inscripţii de
bun - venit întinse pe străzi, toate destul de primitive, dar care arătau devotamentul şi iubirea faţă de regină.
Întreaga comunitate a fost în sărbătoare, oamenii fiind masaţi în piaţa centrală, dar înainte de a ajunge la ei, am
ajuns la o linie dublă de soldaţi, probabil pe o distanţă de un sfert de milă. Majestatea Sa a coborât, şi-a lăsat
blănurile şi a mers alături de ofiţeri la inspectarea trupelor, zâmbind ca răspuns la salutul militar şi strigăte. Mai
întâi au venit ruşii, care au aclamat şi au salutat, dar cu o oarecare notă de incertitudine în vocile lor. Apoi,
ardelenii şi alţi români, cu căştile din tranşee, care au exprimat urale ca o salvă de artilerie.
În piaţa satului, soţia generalului comandant a prezentat o coroană de flori; primarul oraşului a purtat o
tavă cu pâine şi sare, din care Majestatea Sa s-a împărtăşit; şi preotul satului, îmbrăcat în toate odăjdiile, a
adresat un bun venit şi a prezentat Biblia şi crucifixul pentru a le săruta. Apoi i-au urat bun - venit copiii din sat,
după care a trecut în revistă trupele.
Pentru douăzeci sau treizeci de minute Majestatea sa a fost singură, trecând în revistă soldaţii, care sunt
aproape de tranşee şi, în tot acest timp, avioanele, îngerii noştri păzitori, ne-au înconjurat îndeaproape. După
revista militară, Majestatea Sa a primit în mod public ofiţerii din diferite regimente și o delegaţie de soldaţi de
la trupele ruse. Apoi a venit distribuirea de bomboane la copii şi de pachete de haine pentru orfani, fiecare
pachet fiind marcat cu un nume. Noile cartiere în care orfanii luau masa au fost vizitate de către regină şi s-au
dat copiilor crucile “Regina Maria”. A avut loc şi un ceai oficial pentru ofiţeri şi demnitari, după care regina a
oferit o fotografie cu autograf fiecărui oaspete.
Era deja amurg când ne-am urcat din nou în automobil şi, deşi avea toate motivele ca Maiestatea Sa să fi
fost prea obosită pentru a vorbi sau a asculta, nu era totuşi. Spiritul ei nu s-a estompat în acea zi obositoare şi,
atunci când în întuneric am oprit într-un sat din cauza unor probleme la anvelope și colonelul Ballif a raportat
că locuitorii au adus pâine, o bucată a fost adusă imediat şi împărţită cu mine. Am mâncat pe loc şi am glumit
pe seama schimbului unei coji de pâine cu o regină. Regina a declarat că pâinea a fost mai bună decât ceea ce a
servit la propria masă.
Conversaţia de la masă a fost în întregime în limba engleză, majoritatea celor prezenţi înţelegând limba.
Aceasta a atins multe subiecte, cel mai discutat în mod serios fiind despre scriitori americani şi despre cărţi în
general. Majestatea Sa a vorbit cu entuziasm despre Mark Twain şi de asemenea despre Bret Harte şi O. Henry.
Inevitabil s-a vorbit şi despre Wells. Kipling este un favorit atât al reginei, cât şi al prinţesei. Nu am întâlnit
niciodată un admirator al lui Kipling care să vorbească cu mai multă inteligenţă şi intimitate despre lucrările
sale decât Majestatea Sa. În timp ce ea vorbea, am observat că regina avea capul descoperit. Bogăţia părului ei
castaniu strălucitor era suficientă pentru a-i fi coroană. Ea a purtat o rochie de seară de culoare alb-crem şi un
colier împletit de perle mici, având ca pandantiv o cruce mare cu diamante, pietrele fiind de dimensiuni destul
de neobişnuite, darul fiind primit de la mama ei, la căsătorie.
La un prânz ulterior, în palatul de la Iaşi, am observat că, în timp ce toţi oaspeţii au mâncat din farfurii de
argint, membrii familiei regale au băut din pocale de aur, cu bijuterii în relief. La acest prânz s-a vorbit în mare
parte şi despre spitale şi provizii. Lipsa bovinelor, al căror lapte era necesar pentru hrana soldaţilor răniţi, care
nu puteau mânca alimente solide, a fost una din problemele acute. Laptele era necesar şi pentru pacienţii cu
tuberculoză şi copiii, de asemenea, trebuiau să aibă o anumită cotă. Lapte condensat era aproape imposibil de a
se asigura. La masă regina a spus că oficialii guvernamentali puneau în mod natural pe primul loc nevoile
militare, dar regina, care trebuia să aibă o inimă de mamă pentru întregul popor, pentru cei flămâzi şi în special
pentru răniţi şi bolnavi, a făcut cel mai puternic apel. Din cauza lipsei de hrană, mai ales de lapte, mulţi dintre
cei care sunt vindecaţi de rănile lor, cad pradă tuberculozei, care este în creştere rapidă în România.
Majestatea Sa a vorbit într-un mod foarte interesant şi de propria ei operă literară. Ea a vorbit de scrierile
ei în mod liber şi detaşat, cu naivitate, renunţând la toate pretenţiile de profesionist literar, dar, cu toate acestea,
tot ce ea scrie, aşa cum a spus cu un gest animat, «izbucneşte din inima ei». Dimineața, înainte de răsărit, este
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timpul în care scrie, şi ea a creat basme şi eseuri despre natură şi descrieri ale României. Înainte ca regina să fi
descoperit că are darul de a scrie, ea a descoperit că are, ca şi fiica ei, darul de a-şi exprima dragostea de natură
cu pensula. «Gândesc în culori» a spus ea. Carmen Sylva (regina Elisabeta) a fost cea care a încurajat-o pe
Majestatea Sa să scrie, pentru a fi tipărite. Traducerea în limba română a operei ei, pentru că este obişnuită să
scrie şi să gândească în limba engleză, a făcut-o să fie apropiată de oameni.
Acum, ca regină a unei ţări care este una dintre cele mai afectate dintre toate cele care participă la război,
ea a luat stiloul pentru a încerca să descrie România pentru America, naţiune care nu va înţelege greşit discursul
său deschis şi dezvăluirea inimii ei. Înainte de război ea a scris o carte pentru publicare în Marea Britanie, dar
aceasta este o alta, mai bună, pentru că a fost scrisă cu stiloul înmuiat în sânge şi cu lacrimi în ochi. Cu acea
putere spirituală care este moştenirea unei femei deosebite, Majestatea Sa a fost capabilă să poarte un zâmbet,
să fie în mijlocul poporului ei, un înger păzitor şi un lider regal.
Curajul, o calitate pe care conducătorii trebuie să o aibă, este instinctiv la regina Maria. În toate zilele
teribile din iarna trecută, când tifosul şi moartea au devastat ceea ce mai rămăsese din România, regina a vizitat
spitalele, mergând printre cei bolnavi, fără o escortă armată.
La două zile după vizita mea cu regina Maria la Spitalul “Regina Maria”, ne-am dus în tranşeele din
prima linie, nu fără dificultate, deoarece comandanţii nu voiau un american ucis în timp ce era oaspete lor.
Majestatea Sa s-a apropiat la cincisprezece metri de prusaci, astfel încât însoţitorii vorbeau cu ei, fără a trăda,
desigur, prezenţa vizitatorilor. Pentru un jurnalist ar fi fost corect şi potrivit, pentru că era munca lui, dar pentru
regină era un risc prea mare. Toate tranşeele prin care ea a mers au fost decorate artistic, pavate cu ramuri de
mesteacăn alb şi cu pancarte pe care era scris «Viva Regina Maria».
Aceasta este regina care, în ceasul cel mai disperat al ţării sale, priveşte la America cu încredere şi
speranţă“.
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MIHAIL JORA, EROU DE RĂZBOI ȘI
CTITOR AL ȘCOLII MUZICALE ROMÂNEȘTI
Anul 2021 marchează o sărbătorire de primă importanță pentru cultura muzicală românească. Este vorba
despre comemorarea maestrului Mihail Jora, considerat unanim ca al doilea șef de școală națională modernă,
după George Enescu, creatorul acestei școli. Împlinirea a 130 de ani de la naștere și a 50 de ani de nemurire a
lui Mihail Jora este de natură să stimuleze eforturile de documentare, de reflecție profundă și de elaborare a
unor studii care să pună în luminile
contemporaneității
unul
din
destinele
emblematice ale culturii noastre naționale.
Mihail Jora s-a născut la 2 august 1891, în
orașul Roman din județul Neamț, într-o familie
cu trecut glorios. Bunicul Mihail Jora provenea
dintr-un neam de boieri moldoveni participanți
activi la istoria acelor ținuturi. Numele Jora se
găsește menționat într-un hrisov din vremea lui
Roman Vodă, apoi se întâlnește în cronicile lui
Miron Costin și ale lui Ion Neculce. Acel bunic
omonim era cumnat cu Mihail Kogălniceanu,
membru al divanului ad-hoc, din care, la
senectute, îi povestea nepotului episoade
tumultuoase din luptele pentru unirea
principatelor. Vasile, cel de al patrulea copil al
sursa foto: wikipedia.org
lui Mihail Jora, a devenit un important factor
politic progresist al timpului său, admirat și
prețuit pentru arta vorbirii în public, pentru cultura istorică deosebită, precum și pentru excelenta conduită în
administrația monopolurilor de stat în care activa. În anul 1890 el s-a căsătorit cu Elena Ciuntu, o tânără
cucernică și pură, educată în respectul și cunoașterea artelor, îndeosebi inițiată în muzică, mai întâi în țară și
apoi la Conservatorul din Dresda. Așa se face că micul urmaș dăruit familiei curând după constituirea ei, la 2
august 1891, beneficiază încă din anii primei copilării de influența muzicală a unchiului Paul Ciuntu (1866 1918), compozitor, pianist și pedagog de vază. Evidenta sensibilitate a pruncului la ambientul sonor,
capacitatea lui de a reproduce melodiile auzite, nu i-au impresionat pe adulții din preajmă, cu toate că o
guvernantă nemțoaică i-a dat lecții de pian de la vârsta de patru ani. Este o dorință naturală ce apare în sufletul
părinților cu vocație artistică, aceea de a-și împărtăși copiii, la vârsta inocenței, de la izvorul sfânt al trăirii
artistice. Așa avea să procedeze, peste timp, spre exemplu, marea actriță de teatrul și film Luminița Gheorghiu
(1949 – 2021), care mărturisește în zilele noastre: „Am avut două fete minunate. Le-am dus la pian, la chitară,
la mandolină, la dans sportiv, la tot ce trebuie, după părerea mea, să înmagazineze un copil” (Ziarul Adevărul,
6 iulie 2021, p. 9).
Apoi, în anul 1901, băiatul a fost înscris la Liceul Internat din Iași, unde s-a aflat într-o disciplină
apropiată de captivitate, dar cu privilegiul de a-i avea ca profesori pe Vasile Bogrea, Calistrat Hogaș și Garabet
Ibrăileanu. Aici, lângă internatul cu un regim foarte sever al liceului, elevii doritori primeau lecții de pian de la
profesorul de muzică Eduard Meissner. Acesta îl remarcă și-l susține pe elevul talentat și sârguincios care se
evidențiază în producțiile anuale de dinaintea Crăciunului. Este perioada în care se cristalizează în sufletul său
dorința fermă de a se dedica muzicii, în pofida disprețului pe care lumea bună îl nutrea față de meseria de
„muzicant”, de „lăutar”, văzută ca o îndeletnicire nevrednică, de statut inferior. Din lupta cu aceste prejudecăți
aproape comune ale societății, s-a format și s-a conturat personalitatea strălucitoare a maestrului Mihail Jora,
cel care avea să devină creatorul cântecului modern cult și al baletului românesc.
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În procesul interior de orientare, de alegere profesională, la clarificarea opțiunii ultime, a cântărit decisiv
influența personalității tânărului maestru George Enescu. În vara anului 1909, proaspătul bacalaureat Mihail își
petrece o parte din vacanță la Sinaia, în casa verișoarei sale primare Maruca Cantacuzino, muza inspiratoare și
iubirea absolută a maestrului. Erau rude apropiate, căci mama Marucăi, Alice Jora și Vasile Jora, tatăl lui Mihail,
erau frați. Musafirul a participat la primirile săptămânale pe care prințesa Maruca le organiza pentru prietenii de
seamă, rude și cunoscuți din anturajul familiei regale, primiri la care maestrul oficia interpretând la pian lucrări
sau fragmente din capodopere unanim îndrăgite. Când l-a auzit pe acest magician cântând Preludiul și Moartea
Isoldei de Wagner, s-a simțit răscolit de emoție, având revelația că se află în prezența „celei mai zguduitoare
creații scenice care s-a scris vreodată și s-a simțit cucerit de vocația muzicală”. Mai apoi, prezența stimulatoare a
geniului enescian și prietenia trainică pe care o leagă cu unchiul său, Paul Ciuntu, îl apropie tot mai mult de
opțiunea pentru o carieră muzicală. Ca să respecte voința tatălui, își încheie studiile juridice în anul 1912, dar
continuă neabătut instruirea muzicală. În aceeași vară merge la Bayreuth, unde contactul direct cu operele
wagneriene îi întărește decizia. Își lărgește permanent aria cunoștințelor, perfecționându-se ca pianist, studiază
teoria superioară, armonia, muzica de cameră la clasă și în concerte la care participă susținând în formații partea
pianului. A fost epoca în care s-a aflat, după cum mărturisește, „împărțit între două porniri, una mai puternică
decât alta, cu cugetul vrând să devin pe veci muzician, însă cu actele pregătite să urmez studiile juridice, după
cum glăsuia dorința tatălui meu”. S-a înscris chiar în acea toamnă la biroul de avocatură din Iași, dar n-a
profesat-o, firește, niciodată. Hotărât să-și urmeze formația de muzician profesionist, reușește să-și convingă
mama de această opțiune definitivă. Ea își însoțește fiul la Leipzig, în perspectiva de a-i asigura cele mai bune
condiții pentru o educație artistică de înaltă ținută. În octombrie 1912, mama și fiul se instalează în marele oraș
german, făcând, în paralel, cunoștință cu viața culturală și comorile artistice existente acolo. Apoi, înarmat cu
recomandarea scrisă a unchiului Paul Ciuntu, junele candidat se prezintă la profesorul Robert Teichmüller. Se
înscrie la vestitul conservator leipzighez și începe să urmeze cu asiduitate cursurile de pian ale acestuia, teoria și
compoziția cu Stephan Krell și Max Reger. În primul semestru a folosit perioada de acomodare prevăzută de
cutuma școlii pentru a-și însuși stilul sever de compoziție, după care a atacat studiul sonatelor de Beethoven, al
operelor pianistice brahmsiene și schumanniene. Intrând sub îndrumarea directă a lui Reger, tânărul Jora se
împărtășește de la stilul prolix, abundent, intens contrapunctic și complex armonic al acestuia. Prezențele rare la
cursuri, dar excepționale ca bogăție expresivă ale maestrului de la Meiningen l-au impulsionat să îndrăznească în
abordarea unui stil major, elaborat, în care concepe o primă sonată pentru pian și una pentru vioară și pian, pe
care o dedică maestrului Enescu. Un stil independent începe să se contureze mai puternic în următoarea
încercare, Ciclul de lieduri op. 1 pe texte germane de Ferdinand Avenarius, Paul Ilg, Hugo von Hoffmannstahl,
Richard Dehmel și Friedrich Nietsche. Armonia se exprimă aici în acorduri dense, abrupte, înlănțuite neașteptat,
dar logic și sugestiv pentru contextul dramaturgic. Autorul își conturează încă de la acest prim opus o viziune
clară și sigură, extrem de puternică asupra acestui gen pe care avea să-l inaugureze și să-l ilustreze în muzica
românească. Totodată, urmând exemplul enescian, el se străduiește să îmbrățișeze idealul artistului complet, care
cuprinde toate aspectele muzicii într-o personalitate unică. În acest scop urmează și cursurile de dirijat și citire de
partituri ale profesorului Hans Sitt și ia lecții de orchestrație cu Robert Hoffmann. În concluzie, în răstimpul
scurt petrecut la Leipzig, tânărul Mihail Jora absoarbe cu aviditate evenimentele multiple, complexe și de înalt
nivel desfășurate în cetatea saxonă, participând concomitent la bătălia estetică dintre inovatori și tradiționaliști,
între adepții orientării clasice și ai celei romantice. Toate aceste frământări erau ilustrate cu efervescență de
concertele unor artiști mari precum Eugen dˊAlbert, Ferruccio Busoni, Ignacy Paderewski, Alfred Cortot,
Jacques Thibaud, precum și la serile camerale ale lui Max Reger. În acest răstimp a comunicat cu confrații veniți
din toată lumea, a legat prietenii și a susținut convorbiri pe teme artistice la celebra Auerbachˊs Keller, punct de
întâlnire devenit tradițional pentru boema artistică. E de notat faptul că spiritul ironic și polemic l-a făcut nu
odată să intre în discuții contradictorii pe tema specificului național și pe cea a respectării sau a revoluționării
formelor muzicale tradiționale. Se întâlnea adesea și cu tineri români veniți, ca și el, la studii, precum Florica
Musicescu, Muza Ghermani-Ciomac, Filip Lazăr. Paul Zarifopol era uneori gazdă a întâlnirilor artistice
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studențești.
În anul 1913, sub îndrumarea lui Stephan Krell, începe să compună Suita pentru orchestră în re minor, op.
2, pe care o finalizează și o prezintă în anul următor la Reifeprüfung – proba maturității. Lucrarea, alcătuită din
Preludiu, Noapte de vară, Menuet, Scherzo, prezintă o muzică de un romantism ardent, zăgăzuit de echilibrul
clasic al construcției și impregnată de specificul melodico-armonic românesc. Autorul avea să-și asculte lucrarea
abia după război, în anul 1918, dirijată de maestrul Enescu, parțial, adică mișcările Noapte de vară și Scherzo,
iar prima audiție integrală a realizat-o autorul însuși care a dirijat filarmonica bucureșteană în concertul din 17
februarie 1919, la Ateneul Român. Pentru Suita op. 2 în re minor, compozitorul a primit premiul I la prima ediție
a concursului Enescu de compoziție, juriul fiind condus de însuși maestrul, care a acordat și suma de bani
aferentă din propriul buzunar.
La izbucnirea primei conflagrații mondiale, tânărul patriot înflăcărat se înrolează voluntar, chiar din
primele momente, în rândurile armatei. Ca sublocotenent într-o unitate de infanterie din Fălticeni, ia parte la
luptele din Pasul Ghimeș Palanca, pe firul Uzului, formațiunea sa urcând spre Plaiul Chinului. În toiul
bombardamentelor, calcă pe o mină camuflată, a cărei deflagrație îi retează planta piciorului. Este găsit fără
cunoștință, după câteva ore, printre cadavre, de soldații care-l încarcă într-o căruță și apoi îl duc la trenul sanitar
aflat în stația cea mai apropiată. După ce i se acordă primele îngrijiri, e transportat la Spitalul Sfântul Spiridon
din Iași, cu septicemie generală. Au urmat operații succesive, căci rana se cangrena de fiecare dată, punându-i
viața în primejdie. A luptat eroic cu moartea și a învins-o, având puterea să îndure chinuri inimaginabile. După
una din operațiile suportate fără anestezie, maestrul Enescu, prezent printre bolnavi, și-a luat vioara și a început
să le cânte răniților piese cerute de unii dintre ei. După bucăți de Kreisler și Bach, a cântat piesa lui Mihail Jora,
Noapte de vară. Bolnavul a izbucnit în plâns. Era reacția binefăcătoare a psihicului chinuit la auzul melodiilor
divine, dăruite nefericiților martiri de marele artist. „Două ore cât a durat concertul, lacrimile mi se prelingeau
dintre malurile ființei mele ciopârțite de bisturiu, de-a dreptul din matca sufletului. Cu trupul lovit dar cu inima
întreagă, înălțată. Eram în lumea aceea unde el mă purta cu delicatețea și cu înțelegerea lui cuceritoare, și îmi
dăduse el cel dintâi acolada de compozitor interpretând o piesă de-a mea. Da, atunci m-am simțit cu adevărat și
eu muzician, recunoscut ca atare. Ulterior, în anii de după război, ne revedeam și ne arătam unul altuia tot ce
cream, tot ce izbuteam să așternem pe portative, până în anul în care George Enescu și soția sa, verișoara mea
Maruca, au plecat la Paris...” (George Sbârcea, Mihail Jora, Biografia unui compozitor român din secolul XX,
Ed. Muzicală, București, 1969, pp. 50, 51). Atunci, printre îngerii păzitori care i-au vegheat zi și noapte pe răniți
s-au aflat domnișoare și doamne de onoare de la curtea regală, între care se distingea Lilly, o tânără de familie
nobilă. Între cei doi se înfiripă o idilă care se sfârșește prin cererea în căsătorie.
În acest timp, viața culturală își urmează cursul. Tânărul Jora merge la Paris împreună cu soția sa, în
perioada 1919-1920, perfecționându-se cu Florent Schmitt (1870 – 1958), unul dintre cei mai fascinanți
compozitori francezi, ca profesor îndrumător la compoziție. Revenit în țară, se angrenează în activități de
promovare a muzicii bune, participă intens la luptele de idei din presa vremii, dând la iveală, între timp,
compoziții ce-i aduc satisfacția împlinirii lăuntrice. Revenirea la viața normală se produce prin Sonatina pentru
violină și pian op. 3. Concepută mental în timpul suferințelor din spitalele ieșene, lucrarea exprimă poetic, prin
mijloace sonore, ridicarea din infern, setea de lumină și năzuința spre fericire. Cele patru părți ale suitei erau Dor
de soare, Bejenie, Mângâiere, Reînviere. Explicată în puține cuvinte, muzica aceasta se prezintă ca „o pagină
evocatoare a suferinței din timpul războiului”, după cum o prezintă Carmen Petra-Basacopol în Însemnări despre
creația instrumentală a lui Mihail Jora, studiu apărut în revista Muzica nr. 8/1961. S-a observat, totodată, că
suferința îndurată a pus, în cele din urmă, bazele unui nou sentiment al vieții, fapt ce se explică și prin prevalența
părților luminoase, în tonalități majore, asupra unei singure părți melancolice.
Cam în aceeași perioadă, Mihail Jora compune Poveste indică, op. 4, poem simfonic pentru orchestră cu
solo de tenor, după Mihai Eminescu, lucrare inaugurată la București, de către filarmonica dirijată de autor. Este o
muzică intensă, autoreflexivă, în care compozitorul se descrie pe sine parcurgând o autentică „viață de erou”.
Urmează Suita pentru orchestră op. 5, Priveliști moldovenești, inaugurată de aceași formație bucureșteană
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condusă de autor, în anul 1924. Lucrarea cu caracter programatic cuprinde părțile Pe malul Tazlăului, La joc,
Grâu sub soare, Alai țigănesc. A fost primită bine de public, iar ulterior avea să devină un fel de carte de vizită
edificatoare a creației lui Mihail Jora, pentru sufletele sensibile care îl prețuiau și-l omagiau.
În aceeași perioadă, artistul întreprinde, împreună cu soția, un voiaj la Paris, în timpul căruia, urmând
sfatul maestrului Enescu, îl vizitează pe compozitorul Florent Schmidt, cu care are ample schimburi de opinii cu
privire la creația muzicală a momentului, realizează analize profunde, vădind tendința de a experimenta mijloace
noi de exprimare, ca de exemplu, abordarea folclorului, precum și asimilarea procedeelor originale deja
verificate ca fiind viabile. Participând la viața artistică a capitalei franceze, Mihail Jora asistă la numeroase
spectacole ale unor trupe de mare succes, precum Baletul rus al lui Diaghilev, descoperindu-și vocația de a
compune muzică pentru spectacole românești de acest gen, ceea ce va face în curând. Călătoria în Germania și
Elveția care a urmat, cumva pe firul amintirilor din vremea studenției leipzigheze, îi prilejuiește revederea
profesorului său mult îndrăgit, Robert Teichmüller. Această reîntâlnire providențială îi întărește voința de a se
consacra creației, studiului și, îndeosebi, vocația de a deveni un îndrumător pentru generațiile tinere de muzicieni
din țara sa. De la Teichmüller a învățat maestrul Jora că un bun pedagog artist trebuie să se uite pe sine, să prindă
cu o sensibilitate deosebită gândurile și intențiile celor tineri, să se entuziasmeze și să-i entuziasmeze pe alții
pentru un ideal înalt, să fie altruist în sensul cel mai nobil al noțiunii.
Urmează compunerea a Trei coruri mixte op. 6, datând din anul 1924, piesele numindu-se: Moșul, Slutul și
Toaca. Inaugurate la București în anul următor, au cunoscut succesul imediat, aflându-se până astăzi în
repertoriul nostru coral predilect și bucurându-se de interes datorită caracterului voios, ironic, glumeț, de o
adresabilitate irezistibilă. Prin această izbândă se relua firul tradiției corale românești din perspective armonice și
melodice mai evoluate, în comparație cu repertoriul obișnuit.
Prin ciclul de piese pianistice miniaturale Joujoux pour Ma Dame op. 7, apărute în anul 1924, maestrul
oferă o mostră de inventivitate muzicală. „Jucăriile” imaginate sonor erau, de fapt, mici satire ori glume la
adresa unor stiluri sau tendințe componistice ale vremii. Se parodiază muzica lui Strawinski, sunt ironizate
dansurile la modă precum foxtrotul, moda bijuteriilor false, precum și micile cancanuri de societate.
Marșul evreiesc op. 8 pentru pian este un fel de stampă a periferiilor, unde trăiau comunitățile evreiești din
târgurile și orașele Moldovei. Este evocată melancolia, înclinarea spre meditație, se aud ecouri de jale, dar se
manifestă și energia debordantă a unui popor harnic și înzestrat cu mari talente creatoare, printr-un marș în
crescendo, de o virtuozitate spectaculoasă. Prima audiție a fost realizată de Muza Ciomac în anul compunerii,
1925. Lucrarea a fost tipărită în același an la Editura Universal din Viena, unde a și fost cântată în concert de
către Filip Lazăr. A fost orchestrată și cântată cu multă însuflețire de formațiile simfonice care se constituiau în
acea vreme în centrele culturale importante din țară.
Tânărul maestru se implică în această perioadă cu pasiune în promovarea creației noi a compozitorilor
români, pe care le dirijează cu predilecție. Faptul că din programele concertelor dirijate de el nu lipsea niciodată
lucrarea românească a fost cu deosebire comentat și apreciat de critici și, desigur, remarcat cu plăcere de public.
Prin această promovare, gestul său a marcat începutul câtorva cariere semnificative de compozitori din România.
Studiul aprofundat și dirijatul concertelor în care opere ale unor autori contemporani erau aduse la
cunoștința publicului îl formează în spiritul înnoirii continue. Exemplul enescian, precum și ambientul
componistic internațional de care nu se înstrăinează în niciun moment, îi dau creatorului imboldul necesar pentru
noi înfăptuiri. O astfel de realizare este Cvartetul de coarde op. 9. Compus în vara anului 1926, acesta exprimă
caracteristicile temperamentului său, precum lirismul și humorul. Îmbinate în chip măiestrit, alături de inspirația
din fibra autentică a muzicii populare românești, cvartetul prezintă totodată perfecțiunea clasică a formei, în
respectul pentru modelele de expresivitate brahmsian, wagnerian și faurean. Lucrarea este alcătuită din părțile
Allegro comodo, Scherzo, Presto în mișcare de joc pe ritmuri vii alternativ simetrice și asimetrice, Andante
espressivo e senza rigore în stil improvizatoric ce evocă stilul parlando-rubato al muzicii populare, pentru a se
încheia în Allegro deciso, un rondo-sonată cu caracter concluziv pentru întreaga operă. Echilibrul discursului se
realizează și în această lucrare prin supunerea fanteziei la rigorile arhitecturii clasice pe care autorul le
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impregnează cu un nou conținut vital.
Opusul următor avea să fie o premieră absolută în muzica românească. Impresiile puternice trăite la
începutul secolului, când a asistat, la Paris, la succesele fulminante ale baletelor rusești ale trupei lui Diaghilev,
lăsaseră o amprentă de neșters, conturând cu timpul în imaginația artistului proiectul unui spectacol de dans
clasic în caracter național. Urmărit de ideea acestui proiect, luptătorul vajnic pentru întemeierea instituțiilor
artistice de bază în România, temerarul apărător în presă al drepturilor și statutului artiștilor în societate se
retrage din iureșul activităților publice pentru a-și elabora noua compoziție. Primul său balet, „La piață”, ce
poartă numărul de opus 10, s-a născut din dorința artistului de a atrage un public numeros în sălile de spectacol,
prin inventarea unui tablou coregrafic care să sune românește. În viziunea sa, baletul românesc trebuia să fie „o
muzică populară de o originalitate neîntrecută și o coregrafie populară ce stârnește invidia multor națiuni”. Era o
artă românească făurită de dansatori români, pe muzică de compozitori români, pe subiecte din viața
românească, pe mișcări și ritmuri luate din jocurile populare românești. El năzuia ca pasul românesc să devină
cât mai curând o realitate care să se impună în arta coregrafică. Elaborarea lucrării e finalizată în anul 1928, iar
maestrul Enescu face cunoscut noul opus prin prezentarea publică a două fragmente în concertele filarmonicii,
gest întâmpinat cu entuziasm neașteptat de ascultători. Cu tot succesul repurtat atunci, tabloul coregrafic La
piață a așteptat patru ani pentru a fi montat integral pe scenă. A fost un mare succes. Critica de întâmpinare a fost
unanim elogioasă. În cronica sa, George Breazul lăuda montarea de la Operă, în care „muzică și acțiune
coregrafică se întregesc pentru realizarea unei savuroase scene de pitoresc românesc”. Sunt remarcate realismul
și puterea de exteriorizare a concepțiilor despre comicul muzical. George Breazul consideră că „scena
revărsatului zorilor, cu plecarea spre casă a lăutarilor, este, din punct de vedere al parodiei muzicale, una din cele
mai reușite pagini din întreaga literatură muzicală”.
Libretul baletului, conceput de compozitor împreună cu Esmée Gafencu, poate fi rezumat după cum
urmează:
Acțiunea se petrece în piața unui mic târg de provincie, într-o dimineață de vară. Chiar în momentul
răsăritului de soare, prin ușa cârciumii deschisă violent, un bețiv e îmbrâncit și aruncat pe caldarâm, unde
nefericitul încearcă să se agațe de stâlpul unui felinar de care e legat un vițel. Între timp, jupânul în halat și caftan
iese din dugheana lui și își expune marfa la vedere. În vreme ce soarele urcă tot mai luminos pe cer, precupeții se
arată prin preajmă, apare o femeie cu păsări, apoi un vânzător de porci, se agită lăptărese, halvițari, un vardist,
precum și nelipsitele haimanale, printre oltenii cu cobilițe. În toiul dansului încins de olteni și chivuțele conduse
de Chira-florăreasa, apare majurul cel țanțoș cu logodnica sa sclifosită. Chiva îl atrage pe majur, ca să-i lege pe
cei doi cu farmece de dragoste. Majurul pornește hipnotizat după țigancă, în timp ce aceasta dorește să-i fie
cumpărată basmaua pe care tocmai și-a ales-o. Dar majurul e lefter, după cum se prezintă buzunarele goale pe
care le arată oamenilor. Între timp, Chiva șterpelește o altă basma, pe care păgubitul o reclamă de îndată la
majur. Acesta o înșfacă pe țigancă și dispare împreună cu ea. Finalul tabloului arată piața golită de lume, unde
logodnica leșinată a plutonierului zace în neștire pe o grămadă de varză. Chefliul se destăinuie în fața vițelului
care roade blajin din mormanul de varză. În ultima clipă apar în piață trei lăutari care încep să-i cânte bețivanului
de inimă albastră.
Recunoașterea valorii absolute a acestei lucrări s-a manifestat prin faptul că autorul a primit pentru ea
premiul național de compoziție în anul 1937 și Marele Premiu al Academiei Române în anul 1938.
Următorul opus, cu numărul 11, cuprinde Cinci cântece pe versuri de Octavian Goga, apărute în anul
1930, având la bază poemele Tu n-ai la ușa ta zăvor, Mor azi zâmbetele mele, E-ngropare azi la mine, Atât de
veche-i îngroparea, Primăvară, primăvară.
Este cazul să marcăm acum faptul că în paralel cu activitatea creatoare maestrul se implică decisiv în
munca organizatorică de a întemeia noile instituții muzicale fundamentale pentru viața artistică modernă din
România. El compune, dirijează, scrie cronici muzicale, predă armonia la Conservatorul bucureștean. Devine
director de programe la nou-înființatul Radio România, în anul 1928, militând fără răgaz pentru muzica înaltă,
într-un mediu preponderent ostil culturii. Aceste linii de conduită s-au dovedit a fi constante pe parcursul întregii
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sale cariere publice, conferind demnitate și adaptabilitate imediată la cerințele momentului cultural-artistic.
În anul 1932 apar scânteietoarele piese pentru orchestră mică Șase cântece și o rumbă op. 12, inaugurate
public de către Orchestra Radio dirijată de compozitor. Versiunea originală a partiturii s-a pierdut între timp,
astfel încât maestrul a mai elaborat o schiță muzicală în anul 1970, după care Pascal Bentoiu a realizat
orchestrația în același an. Noua versiune s-a cântat pentru prima dată în anul 1971 de către Orchestra Radio
dirijată de Emanuel Elenescu. Ciclul cuprinde Cântec de leagăn, Cântec de salon, Cântec de alint, Cântec de
Crăciun, Rumba la Moși.
În anul 1934 Mihail Jora prezintă publicului Patru coruri mixte op. 13: Foaie verde bob săcară, Teiuleț cu
foaia lată, Mă mieram, Puica. Sunt bijuterii pe care formațiile reprezentative din întreaga țară își fac un titlu de
onoare în a le aborda și a le prezenta în viața curentă de concert.
Șase cântece pe versuri de Adrian Maniu op. 14 au fost create în anul următor, 1935. Sunt scrise pentru
bariton și soprană și poartă titlurile: Rugăciune, Înnoptare, Vedenie, Grădina de zarzavat, Glas de toamnă,
Priveliște blestemată.
Următorul opus, cu numărul 15, datează din același an 1935, fiind scris pentru voce de mezzosoprană, pe
versuri de George Bacovia și cuprinde cântecele: Moină, Pastel, Note de primăvară, Furtună, Proză. Ciclul s-a
bucurat de o largă apreciere, unele pagini precum Note de primăvară și, mai ales, Proză, devenind un fel de
marcă a compozitorului în conștiința publică.
Vin apoi Patru cântece pe versuri de Tudor Arghezi, op. 16, pentru voce înaltă, prezentate în anul 1936:
Ghicitoare, Buna-Vestire, Vaca lui Dumnezeu, Cântec din fluier. Și acestea se bucură de o foarte bună primire, iar
Cântec din fluier devine un adevărat șlagăr.
În anul 1937, maestrul prezintă lumii muzicale Simfonia în Do major op. 17, interpretată în primă audiție
în același an de filarmonica bucureșteană dirijată de maestrul Enescu. Arhitectura simfoniei era clădită, în prima
parte, pe tema de sonată, în mișcare Allegro deciso. Urmează Andante în formă de lied tripartit, partea a treia este
un Scherzo cu patru variațiuni, iar finalul e un rondo de sonată, de fapt un cântec pe patru rânduri melodice. În
limbajul lucrării se îmbină omofonia cu polifonia, încorporându-se organic în structură elemente folclorice de
joc, de colindă și de „horă lungă”. Iar principiul primatului melodiei e realizat prin concilierea cantabilității
expresive cu principiile dezvoltării simfonice. Prima Simfonie era o împlinire majoră a maestrului în lupta sa
pentru idealul de a deveni un compozitor modern și totodată de a nu se îndepărta de spiritul sănătos al cântecului
popular. Prin această fuziune măiestrită el realiza un stil nou, caracteristic școlii naționale de compoziție.
În toamna anului 1937 se reînființează, la inițiativa ministrului cultelor și artelor Victor Iamandi, un
premiu național pentru muzică. Se creează o comisie pentru decernarea premiului, formată din Tiberiu
Brediceanu, George Georgescu, Ion Nonna Otescu și Ionel Perlea. Comisia prezidată de maestrul George Enescu
îi atribuie premiul lui Mihail Jora. În presă apar articole de încuviințare a alegerii făcute și de omagiere a celui
laureat. Emanoil Ciomac scrie: „Jora merită în zilele noastre răsplată și simpatie, nu numai ca vrednic creator,
dar, după noi, și pentru atitudinile curajoase ce le-a luat și le ia împotriva puternicilor impostori ce nenorocesc
muzica noastră și năravurile ei”. Iar Cella Delavrancea realizează un remarcabil portret al compozitorului:
„Toate lucrările lui Mihail Jora îi seamănă. Cu nasul în vânt și mâinile lui fine, cu privirea de tăciune și părul
răzvrătit, vulcanic, Jora se impune de îndată ce apare, prin chiar prezența sa. El nu îngăduie vulgaritatea, nu
permite decât frumosul și dreptatea. Spiritual, el iubește veselia pentru că este o armă împotriva îngâmfării.
Sincer, pentru că este prea viu ca să-și ticluiască atitudinile, pășește cu capul sus pe calea sa, zdrobind buruienile,
nepăsător la spini, gata de atac atunci când este vorba de un prieten lipsit de apărare.
Muzica sa are toate calitățile sufletului său nobil, ea se impune prin ritmul ei original, o sevă folclorică o
străbate, fără nimic greoi sau monoton. El găsește modulații caustice ce dau relief frazei muzicale, iar timbrul
particular al inspirației sale îi permite să abordeze într-o largă inspirație operele descriptive în care se oglindește
întreg peisajul românesc.
Muzician desăvârșit, cântă la pian cu o îndemânare cuceritoare. Și l-am aplaudat cu toții ca șef de
orchestră, comunicând din temperamentul său focos și avântat, entuziasm tuturor instrumentiștilor. Iubit, admirat
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de public, neobosit și încrezător în destinul său, Mihail Jora poate să-și repete cu mândrie cugetarea lui
Vauvenargue: „Cei mai siguri protectori ai noștri sunt talentele noastre...”
Prețuirea publică și deopotrivă cea oficială îl stimulează pe maestru către noi și noi înfăptuiri
componistice. Opusul următor, numărul 18, conține Trei cântece pentru voce și pian pe versuri de Al. O.
Teodoreanu și Emanoil Ciomac: Indiscreții, La cramă, Tu ești un lac. Și acestea se bucură de o bună primire
publică, iar cântăreții de lied le-au prezentat cu mare succes la fiecare concert sau recital.
În anul 1940 apare Demoazela Măriuța, op. 19, balet în trei tablouri pe un libret de Apriliana Medianu,
prezentat public în premieră la Teatrul Național, în anul 1942. Acțiunea se desfășoară în perioada în care
idealurile moderne de organizare a statului național pe principii democratice găseau ecou și sprijin puternic în
politicieni, oșteni, intelectuali de marcă, dar și în aventurieri și demagogi care-și exprimau gălăgios prin tirade
golul interior. Autorul recurge la evocarea revoluției de la 1848, intuind similitudini evidente între atmosfera de
atunci și starea societății din vremea contemporană, proiectându-și dorințele în vise frumoase pentru viitorul
patriei. E o poveste despre un moment de istorie românească, din mediul bonjuriștilor pașoptiști. Spectacolul a
avut un succes uriaș, întărind intuiția autorului cu privire la interesul social-politic prezentat de subiectul tratat.
Baletul are trei tablouri. În primul, ne sunt prezentați bonjuriștii poposiți la un han de periferie, unde pun la cale,
în mare secret, înfăptuirea reformelor și alungarea străinilor. Jocul principal, Geamala, e o alegorie a revenirii
primăverii. O paiață cu acest nume stârnea hazul participanților care se reuneau cu plăcere pentru a schița astfel
un gest de nesupunere față de autorități. Compozitorul și-a cules ideea din scrierile lui Nicolae Filimon și ale lui
I. L. Caragiale. Primul tablou îi prezintă, așadar, pe complotiștii conspiratori adunați la cârciumă, unde, printre
cântece hazlii, se strecoară motivul marșului Deșteaptă-te, române!. Tema Măriuței, caracteristică muzicală
expresivă a personajului, evoluează în stil ironic, pendulând de la orășenizarea recentă la amintirile rurale. Al
doilea tablou are loc pe maidanul din Dealul Spirii, unde poporul dă năvală în sunetele Marșului lui Napoleon,
adică ale Marsiliezei, în mijlocul veseliei stârnite de apariția Geamalei. Aceasta e personificată muzical printr-o
suită de cinci dansuri în mișcări contrastante. Primul e un Allegretto cu iz lăutăresc de meterhanea, al doilea e
ritm de horă, al treilea, un Allegro molto, are ritm contrastant de sârbă. Al patrulea dans e un Andante comodo,
iar ultimul, în Presto, explodează pe un ritm îndrăcit, ce cuprinde frenetic toată adunarea prezentă pe maidan.
Măriuța îl domolește pe căpitanul Costache care se lasă vrăjit de farmecele precupeței. Realizarea muzicalcoregrafică a lucrării a fost o reușită excepțională ce a marcat apogeul carierei și drumului marelui muzician
către culmile creației și în fruntea școlii muzicale românești, alături de maestrul George Enescu.
Acum se marchează public, deopotrivă, faptul că Mihail Jora depune de decenii o muncă susținută de
formare a tinerilor compozitori, dirijori și muzicologi precum Constantin Bugeanu, Romeo Alexandrescu, Ion și
Gheorghe Dumitrescu, Dinu Lipatti, Constantin Silvestri, Paul Constantinescu. Concertul omagial pe care acești
discipoli l-au organizat a constituit un eveniment consemnat de presă în următorii termeni: „Cinstirea
compozitorului Jora, în forma în care a fost făcută, cu participarea maestrului Enescu, este o manifestare de artă
și cultură, care cinstește muzica românească și, în rândul întâi, pe tinerii maeștri din școala Jora”. Activismul său
organizatoric și publicistic a însemnat benefic viețile discipolilor care au beneficiat de ocrotirea și apărarea
hotărâtă în momente de restriște, când erau discriminați, alungați, persecutați din motive politice. Este cazul
compozitorului Ludovic Feldman și al altor colegi prigoniți din motive rasiale. Totodată, grație prestigiului și
abilităților sale de conducător, maestrul Jora a reușit să mențină în viață și să dezvolte Conservatorul, ca
pepinieră a tinerelor talente promițătoare. Deși e asaltat de griji și răspunderi sociale, el își găsește resursele
necesare pentru a compune în aceste vremuri tulburi Patru cântece op. 20 pe versuri de Ion Pillat, cu titlurile:
Cântec pentru lumină, Veverița, Balcic lunar, Am regăsit fântâna, De Paști, A înflorit mălinul, ciclu compus în
anul 1941. În scurtă vreme au devenit acestea lucrări cercetate și interpretate cu drag de cântăreții reprezentativi
ai genului cameral.
În anul următor, 1942, apare de sub pana sa harnică și inspirată Sonata pentru pian op. 21, în re bemol
major. Prima parte, Allegretto appassionato, are o factură romantică, de inspirație schumanniană, partea a doua,
Largo, molto cantabile, este un impresionant bocet de inspirație populară, iar partea a treia, Allegro non troppo,
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revine la sentimentul romantic avântat, cu aderență maximă, grefat pe etosul cântecului nostru popular.
Anul 1943 îmbogățește literatura noastră dedicată pianului cu o nouă izbândă: Variațiunile pe o temă de
Schumann op. 22. Ciclul celor nouă variațiuni se încheie cu o fugă de amploare virtuoză. Ansamblul e construit
pe baza melodiei în si bemol major a liedului schumannian Seit ich ihn gesehen din ciclul Dragoste și viață de
femeie.
În anul 1944 maestrul creează trei cântece pe versuri de Vasile Voiculescu op. 23: Dor de tinerețe, Colind
uitat, M-apropii de sfârșit. Înveșmântate în strai muzical, poemele vestitului doctor fără de arginți își dezvăluie și
mai puternic natura lor profund filosofică, amară, meditativă, dureroasă. Piesele sunt o incursiune muzicală,
unică prin adâncime și originalitate, în lumea acestui poet special, impresionant pentru „nebănuitele trepte” ale
suferinței și luptei exprimate în peisajul nostru literar.
Epoca tulbure și extrem de încordată care urmează încheierii războiului a adus multă durere, mari
evenimente dramatice și zguduiri extraordinare în familia maestrului Mihail Jora. Astfel, în anul 1947 este demis
din funcția de rector pe care o deținea încă din anul 1941, în urma scenei memorabile când s-a ridicat în plin
consiliu de conducere și a cerut să se țină un moment de reculegere după detronarea Regelui Mihai, la 30
decembrie 1947. Este scos de la catedra de compoziție, destituit, i se ia până și pensia de mare invalid veteran de
război. Este criticat, înfierat în ședință publică, în aula Palatului Cantacuzino, unde fuseseră chemați muncitori
care să-l huiduie, amenințat în ziarul “Scânteia” de politrucul Nestor Ignat, e dat afară din Uniunea
Compozitorilor. Este permanent urmărit de securitate. Soția sa Lilly este arestată în 1952 și deținută un an în
lagărul de la Ciorogârla, în condițiile unei mizerii de nedescris, fără a fi judecată, ca represalii în urma fugii în
Apus a fratelui său, diplomatul Grigore Gafencu. Maestrul disperat are o tentativă de sinucidere. Prietenii
apropiați, elevii săi, fac de gardă lângă el cu schimbul, încercând totodată să contribuie la susținerea cheltuielilor
curente ale casei.
Atacat din toate părțile, timorat și strâmtorat, maestrul se hotărăște să compună o nouă lucrare scenică.
Avea să fie baletul Curtea Veche op. 24, a cărui partitură apare în anul 1948. Peisajul evocă locurile de vis ale
proprietății de la Tescani, unde conacul, drumul cu plopi și vecinătățile campestre aveau să devină subiecte de
inspirație pentru numeroși artiști, căci locul devenise casă de creație a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă,
organul cultural al guvernului comunist. Acțiunea baletului în două tablouri se desfășoară într-o copie stilizată a
acestui ambient. Subiectul pornește de la inițiativa bătrânei doamne de a-și invita musafirii să se deghizeze
pentru a participa la o farsă, închipuită într-o „casă cu stafii”. Caracterizați muzical prin teme pregnante, bătrâna
doamnă, marele logofăt al Moldovei, stareța, beiul, străbunica și amazoana participă alături de ctitori la
evenimente hazlii și la momente lirice, realiste sau onirice. E un balans continuu între real și imaginar, care îi dă
compozitorului ocazia de a povesti prin sunete acțiunea inventată și zbaterea eroinei între visare și viața
adevărată. Trebuie să menționăm că, deși s-a bucurat de mare succes de public, în anul 1949 spectacolul a fost
criticat cu asprime în ziarul partidului, “Scânteia”, de către același activist Nestor Ignat.
Ceea ce urmează în proiectele compozitorului avea să-l preocupe o lungă perioadă. Primul Caiet de pian
pentru copii talentați, Poze și pozne op. 25, cuprinde piesele La gura sobei, Din amintirile tușei Catinca,
Tranca-fleanca, Poveste, Trece oastea lui Papuc, În scrânciob, Pe gânduri, Grivei aleargă după coada lui.
Întregul ciclu se constituie într-un model de muzică destinată scopurilor pedagogice, dar care are, totodată, o
valoare artistică intrinsecă, independentă de funcția didactică. Scenele, portretele, peisajele evocate sunt
prezentate plastic, cu humor și poezie, printr-o miraculoasă pătrundere în lumea copilăriei, iar scriitura se
prezintă la un înalt nivel de inventivitate instrumentală, conferind permanent valoarea unei inițieri în lumea
muzicii românești.
În paralel cu ciclul dedicat celor mici, maestrul compune ultima parte a baletului Curtea Veche și Patru
cântece pe versuri de Tudor Arghezi op. 26 : O zi, Doi copii s-au dus, Horă în grădină, Denie.
Anul 1949 marchează o nouă realizare notabilă a maestrului prin Burlesca pentru orchestră op. 27,
prezentată în primă audiție publică în anul 1954 de Orchestra Cinematografiei dirijată de Constantin Bugeanu.
Opusul următor, cu numărul 28, conține Șase cântece pe versuri de Lucian Blaga și e realizat în anul 1949,
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cu excepția ultimului cântec, compus în 1961. Conține: Buna vestire pentru floarea mărului, Corbul, Belșug,
Ciocârlia, Izvorul nopții, Din părul tău.
Trei cântece pe versuri de George Lesnea op. 29 datează din anul 1949: Elegie, Dans, Încheiere. Au urmat
Opt cântece pe versuri de Zaharia Stancu op. 30, pentru voce înaltă: Pentru începutul cântecelor, Calm, Flacăra
albă, Pasărea verde, Îți dau, Cu pâine și cu vin, Tânăra, Pentru adormirea cântecelor.
Tot în anul 1950 apar sub semnătura maestrului Cinci cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu op. 31
pentru voce înaltă: Chiot, Incantație, Lumină, Noapte bună, Bună dimineața. A fost începutul unei colaborări
miraculoase, din care au apărut opere excepționale ce dau strălucire până astăzi peisajului componistic
românesc.
Sonata pentru violă și pian op. 32, compusă în anul 1951, avea drept model, potrivit mărturisirii autorului,
sonata pentru același duo a lui Johannes Brahms. Era menită să îmbogățească repertoriul cameral românesc al
acestui minunat instrument. Allegro moderato, prima mișcare, pune în evidență resursele violei ca instrument
solist. Partea a doua, Andante teneramente con espressione, aprofundează latura meditativă, lirică în caracter
românesc, pentru ca ultima parte, Allegro risoluto, să cuprindă ascultătorul în iureșul confruntării dintre cele
două teme contrastante. Sonata este considerată o capodoperă a repertoriului cameral, dedicată acestui
instrument.
Doi ani mai târziu, în anul 1953, maestrul compune un nou balet, Când strugurii se coc, op. 35, pe un
libret de Floria Capsali și Mitiță Dumitrescu. Lucrarea a fost distinsă cu Premiul de Stat. Scenariul nu are o
poveste dramatică la bază, fiind voios și festivist, în linia cerută de indicațiile primite de la conducătorii culturali
ai epocii socialiste. În anul 1955, maestrul Jora a fost gratificat cu titlul de maestru emerit al artei și ales ca
membru al Academiei Române.
Opusul 33, elaborat în anul 1952, cuprinde Cinci cântece pe versuri de Mihai Eminescu, pentru voce
înaltă. Cuprinde Afară-i toamnă, Și dacă..., La steaua..., Peste vârfuri, Ce stă vântul să tot bată.
Ciclul op. 34, compus în același an, 1952, conține Trei cântece pe versuri de Tudor Arghezi: Păstrează,
Doi frumoși, Întoarcere.
Trei cântece pe versuri de Rainer Maria Rilke, op. 36 au fost compuse în anul 1954 și poartă titlurile
Mireasa, Cântec de dragoste, Stinge-mi lumina ochilor.
Balada op. 37 este o expresie a laturii romantice a temperamentului maestrului, muzica fiind organizată în
forma clasică tripartită. Este singura compoziție vocal-simfonică a sa. Versurile aparțin poetei Mariana
Dumitrescu, de care maestrul a fost legat printr-o extrem de fructuoasă colaborare prietenească. De fapt, în
deceniul furtunos de după instalarea regimului comunist în România, când realismul socialist devenise norma
impusă pentru arta oficială, maestrul Jora a format o echipă de aur împreună cu Ion Dumitrescu și cu soția sa,
poeta Mariana Dumitrescu. Acestei echipe, energiei electrizante cu care au acționat pentru salvarea creatorilor
autentici și a operelor cu adevărat valoroase ce apăreau, li se datorează însăși existența muzicii culte românești în
continuitate firească cu marea ei tradiție, dezvoltată de la întemeierea breslei sub aripa tutelară a maestrului
George Enescu. Întreaga creație jorescă din ultimele decenii de viață s-a aflat sub influența binefăcătoare a
acestei poete și camarade aprige în lupta politică pentru ființarea muzicii românești. Acum și-a găsit venerabilul
maestru comilitonul potrivit pentru dezvoltarea creației sale târzii. Preludiul orchestral al Baladei sugerează
cavalcada de la Râpele Roșii prin intermediul alămurilor din care se aude în depărtări un sunet răgușit al
semnalului de corn. Corul cântă versurile de început și de sfârșit pe o melodie rapidă, apoi orchestra intră într-o
fază de tânguire. Fluxul muzical se limpezește treptat, iar vocile bărbătești anunță că în desișul pădurii un
haiduc e pe moarte: „Cineva a sunat de trei ori/ Din cornul de zimbru/ Departe.../ Să gonim spre miezul
pădurii.../” Însoțiți de o muzică lirică de inspirație cucernică, voinicii îl caută pe cel rănit de poteră, care-și
trăiește ultimele clipe. Muzica rugătoare e menită să ceară fârtaților îndeplinirea ultimelor lui dorințe: să
povestească soției despre faptele lui și să-i predea armele fiului său, cu misiunea de a-i continua lupta. După
încheierea acestui episod median, survine o repriză a temei modificate de la începutul lucrării, în iureșul vijelios
al celor șapte haiduci care duc în sat vestea morții și armele fratelui lor. Finalul poemului conduce spre potolirea
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treptată a dramatismului, pentru a se topi în pianissimo, în tristețea suavă a versurilor: „În noaptea aceea coaptă
și grea/ Peste munți a căzut o stea”.
Această Baladă pentru cor mixt, bariton și orchestră op. 37, compusă în anul 1955, a fost prezentată în
primă audiție de către Orchestra Radioteleviziunii Române dirijată de Constantin Silvestri, la 16 februarie 1956.
Șase cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu op. 38, compuse în anul 1956, sunt următoarele: Rugăminte,
Cine?..., Cântecul de auroră, Ospățul, Pasărea ‘naltă, Psalmul vântului.
Baletul Întoarcerea din adâncuri op. 39 a fost compus în anul 1959. Are trei acte, iar la baza lui se află un
libret de Mariana Dumitrescu. A fost prezentat în premieră la 12 mai 1965 la Opera Română, dirijorul
spectacolului fiind Iosif Conta. Textul evocă iubirea dintre doi eroi de basm, Menarú și Menan. Înecată în mare
pe o furtună năprasnică, mireasa Menarú se întoarce printre oameni pentru a-și manifesta minunata statornicie în
dragoste: „Toarce din caier de-argint subțire,/ Beteală de mireasă și de mire.../ Menarú, îți mai aduci aminte?/
Era o zi de vară/ Senină/ Și albă/ Și fierbinte...”. În final, textul libretului indică apariția unui copăcel care
înverzește pe mormântul de lângă mare al lui Menan, ca alegorie a desfacerii din efemerul pământesc și a
contopirii senine a ființei iubitoare cu infinitul. Peisajul dobrogean din fundalul acțiunii este pentru compozitor
nu o poziție geografică, ci o realitate de stare, în care fantasticul se transpune în real, iar basmul devine
întâmplare aievea. Ritmurile și melodiile populare întrețesute în substanța muzicii radiază o tinerețe victorioasă,
care iese învingătoare în lupta dintre suferință, dor, iubire, sacrificiu, statornicie și voința neînfricată nici chiar de
moarte. Umanizarea fantasticului se produce firesc, în scene tipice vieții, prin exprimarea fericirii, a fricii, a
deznădejdii ce urmează despărțirii, în felul de a trăi bucuria, veselia sau durerea. Trebuie rememorat faptul că
spectacolul de la Operă cu acest balet a fost un succes epocal, a făcut vogă, marcând o bornă eternă în viața
artistică din țara noastră.
În tot acest timp, maestrul își urmează neabătut calea creației. Astfel, tot în anul 1959 scrie Cinci cântece
op. 40 pe versurile Marianei Dumitrescu, pentru voce înaltă: Urmele, Amurg, Cântec de zori, Cuvintele,
Acuarelă.
Compozitorul și îndrumătorul dedicat al tinerei generații de muzicieni în devenire își continuă munca
inspirată de creare a unor noi piese cu scop didactic. Apare, în anul 1959, cel de-al doilea caiet al ciclului Poze și
pozne op. 41, cuprinzând: Mutzachi fuduluˊ, Mutzachi trage pe Mitz-Mitz de coadă, La colț..., La onomastica lui
Mitz-Mitz, Petrecere în familie, A-ca-să! Apoi se configurează 13 Preludii pentru pian op. 42, compuse în anul
1960. Tot în anul 1960 apar Patru cântece op. 43 pe versuri de Mariana Dumitrescu pentru voce înaltă:
Chiparosul, Dedicație, Psalmul tăcerii, Lângă fruntea mea. Opus 44 este acordat Sonatinei pentru pian,
capodoperă a stilului miniatural al maestrului.
Un an mai târziu, în 1961, apar Cinci cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu
Următorul opus, cu numărul 44, îl constituie Sonatina pentru pian, o bijuterie instrumentală în trei părți,
elaborată și ea în anul 1961 și care sintetizează convingător și cu maximă concizie stilul instrumental al
maestrului, ajuns la forma supremei desăvârșiri, cu toate că păstrează linia grațioasă a expresiei miniaturale. În
același an 1961 apar Cinci cântece op. 45 pentru voce înaltă, pe versuri de Mariana Dumitrescu: Zăpadă,
Câteva flori, Pastel afund, Mărgăritarele, În oglinzile soarelui. Urmează, în anul 1962, Sonata op. 46 pentru
vioară și pian. După aceasta, în același an maestrul scrie Șapte cântece op. 47 pe versuri de Mariana
Dumitrescu, pentru voce înaltă: Orizont și înălțime, Alchimistul, Pe creste, Izvorul, Caleidoscopul, Nu sunt
vultur, Carul alegoric.
Poze și pozne op. 48 Caietul III - Scene de școală pentru pian a apărut în anul 1964, cuprinzând mișcările:
Repede la școală, Atenție în bancă, În recreație, În barcă, Problemă grea, Adio valse, Val-vârtej. Șase cântece pe
versuri de Mariana Dumitrescu op. 49 din anul 1963 pentru voce înaltă cuprind titlurile: Răsărit, Răgaz, Lupii,
Soldații mei, Spre galeria toamnei, Monedele.
Tot în anul 1963, maestrul compune Trei cântece pe versuri de Marcel Breslașu op. 50, pentru voce înaltă:
Cântec despre an, Echinox, Curriculum vitae.
Opusul 51 este atribuit baletului Hanul Dulcineea sau goana după ideal, o comedie coregrafică în trei
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tablouri realizată în anul 1966 pe libretul Marianei Dumitrescu. În viziunea celor doi creatori ai lucrării,
cavalerul rătăcitor a fost înfățișat în goana permanentă după idealul frumuseții și al perfecțiunii, ca o esență a
luptei cu inerția și cu toate piedicile apărute în cale. Maestrul aproape octogenar își sintetizează astfel crezul
ardent pentru care a ostenit fără încetare, pentru o artă de anvergură universală, etern umană, exprimată într-un
limbaj modern moderat și în spirit național.
Ultimele lucrări au fost Cvartetul de coarde nr. 2, compus în anul 1966, Cinci cântece pe versuri de
Mariana Dumitrescu, datând din anul 1967, op. 54 care cuprind: Invocație, Balada gândurilor, Apele, Moara de
vânt, April. Au mai existat Trei cântece și un studiu pentru pian cu voce, pe versuri de Mariana Dumitrescu
apărute în anul 1968.
După ce parcurgem întregul drum al creației maestrului Mihail Jora, rămânem fascinați de pregnanța
stilului său, iar dacă încercăm să-i atribuim o caracterizare stilistică, suntem înclinați să-l încadrăm în categoria
largă a polistilismului, sub ale cărui trăsături regăsim înfățișări ale stilului neoclasic, neoromantic, expresionist,
constructivist, modernism, detectăm uneori un postmodernism avant la lettre, postimpresionism, toate acestea
fiind, până la urmă, o sinteză în care se reușește o sincronizare europeană sui generis împreună cu fondul de
inspirație din etosul popular românesc.
Procesul recunoașterii nu a fost ușor pentru acest mare artist. După o perioadă de umilințe publice și
pedepse politice suferite în primii ani de după instalarea regimului comunist, i-a fost recunoscut locul și rolul
șefului de școală națională, al mentorului și modelului moral. În anul 1948 a fost distins cu premiul de stat; în
anul 1954 i s-a acordat titlul de maestru emerit al artei în 1955, a primit ordinul muncii în 1961, titlul de profesor
emerit în 1962, de artist al poporului în 1964, a fost onorat cu ordinul meritul cultural în 1966, a primit ordinul
Steaua României în 1969, iar în același an i s-a conferit premiul internațional Gottfried von Herder al
Universității din Viena.
S-a stins din viață la 10 august 1971 și a fost înmormântat cu onoruri academice și de stat, în perimetrul
destinat marilor personalități, la Cimitirul Bellu. Conducerea Uniunii Compozitorilor a întreprins repetate
demersuri pentru a transforma casa maestrului din strada Silvestru nr. 16 în casă memorială, dar de fiecare dată
autoritățile au rămas nepăsătoare la această inițiativă. Astfel s-au pierdut pentru totdeauna farmecul și
semnificația emoționantă a acestui ambient unic.
O privire cuprinzătoare asupra vieții și faptelor omului și artistului Mihail Jora nu poate fi concepută fără a
evidenția puternica sa vocație pedagogică. Generații succesive de elevi s-au ridicat sub privegherea sa exigentă
și severă, dar totodată de o înduioșătoare sensibilitate. Maestrul s-a ocupat cu nesfârșită răbdare de formarea
discipolilor, între care s-au aflat Dinu Lipatti, Ludovic Feldman, Theodor Grigoriu, Paul Constantinescu, Ion
Dumitrescu, Gheorghe Dumitrescu, Myriam Marbe, Pascal Bentoiu, Mihai Constantinescu, Ioan Alexandru,
Petra Carmen-Basacopol, Felicia Donceanu, Nicolae Coman, Alexandru Hrisanide, Irina Odăgescu, Octavian
Nemescu, Gheorghe Costinescu, Corneliu Cezar. I-a antrenat cu generozitate pe calea aspră către excelență,
obligându-i să lucreze mult și pasionat, să nu se ferească de eforturi majore. Cei ce au beneficiat de prezența sa
binefăcătoare nu au uitat vreodată nici gesturile de asistență când era nevoie urgentă de ajutor, dar nici celebrul
baston pe care-l ridica amenințător când era nemulțumit. Și era foarte greu să-l mulțumești pe maestru! Obișnuia
să sublinieze la cursurile sale că geniul creator presupune trei trăsături caracteristice: monumentalitate,
prolificitate, originalitate. Prin urmare, oricât de mult se străduia studentul să lucreze și să aducă multe pagini
compuse, niciodată nu era suficient. Nu odată, când se prezentau la lecția săptămânală, se auzea apostrofarea :
„Magariul acesta nu lucrează destul!”
Prin stăruință, integritate și foarte multă răbdare, principiile maestrului au fost transmise celor mai tineri
dintre muzicienii dăruiți cu înzestrările necesare, contribuind decisiv la continuitatea în excelență a școlii
muzicale românești în context universal. Iată de ce acești numeroși urmași ai urmașilor îl comemorează cu iubire
și cu adâncă recunoștință la 130 de ani de când s-a născut și la 50 de ani de la trecerea sa în eternitate.
Prof. Univ. Dr. Lavinia COMAN

52

Remember
In Memoriam Constantin Mateescu
Cu o puternică tradiţie a cuvântului tipărit, devenită o marcă identitară, judeţul Vâlcea este locul unde
s-au născut, s-au format şi de unde s-au desprins mereu figuri proeminente ale culturii româneşti, cu o
contribuţie semnificativă la construirea şi promovarea identităţii
naţionale.
O astfel de personalitate este şi Constantin Mateescu,
prozator şi eseist cu adânci rădăcini în judeţul Vâlcea, atât prin
părinţii săi (mama, n. Râmnicu-Vâlcea; tata, n. Govora-Sat), cât
şi prin bunicii paterni (mama tatălui, n. Ocnele Mari – Ocniţa;
tatăl tatălui, n. Govora). Un “scriitor discret”1 (după cum îl
numea Eugen Negrici), din generaţia lui Virgil Ierunca şi Nicolae
Manolescu, el s-a impus în literatura română prin talentul şi
vasta sa operă, situându-se printre “acei puţini care îşi mai iau în
serios destinul de scriitor”, care “are o credinţă emoţionantă în
ideea de demnitate scriitoricească” şi căruia, “şi acum, după ani
de experienţe concludente (…), îi este peste putinţă să admită că
valorile s-ar putea impune şi altfel decât prin talent”2.
Referindu-se la opera sa, acelaşi mare critic şi istoric literar,
Eugen Negrici, remarca faptul că “unei existenţe discrete (n.n.
existenţa lui Constantin Mateescu) i s-a asociat, de la sine, o
anume aristocratică inactualitate a scrisului”3. S-a născut pe 31
ianuarie 1929, la Râmnicu-Vâlcea. A urmat şcoala primară la
Şcoala “Take Ionescu” şi Liceul “Alexandru Lahovary” în oraşul
natal, iar începând cu anul 1947 a devenit student al Universităţii
de Medicină din Bucureşti. După doi ani, a renunţat la studii şi ssursa foto: zf.ro
a înscris la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti,
pe care o va absolvi în 1953. În timpul facultăţii, lucrează ca
referent ştiinţific la Institutul de Istorie şi Filosofie al Academiei Române (1950-1952), iar după licenţă va fi
redactor la Institutul Român pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea (1954-1958). În perioada 1959-1961 este
profesor la Şcoala Generală din comuna Nucet (judeţul Dâmboviţa), iar între 1961 şi 1987, la Liceul Economic
„Dumitru Moţoc" din Bucureşti, unde, în anii '70, coordonează şi activitatea revistei şcolare „Aurora". De 12
ani, biblioteca liceului poartă numele de „Constantin Mateescu”.
După câteva reportaje, Constantin Mateescu debutează, în anul 1965, cu proză în paginile revistei
"Flacăra". În 1966 publică primul volum, o culegere de schiţe şi povestiri, intitulată "Rochia cu anemone". A
urmat apariţia altor volume, formând o operă vastă, ce cuprinde aproape toate genurile literare. Constantin
Mateescu a publicat 49 de volume de povestiri, romane, jurnale, memorialistică, eseu, teatru şi critică literară.
Operele autorului au fost comentate de peste 30 de critici literari de prestigiu, dintre care mai mult de jumătate
situaţi în linia întâi a criticii literare.
Constantin Mateescu a colaborat la revistele româneşti ale vremii (“România literară”, “Luceafărul”,
“Tribuna” - Cluj, “Ramuri” - Craiova, “Flacăra”, “La Roumanie d’aujourd’hui”, “Amfiteatru”, “Jurnalul
literar”, “Viaţa Românească”, suplimentul literar al „Scânteii tineretului”) şi la cele străine, precum
1. Negrici, Eugen. Constantin Mateescu – Jurnal – 1984 în România literară, nr. 46/2000, p. 14.
2 .Idem
3 .Negrici, Eugen. În preajma fiarei [prefaţă] în: Mateescu, Constantin, M-am însurat cu o comunistă, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2008, p. 8
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"Innostrannaia literatura" (Moscova) şi "Indian Literature" (New Delhi).
A fost distins cu Premiul de dramaturgie al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă (1970) - pentru
piesa Avionul de Cluj, scrisă în colaborare cu Alexandru Mitru şi două premii ale Uniunii Scriitorilor - pentru
volumele Marele Şlem şi Bal la Casa Ofiţerilor. De asemenea, a fost nominalizat la Premiul Academiei pentru
romanul Autoportret cu bască. Alte premii literare: Premiul Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor
pentru romanul O partidă de bile, Premiul Societăţii Literare „Anton Pann” pentru volumul Câinele andaluz,
Premiul Opera Omnia al municipiului Râmnicu-Vâlcea, Premiul de proză al revistei „Acolada” - Satu Mare.
Din anul 1967 este membru al Uniunii Scriitorilor, iar începând cu anul 1969 este colaborator
permanent al ziarului „Orizont" din Râmnicu-Vâlcea, o parte a cronicilor literare semnate aici fiind adunate în
Memorial de lectură (1972). După 1989, scrie constant în publicaţiile vâlcene „Curierul de Vâlcea",
„Informaţia zilei" şi “Curierul de Râmnic”.
A păstrat în permanenţă legătura cu oraşul natal, Constantin Mateescu fiind scriitorul vâlcean care a scris
cele mai multe pagini despre Râmnicu-Vâlcea şi meleagurile vâlcene. Ataşamentul profund faţă de locul unde
s-a născut este cel care l-a determinat să îi dedice mai multe lucrări, atât scrieri de ficţiune, cât şi evocări
emoţionante, de certă valoare documentară, cum sunt: Memoria Râmnicului (1979), Râmnicul de odinioară
(1993), Râmnicul, Râmnicul... (1994), Cartea Râmnicului (1999), Râmnicul uitat (2003). De altfel, este primul
scriitor care a scris o epopee a Râmnicului, vândută în zeci de mii de exemplare, difuzată şi în străinătate;
reprezentativ este volumul Memoria Râmnicului un autentic poem al oraşului de pe Olt, ce constituie un
valoros reper bibliografic pentru istoria locală. De altfel, acelaşi Eugen Negrici, în articolul menţionat anterior,
spunea: “În prozele sale retro, C. Mateescu descrie cu melancolie oraşul de provincie pierdut în verdeaţă, locul
acela binecuvântat unde, între cele două războaie, începuse să se configureze un univers aparte, o umanitate ce
poate fi acum regretată pentru echilibrul ei, pentru valorile şi pasiunile ei idealiste, pentru credinţa luminoasă
şi neclintită în temeinicia lumii şi în resursele inepuizabile ale binelui.”4
În acelaşi timp, trebuie precizat faptul că o mare parte dintre scrierile lui se petrec în Râmnic sau în
localităţi din judeţul Vâlcea: Aseară a trecut un om (Râmnicu-Vâlcea), Gânduri pentru ultimul prizonier
(Râmnicu-Vâlcea), Walhalla (parţial Râmnicu-Vâlcea), Toamna, păsările… (Râmnicu-Vâlcea), Peisaj cu
vedere spre pod (Călimăneşti), După-amiaza unui faun (Râmnicu-Vâlcea), Drumurile lui Anton Pann (parţial
Râmnicu-Vâlcea şi Mănăstirea Dintr-un Lemn), Duelul (Râmnicu-Vâlcea), Bal la Casa Ofiţerilor (RâmnicuVâlcea şi Ocnele Mari), Jurnal, vol. III – V (judeţul Vâlcea), Cuibul de barză (majoritar Râmnicu-Vâlcea),
Fumul bunicului (Govora).
Constantin Mateescu şi-a scris aproape toate cărţile la Râmnicu-Vâlcea, Călimăneşti, Govora şi
Olăneşti, judeţul Vâlcea fiind nu numai sursa de inspiraţie căreia îi datorează totul în plan artistic, dar şi locul
unde şi-a desăvârşit opera. Mai mult decât atât, în calitate de membru al Uniunii Scriitorilor, a fost o prezenţă
activă în viaţa culturală a comunităţii, participând atât la jurizarea unor concursuri (organizate şi desfăşurate la
nivel judeţean) de creaţie literară, de apreciere şi încurajare a tinerilor talentaţi în domeniul literar-artistic, cât
şi la evenimente culturale, de valorificare şi promovare a creaţiilor din spaţiul literar autohton, organizate de
Biblioteca Judeţeană Vâlcea şi de bibliotecile publice din teritoriu.
Activitatea literară prolifică apreciată în spaţiul cultural naţional, preocupările creatoare constante
manifestate în peisajul publicistic local, implicarea permanentă în viaţa culturală a comunităţii, la care se
adaugă un puternic sentiment de apartenenţă la oraşul natal fac din Constantin Mateescu o personalitate
culturală polivalentă, un promotor asiduu al identităţii şi valorilor culturale locale.
Alina NICOLA
4. Negrici, Eugen. Constantin Mateescu – Jurnal – 1984 în: România literară, nr. 46/2000, p. 14
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Bibliotecar Cristiana OLTEANU vă recomandă:

„Zuleiha deschide ochii”, Guzel Iahina, trad. Ludmila Ulițkaia, București:
Humanitas Fiction, 2018
„Moartea era omniprezentă – mai vicleană, mai deșteaptă și mai puternică decât viața
neroadă, care pierdea mereu bătălia. ” (p. 119)
Crunt! Acesta este primul cuvânt care îți vine în minte atunci când
citești „Zuleiha deschide ochii”. După cum declară autoarea, subiectul este
inspirat din relatările bunicii ei, o femeie simplă și nefericită, care a petrecut
șaisprezece ani într-o colonie de muncă din Siberia. Volumul nu prezintă o
întâmplare întru totul adevărată, ci este o reconstituire literară a vieții
femeilor tătare, și nu numai, pe fundalul deportărilor în Siberia din prima
jumătate a secolului trecut.
Zuleiha, o femeie de 30 de ani, supusă și interiorizată, strânsese
împreună cu Murtaza, soțul ei, o brumă de avere care îi transformase, în
ochii sovieticilor, în chiaburi. Comunismul a venit peste ei cu toată
menajeria binecunoscută nouă: „hoardele roșii” reveneau periodic și le luau
tot ce strânseseră peste vară. În timpul unei astfel de rechiziționări, Murtaza
a a fost ucis de către comandantul Ignatov, iar Zuleiha a fost deportată. Nici
nu știa unde va fi dusă… și nici că era însărcinată.
În paralel, aflăm povestea unui medic învins emoțional de noul sistem
politic comunist, profesorul Wolf Karlovici Liebe, care întruchipează, de
fapt, condiția intelectualului rus neaservit. Incapabil să se mai conecteze la
realitate, devine o pradă pentru noii oportuniști, lipsiți de scrupule. Așa
ajunge în convoiul deportaților alături de Zuleiha, de țăranii desproprietăriți
și de alți „dușmani ai regimului”. Destine care au avut un parcurs cu totul
diferit se întâlnesc pentru a înfrunta iadul siberian. Ca o ironie a vieții, cel care a fost desemnat să însoțească
convoiul Zuleihăi a fost chiar Ignatov, ucigașul lui Murtaza. Acest tânăr ofițer sovietic crede cu tărie în doctrina
pe care o servește, dar nu-i lipsește stropul de omenie, cel care ar fi suficient să-l transforme din comandant în
deportat.
Angara este destinația finală, iar căpitanul Ignatov împreună cu cei 29 de deportați care supraviețuiseră
drumului au început să construiască aici „un punct pe hartă”. Deportații s-au organizat cum au putut mai bine și
au format o mică replică a societății. Cei pricepuți la construcții au ridicat un bordei, cei în putere au mers la
tăiat de lemne în pădure, vânau și pescuiau, femeile pregăteau mâncarea, iar doctorul Liebe prepara leacuri din
ierburi. Și, ca în orice societate, această mică și nouă comunitate avea și intelectuali, artiști și nelipsitul turnător.
Barja aducea mereu alți și alți deportați, iar colonia, care primise și un nume, Semruk, s-a dezvoltat
semnificativ în următorii șaisprezece ani. Cumva, durerea și chinul se întrevăd tot timpul, dar nu sunt
ostentative. Ca și cum oamenii se obișnuiseră cu ele! Zuleiha însă lupta să-și ferească fiul, pe Iusuf, de pericole.
Dar pericolul vine sub cea mai neașteptată formă.

„Suferă din cauza nefericirii din jur și a morților nenumărați. Suferă de frică, și chinul
ăsta e din ce în ce mai mare. Și – cel mai îngrozitor – suferă de o rușine care nu trece
niciodată.” (p. 166)
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„Copiii de pe Volga”, Guzel Iahina, trad. Luana Schidu,
București, Humanitas Fiction, 2020
Romanele scriitoarei ruse cu origini tătare, Guzel Iahina, sunt despre destine dictate de istorie și despre
felul în care oamenii au răzbătut prin mâzga unor idealuri străine lor.
În „Copiii de pe Volga”, autoarea a reconstituit o imagine a durerii,
redată printr-o compoziție în centrul căreia este Volga, râul care „împărțea
lumea în două”. Guzel Iahina s-a străduit să nu încarce lectura, astfel încât
istoria reprezintă doar fundalul pe care sunt proiectate consecințele ei
asupra micilor istorii personale. Din când în când însă, ca niște raze
înghețate care pătrund prin deschizătura unei uși, asistăm la mecanismele
intime care au pus în mișcare tăvălugul istoriei.
Subiectul are în prim-plan coloniile germanilor stabiliți pe Volga în
secolul al XIX-lea și condiția lor în Rusia sovietizată. Profesorul Jakob
Ivanovici Bach predă limba germană copiilor din Gnadental, o localitate de
pe Volga, populată de o astfel de comunitate. Are o viață liniștită,
singuratică, condusă după ritualuri autoimpuse. Mai întâi suntem martorii
nașterii idilei dintre profesor și Klara, o tânără elevă. Societatea însă nu a
întâmpinat cu entuziasm apropierea celor doi și i-a judecat după aceleași
„principii sănătoase” care, deși uneori au ajutat la menținerea ei, de cele
mai multe ori au distrus-o. Alungați de comunitate, au trecut Volga și s-au
stabilit în fosta casă, părăsită acum, a fetei. Viața profesorului s-a schimbat
fundamental. Fiecare zi era o provocare și o luptă pentru supraviețuire, dar
era fericit cu Klara. Descoperim, cu fiecare pagină, viața grea, teribil de
aspră a celor de pe Volga. Existența lui Bach și a Klarei se desfășura acum
în afara timpului, pe când, peste Volga, colonia germană se schimba dramatic. Bach a început să măsoare
timpul în felul lui, numind fiecare an după urmele lăsate de istorie asupra coloniei – Anul Caselor Nimicite, de
război – Anul Smintelii, de foamete – Anul Vițeilor Nenăscuți, Anul Celor Flămânzi, Anul Copiilor Morți…
Și a venit și Anul Muțeniei, când „treburile iernii erau făcute, gândurile toate fuseseră gândite,
sentimentele – trăite” (p.128). Un eveniment cumplit l-a lăsat complet mut pe Bach, iar Klara a murit după ce a
născut-o pe micuța Anna. Suferința pune stăpânire pe sufletul chinuit al bărbatului, care încă mai are rezerve
de bunătate. O hrănește pe Anna cu laptele câștigat din compunerile pe care le scrie zilnic pentru Hoffmann,
șeful coloniei, și descoperă un lucru uimitor: într-un fel sau altul, scrierile lui se îndeplinesc. Se hotărăște
atunci să scrie numai lucruri frumoase, care ar putea ajuta micuța comunitate de germani să iasă din amorțire și
să prospere. Urmărește cum ajung ideile sale să se realizeze, de parcă Gnadentalul reproducea poveștile lui în
realitate. Începe o perioadă foarte bună pentru colonie: Anul Întoarcerii, Anul Oaspeților, Anul Recoltelor
Nemaivăzute… Bach era convins că dezvoltarea coloniei i se datora, după cum, de partea cealaltă, și Hoffmann
considera că el e cel care a determinat schimbările acestea uimitoare, printr-o administrație eficientă.
Apoi lucrurile s-au schimbat. Au urmat naționalizări, colectivizări, deposedări, deportări… a început
coșmarul comunist, un val care s-a ridicat și l-a lovit și pe Bach. Totuși, un zâmbet subtil se ghicește în
onomastica personajelor: toți locuitorii Gnadentalului poartă nume ale celor mai cunoscute personalități ale
culturii și științei germane: Grimm, Koch, Gauss, Hoffmann, Händel, Wagner, Dietrich, Benz, Brecht, Mann,
Böll și, desigur, Bach. Poate că intenția este aceea de a aduce un omagiu țării de origine a locuitorilor din
Gnadental. Mai mult decât atât, în Germania există o mică localitate care poartă numele Gnadental (Valea
Milostivirii) și se află chiar lângă Rin.

56

Noutăți editoriale
Nicolae Șucu, „Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război.
1908–1918”, ediție de Daniel Cain, București: Humanitas, 2017
„Scriu, și la orice zgomot provocat de vântul de afară ascund caietul, să nu fiu surprins de bulgari.”
Deși pare greu de crezut, facsimilele prezentate în carte sunt pagini din jurnalul unui cioban cu patru
clase, din Muscel, trăitor în prima parte a secolului trecut. Dincolo de extraordinara poveste a lui Nicolae S.
Șucu, avem ocazia să reconstituim perioada 1892 - 1919 dintr-o perspectivă mai puțin accesibilă, aceea a
locuitorilor aflați între indecisele granițe ale Dobrogei.
Amintirile lui Șucu ne descriu condiția dezertorului și lupta lui
pentru supraviețuire într-o lume ostilă, ne arată războiul dezgolit de aura
lui eroică și de motivațiile patriotice. Dar este și despre incredibilul drum
de românizare a noilor teritorii din Dobrogea, un proces demografic bazat
pe o atentă analiză a populației din regiune și pe un program menit să
„transforme un amestec de rase într-un popor.” (p. 17) Dar, așa cum se
întâmplă când o decizie implică schimbări majore, dincolo de intenții,
statistici și rapoarte au existat nedreptăți, violențe, deportări, drame… care
nu s-au vindecat nici ușor, nici repede.
„Citindu-i povestea vieții, ne putem da seama că miraculoasă a
fost, de fapt, supraviețuirea tuturor anonimilor prinși asemenea lui în
vâltoarea acestei istorii.” (p. 13)
Pe lângă studiul introductiv excelent redactat, istoricul Daniel Cain a
adăugat și un tabel al reperelor cronologice. Avem astfel tabloul clar al
evenimentelor istorice care au provocat vânzoleala dobrogeană dintre
momentul în care Bulgaria și-a proclamat independența și cel în care s-a
semnat Tratatul de pace de la Neuilly, prin care a fost general recunoscută
extinderea teritoriului României până la sud-vest de linia Turtucaia-Balcic.
Intervenția istoricului Daniel Cain este binevenită. Ne explică întregul
context istoric de dinainte de Războaiele Balcanice și până la sfârșitul
Marelui Război, ne certifică informațiile din manuscris cu documente, acte oficiale, corespondență diplomatică
și ne prezintă faptele așa cum reies ele din surse deopotrivă românești și străine. Este destul de neobișnuit să
aflăm că, la un moment dat, România a fost considerată „un vecin perfid”, că s-a manifestat cu cinism în
situații delicate, că armata română a comis fapte despre care nu se prea vorbește și, în general, că și noi ne-am
supus, ca toți ceilalți, practicilor nescrise ale războiului.
În „Notă asupra ediției” sunt prezentate originea și parcursul manuscrisului, redat în această carte pentru
prima dată. Deși nu este foarte clar cum a ajuns în posesia lui Nicolae Iorga, manuscrisul a rămas neatins timp
de șaizeci de ani în arhivele Academiei Române. Editorul ne prezintă și rezultatele analizei grafologice, iar
remarcile sunt argumentate cu fotocopii atașate pe parcursul textului.
Manuscrisul conține 65 de pagini și a fost scris pe un caiet tip registru. Editorul ne asigură că textul e
reprodus „integral și fidel”, cu mențiunea că în transcriere s-au aplicat normele ortografice și de punctuație în
vigoare. Textul este ilustrat cu câteva pagini din jurnal, iar la final, legate de conținut, sunt atașate 36 de
fotografii alb-negru, datate și sumar explicate. De altfel, cu o meticulozitate desăvârșită, istoricul ne explică și
ne documentează totul, în generoase note de subsol care conțin date și documente istorice legate de pasajele
povestite de Șucu.
E o carte provocatoare, o lecție despre război, despre disperare, nesiguranță și cruzime, despre înstrăinare
și despre sentimentul cald al apartenenței. Nu am găsit cuvântul nicăieri în text, dar se intuiește în fiecare frază
un subtil elogiu adus păcii.
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„Chiar dacă aș cheltui și ultimul ban, și să trimit caietul pe orișice cale la București, unde are să fie
tipărit în câteva exemplare, cel ce va ceti va înțelege cât e de amar printre streini și că sângele apă nu se
face.” (p. 192)
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“Seducătorul domn Nae: viața lui Nae Ionescu”, Tatiana Niculescu,
București, Humanitas, 2020
”Solar și tenebros, luminos și întunecat de umbra demonică a
lucidității tăioase, flegmatic și stihial” (p. 181)
Omul acesta avea ceva…
… atitudine tulburătoare, privire inteligentă și pătrunzătoare, un magnetism
aproape mefistofelic, mister. Cu siguranță este (era) fermecător și șarmant, iar
dacă în lucrarea de față este prezentat ca fiind un seducător, atunci așa trebuie
să fi fost.
Tatiana Niculescu a scris mai multe biografii interbelice, ficțiuni istorice
și romane într-un stil cu totul particular, lipsit de prețiozitate și cu o evidentă
plăcere de a povesti. Biografia lui Nae Ionescu este mai mult decât o poveste
de viață, este mai degrabă imaginea în detaliu a unei epoci aproape uitate.
Misteriosul personaj interbelic, Profesorul, a pus pe jar o vreme gândirea
academică românească, lumea politică, protipendada Bucureștiului și inimile
câtorva femei. Autoarea ne poartă înapoi în timp, la sfârșitul secolului al XIXlea, când îl regăsim pe bunicul dinspre tată, Stroe sin Ivașcu Vișan, un țăran
clăcaș dintr-un sat din Brăila, dârz și neclintit, susținător al Unirii și deputat în
divanul ad-hoc al Munteniei. De la el pare să fi împrumutat Nae Ionescu
ambiția. Aflăm și despre originile grecești sau aromâne dinspre mamă, dar și despre copilăria întreruptă brutal
după moartea tatălui. Elevul ambițios și silitor, premiant an de an, s-a transformat într-un adolescent
indisciplinat, exmatriculat înainte de absolvire, pentru ideile sale naționaliste. Cu ajutorul rudelor înstărite a
reușit totuși să-și dea examenele și să se înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din
București.
În 1911, student fiind, s-a îndrăgostit de una dintre colegele de la secția germană, Elena-Margareta
Fotino, cu care s-a logodit chiar înainte de a pleca la Universitatea catolică din Gottingen. I-a devenit soție
după 5 ani, au avut împreună doi băieți, după care relația lor s-a destrămat și au trăit vieți separate.
A trăit o perioadă la München, unde a experimentat toate stările provocate de efervescenta viață culturală
a marelui oraș și de noile curentele filosofice germane. A început să fie interesat de studiul religiei dintr-o
perspectivă periculoasă, cea care avea să provoace grozăvia de la mijlocul secolului al XX-lea și de misticism,
pe care-l găsea fascinant. De altfel, Nae Ionescu nu a ezitat niciodată să-și manifeste admirația pentru poporul
german și pentru ideea vremii: unitatea dintre stat și rasă.
Revenit în țară, și-a început cariera ca director de studii și profesor de germană la liceul militar de la
Mănăstirea Dealu, apoi ca profesor la Universitatea din București. Atunci când preda, amfiteatrul era arhiplin.
El era Profesorul, un adevărat iluzionist intelectual, un vrăjitor al minților tinere, un dresor de concepte.
Studenții lui, discipolii, printre care Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Mircea Eliade îl priveau cu o
desăvârșită admirație și se simțeau literalmente ”aleși pentru un proiect cultural echivalent cu un destin” (p.
145). Acestui portret i se adaugă și imaginea creată de mondenele sale aventuri. Cea mai răsunătoare dintre ele,
relația cu excentrica Maruca Cantacuzino, i-a deschis porțile unei lumi cu totul exclusiviste, ”lumea politică a
vremii, unde se țes marile proiecte și intrigile, se răspândesc informații de culise ori bârfe de alcov, se fac și se
desfac alianțe și înțelegeri electorale” (p. 164). Odată cu el devenim și noi martorii acelor vremuri frământate,
marcate de aspirații mai mult sau mai puțin naționaliste, de curente antisemite și mișcări culturale. Devenise un
personaj destul de prezent în cercurile aristocratice, după care opțiunile politice i-au zguduit viața.
Și a venit și seara de 15 martie 1940, când a murit, având-o alături pe Cella Delavrancea. Suspiciuni cu
privire la cauza morții sale au circulat mult timp. Nu împlinise 50 de ani. Deși a trăit toți acești ani separat de
soția lui, nu a divorțat niciodată. Băiatul cel mare, Radu Mircea, a murit un an mai târziu pe front, iar Răzvan a
devenit un medic celebru.
Și totuși ”Cine este, până la urmă, acest fantastic iluzionist al gândirii?”
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Noutăți editoriale
Dan Dinu - România sălbatică (Wild Romania), album foto
Iubitorii de lectură, precum și pasionații de
fotografie și de fotoreportaje din comunitatea
noastră trebuie să știe că, de curând, fondul
Bibliotecii Județene Antim Ivireanul Vâlcea s-a
îmbogățit cu un album fabulos, România sălbatică,
ce poartă semnătura lui Dan Dinu, fotograf
pasionat de natură și de călătorie, fondatorul uneia
dintre primele școli de fotografie din România,
Photolife.
Așa cum mărturisește pe blogul său, deși
născut la malul mării, Dan Dinu a copilărit într-un
mic orășel de la poalele Bucegiului, în nordul
Dâmboviței, iubind natura și animalele
dintotdeauna. A descoperit pasiunea pentru
fotografie odată cu înscrierea într-un fotoclub din
Brașov, căruia îi este fidel și astăzi, după 25 de ani.
Mai mult decât atât, Dan Dinu a publicat în
numeroase reviste, printre care și National Geographic, are multiple nominalizări și premii la concursuri de
specialitate și a avut mai multe expoziții naționale și internaționale, personale sau de grup.
Cele două mari iubiri, natura și fotografia, l-au motivat să inițieze în anul 2010 și să realizeze proiectul
România sălbatică - cel mai mare proiect de fotografie și film documentar dedicat naturii din țara noastră.
Albumul care se află astăzi în colecțiile bibliotecii noastre este parte din acest extraordinar proiect de
promovare a biodiversității uriașe pe care țara noastră o deține. De altfel, Dan Dinu ne spune, pe scurt,
povestea proiectului, dezvăluind odată cu ea și semnificația albumului: “Am început proiectul România
sălbatică pentru a arăta altora ce țară frumoasă avem, însă până la final mi-am demonstrat mie acest lucru. Am
descoperit zeci de locuri impresionante și am petrecut atât de mult timp în natură, încât am înțeles-o mult mai
bine. A fost o experiență de nedescris, pe care mă simt dator să o dau mai departe. România este una dintre
ultimele redute de pe continent unde natura încă mai este așa cum ar trebui să fie: sălbatică, diversificată,
uimitoare și spectaculoasă. Acest album este un omagiu adus naturii de la care am învățat atât de mult.”
Cu text bilingv, român-englez, cu o Prefață semnată Alex Găvan și ilustrații grafice realizate de Gabriel
Șerban, lucrarea este tipărită în format A4 landscape, pe hârtie mată dublu cretată, în condiții grafice
excepționale și cuprinde peste 250 de pagini cu fotografii și informații interesante din parcurile naționale și
naturale sau alte rezervații deosebite și imagini cu majoritatea speciilor emblematice din fauna României.
Toate acestea sunt reunite în patru mari categorii: „Carpații”, „Pădurile”, „Delta Dunării” și „Alte peisaje
naturale”, conturând în mod spectaculos călătoria autorului în România sălbatică, o experiență inițiatică, după
cum o definește el însuși în paginile albumului.
Biblioteca noastră oferă tuturor celor interesați acest album excepțional, care se poate consulta atât în
regim de împrumut la domiciliu, cât și în sala de lectură a instituției. Vă invităm să-l lecturați pe îndelete, să-l
savurați, pentru că inspiră și educă în egală măsură și, mai mult decât atât, cheamă la implicare activă, la
responsabilitate față de natură, pentru că aceasta este adevărata frumusețe a României, acest patrimoniu natural
pe care l-am primit moștenire de la strămoși și pe care avem datoria de a-l păstra și de a-l dărui mai departe,
nealterat, generațiilor viitoare.
Spor la lectură și vă așteptăm cu drag la bibliotecă!
Alina NICOLA
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Interviul numărului
Dirijorul GIAN LUIGI ZAMPIERI – o personalitate de excepție a lumii muzicale

sursa foto: estv.ro

Gian Luigi Zampieri, născut în 1965 la Roma,
este reprezentant al şcolii italiene de dirijat, fiind
unul dintre ultimii discipoli ai maestrului FRANCO
FERRARA. A urmat studiile la Accademia di Santa
Cecilia şi apoi la Accademia Chigiana, obţinând în
1988 Diploma de onoare.
În calitate de organist şi dirijor, s-a perfecţionat
cu muzicieni de prestigiu precum Francesco De
Masi, Carlo Maria Giulini, Ghenadi Rojdestvenski
şi Leonard Bernstein. La vârsta de 15 ani a devenit
organist la Basilica di Santa Maria in Trastevere
din Roma, unde a activat timp de 20 de ani.
În 1997 a câştigat Concursul international ”A.
Pedrotti”, fiind primul dirijor italian laureat al
acestui concurs.
Lansat din anii studenţiei în cariera dirijorală,
Gian Luigi Zampieri a condus prestigioase
orchestre din România (Filarmonicile din Bucureşti
şi din Craiova, Orchestra de Cameră Radio),

61

precum şi din străinătate (Orquestra Sinfônica de
Ribeirão Preto - São Paulo, Brazilia; Orquestra
Sinfônica do Theatro da Paz - Pará, Brazilia;
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - Rio Grande
do Sul, Brazilia; Orquestra Sinfônica Jovem de
Goiás, Brazilia; Haifa Symphony Orchestra Israel; Orchestra Filarmonică din Cracovia,
Polonia; Orquesta de Euskadi - Țara Bascilor;
Orchestra Universităţii Mexico City; Orchestra
Sinfonică Radio Moscova, Teatro San Carlo din
Napoli, Orchestra din Padova; Orchestra Sinfonica
Siciliana; Orchestra Internazionale d'Italia;
Orchestra di Roma e del Lazio; Orchestra
Sinfonica Abruzzese; Orchestra Sinfonica di
Sanremo; I Filarmonici di Verona; Roma
Sinfonietta; Opera din Tirana - Albania; Orchestra
”Haydn” din Bolzano; Arena din Verona; Opera
din Roma; Orchestra ”J-Futura” din Trento.
La Londra a fost asistentul lui Ghenadi
Rojdestvenski la orchestrele London Symphony şi
BBC, precum şi la cursurile de la Accademia
Chigiana. A fost, de asemenea, asistentul lui Lorin
Maazel la realizarea “Recviemului” de Verdi cu
Symphonica Toscanini din Parma.
A colaborat cu numeroşi solişti renumiţi, printre
care Alexandru Tomescu, Răzvan Suma, Florin
Ionescu-Galaţi, Filip Papa, Vlad Dimulescu,
Oxana Corjos, Adrian Petrescu, Stan Zanfirescu,
Mariana Sîrbu, Arnaldo De Felice, Peter Soave,
Francesco Manara, Francesco Pepicelli, Enrico
Dindo, Ricardo Gallén, Nello Salza, Peter Sadlo,
Shirley Verrett. De mai mulţi ani se ocupă de
repunerea în valoare a repertoriului simfonic
italian al secolului XX (Fano, Respighi, Pizzetti,
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Malipiero, Rota, Ghedini, Ferrara). De la
mijlocul anilor ‘80 s-a dedicat prezentării operei
lui Astor Piazzolla şi este considerat de critică
drept unul dintre experţii de seamă pe scenele
internaționale: a realizat transcripții și
orchestrații interpretate în toată lumea (Vladimir
Spivakov, Lalo Schifrin, Jorge Calandrelli, Ettore
Stratta etc.).
A fost invitat de Festival Musica in Aulis din
Bolzano să dirijeze concertul oficial de
comemorare a zece ani de la moartea pianistului
Arturo Benedetti Michelangeli (2005). A organizat
și a condus transmisiuni pentru Radio Vatican.
Concertele sale sunt înregistrate și transmise de
Radio România, RAI, Radio Vatican, Tv Spaniola,
Radio Rusia, Uniunea Radiourilor Europene de la
Geneva. Intrat foarte de tânăr în lumea
cinematografului, a îngrijit ediția italiană a
filmului “Amadeus” de Miloš Forman (1985).
Din 1986 este profesor titular de studii
orchestrale la conservatoarele italiene de stat.
Este realizatorul sitului internet dedicat
maestrului său, dirijorul și profesorul FRANCO
FERRARA, la centenarul nașterii acestuia.
În octombrie 2011 a dirijat concertul de
deschidere al stagiunii Orchestrei de Cameră
Radio din București prezentând în primă audiție
absolută propria compoziție ”Non nobis Domine,
portret al lui Jacques de Molay”, interpretată cu
ocazia aniversării procesului care a hotărât
desființarea Ordinului Cavalerilor Templieri.
Dirijorul Gian Luigi Zampieri deține titlul de
merit de Cavaler al "Ordine Constantiniano di
San Giorgio".
În prezent este Dirijor oaspete al Filarmonicii
din São Carlos (Brazilia) și Dirijor permanent al
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Filarmonicii
(Wikipedia)

Oltenia

din

Craiova

(România).

***
Invitat de onoare al Filarmonicii “Ion
Dumitrescu”, cu ocazia Festivalului „Tinere Talente”,
maestrul Gian Luigi Zampieri a avut amabilitatea de
a acorda un interviu revistei noastre:
Bine aţi revenit la Râmnicu Vâlcea, stimate
maestre!
Este un privilegiu pentru mine să stăm de vorbă
în tihna acestei după - amieze. Aţi declarat, de mai
multe ori, la „scenă deschisă”, cum se spune,
ataşamentul pentru România, un fel de ţară de
adopţie. Aceasta dovedeşte afinitatea dumnevoastră
excepțională pentru România.
- Întotdeauna am fost fascinat de intelectualii din
lumea românească: când eram băiat am „intrat în
contact” cu Mircea Eliade, Eugene Ionescu, Clara
Haskil, Dinu Lipatti și - mai târziu - cu Paul Celan.
Cel care mi-a atras atenția mai mult ca alții a fost
Eliade prin lucrările sale asupra fenomenologiei
religiei și ale tematicilor esoterice.
Gândirea lui Cioran m-a lăsat nedumerit și – asta e
foarte ciudat – muzica lui Enescu era ceva prea criptic
pentru mine. Prima dată când am venit în țară, să-mi
fac debutul la Ateneul Român (1998), am rămas amețit
de frumusețea cupolei și a frescei. Aici m-am
„întâlnit” cu istoria României de la Traian până la
Carol al II-lea și interesul meu pentru România a
sporit.
O altă experiență palpitantă a fost când – acum
câțiva ani – am dirijat Suita „Mihai Viteazul” de
Tiberiu Olah: în momentul în care conducătorul intra
în Alba Iulia am „retrăit” atmosfera din imaginile
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filmului lui Sergiu Nicolaescu.
Deși m-am născut la Roma, majoritatea carierei
mele s-a desfășurat aici. Cele mai frumoase clipe
din activitatea mea dirijorală, și nu numai, au o
legătură foarte strânsă cu România, astfel că astăzi
mă simt italian doar pe buletin.
România mi-a dăruit mai mult decât Italia și voi
fi mereu extrem de recunoscător acestei națiuni: cei
care mă cunosc știu deja că atunci când spun sau
scriu „țară” mă refer „la noi, acasă, în România”.
Formarea dumneavoastră profesională a stat
mereu sub semnul unor mari maeştri, iar
anvergura repertoriului abordat vă aşează
categoric în galeria marilor confraţi.
- Când aveam treisprezece ani am avut norocul
de a cunoaște un gigant al dirijatului, descendent
muzical al lui Toscanini: Maestrul FRANCO
FERRARA, sub a cărui îndrumare am ajuns
muzician. După ce a murit Maestrul am mers mai
departe cu mari personalități precum Carlo Maria
Giulini, Gennadi Rozhdestvensky și Leonard
Bernstein. Totuși FRANCO FERRARA rămâne
adevăratul meu „înger păzitor”, lui îi datorez totul.
În ceea ce priveşte relația mea cu România, am o
listă cu oameni cărora le sunt recunoscător: marele
dirijor Cristian Mandeal, primul care m-a invitat să
dirijez în țară, doamna dr. Mioara Bâscă (consilier
muzical la Radio România) care m-a prezentat
Orchestrei de Cameră Radio, Vlad Drăgulescu
(manager al Filarmonicii „Oltenia”, în prezent
codirector la Teatrul Național „Marin Sorescu”)
care m-a trimis înapoi la Craiova – după mulți ani –
ca dirijor permanent.
Repertoriul meu pornește de la Bach (poate m-a
„afectat” faptul că am fost și organist) și ar lua
sfârșit cu “Metamorfozele” lui Richard Strauss.
Permanent însă mi-am lărgit viziunea muzicală prin
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lucrări compuse de Heitor Villa-Lobos, Ottorino
Respighi, Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, cărora li
se adaugă ai noștri George Enescu, Gavriil Musicescu,
Paul Constantinescu, Theodor Rogalski, Constantin
Silvestri, Tiberiu Olah, Șerban Nichifor şi alţii.
Cum aţi luat contact cu Râmnicu Vâlcea şi cum
apreciaţi colaborarea cu Filarmonica “Ion
Dumitrescu”?
- În douăzeci și trei de ani de activitate în țară am
avut șansa de a fi pe scenă alături de unii dintre cei mai
renumiți soliști români și internaționali.
Vă mărturisesc că am o relație privilegiată cu
violonistul Florin Croitoru cu care am demarat proiecte
minunate: nu este întâmplător faptul că toate concertele
noastre au primit botezul pe scena Filarmonicii
Vâlcene.
Încrederea pe care ne-a arătat-o conducerea
instituției mă face să sper că mai multe programe se
vor desfăşura sub prestigioasa emblemă a Filarmonicii
„Ion Dumitrescu”.
Acest lucru este realizabil și pentru că aici oamenii
lucrează într-o atmosferă senină și cu toţii au mare grijă
de imaginea Filarmonicii, o instituție foarte respectată
în toată țara și în străinătate: pe 21 iunie 2021
Institutul Român de Cultură și Cercetare
Umanistică de la Veneția a difuzat pe canalele sale
mediatice un concert cu Orchestra Simfonică a
Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, solistul fiind Florin
Croitoru, iar eu la pupitrul dirijoral. Prin alte
cuvinte, Filarmonica Vâlceană – singura printre
toate celelalte – a fost „ambasadoarea” României cu
ocazia Zilei Internaționale a Muzicii.
Și acum vă răspund la o întrebare pe care nu mi-ați
pus-o și anume „Care este visul meu neîndeplinit”: un
concert alături de marele pianist Dan Grigore, o
experienţă pe care aș păstra-o în memorie pentru tot
restul vieții mele.
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Care este părerea dumneavoastră despre
Festivalul „Tinere Talente”? Anul acesta,
prezenţa dumneavoastră în acest moment are, aş
zice, o dublă semnificaţie: invitat de onoare, dar
şi maestru al tânărului dirijor Pawel Gorajski,
dirijor al Concertului de gală, un concert de
concerte de la finele festivalului.
- Deja auzisem despre Festivalul “Tinere
Talente” , un eveniment de o mândră tradiție, care
în anul 2021 a ajuns la ediția a 41-a. Fiind și eu
foarte implicat în promovarea tinerilor muzicieni
(premiata pianistă Sînziana Mircea, naista
Andreea Chira care a fost solistă „in residence” la
I Solisti Veneti, regretatul Simion Stanciu,
pianistul Dimitri Malignan ”Premiul Alfred Cortot
2017”, violonistul Andrei Stanciu, violista Emma
Rotomeza, naista Renata-Adelina Ionescu,
debutantă la Roma cu mine la orgă și alții) am
acceptat cu mare plăcere invitația să fac parte din
familia Festivalului: pe lângă meritul de a oferi cel
mai mare sprijin acestor tineri, am găsit o echipă
grozavă, iar organizarea a fost perfectă. M-am
bucurat și că dirijorul italo-polonez Pawel
Gorajski – unul dintre primii străini din istoria
festivalului – a fost invitat să dirijeze concertul
final, cu o primire călduroasă din partea colegilor
muzicieni.
Pawel – căruia i-a fost conferită o prestigioasă
distincție Rotary – nu este doar un dirijor, ci un
intelectual „tout-court”, cu un bagaj cultural și
muzical profund și neprețuit: pentru mine mai
mult decât un coleg-elev, Pawel este fratele meu
mai mic și sunt convins că ar merită să fie mai

mult prezent pe scena muzicală românească.
Care consideraţi, stimate maestre, că este Statutul
muzicii în secolul al XXI-lea, al tinerilor muzicieni
de azi?
- Așa cum spunea Leonard Bernstein: „ființa
umană se naște diatonică”. Știu că sună ca o provocare,
mai ales spus de către cel mai modern om pe care l-am
cunoscut. Totuși avea dreptate, deși și el a experimentat
noi frontiere muzicale.
Cred că cea mai mare problemă din zilele noastre
este comunicarea prin rețelele sociale: într-un moment
istoric în care meseria muzicianului a fost afectată de
”look” (mă refer la „star-system” internațional: cel mai
blond, cel mai negru, cel mai tatuat, cea mai dezbrăcată
etc.), tinerii de azi primesc, din păcate, modele false,
artificiale. În țara mea – de exemplu – mulți dintre cei
care studiază muzică urmăresc „vedete” precum Ray
Chen, David Garrett, Hauser, dar nu știu cine au fost
Jascha Heifetz, Vladimir Horowitz, Henryk Szeryng,
Mstislav Rostropovich.
Care este soluția? Mai întâi discernământul clar,
alături de o competiție sănătoasă, şi un dialog „față-n
față”. Din acest motiv nu contenesc să laud Festivalul
”Tinere Talente”, o ocazie prețioasă de întâlnire și
comparare.

Vă mulțumesc nespus, Stimate Maestre și
aștept cu nerăbdare să ne revedem sănătoși în
Noul An!

Interviu realizat de:
Prof. Augustina - Sanda CONSTANTINESCU
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FESTIVALUL TINERE TALENTE, eveniment - emblemă pentru viaţa culturală a Vâlcii
Scriam cu ceva vreme în urmă, justificam chiar, faptul că, după 40 de ani de existență, unul din cele mai
longevive festivaluri muzicale a primit

în anul 2020 o nedorită lovitură, bineînțeles datorată pandemiei

mondiale, care ne-a modificat structural și chiar emoțional pentru mulți ani de acum înainte.
Dar pentru că arta este ocrotită de divinitate, oricâte
dificultăţi i-ar fi potrivnice, nimic nu o va putea împiedica să
existe. Şi, tocmai de aceea, anul 2021 a motivat echipa
Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” să se mobilizeze pentru a organiza
cea de-a 41-a ediţie a Festivalului TINERE TALENTE.
Și cum nimic nu este întâmplător, chiar înainte de
începerea Festivalului, instituția noastră a primit de la OSIM
documentul care atestă recunoașterea Festivalului Tinere Talente
ca marcă înregistrată a Filarmonicii Ion Dumitrescu!
Creionat încă din primăvară, cu emoţie şi bucurie ne-am
apucat de treabă, reuşind ca, duminică dimineaţa, pe 24 octombrie
2021, să deschidem festivalul. Liceul de Arte din Râmnicu Vâlcea
și Fundația ”Remember Enescu” s-au prezentat cu cei mai talentați tineri ai generației de gimnaziu și de liceu.
Neobosita profesoară Mihaela Tomescu a fost, din nou, prin fundaţia amintită, factorul coagulant al tuturor
școlilor și liceelor de muzică din țară.
A doua manifestare din cadrul festivalului a avut loc duminică seara. Melomanii filarmonicii i-au putut
admira pe cei mai talentați liceeni și studenți care, după o perioadă apasătoare de luni de zile, aşteptau cu bucurie
să evolueze liberi pe scena sălii de concerte. Profesoara Georgeta Stoleriu de la Universitatea de Muzică din
Bucureşti, împreună cu admirabila sa clasă de canto au oferit publicului vâlcean un regal liric, demn de marile
scene, certificând încă o dată calitatea și valoarea acestui festival.
Pentru că orice ediție a unei manifestări artistice are nevoie cu fiecare etapă să propună publicului lucruri
noi, cea cu numărul 41 a venit în acest an cu noutăți ce sperăm că se vor perpetua în istoria festivalului.
În deschiderea festivalului a fost lansată Revista ”Filarmonica 25” – prima tipăritură monografică,
semnată de distinsa profesoară Augustina Sanda Constantinescu, alături de care, în calitate de coautor, am
contribuit la consemnarea celor mai importante evenimente ale Filarmonicii „Ion Dumitrescu” în cei 25 de ani
de la înfiinţare.
„Distincţiile festivalului” reprezintă o altă noutate a acestei ediţii. Una dintre aceste distincţii poartă
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şi a fost oferită de domnul ing. Constantin Sava tinerei violoniste Ştefania Turcu, care a evoluat în concertul de
gală, interpretând Concertul pentru vioară şi orchestră, op. 64 de Felix Mendelssohn Bartholdy.
A doua distincție, oferită de sponsorul SuperMercato, s-a îndreptat către clarinetista Ioana Tomescu care,
în acompaniamentul orchestrei simfonice a filarmonicii, a impresionat publicul meloman intepretând excepțional
Concertul nr. 2 de Carl Maria von Weber pentru clarinet și orchestră.
Momentul culminant al galei festivalului, răsplătit cu o distincție din partea celui mai mare sindicat
reprezentativ al culturii din România – FAIR MediaSind, a fost Concertul pentru pian și orchestră nr. 3 de
Camille Saint-Saëns, susținut de tânăra pianistă Eva Garet, un nume de care sunt convins că vom auzi în foarte
scurt timp. Cu o intepretare de excepție, o tehnică briliantă și cu un nivel de înțelegere al partiturii de o
maturitate exemplară, Eva Garet a reușit sonorități pe care rareori ne este dat să le trăim, să le ascultăm și să le
percepem la superlativul absolut.
Extraordinarul recital al artiștilor lirici, membri ai clasei de canto condusă de profesoara Georgeta
Stoleriu, a fost răsplătit de conducerea Asociaţiei ”General Magheru”.
O altă noutate a fost faptul că la pupitrul orchestrei s-a aflat un tânăr dirijor din Italia, Pawel Goradjski
care, cu tact, fermitate şi eleganţă, s-a achitat cu brio de dificila misiune de a susţine un veritabil maraton
concertistic (Concertul pentru vioară şi orchestră op. 64 de Felix Mendelssohn Bartholdy, Concertul nr.2 pentru
clarinet şi orchestră op. 74 de Carl Maria von Weber şi Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră op. 22 de Camille
Saint-Saëns).
Prestația tânărului dirijor a fost onorată cu distincția Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea, cel mai activ și
mai dedicat ONG al municipiului de la poalele Capelei.
Și pentru că un asemenea festival nu poate să se desfășoare fără susținerea factorilor decidenți ai
orașului, și în acest an Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost alături de Filarmonica ”Ion Dumitrescu”,
oferind tuturor tinerilor participanți atât suport logistic, cât și albume reprezentative ale municipiului, pe care
viitorii muzicieni le vor păstra în bibliotecile personale.
Așa a fost ediția 41 – o ediție-emblemă, mult așteptată, cu tineri valoroși care s-au bucurat de aplauzele
unei audiențe numeroase, nesperate chiar, după nenumăratele interdicții ale unei pandemii care, deși pare să nu
se mai termine, nu are nici pe departe puterea marii muzici de care vă invit să ne bucurăm atât în edițiile viitoare
ale Festivalului Tinere Talente, cât și în fiecare zi de luni, la concertele Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”.

Prof. Petruţ CONSTANTINESCU,
Manager al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea
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Tabăra de pictură “La Râmnic”

Marți, 24 august 2021, începând cu ora 17.00, Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea a găzduit
vernisajul Taberei de pictură „La Râmnic”, ediția a IX-a.
Devenită deja tradiție și susținută de fiecare dată de autoritățile locale, tabăra s-a bucurat, ca în fiecare
an, de prezența unor cunoscuți artiști plastici, dar și a unor tineri debutanți, toți din Republica Moldova.
La ediția din acest an, sursa inspirației a constituit-o Muzeul Satului Vâlcean, un loc arhaic și plin de
tainice înțelesuri, în care pictorii: Ciprian ANTOCI, Denis PALADII, Elena CRISTEA, Igor GLAVAN, Ion
JABINSCHI, Ion TAMPEI, Mihai OSTAHI, Mihai ȘERBU, Natalia SATTAROVA și Viorel HARABARI,
timp de o lună, cu
ajutorul culorilor, au
reușit să realizeze
tablouri
de
o
f r u m u s e ț e
emoționantă.
Satul
vâlcean
de
odinioară,
amplasat
într-un
cadru
natural mirific, și
reconstituit fidel din
gospodării
și
construcții
comunitare, o școală
primară,
o
bisericuță de lemn
ctitorită în 1785, un
han, troițe și cruci pe
marginea drumului,
adunate din diferite
localități
ale
județului, a reușit să
emoționeze și să
inspire participanții,
care au încercat în
creațiile lor să redea
strălucirea unor
vremuri demult apuse.
Numărul mare al oamenilor prezenți la vernisajul expoziției Taberei de pictură „La Râmnic”, pasionați
de artă, în general, și de pictură, în special, au făcut și din cea de-a IX-a ediție una de succes.
Evenimentul a fost organizat de Asociația PlopArt, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea.
Flori GHIȚĂ
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„FERDINAND ȘI MARIA, UN DESTIN COMUN: ROMÂNIA MARE”
Expoziția „FERDINAND ȘI MARIA, UN DESTIN COMUN: ROMÂNIA MARE”, un proiect realizat
la inițiativa Muzeului Național Cotroceni. Prestigioasa instituție de cultură aduce în fața publicului o inedită
lecție de istorie, prin prezentarea unor repere ale genealogiei familiilor Romanov, Saxa-Coburg și Gotha și
Hohenzollern-Sigmaringen, rădăcinile Reginei Maria și ale
Regelui Ferdinand.
Familiile Regale sunt excepționale prin însăși natura
lor, destinele individuale îmbinându-se cu istoria țării pe care
Ferdinand și Maria au fost sortiți să o conducă.
Descendenți ai unora dintre cele mai importante Familii
Regale, aceștia și-au dedicat viața construirii unei țări,
devotamentul lor urmând în mod natural tradiția creată de
părinții și bunicii lor în alte țări din Europa, dar și de Regele
Carol I și Regina Elisabeta în România.
Pe parcursul turului, vizitatorii vor descoperi:
sacrificiile și biruințele Regelui Ferdinand și ale Reginei
Maria, care au împărtășit tristețea de a-și părăsi căminul
pentru o țară nouă și și-au dedicat viața construirii României
Mari; puternicul simț al datoriei după care și-au ghidat viața
Regele Carol I și Regina Elisabeta a României, două
caractere foarte diferite, care au pus bazele României
Moderne; istoria transformării Portugaliei dintr-o monarhie
absolutistă într-una constituțională, sub conducerea Reginei
Maria a II-a și a Regelui consort Ferdinand al II-lea (bunicii
materni ai Regelui Ferdinand al României); transformarea
conștiinței morale a Marii Britanii prin promovarea valorilor
victoriene: credință, disciplină, fidelitate și îndeplinirea
datoriei de către regina Victoria și prințul consort Albert
(bunicii paterni ai Reginei Maria a României); credința că
nimeni nu poate împiedica un popor să trăiască în hotarele
lui firești, care l-a făcut pe principele Karl-Anton de Hohenzollern (bunicul patern al Regelui Ferdinand al
României) să renunțe la tronul micului său principat în favoarea unificării Germaniei; creșterea mișcărilor
revoluționare și reformele Imperiului Țarist din a doua jumătate a secolului XIX, când pe tronul imperial se afla
Alexandru al II-lea (bunicul matern al Reginei Maria a României); modul în care infanta Antonia a Portugaliei,
prințul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen (părinții Regelui Ferdinand), marea ducesă Maria Alexandrovna
și prințul Alfred al Marii Britanii (părinții Reginei Maria) și-au îndeplinit datoria, chiar dacă au domnit în mici
principate germane.
Portretele prezentate în expoziție sunt realizate de tinerii artiști: Oana-Alexandra Achiței, Georgiana
Chițac, Alexandra-Elena Ciocan, Ana-Maria Gălețeanu, Ana-Alexandra Hochreiter, Alexandru Săvescu,
Zelmira Szabo și Traian Țamuris.
Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii ianuarie, de luni până vineri, între orele 9.00 – 19.00, cu
respectarea măsurilor de protecție sanitară specifice perioadei pe care o traversăm.
Organizator: Muzeul Național Cotroceni
Parteneri: Consiliul Județean Vâlcea,
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea

70

Din activitățile bibliotecii

71

Din activitățile bibliotecii
Zilele Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea și ale Fundației
Culturale „Antim Ivireanul”, ediția a XXIX-a
Luna septembrie este prilej de sărbătoare pentru comunitatea vâlceană. Este prăznuit Sfântul Antim
Ivireanul, ocrotitorul spiritual al orașului, și sunt celebrate totodată Zilele Bibliotecii Județene „Antim
Ivireanul” Vâlcea și ale Fundației Culturale „Antim Ivireanul”.
Anul acesta, manifestarea a debutat pe 24 septembrie cu un
eveniment cultural intitulat „Peru și Columbia, imagini de poveste.
La pas prin America Latină”. Într-o atmosferă cordială, dr. Adrian
Mihai Purice, protagonistul acțiunii, un turist pasionat de călătorii
prin țări mai puțin cunoscute, ne-a familiarizat prin intermediul
fotografiilor și explicațiilor oferite cu fascinantul Peru. Pentru că
timpul alocat evenimentului s-a scurs pe nesimțite, invitatul a
propus o nouă întâlnire în care să ofere publicului interesat
fotografii și informații despre controversata Columbie.
Pe 26 septembrie 2021, cu prilejul celei de a XXIV-a
prăznuiri a Sfântului Antim Ivireanul, ocrotitor spiritual al
Râmnicului, la Sfânta Mănăstire „Antim Ivireanul” (Troianu) s-a
desfășurat simpozionul „Sfântul Antim Ivireanul în memoria
cultural – spirituală”. Evenimentul a fost coordonat de părintele
stareț Sava și părintele Nicole State-Burluși și moderat de domnul
prof. dr. Ioan St. Lazăr. În cadrul activității, în prezența unui public
format din elevi al Seminarului Teologic ''Sfântul Nicolae'' din
Râmnicu Vâlcea și oameni de cultură vâlceni, au prezentat
comunicări științifice: consilier cultural Constantin Olariu - preot,
arhimandrit Policarp Chiţulescu - consilier patriarhal, Biblioteca Sfântului Sinod, părintele stareț Antim
Motorga de la Mănăstirea Suiești - Vâlcea, dr. Jan Nicolae - preot, precum și membrii unei delegații din
Georgia: preot Kșutașvili Aleksi, prof. Braciuli Irackli și prof. Anastasia Zakariadze. Biblioteca Județeană ''
Antim Ivireanul '' Vâlcea a fost reprezentată de doamna Zenovia Zamfir.
Seria manifestărilor dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul a continuat pe 27 septembrie la
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. În context, a fost prezentată videoproiecția documentară
„Antim Ivireanul, artizanul tiparului românesc”, realizată de Alina Nicola, și a avut loc o sesiune de comunicări
dedicată vieții și operei sfântului cărturar, susținută de elevii de la Colegiul Național de Informatică „Matei
Basarab”, coord. de prof. Alina Vețeleanu și de la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” Râmnicu Vâlcea,
coord. de pr. prof. dr. Nicolae Proteasa și de pr. prof. dr. Nifon Dorin Iancu.
Marți, 28 septembrie 2021, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Vâlcea a fost gazda colocviului cu
tema „Cercetări de cultură medievală și premodernă”, dedicat împlinirii a 500 de ani de la scrierea primului
document în limba română „Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung”. Au participat cercetători din țară și din
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județ, colaboratori ai Centrului de Studii Medievale și Premoderne „Antim Ivireanul”.
Manifestările din acest an dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul s-au încheiat la Biblioteca
Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea cu evenimentul cultural „Modele de cultură și spiritualitate românească în
spațiul vâlcean”, structurat în trei părți.
Prima a constat în prezentarea unui
moment vocal-instrumental - care a cuprins
și tulburătoarea „Baladă a Vlădicii Antim”,
susținut de Corul Seminarului Teologic
„Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea
(dirijor: pr. prof. dr. Codruț Dumitru
Scurtu) și de clasa de canto a Liceului de
Arte „Victor Giuleanu” (prof. Monica
Valentina Scurtu).
Cel de-al doilea moment, „Sfântului
Antim Ivireanul, omagiu”, a fost prezentat
de prof. dr. Ioan St. Lazăr, iar ultimul, „In memoriam Constantin Mateescu”, a fost dedicat scriitorului de
origine vâlceană care ne-a părăsit în vara acestui an, lăsând în urma sa o operă literară de o incontestabilă
valoare.
Organizatorii acestor evenimente au fost: Arhiepiscopia Râmnicului, Consiliul Județean Vâlcea, Primăria
Râmnicului, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Fundația Culturală „Sfântul Antim Ivireanul”,
Forumul Cultural al Râmnicului, Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale, Mănăstirea „Sfântul Antim
Ivireanul” (Troianu), Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” Râmnicu Vâlcea, Liceul de Arte „Victor Giuleanu”,
Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Centrul de Studii Medievale și Premoderne „Antim
Ivireanul”.
Flori GHIȚĂ
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Noi categorii de public atrase prin proiectele Erasmus +
Identitatea bibliotecii publice se construiește în timp și se definește, pe de o parte, prin fondul de
documente deținut, îmbogățit anual ținând cont de caracterul enciclopedic al instituției și de nevoile de studiu,
lectură și loisirs ale membrilor comunității, iar pe de altă parte, prin accesibilizarea permanentă a resurselor
informaționale/educaționale astfel încât acestea să atragă un public cât mai numeros și divers.
Alături de serviciile și programele puse
la dispoziția comunității, proiectele inovatoare
derulate de Biblioteca Județeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea contribuie atât la consolidarea
statutului de centru comunitar și culturaleducativ al instituției, cât și la atragerea unor
segmente de public noi, precum și la extinderea
cooperării cu alte instituții din țară și din
Europa. Dincolo de faptul că parteneriatele
încheiate în cadrul proiectelor conferă
bibliotecii o dimensiune internațională,
notorietate, apreciere și recunoaștere, ele
facilitează învățarea pe tot parcursul vieții,
încurajând schimbul de idei, comunicarea și
colaborarea și conturând acel cadru propice care ajută comunitățile să se dezvolte.
Întrucât principalul reper la care ne raportăm în împlinirea misiunii noastre este, fără îndoială, publicul,
vom face referire la un proiect cu finanțare europeană inedit nu doar datorită faptului că acesta accentuează
rolul de creator de conținut al bibliotecii, utilizând o metodă de învățare modernă și actuală, ci și din punct de
vedere al categoriei de public-țintă, mai rar întâlnită și uneori chiar dificil de intuit ca potențial mediu în care
resursele bibliotecii se pot dovedi utile și necesare deopotrivă.
Început în anul 2018, „Developing Augmented Reality in Youth Offender Learning” (“Dezvoltarea de
resurse educaționale bazate pe tehnologia Realității Augmentate în sprijinul delincvenților juvenili”) este un proiect
finanțat integral prin programul Uniunii Europene, Erasmus +, care reunește organizații din Marea Britanie
(coordonator principal), Belgia și România, interesate în susținerea procesului educațional din instituțiile de
detenție în vederea facilitării reintegrării sociale a minorilor privați de libertate.
Având ca scop cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici, obiectivele acestui proiect
vizează:
v
v
v
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crearea de resurse educaționale digitale de înaltă calitate, accesibile prin intermediul RA, cu
traducere în limba maternă, pentru tinerii aflați în detenție;
îmbunătățirea rezultatelor educației în instituțiile de reeducare și detenție;
extinderea și îmbunătățirea experienței de învățare a minorilor privați de libertate utilizând un

Din activitățile bibliotecii

instrument care le permite să acceseze conținutul „în punctul de necesitate”;
v
extinderea accesului minorilor aflați în detenție, din țările partenere, la rezultatele proiectului ca
urmare a difuzării și integrării resurselor dezvoltate cu ajutorul tehnologiei RA.
Concret, implementarea proiectului a presupus parcurgerea următoarelor etape de către fiecare
organizație parteneră:
Ø identificarea unui partener local din cadrul sistemului penitenciar național și încheierea unui contract de
parteneriat în vederea punerii în practică a proiectului pilot de învățare digitală;
Ø cunoașterea nevoilor specifice de învățare ale persoanelor private de libertate prin organizarea de întâlniri
și dialog cu personalul care asigură intervenţia educativă în perspectiva dobândirii unor atitudini prosociale, precum și cu cei care se ocupă de pregătirea pentru eliberarea minorilor, astfel încât reintegrarea
socială a acestora să fie una facilă;
Ø crearea resurselor educaționale necesare pentru susținerea procesului de învățare pe baza nevoilor
identificate;
Ø dotarea partenerului local cu dispozitive mobile pentru a permite accesarea resurselor educaționale
digitale;
Ø configurarea dispozitivelor mobile conform normelor de securitate în vigoare;
Ø organizarea de sesiuni de instruire a personalului cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile și a
aplicației de Realitate Augmentată în vederea livrării resurselor digitale create;
Ø organizarea de sesiuni de instruire a minorilor privați de libertate în vederea accesării resurselor
educaționale specifice;
Ø prezentarea particularităților și a modului de implementare la nivel local, în cadrul evenimentului final de
diseminare a rezultatelor proiectului.
Pentru Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea proiectul a reprezentat o provocare și, în egală
măsură, o oportunitate de a-și diversifica publicul care accesează oferta sa de programe și servicii, precum și de
a-și extinde cooperarea cu alte instituții prin crearea de noi parteneriate menite să susțină procesul de educație
pe tot parcursul vieții. Astfel, cu ajutorul Centrului De Detenție Minori Craiova, deschis și receptiv la
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propunerea noastră de colaborare, am reușit să facem un pas mic, însă extrem de important în procesul global
de transformare digitală, explorând și valorificând posibilitățile oferite de tehnologia Realității Augmentate
pentru predare și învățare. Pe baza informațiilor furnizate cu privire la nevoile specifice de învățare ale
beneficiarilor Centrului, Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea a creat și livrat, utilizând tehnologia
Realității Augmentate, o serie de resurse educaționale vizuale și digitale, inclusiv postere cu resurse și fișe de
îndrumare / învățare având ca teme: prietenia, stima de sine, adevărul și minciuna, eliberarea de gândurile
negative, sănătatea mentală. Acestea au contribuit la creșterea gradului de instruire a minorilor aflați în detenție,
tehnologia Realității Augmentate fiind o metodă inovativă care adaugă valoare proceselor specifice de predare
și, în acelați timp, oferă un mod interactiv de învățare, facilitând studiul, cercetarea, accesul la informații și
sprijinind educația personalizată și stiluri de asimilare a cunoștințelor diferențiate.
Caracterul inovator al proiectului, feedback-ul obținut de la beneficiarii direcți, implicarea,
profesionalismul și buna colaborare a partenerilor ne-au motivat și ne-au determinat să-l extindem, astfel că, din
decembrie 2020, am început un nou proiect de introducere și sprijinire a educației digitale în penitenciare,
“Supporting Prison Learners to Prepare for Life on the Outside”, practic o a doua etapă a proiectului-pilot, care
urmărește facilitarea reinserției sociale a adulților privați de libertate.
Alina NICOLA
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Târgul de Carte pentru Copii și Tineret,
ediția a XV-a (ediția a II-a online)
În perioada 6 - 8 decembrie 2021, între orele 12.30 - 14.00, a avut loc Târgul de Carte pentru Copii și
Tineret, ediția a XV-a (ediția a II-a online)
Întâlnirile s-au desfășurat pe platforma ZOOM, după următorul
program:
Luni, 6 decembrie 2021
12:30 – Deschiderea oficială a Târgului de Carte pentru Copii și Tineret,
ediția a XV-a (ediția a II-a online)
12:45 – 13.00 – Librăria „Humanitas”, prezentare noutăți editoriale
13.15 – 13:30 – Moment de lectură în cadrul concursului „Ghetuța cu
povești”
13.30 – 13.45 – Editura Corint, prezentare noutăți editoriale
13.45 – 13.50 – „Learning corner” pentru copii și tineret, concept de
învățare ludică
13.50 – 14.00 – „Să descoperim universul magic al poveștilor”, întâlnire
cu Adina Rosetti, scriitor de literatură pentru copii
Marți, 7 decembrie 2021
12.30 – Bine ați venit la Târg!
12.35 – 12.50 – Librăria din incinta Hipermarket „Carrefour” (Shopping
City), prezentare de carte
12.50 – 13.05 – Moment de lectură în cadrul concursului „Ghetuța cu povești”
13.05 – 13.20 – Librăria Humanitas, prezentare noutăți editoriale
13.20 – 13.25 – „Learning corner” pentru copii și tineret, concept de învățare ludică
13.25 – 13.35 – Editura Hertzog, prezentare noutăți editoriale
13.35 – 13.50 – „Să descoperim universul magic al poveștilor”, întâlnire cu Iulia Iordan, scriitor de literatură
pentru copii
Miercuri, 8 decembrie 2021
12.30 – Bine ați venit la Târg!
12.35 – 12.50 – Librăria „Humanitas”, prezentare noutăți editoriale
12.50 – 13.05 – Moment de lectură în cadrul concursului „Ghetuța cu povești”
13.05 – 13.20 – Editura Corint, prezentare noutăți editoriale
13.20 – 13.25 – „Learning corner” pentru copii și tineret, concept de învățare ludică
13.25 – 13.40 – „Să descoperim universul magic al poveștilor”, întâlnire cu Ioana Nicolaie, scriitor de literatură
pentru copii
13.40 – Închiderea Târgului
Organizatori: Consiliul Județean Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
Parteneri: Hipermarket Careffour Shopping City, Librăria Humanitas, Editura Corint, Editura Hertzog.
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