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Prefață
Nasc și în județele Harghita și Covasna oameni...
Organizarea Simpozionul „George Sbârcea sau armonia
tradusă în note”, eveniment dedicat în întregime compozitorului şi
scriitorului George Sbârcea, împreună cu celelalte manifestări
culturale, în cadrul unui generos proiect promovat de Fundația
„Miron Cristea”, Centrul Cultural și Biblioteca Municipală
„George Sbârcea” din Toplița, are multiple și benefice semnificații.
În primul rând, reprezintă un demers necesar și oportun, de cinstire
a memoriei unui om de o cultură enciclopedică, personalitate
complexă, născută pe meleagurile Topliței, care, în decursul
îndelungatei și bogatei sale cariere profesionale, și mulți ani după
aceea, a îndeplinit numeroase și importante rosturi în viața publică
românească. În al doilea rând, simpozionul permite o mai bună
cunoaștere a vieții și operei publicistului, compozitorului, scriitorului, traducătorului și OMULUI George Sbârcea, de către
generațiile actuale și de către cele viitoare. În al treilea rând,
deosebit de important este mesajul ce se desprinde din întreaga sa
activitate, mesaj care constituie un model despre modul exemplar,
în care fiecare dintre noi putem să ne valorificăm talanții hărăziți de
Providență. În contextul societății românești contemporane,
confruntată cu o criză a valorilor morale, viața lui Gerge Sbârcea
ne vorbește convingător despre modalitățile în care pot fi depășite
greutățile, în condițiile unor regimuri politice vitrege, despre
profesionalism, dăruire, curaj, speranță, consecvență, diplomație,
dialog interetnic, intercultural și interconfesional, omenie și
dragoste de țară. Și, nu în ultimul rând, toate acestea, împreună cu
editarea într-un volum a comunicărilor prezentate în cadrul
simpozionului menționat, asigură introducerea în mentalul colectiv
din România, și nu numai, a apartenenței omului de cultură George
Sbârcea, la meleagurile binecuvântate ale Topliței și, într-un cadru
mai larg, a celor din Arcul Intracarpatic, și includerea sa, în rândul
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celorlalte personalități românești născute în această parte de țară.
Aceasta, cu atât mai mult, cu cât, în anumite lucrări de istorie
locală și în mass-media, se mai mențin încă anumite clișee și
prejudecăți despre un așa-zis „ținut secuiesc monoetnic”, în care
prezența și dăinuirea românească sunt eludate.
De aceea este necesar, să subliniem din nou, realitatea
conform căreia, numeroasele cercetări întreprinse, mai ales după
decembrie 1989, au pus însă în evidenţă faptul că, în localităţile
Arcului Intracarpatic, respectiv în zona actualelor judeţe Covasna şi
Harghita, pe lângă personalităţile de etnie maghiară, s-au născut
valoroşi intelectuali români, elite locale şi de valoare naţională, de
o mare diversitate socio-profesională: lingvişti, filologi, arheologi,
istorici, teologi, geologi, botanişti, pedagogi, ingineri, economişti,
informaticieni, cadre didactice universitare, decani, rectori ai unor
instituţii de învăţământ superior, cercetători, scriitori, publicişti,
folclorişti, medici, jurişti, ingineri, pictori, graficieni, muzicologi,
compozitori, autori de cursuri universitare şi manuale şcolare şi ai
unor opere de referinţă, dicţionare, lexicoane, traducători, oameni
politici, miniştri, alţi demnitari de stat, ofiţeri superiori, generali ş.a.
Ne aflăm în faţa unor personalităţi cu specializări dintre cele mai
diverse şi cu importante rosturi în societate, care, prin competenţă
profesională şi conduită morală, au dobândit o binemeritată
apreciere şi recunoştinţă publică.
De menţionat în primul rând faptul că, în rândul
personalităţilor născute ori care s-au realizat profesional şi au
activat în Arcul Intracarpatic transilvan, se numără mari ierarhi ai
bisericilor ortodoxă şi greco-catolică: Elie Miron Cristea (primul
patriarh al României, membru de onoare al Academiei Române);
Nicolae Colan (mitropolit al Ardealului, membru al Academiei
Române); Alexandru Nicolescu (mitropolit greco-catolic de Blaj);
JustinianTeculescu (episcop al Armatei şi al Episcopiei de Cetatea
Albă – Ismail); Veniamin Nistor (episcop de Caransebeş); Emilian
Antal (episcop vicar patriarhal); Sofian Braşoveanu (episcop vicar
al Episcopiei Europei Centrale); Ignatie Mureşeanul (episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei). Din
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domeniul literaturii şi publicisticii s-au ridicat: Octavian Codru
Tăslăuanu, Ghiţă Popp, Romulus Cioflec, Virgil Cioflec, Horia Teculescu, Teodor Chindea, Octavian Dobrotă, George Sbârcea ş.a.
O pleiadă de oameni de ştiinţă, profesori universitari şi
cercetători, autori de manuale şcolare, de cursuri universitare, de
volume de specialitate îşi au rădăcinile tot în zonă. O parte din
personalităţile româneşti din judeţele Covasna şi Harghita au
participat la evenimente importante din istoria naţională, au
contribuit hotărâtor la înfiinţarea şi funcţionarea unor instituţii şi la
redactarea unor publicaţii de importanţă naţională, sau au obţinut
performanţe ştiinţifice, culturale şi sportive notabile.
Vrednicia românilor din această parte de ţară, calităţile şi
performanţele lor intelectuale sunt relevate, printre altele, şi de cei
peste 100 de doctori în ştiinţe, titluri obţinute în cele mai diverse
domenii ale ştiinţei, învăţământului şi culturii, în perioada 18712015. Un alt exemplu edificator în acest sens este şi faptul că,
potrivit informaţiilor nominale cuprinse în lucrarea monografică a
profesoarei Felicia Man, numai la Liceul „Octavian Codru Tăslăuanu” din Topliţa, dintre absolvenţii acestei instituţii s-au format:
71 de profesori, 62 de medici, 49 de ingineri, 31 de economişti, 18
ofiţeri, 14 jurişti, 3 ziarişti, 3 medici veterinari, 3 farmacişti ş.a.
După decembrie 1989, din inițiativa asociațiilor și
instituțiilor culturale românești din cele două județe, au fost inițiate
proiecte de cinstire a memoriei unor importante personalități ale
istoriei și culturii naționale, dar și a personalităților românești
născute, sau care au activat în Arcul Intracarpatic. Astfel, la Sfântu
Gheorghe funcționează Teatrul „Andrei Mureșanu”, Grupul de
Cercetare „I.I. Russu”, din cadrul Centrului European de Studii
Covasna-Harghita, Colegiul Național „Mihai Viteazul” și Liceul
Tehnologic „Constantin Brâncuși”, la Miercurea-Ciuc Colegiul
Național „Octavian Goga” și Școala gimnazială „Liviu Rebreanu”,
la Întorsura Buzăului liceele „Nicolae Bălcescu” și „Mircea
Eliade”, la Odorheiu Secuiesc Liceul „Marin Preda”, la Toplița
Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Școala gimnazială „Andrei
Șaguna”, la Gheorgheni Liceul „Sfântu Nicolae”, la Bălan Liceul
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Tehnologic „Liviu Rebreanu”, la Covasna Școala gimnazială
„Avram Iancu” ș.a.
Câteva importante asociații culturale românești din zonă
poartă numele unor mari personalități ale istoriei și culturii
naționale precum: Fundația „Mihai Viteazul” și Liga Cultural Creștină „Andrei Șaguna” din Sfântu Gheorghe, Asociația „Eremia
Grigorescu” din Brețcu, Asociația Creștină „Andrei Șaguna” din
Miercurea-Ciuc etc. În spațiul public al celor două județe, în mod
deosebit, după decembrie 1989, au fost ridicate câteva statui și
busturi ale unor personalități precum: Sfântul Mitropolit Andrei
Șaguna, Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu, Mitropolitul Nicolae
Colan și Constantin Brâncuși în Sfântu Gheorghe, Octavian Goga
și Liviu Rebreanu în Miercurea-Ciuc, Nicolae Bălcescu, Mihai
Eminescu și Grigore Vieru la Toplița, Mihai Viteazul în Brețcu,
Avram Iancu și Nicolae Bălcescu la Vâlcele.
Majoritatea străzilor din municipiul Toplița și din orașele
Întorsura Buzăului și Bălan, precum și câteva străzi din orașele de
reședință ale celor două județe – Sf. Gheorghe și Miercurea-Ciuc –
poartă numele unor mari personalități ale istoriei și culturii naționale: Nicolae Bălcescu, Andrei Șaguna, Nicolae Iorga, Vasile
Goldiș, general Grigore Bălan la Sfântu Gheorghe, Iancu de Hunedoara, Tudor Vladimireascu, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu,
Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu la MiercureaCiuc ș. a
În acest context se înscriu și demersurile pentru sporirea
prezenței în spațiul public al celor două județe a personalităților
românești care s-au născut, sau care au activat timp îndelungat în
zonă. Remarcăm, în primul rând, activitatea rodnică pe tărâmul
promovării culturii și spiritualității românești din sud-estul Transilvaniei, a unor importante instituții și asociații românești precum:
Fundația „Miron Cristea” din Toplița, Asociația Cultural-Creștină
„Justinian Teculescu” din Covasna, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe, Centrul
Cultural „Miron Cristea”, alături de instituțiile profesioniste de
cultură cum sunt Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni – cu
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punctele muzeale Muzeul Oltului și Mureșului Superior din
Miercurea-Ciuc, Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci,
Prima Școală Românească din Sf. Gheorghe – și Centrul Cultural
Toplița.
În Subcetate funcționează Liceul Tehnologic „Miron
Cristea”, în Toplița Școala gimnazială „Miron Cristea”, în Sfântu
Gheorghe Școala gimnazială „Nicolae Colan”, în Bilbor Școala
gimnazială „Octavian Codru Tăslăuanu”, În Voșlobeni Școala
gimnazială „Teodor Chindea”, în Araci Școala gimnazială
„Romulus Cioflec”, în Sita Buzăului Școala gimnazială „Nicolae
Russu”, iar în Întorsura Buzăului Școala gimnazială „Gheorghe
Zaharia”.
În calendarul evenimentelor cultural-științifice din județele
Covasna și Harghita, un loc distinct ocupă o serie de manifestări
desfășurate sub genericul: Zilele Miron Cristea la Toplița, Zilele
Andrei Șaguna și Zilele Nicolae Colan la Sfântu Gheorghe, Zilele
Justinian Teculescu la Covasna, Zilele Octavian Codru Tăslăuanu
la Bilbor ș.a. În ultimii ani au apărut volume monografice
destinate: patriarhului Miron Cristea, mitropolitului Nicolae Colan,
episcopilor Justinian Teculescu și Emilian Antal, scriitorilor și
oamenilor politici Octavian Codru Tăslăuanu, Ghiță Popp,
Romulus Cioflec – din cei trecuți în eternitate. În anuarele
„Angvstia”, „Sangidava” și „Acta Carpatica” au apărut numeroase
studii și articole referitoare la personalitățile românești născute în
cele două județe, inclusiv a unor preoți și profesori - cei doi
intelectuali de bază a fiecărei comunități locale, care au asigurat
dăinuirea românească, în Arcul Intracarpatic.
În același timp, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, împreună cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit
Nicolae Colan”, şi-au propus să cinstească pe cei născuţi şi care au
activat pe meleagurile Covasnei şi Harghitei, care sunt în viață, și
care, timp îndelungat s-au implicat în activitatea şi demersurile
pentru cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor şi intereselor specifice
acestei zone geografice şi istorice şi care s-au remarcat totodată
prin desfăşurarea unei apreciate activităţi politice, culturale şi
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ştiinţifice de real interes public. În acest scop, în cadrul Editurii
Eurocarpatica a fost iniţiată colecţia „Profesioniştii noştri”, ajunsă
astăzi la cel de-al 20-lea volum, urmărindu-se astfel, să se pună în
faţa tinerilor modele profesionale prin prezentarea unor secvenţe
semnificative din viaţa şi activitatea celor pe care urmează să-i
înlocuiască. Dintre volumele omagiale apărute în cadrul acestei
colecții menționăm pe cele ale juristului și omului politic Valer
Dorneanu (născut în Capu Corbului), profesorului, publicistului și
poetului Ion Ciurea-Weidner (Covasna), silvicultorului și
cinegeticianului Ion Micu (Voșlobeni), profesorului și scriitorului
Ilie Șandru (Toplița), profesorului, publicistului și esperatistului
Mihai Trifoi (Bicsad), avocatului și liderului civic Ioan Solomon
(Barcani), profesoarei, etnografei și colecționarei Doinița Ana
Dobrean (Subcetate), la care se adaugă volumele dedicate acad.
Horia Colan (n. în Covasna), preotului protopop Aurel Nistor
(Araci) și cel dedicat Personalităților din orașul Covasna.
Încă de la înființarea sa, în anul 2000, în Sfântu Gheorghe,
Editura „Eurocarpatica”, și-a propus să publice volume ce poartă
semnătura unor intelectuali români din județele Covasna și
Harghita. Printre cele 250 de volume editate în această perioadă se
află și cercetători, muzeografi, arhiviști, profesori, preoți, publiciști
și alți intelectuali iubitori de cultură, din rândul cărora menționăm:
dr. Nicolae Bucur, prof. Nicu Vrabie, prof. Constantin Costea,
arhivistul Aurel Marc, poetul Ionel Simota, publicistul Ștefan
Danciu din Miercurea-Ciuc, arhivistul Dan Baicu, pr. dr. Sebastian
Pârvu, prof. Dr. Luminița Cornea, prof. Ligia Dalila Ghinea, prof.
Maria Stoica, prof. Vasile Stancu, pr. Vasile Antonie Tămaș, pr.
Ioan Tămaș Delavâlcele, dr. Gheorghe Olteanu, prof. Narcis
Calotescu, prof. Stela Buda din Sfântu Gheorghe, profesorul și
scritorul Ilie Șandru, prof. Dr. Costel Cristian Lazăr, prof. Valer V.
Vodă, dr. Viorica Macrina Lazăr din Toplița, poetul Ion CiureaWeidner, prof. Mioara Nicolau (alias poeta Anthonia Amati), prof.
Florentina Teacă din Covasna, Mihai Păr, Ioan Roman din Bălan,
prof. Mihai Trifoi din Bicsad ș.a.
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Un alt semn de cinstire, al celor care s-au remarcat prin
întreaga lor activitate pusă în slujba culturii românești și a binelui
public, îl reprezintă acordarea titlului de Cetățean de onoare,
respectiv Pro Urbe, titlul acordat, printre alții: Înaltpreasfințitului
Părinte Arhiepiscop Ioan Selejan al Covasnei și Harghitei (azi,
mitropolit al Banatului), de către Consiliul local și primăria
Barcani, prof. Nicolae Bucur (Miercurea-Ciuc). Prof. Ilie Șandru
(Toplița), prof. Doinița Ana Dobrean și scriitorului Dumitru
Hurubă (Subcetate), profesorilor Nicolae Moldovan, Stela Buda,
Maria Panaiotu, Petre Străchinaru ș.a. (Sfântu Gheorghe)
Tot spre cinstirea acestor personalități, în ultimii ani, au fost
ridicate statui și busturi, după cum urmează: patriarhului Miron
Cristea (la Toplița și Subcetate), mitropolitului Nicolae Colan (la
Sfântu Gheorghe), episcopului Justinian Teculescu (la Covasna),
scriitorului și omului politic Octavian Codru Tăslăuanu (la Bilbor),
scriitorului Romulus Cioflec (la Araci) și s-au acordat numele lor
unor străzi: Miron Cristea (la Miercurea-Ciuc și Toplița), Nicolae
Colan, Romulus Cioflec, Aurel Nistor și Iosif Popovici (la Sfântu
Gheorghe), Justinian Teculescu (la Covasna), Octavian Codru
Tăslăuanu (la Toplița) etc.
În acest context, pot fi înțelese și apreciate la adevărata lor
valoare, proiectele de cinstire a scriitorului, compozitorului, publicistului și OMULUI George Sbârcea, proiecte inițiate și implementate, de către instituţii și asociații culturale din județele Harghita și
Covasna, respectiv din municipiile Toplița și Sfântu Gheorghe.
Indiscutabil, cel mai important demers întreprins, în acest
sens, este acordarea denumirii George Sbârcea Bibliotecii Municipale din Toplița. Evenimentul a coincis, în mod fericit, cu mutarea
instituției în noul local, din cadrul impozantului sediul al Primăriei
și al Casei Municipale de cultură și, de venirea la conducerea
instituții a tinerei profesoare Viorica Macrina Lazăr. Preocupată de
perfecționarea pregătirii profesionale, prin obținerea titlului de
doctor în Filologie, tânăra directoare și-a însușit și aplicat în
practică, principiile unui management performant, adaptat la
specificul socio-cultural al localității.
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Conform menirii sale, colectivul Bibliotecii Municipale
George Sbârcea din Toplița s-a preocupat, și se preocupă, în
principal, de îmbogățirea fondului de carte, de informatizarea
evidenței volumelor și publicațiilor deținute și de organizarea unor
numeroase acțiuni, diferențiate pe grupe de vârstă și categorii
socio-profesionale. Astfel, an de an, au fost organizate: concursuri
de creaţie literară, lansări de carte, reuniuni metodice, întâlniri cu
profesorii de limba și literatura română și bibliotecarii școlari,
expoziții de carte și de documente, întâlniri cu personalități literare,
dezbateri, audiții muzicale, conferințe etc.
Din multitudinea acestor manifestări amintim: concursul de
lectură „Bătălia Cărţilor”, șezătorile organizate în parteneriat cu
Centrul Cultural Toplița, evenimentul „Cafeneaua lui Sbârcea”,
manifestare care „reuşeşte o reîntoarcere la deceniile dominate de
lirism, readucând în lumină imaginea unor poeţi, scriitori şi artişti
români a căror creaţie a fost mult timp acoperită de praful uitării”
și, mai nou, editarea revistei TOPLITERA, publicație care este
rodul unui proiect finanţat de Primăria şi Consiliul local Topliţa,
iniţiat de Fundaţia Miron Cristea, în colaborare cu Centrul Cultural
Topliţa şi Biblioteca Municipală „George Sbârcea”. Revista își
propune să publice în paginile sale, creațiile literare ale elevilor şi
studenţilor, precum și ale tinerilor autori de poezie, proză și eseu
din toată zona Topliţei.
Manifestările care au avut loc, de-a lungul anilor, de cinstire a patronului spiritual, capătă o nouă dimensiune, prin organizarea simpozionului „George Sbârcea sau armonia tradusă în note”,
eveniment dedicat în întregime compozitorului şi scriitorului
George Sbârcea și a recitalului muzical „Muzica veselă”, manifestări care sperăm că vor fi continuate și în anii viitori.
Comunicările prezentate în programul simpozionului sunt
cuprinse în volumul de față și introduc în circuitul public, noi
informații referitoare la personalitatea complexă a omului de vastă
cultură muzicală, George Sbârcea, la scrierile sale și la viața sa, ca
a unui erou de roman.
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În paralel cu manifestările organizate la Toplița, la Sfântu
Gheorghe, din inițiativa Fundației Culturale Mihai Viteazul –
președinte, prof. ing. Maria Peligrad – în anul 2012, a fost inițiat
Festivalul Coral „George Sbârcea”. În cele cinci ediții ale Festivalului, au participat formații de profil din mai multe județe ale
țării. În afara spectacolului concurs propriu-zis, Festivalul cuprinde
ateliere corale, mese rotunde, prezentări de carte și întâlniri muzicale. Potrivit organizatorilor, evenimentul urmărește, în principal,
revigorarea mişcării corale și sensibilizarea concurenților, a
spectatorilor în legătură cu bogăția și frumusețea repertoriului coral
românesc existent, a valorilor culturale românești și își propune să
pună în evidenţă bogăţia muzicii corale româneşti, a folclorului,
care reprezintă o valoare inestimabilă din viaţa poporului.
Simpozioanele, colocviile, dezbaterile, mesele rotunde, care au
avut loc în cadrul fiecărei ediții a Festivalului, au fost organizate în
parteneriat cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit
Nicolae Colan” și Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
din Sfântu Gheorghe. De remarcat contribuția unor distinși
cercetători, din rândul cărora menționăm pe regretatul Constantin
Catrina din Brașov, Nicolae Bucur din Miercurea-Ciuc, Constantin
Secară din București, Luminița Cornea, Alexandru Popovici, Maria
Peligrad din Sfântu Gheorghe, la cunoașterea unor importante
crâmpee din viața și activitatea acestei „personalități importante în
cultura muzicală, literară, națională și internaţională”, și a unor
trăsături precum „noblețea, vocația și cordialitatea maestrului
George Sbarcea”.
Continuarea organizării unor manifestări culturale,
științifice, artistice și civice dedicate lui George Sbârcea, la Toplița
și Sfântu Gheorghe, și, în perspectivă, de ce nu, și în alte localități
din județele Covasna și Harghita, vor îmbogăți viața culturală
locală, vor asigura revigorarea tradițiilor muzicale din zonă, și vor
cinsti și înveșnici memoria „mereu tânărului” George Sbârcea, ca
fiu de seamă al Topliței.
Dr. Ioan LĂCĂTUȘU
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Publicistul George Sbârcea participant activ la un
episod din „războiul undelor”, pe frontul AntiDictatul de la Viena
Istoriografia românească a consacrat mai multe volume şi
studii Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, şi administraţiei
horthyste din nord-vestul Transilvaniei din cei patru ani în care
teritoriu respectiv a făcut parte din Ungaria. Un loc distinct, îl
ocupă în acest context, volumul „Al II-lea Arbitraj de la Viena (30
aug.1940). Poziţia armatei române”, de Cornel Grad, Editura
Limes, Zalău, 2000. Aşa cum arată istoricii Valeriu Florin
Dobrinescu şi Dumitru Şandru, în „Cuvânt înainte” şi „Postfaţă la
ediţia I”, Cornel Grad este cunoscut, de peste două decenii, pentru
contribuţiile sale în analiza temei care face subiectul volumului
menţionat. Cornel Grad, doctor în istorie, a parcurs aproape
întreaga literatură istorică apărută în ţară şi peste hotare referitoare
la Dictatul de la Viena. Documentaţia editată este completată cu
numeroase documente, din care cele mai multe inedite, păstrate în
Arhivele Naţionale, cât şi în arhivele Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Bibliotecii Academiei
sau în alte biblioteci, muzee şi arhive din ţară.
Structura lucrării este judicios alcătuită şi cuprinde următoarele capitole: Cap. I Politica externă a României între Anschluss
şi cesiunile teritoriale din vara anului 1940, cu subcapitolele: Preliminarii politico-diplomatice ale cesiunilor teritoriale româneşti
(1938-1940); Cea mai neagră vară a României din secolul XX:
Cesiunile teritoriale şi sfârşitul României Mari (26 iun. – 7 sept.
1940). Cap. II Integrarea Armatei Române în sistemul de apărare,
prin mijloace politico-diplomatice şi militare, a frontierei de vest,
cu subcapitolele: Planuri de apărare a frontierei de vest în
perioada interbelică; Statutul şi rolul Armatei Române în perioada
dictaturii carliste (1938-1940). Cap. III Evacuarea teritoriilor
româneşti cedate în vara anului 1940: privire comparativă, cu
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subcapitolele: Evacuarea Basarabiei şi Nordului Bucovinei;
Evacuarea Transilvaniei cedate. Cap. IV. Patru ani de eforturi
pentru limitarea şi anularea consecinţelor Dictatului de la Viena
(1940-1944), cu subcapitolele: Acţiuni politico-diplomatice ale
regimului antonescian; Reclamaţiile româneşti adresate Comisiei
de Ofiţeri din Cluj; Propaganda militară clandestină, prin radio,
în frontul Anti-Diktat.
Deoarece acest ultim aspect, respectiv „războiul pe calea
undelor” este mai puţin cunoscut, atât în cercurile de specialitate,
cât şi de către publicul larg iubitor de istorie, vom reda pe larg
fragmente din volumul menţionat, aşa cum sunt ele formulate, de
către distinsul istoric sălăjan Cornel Grad. Activitatea desfăşurată
de propaganda românească anti-dictat constituie o contribuţie
remarcabilă la efortul general de luptă, prin toate mijloacele, pentru
limitarea consecinţelor Dictatului de la Viena şi, în final, anularea
lui. În frontul propagandei naţionale, radioului îi revenea un rol de
prim rang, date fiind posibilităţile sale specifice de difuzare a
informaţiilor. Guvernul român – sesizând avantajele enorme ale
acestui mijloc modern de propagandă, impresionat şi impulsionat
de numeroasele cereri de ajutor din partea populaţiei din teritoriu
cedat, a asociaţiilor expulzaţilor şi refugiaţilor din Ardealul de
Nord – a luat decizia înfiinţării unor posturi de radio ale căror
emisiuni să fie consacrate, în întregime, combaterii prin mijloace
adecvate a noii ofensive propagandistice antiromâneşti, dezlănţuite
de guvernul maghiar după pronunţarea Dictatului de la Viena.
Două obiective erau considerate de guvernul român drept prioritare
în activitatea de contracarare a propagandei maghiare: 1.
Dezvăluirea publică a politicii de teroare practicate de ocupantul
maghiar în teritoriile Transilvaniei cedate, cu nesocotirea celor mai
elementare reguli ale dreptului internaţional, în general, şi ale
clauzelor „arbitrajului” vienez, garantate de Germania şi Italia, în
particular; 2. Informarea permanentă a populaţiei din teritoriu cedat
şi a opiniei publice străine – mai ales din Ungaria, Germania şi
Italia – asupra atitudinii României faţă de situaţia creată în
Ardealul de Nord după Dictatul de la Viena.
16

Un adversar redutabil, îl constituia propaganda maghiară
antiromânească care, potrivit serviciilor specializate româneşti se
manifesta concret în mai multe direcţii, dintre care: o propagandă
asiduă menită să acrediteze în ţară şi în afară dreptatea
revendicărilor că Transilvania este mai ungurească decât ar părea
după raportul de forţe etnice; că, din punct de vedere istoric,
geografic şi economic, Transilvania face parte integrantă din
Ungaria şi că Transilvania este fructul civilizaţiei ungureşti; o
campanie de defăimare a României şi a conducătorilor săi, menite
să arate că România este o ţară balcanică în sensul peiorativ al
cuvântului, că poporul român este încă barbar în apucături, iar clasa
cultă este măcinată de corupţie, că statul român este neviabil şi că
românii sunt lipsiţi de cel mai elementar spirit de organizare, astfel
că trebuie în mod firesc să fie conduşi de alţii; o acţiune de
exterminare a elementului românesc din Transilvania ocupată,
menită să disloce masa de români şi să răstoarne raportul de forţe
etnice din teritoriile revendicate; o pregătire militară la înălţimea
acestor operaţiuni şi manifestări politice, tinzând la angrenarea
întregii naţiuni într-un mecanism de război, care, dezlănţuit la
momentul oportun, să asigure nu numai păstrarea Ardealului de
Nord contra îndreptăţitelor pretenţii româneşti de recuperare a
acelui teritoriu, ci şi anexarea restului, adică a Ardealului de Sud.
Studiul documentar întocmit de Serviciul Secret de Informaţii, în iunie 1942, publicat şi comentat de Cornel Grad demonstra, prin exemple concrete, că propaganda şi agitaţiile revizioniste
continuau prin: 1. Presa maghiară; 2. Presa străină; 3. Radio; 4.
Publicaţii literare; 5. Hărţi şi manifeste; 6. Teatru; 7. Discursuri
ocazionale; 8. Literatura destinată străinătăţii; 9. Exploatarea
diferitelor evenimente; 10. Propaganda în străinătate; 11. Lansarea
de zvonuri tendenţioase; 12. Alte manifestări revizioniste (batiste
cu însemne revizioniste, cărţi poştale cu imaginea Ungariei Mari,
însoţită de texte adecvate). Campania de discreditarea României şi
a conducătorilor ei se realiza, în principal, prin: presa maghiară,
presa străină, cântece patriotice, cărţi şi radio.
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În aceste condiţii, conformându-se ordinului expres al lui
Ioan Antonescu, Serviciul Radio al Marelui Stat Major Român a
pus în funcţiune, la începutul anului 1941, postul de radio
„Ardeal”, numit ulterior „România Mare”. Ca modalitate de funcţionare s-a ales – pentru derutarea organelor de informaţii şi bruiaj
maghiare – calea emisiunilor clandestine, ca şi cum postul ar
funcţiona în interiorul teritoriului cedat. În realitate, staţia era
mobilă şi se deplasa (la început, în timpul emisiunii) de-a lungul
frontierei, dând multă bătaie de cap staţiilor de interceptare şi bruiaj
inamice. În ciuda tuturor eforturilor şi mijloacelor angajate în
„războiul undelor”, propaganda maghiară n-a realizat niciodată pe
deplin jocul regizat de Serviciul Radio al M.St.M.Român.
Acest post de radio a funcţionat timp de trei ani şi opt luni
(1 ianuarie 1941 – 27 august 1944). Postul fix funcţiona în localul
Marelui Stat Major, într-o deplină clandestinitate bine camuflată.
Postul emitea în limbile română „Radio România Mare”, germană
„Sender Goss Rumanien” şi în limba maghiară „Radio Unguresc
din Ardeal” şi „Radio Secuimea”. Evocând activitatea celor patru
posturi (în realitate unul singur), unul din redactori, publicistul
topliţean George Sbârcea îşi aminteşte că a lucrat în aceeaşi echipă
redacţională cu: dr. Octavian Buzea – fost ajutor de primar al
Clujului şi soţia acestuia (profesoară de istorie), avocatul Preda,
Puiu Barbul – fiul fostului director al Bibliotecii Universitare din
Cluj, ing. N. Ercuţa şi un căpitan de transmisiuni (probabil cpt. ing.
Cezar Ionescu), sub comanda colonelului Ghimeş. Emisia era
asigurată printr-un post mobil, o maşină Renault şi anexele ei
(remorca şi instalaţiile de alimentare şi emisie), care circula în
localităţile de lângă frontiera vremelnică. Emisiunile erau
transmise, la început, de două ori pe zi (la amiază şi seara), iar apoi
de trei ori pe zi (dimineaţă, prânz şi seara).
Pentru conturarea unei imagini veridice şi sugestive despre
funcţionarea posturilor clandestine ale M.St.M.R. redăm formulele
de deschidere, respectiv de închidere a acestor posturi: Formula de
deschidere Radio „Ardeal” şi Radio „România Mare”: „Atenţiune,
Atenţiune, vă vorbeşte Radio Ardeal, Radio Ardeal (sau Radio
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România Mare) cu emisiuni în fiecare zi: dimineaţa la ora 7, la
amiază la ora 12, seara la ora 20, pe lungimile de undă scurtă... şi
de undă mijlocie... Prin noi vă vorbeşte conştiinţa Ardealului,
conştiinţa românismului de pretutindeni, vestind porunca, de ieri,
de azi şi de totdeauna a destinului românesc: Murim mai bine în
luptă cu glorie deplină, decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost
pământ, Iubiţi ascultători, fraţi români...” Formula de închidere a
celor două posturi clandestine de radio se termina astfel: „...Prin
noi v-a vorbit conştiinţa Ardealului, vestind porunca de azi a
destinului românesc: Români cu ţara sfâşiată/ Faceţi zilnic
jurământ/ Ori să fim toţi laolaltă/ Ori să fim toţi un mormânt”.
Formula de deschidere „Radio Unguresc din Ardeal” şi
Radio „Secuimea”: „Aici Radio Românesc din Ardeal, Aici Radio
Românesc din Ardeal. Emisiunile noastre au loc în fiecare zi
dimineaţa la ora 8, pe 42 m lungime de undă şi seara la ora 9 pe
48 metri lungime de undă. Iubiţi ascultători...”; „Să dea bunul
Dumnezeu bună ziua/ bună seara, iubiţi ascultători. Aici Radio
Secuimea. Aici susţinătorul curajos al adevăratelor interese şi
drepturilor poporului secuiesc şi unguresc din Ardeal. Transmitem
în fiecare zi informaţiuni şi aspecte din viaţa poporului secuiesc şi
unguresc din Ardeal. Emisiunile noastre se fac pe aceeaşi lungime
de undă, adică pe 41 şi jumătate metri lungime de undă scurtă şi
555 metri de undă mijlocie, în fiecare zi, la amiază, la ora 1 şi
seara la ora 8. Aici Radio Secuimea. Iubiţi ascultători! Fraţi secui
şi unguri!...”
Conform Raportului asupra emisiunilor clandestine până la
30 septembrie 1941, scopurile şi mijloacele propagandistice vizate
de posturile militare româneşti erau următoarele: În emisiunile în
limba română se susţinea lupta contra Ungariei şi politicii ungureşti, şi totodată, împotriva graniţelor stabilite prin „arbitrajul” de la
Viena. Aceste hotare erau declarate provizorii şi se vestea necesitatea luptei cu toate armele pentru desfiinţarea lor. În acest context,
erau denunţate politica de duplicitate a Ungariei şi tratamentul
aplicat populaţiei române din Ardealul cedat, respingându-se
provocările maghiare şi exaltându-se ideea solidarităţii şi încrederii
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româneşti în vederea viitorului război cu ocupantul maghiar.
Emisiunile în limbile maghiară şi germană se prezentau ca fiind ale
unor posturi ce funcţionau în Ardealul ocupat, fiind făcute de unguri şi germani şi susţinându-le interesele. Ele combăteau regimul
(taxat drept feudal) din Ungaria şi exploatau propagandistic
nemulţumirile şi lipsurile din Ardealul cedat şi mai ales urmările
ocupării posturilor administrative de către veneticii din Ungaria
Veche, militând sub lozinca „Ardealul al ardelenilor”. Ele prezentau ca absurdă tăierea în două a Ardealului şi dădeau alarma
faţă de politica duplicitară a guvernului maghiar în politica externă.
Conform raportului menţionat, „Radio Secuimea stă pe
temeiul lozincei „Ardealul al ardelenilor” şi susţine cu violenţă
lupta contra regimului feudal din Ungaria, în interesul poporului
muncitor secuiesco-maghiar din Ardeal. Prezintă ca absurdă
tăierea în două a Transilvaniei, care a tăiat totodată şi posibilităţile de viaţă mai ales ale secuilor. Exprimă dezamăgirea
populaţiei ungureşti faţă de roadele regimului unguresc. Susţine că
singura modalitate de salvare a Secuimii este un acord de colaborare cu România. Enunţă greşelile şi pericolele politicii externe
de duplicitate a guvernului ungar, a politicii faţă de minorităţi, a
politicii agrare şi sociale. Materialul este de exaltare protestatară,
de zeflemea, documentare istorică şi statistică, cât şi de informaţie,
în cadrul scopurilor urmărite. Limbajul este al secuiului şi
ungurului, ţăran mai răsărit, preot, învăţător, ici pe colo şi de
factură mai înaltă. Crainici o femeie cu accent secuiesc şi un
bărbat cu dicţiunea ungurilor cunoscători de mai multe limbi”.
Aşa cum era de aşteptat, emisiunile celor patru posturi de
radio au avut un larg ecou în Ungaria, dar şi în majoritatea ţărilor
din Europa, stârnind numeroase replici din partea posturilor de
radio maghiare, obiectul unor declaraţii de presă, polemici aprinse
între Bucureşti şi Budapesta, campanii de contracarare
propagandistică prin înfiinţarea ziarului „Az Orszag” – în traducere
„Ţara” – şi a postului clandestin maghiar Radio Kossuth.
Prezentând conţinutul, stilul şi eficienţa emisiunilor acestor
posturi de radio, Cornel Grad apreciază că acestea s-au încadrat,
20

fără rezerve, în efortul general al instituţiilor naţionale româneşti ce
militau prin toate mijloacele, pentru anularea de fapt şi de drept a
Dictatului vienez. Prin modul în care erau concepute şi prezentate,
minuţios documentate şi impecabil articulate logic, emisiunile au
constituit adevărate lecţii de demnitate şi patriotism cu ecou
imediat, inclusiv asupra românilor din teritoriul cedat. Conţinutul
emisiunilor clandestine româneşti în limba română, maghiară şi
germană a fost destinat, în principal, următoarelor probleme:
situaţia românilor şi a instituţiilor româneşti din Ardealul de Nord;
situaţia ungurilor şi secuilor din teritoriul cedat şi atitudinea lor de
împotrivire faţă de politica autorităţilor ocupante, manifestată în
mişcarea autonomistă; combaterea exagerărilor propagandei şi
istoriografiei maghiare în ceea ce priveşte rolul istoric al poporului
maghiar în Europa Centrală şi de Est şi evidenţierea poziţiei lucide,
ponderate a unor reprezentanţi autorizaţi ai opiniei publice maghiare; dezvăluirea impasului politicii externe maghiare în perspectiva
noului raport internaţional de forţe; combaterea prin argumente
statistice şi istorice a născocirilor propagandei revizioniste maghiare despre aşa-zisul regres, economic, social şi cultural al Transilvaniei după Marea Unire de la 1 decembrie 1918; evidenţierea
specificului etnic al Transilvaniei şi al raporturilor româno-maghiare înainte şi după Dictat; reiterarea drepturilor istorice imprescriptibile ale României asupra întregului teritoriu al Transilvaniei
şi exprimarea încrederii nestrămutate în victoria cauzei româneşti.
Acest episod al „războiului undelor” din timpul anilor ce au
urmat Dictatului de la Viena, la care a participat activ publicistul,
compozitorul și patriotul George Sbârcea, ne prilejuiește o mai
bună cunoaștere a personalității complexe a cărturarului toplițean,
și, în același timp, ne îndeamnă la reflecţie, constituind un nou
impuls pentru conceperea şi desfăşurarea, în forme actualizate, a
unor modalităţi pragmatice şi eficiente de contracarare a
discursurilor nostalgice, autonomiste şi separatiste prezente în
spațiul public românesc contemporan.
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
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George Sbârcea – un creator la temperatura înaltă a
entuziasmului
„Oricare dintre amintirile sale dobândeşte nu numai un înalt grad
de autenticitate, ci şi o vastă gamă de nuanţe şi culori” (Iosif Sava)

La 23 martie anul acesta s-au
împlinit 102 ani de la naşterea compozitorului, muzicologului şi scriitorului
George Sbârcea, iar la 27 iulie, 11 ani
de la despărţirea celui pe care mi l-am
atribuit ca un părinte spiritual.
Voi deschide această scriere cu
un citat din Ralph W. Emerson1, care
se pretează atât de bine personalităţii
despre care mi-am propus să vorbesc.
„Pentru poet şi pentru înţelept, toate
lucrurile sunt amicale şi binecuvântate,
toate experienţele trăite sunt utile,
toate zilele sunt sfinte, toţi oamenii sunt de esenţă divină”. Dacă
poezia „nu e o stare universală, ci un aspect sufletesc particular
câtorva indivizi”, cum ar spune G. Călinescu, de ce n-am însuşi
ideea că muzica te îndeamnă să te închini frumosului. Cu sunetele
şi ritmurile sale ea glăsuieşte „în toate idiomurile”. Desprindem de
1

Ralph Waldo Emerson (n. 25 mai 1803, Boston – d. 27 aprilie 1882),
eseist, poet, orator, publicist şi filozof american, liderul mişcării transcendentaliste. Un predicator pentru sine însuşi, Jurnalele sale intime (sursă de idei şi
experienţe) s-au suprapus peste Eseuri şi se revărsau în ele. Toate lucrurile aveau
pentru el o dublă interpretare, un sens propriu şi unul simbolic. A pledat pentru
egalitatea tuturor subiectelor, pentru contemporaneitate şi pentru o artă
americană democrată.
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aici, că în spatele oricărei opere de artă există gândul, care a născuto… există munca, ce a materializat gândul… există omul, cu
gândurile şi travaliul lui. Acele puţine, totuşi, convorbiri cu George
Sbârcea, mi-au dat prilejul să constat că valoarea unei opere stă în
posibilitatea ei de a se lăsa descoperită mereu, de a aduce noi
elemente argumentative, de a-i deschide continuu structura ei
dinamică, dar şi sentimentală, simbolică şi încărcătura mesagistică.
Cred că domniei sale îi pot atribui aceste vorbe: „Numai cultura şi
arta ne pot îmblânzi”. Astăzi reflect şi zic: lucrurile mici le înveţi
în copilărie, cu cele mari te întâlneşti la anii maturităţii, de cele
savante te minunezi la bătrâneţe.
Arta nu a imitat niciodată lumea, ci a potenţat-o... a
transpus-o în forme memorabile, i-a imprimat o ordine şi o logică,
apte să o facă accesibilă, de înţeles. În acest spirit m-am apropiat şi
am savurat „opera” şi „lecţiile” spuse şi scrise de George Sbârcea
(cu pseudonimul artistic Claude Romano). Cu deosebit interes l-am
admirat pentru prelegerile sale privind „arta şi sensurile muzicii”,
apoi viaţa şi opera marilor muzicieni (inclusiv cele rostite pe micul
ecran). Amintim aici şi „mângâietoarele” popasuri făcute spre „fenomenul muzical” şi „fizionomia muzicii”, înţelegerea şi imaginea
interpretativă a muzicii sau modalitatea de-a te invita să pătrunzi în
„labirintul” unor artişti geniali şi a face acele „călătorii” în „Oraşele
muzicii” pe calea undelor radioului şi-n „serialul televizat” de
acum cinci decenii (1966). Toate aceste rendez-vous-uri pline de
reflecţie şi spiritualitate, încărcate de nobleţe au uşurat calea melomanului de a trăi la tensiune „sentimentele” exprimate de un Beethoven sau Brahms, Chopin sau Schubert, Enescu sau Bartók ş.a.
Din dialogurile cu maestrul aveam să aflu sau să găsesc răspunsuri la întrebările: De ce trebuie să asculţi şi ce este important
de ascultat? Cum să devii sensibil la ascultare? Fiecare sunet constă
în vibraţii ale aerului, se spune, şi o coloană de aer se numeşte sunet... De la această istorică constatare, îmi vine în minte o reflecţie
atât de originală a eseistului deja pomenit, Emerson. Nu pot să nu o
reproduc, ca un răspuns logic la „jocul” terminologiilor muzicale
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amintite: „Uneori umbrele din viaţa noastră apar doar pentru că
stăm chiar în calea luminii”.
Citind şi recitind cărţile lui George Sbârcea, în diferitele
mele etape ale vieţii, treptat mi-am dat seama cum se aprinde acea
scânteie, apoi devine flacăra dragostei pentru sublimele frumuseţi
ale muzicii... Iluzia că lectura unei cărţi este suficientă pentru a
deveni sensibil la o sonată sau simfonie de Beethoven sau Brahms,
este evident falsă. Apropierea de ceea ce numim muzica mai
specială (alţii îi spun grea): simfonia, opera, muzica de cameră, ţine
de frecventarea perseverentă a muzicii însăşi. Rezultă mai apoi acel
interes şi imagine capabile a-ţi sugera ceva din infinitatea acestui
univers care este şi va rămâne muzica. Vei afla că o simfonie, o
sonată, un cvartet sunt încărcate de gânduri, stări, frământări despre
viaţă, pe care nu vei izbuti să le desluşeşti fără o participare
intelectuală activă. Cu alte cuvinte nu-i destul să simţi muzica, ci
trebuie să o şi înţelegi, să o pricepi afectiv – sentimental,
emoţional. S-a dovedit că orice capodoperă a muzicii este capabilă
să prilejuiască senzaţii agreabile „amatorului”. „Nu se poate nega
că o nocturnă de Chopin va mângâia auzul, că o simfonie de
Mozart va destinde spiritul încordat după o zi intensă, că Boleroul
de Ravel ne va transpune într-o stare de euforie, (...) ascultând
concertul pentru vioară de Beethoven sau Ceaikovski melomanul
va duce cu sine cel puţin o melodie bună de fredonat în clipele de
[far niente]”.2 (far niente – din it. Vezi expresia dolce far niente –
dulce trândăvie, plăcută lene n.a.)
Mutându-ne pentru un moment pe planul literaturii se
spunea că „pe măsură ce un om îmbătrâneşte, cu atât mai mult îi
place Goethe, pe care, în cele mai multe cazuri, la anii tinereţii, îl
socotea pedant, pretenţios şi în genere plictisitor... pe măsură ce
îmbătrâneşte vorbeşte tot mai mult şi mai zgomotos despre sine
însuşi”. Aşa stau lucrurile şi-n muzică, te obişnuieşti cu un Bach,
Berlioz, Haendel, Haydn, Liszt la vârstă mai înaintată. Familiarizarea cu valorile atât de diverse şi multicolore ale compoziţiilor
2
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George Bălan, Sensurile muzicii, Ed. Tineretului, 1965, p. 126.

artistice, devine un criteriu foarte important al celui interesat de
atracţia frumuseţilor majore înscrise pe tabloul muzicii universale.
Fie-ne îngăduit să invocăm, în acest context, confesiunea
filosofului Cioran despre un muzician ca Bach: „Când asculţi pe
Bach vezi cum se înfiripă Dumnezeu. Căci muzica lui este generatoare de Divinitate. O viziune plastică a fiinţei divine ţi se desfăşoară în faţă şi creşte Dumnezeu sub ochii tăi. După un oratoriu, o
cantată sau o pasiune, trebuie să existe Dumnezeu. Altcum, toată
muzica lui Bach este o iluzie sfâşietoare, ea fiind mult prea nedefinibilă pentru a o degrada într-un deliciu estetic. Ce va fi fost pe
vremuri prin ceruri nu se ştie. Doar de la Bach încoace există
Dumnezeu... Şi când te gândeşti că atâţia teologi şi filosofi şi-au
pierdut zilele şi nopţile în căutarea argumentelor pentru existenţa
lui, uitând singurul argument valabil: Bach”.3 Mă întreb retoric
cum ar fi comentat George Sbârcea aceste memorabile, splendide
fraze?!
Bogata zestre de scrieri pe care ne-a lăsat George Sbârcea,
este în bună parte rodul acelor întâlniri pe care le-a avut, cum însuşi
ne mărturiseşte, în calitate de cronicar muzical, de membru în jurii
naţionale şi internaţionale, de impresar sau simplu auditor al numeroaselor concerte, recitaluri, spectacole lirice, festivaluri în ţară şi
peste hotare, cu dirijori, artişti instrumentişti, cântăreţi, critici, compozitori... „Eu le păstrez adeseori şi autografele, dedicaţiile, corespondenţa, odată cu interviurile, cronicile, portretele prin care am
simţit nevoia de a-mi tălmăci impresiile. Ceea ce am reţinut în
primul rând din întâlnirile acestea este suflul pasionat al muzicii,
al dragostei de muncă şi respectului de om ce trece deopotrivă
peste manifestările marilor şi ale mai puţin marilor artişti pe care
i-am cunoscut. Paginile ce urmează nu sunt fructul unor lungi
elaborări. Ele au fost scrise spontan, câteodată pe un ton de

3

Apud Eugen Simion, Cioran: o mitologie a nedesăvârşirilor, Ed.
Tracus Arte, Bucureşti, 2014, p. 208.

25

anecdotă, întotdeauna la temperatura înaltă a entuziasmului...”.4
Am în faţă câteva titluri ale autorului G. Sbârcea apărute de-a
lungul anilor la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor:
Ciocârlia fără moarte (Grigoraş Dinicu şi Bucureştiul lăutarilor de
altădată), Dimitrie Popovici – Bayreuth (Cântăreţul pribeag 18601927), Tiberiu Brediceanu în slujba muzicii româneşti, Mihail Jora
(Biografia unui compozitor român din secolul XX), Oraşele
muzicii – vol. I, II, Darclée, Puccini (Viaţa şi opera), Rossini sau
triumful operei bufe, Jean Sibelius (Viaţa şi opera), Muza veselă,
Jazzul – O poveste cu negri şi mic dicţionar al jazzului, Când
Dunărea era albastră – Povestea valsului vienez şi a familiei
Strauss ş.a. (altele au fost menţionate în cartea mea „Ademenirea
timpului”, capitolul Nobleţea, vocaţia şi cordialitatea maestrului
George Sbârcea pp. 191-216).
Cărţile lui G. Sbârcea au rămas până astăzi şi vor rămâne
pentru multe generaţii mesaje spirituale de viaţă revărsată şi tot
atâtea îndemnuri către moralitate, muzicologul, scriitorul înţelegând prin creaţie luciditate interioară şi jocul liber al gândurilor.
Cărţile citite şi cele concepute pentru a vedea lumina tiparului au
fost pentru distinsul cărturar ceea ce a fost şi pentru Vlădica
Antonie Plămădeală: „Hrana cea de toate zilele... au fost respiraţia
mea. Fără cărţi... viaţa mi se pare fără sens. Trăiesc prin fiecare
carte veche sau nouă. Cartea mi se pare a fi mijlocul cel mai
puternic de a mă reţine pe Pământ”.
După ani, recitând epistolele acestui încântător mentor
spiritual, mi-am adus aminte de ceea ce ne spunea cu decenii în
urmă, privitor la generaţia sa, care avea darul de a se entuziasma în
tinereţea lor de fiecare înnoire, de orice bravură, de toate personalităţile ieşite din comun. Am întâlnit în cărţile sale nenumărate
pagini şi mesaje educative, din care reiese că pe atunci chiar se
credea în modelele spirituale... Mărturisesc că m-am regăsit, în
4

George Sbârcea, Întâlniri cu muzicieni ai secolului XX, Ed. Muzicală,
Bucureşti, 1984, 240 pag. cu foto. Din Prefaţa cărţii, Bucureşti, 1 noiembrie
1982.
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timp, în multe din pasajele scrierilor acestui om de cultură vastă şi
de o elocvenţă desăvârşită.
De câte ori maestrul avea prilejul să revină pe locurile natale, pe Valea Mureşului, dar şi în alte locuri din judeţul Harghita,
nu pierdeam ocazia de a-l descoase de una de alta. Aşa aveam să
aflu că tare îşi dorea o carte despre locurile şi oamenii meleagurilor
de pe Olt şi Mureş. „Eu nu aş vrea să trec la zeii pe care toţi ne
aşteaptă în braţele lor, nu aş vrea să trec înainte de-a scrie o carte
de amintiri despre Topliţa. Despre Valea care curge dinspre acei
munţi care sunt plini de comori, nu numai materiale, ci şi imateriale, comori spirituale, şi de cântec, de vuietul vântului, care el
ne-a inspirat să facem cântec. Dar mă gândesc că aici aceste
drumuri duc spre Borsec, duc spre Ciuc, aceste drumuri duc spre
Bistriţa, duc spre jos, spre Câmpia Românească. Deci hai să
înviem aceste drumuri, hai să atragem pe ele cât mai mulţi tineri,
cât mai mulţi oameni de inimă care într-adevăr vor avea puterea
să dea forţă, vigoare, vitalitate, frumuseţe acestui cântec şi acestui
Festival...”. (cu referire la Festivalul cântecului păstoresc „Mioriţa”
de la Topliţa). Consemnat la întâlnirea noastră din toamna anului
1990.
George Sbârcea a fost capabil să-şi spiritualizeze viaţa, să
se reinventeze permanent. A fost un creator, având acel har ca prin
vorbe şi scris să te convingă, de pildă, că evenimentul comentat
avea încorporat în el o anumită valoare sau semnificaţie. Pornind
de la o celebră distincţie heideggeriană am putea spune că „viaţa”
din cronicile muzicale ale maestrului nu se desfăşoară în preajma
unor „fiinţări – simplu prezente”, ci a unor „fiinţări – la – îndemână”, pur şi simplu le intuia. Practic realitatea era „vestimentată” de
sensuri, iar individul, omul trebuia „urmărit” prin procesul permanent de autoconstituire. După G. Sbârcea, cel puţin cum reiese
din scrierile lăsate, ne dă de înţeles că indivizii se schimbă câte
puţin cu fiecare acţiune pe care o fac, şi într-un final, ajung să îşi
elucideze identitatea prin instaurarea unei dominante a atitudinilor.
Artistul de geniu, conform concepţiei muzicologului, este
voinţa de putere, deoarece el este capabil să elaboreze înţelesuri
27

inedite. Iar ceea ce îi lipseşte „omului de rând” este tocmai acest
instinct care îl face să privească lumea cu alţi ochi. Şi atunci te
întrebi ce-i autocreaţia? Ea înseamnă, ar veni răspunsul, invenţie de
sine. Deci sinele trebuie descoperit!
Pe George Sbârcea l-am descoperit. El ni s-a mărturisit.
Patrimoniul său estetic uman ne-a fost dăruit spre înţelegere şi
răspândire şi altor generaţii. Evocările, cronicile, monografiile,
cărţile, povestirile despre viaţa compozitorilor şi opera acestora ne
sunt prezentate, „în măsura în care frumuseţea muzicii se poate
tălmăci prin cuvinte”, cum însuşi autorul ni s-a confesat.
Din cartea în pregătire Şoapte de altădată – File de Jurnal
Prof. dr. Nicolae BUCUR
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George Sbârcea în taina Păsării Phoenix
Adevărul despre un autor – credea Emil Cioran – e de căutat mai degrabă în pagini însoțitoare ale operei, spre exemplu corespondența, decât în opera propriu-zisă. Adaptăm reflecția filozofului
la memorialistica lui George Sbârcea, fascinantă prin firescul și
cordialitatea relatării, prin noutate și sugestivitate, prin expresivitatea vocilor și nervul stilistic, descoperind un autor al unor antologice exerciții de dialog și admirație. Sunt concludente întâlnirile cu
Liviu Rebreanu, Ion Chinezu, Ion Vlasiu, L. Pirandello, Emi Isac,
Horia Stanca, Romul Ladea, Lucian Blaga, Tuddor Vianu, alături
de câteva imagini fotografice din arhiva lui George Sbârcea, în care
publicistul apare alături de Vasile Voiculescu într-un turneu literar
prin țară (1941), cu Liviu Rebreanu și Mihail Sadoveanu la Milano
(1942), cu Ion Pillat într-o excursie scriitoricească, (1942), cu Ion
Vinea în Bulgaria (1943), sau bucurându-se de ineditul autografelor din partea lui Ion Agârbiceanu, Victor Eftimiu, Radu Stanca.
Pentru George Sbârcea, memorialistica, prin forța autenticității ei,
perpetuează sensul cultural al unui timp, spirala acestuia și liniile
definitorii ale spiritualității celor ce-i sunt protagoniști. Când
Editura Dacia îi publică volumul Cafeneaua cu poeți și amintiri,5
George Sbârcea își așează itinerarul memorialistic sub dictonul lui
Delacroix: „Toate zilele neîncrestate pe răboj sunt zile care nici nau fost”. Intrat în ispitele diversității (îl pasiona pictura, muzica,
știința dreptului, jurnalismul), în freamătul redacțiilor, al șezătorilor
literare, în ceea ce numea contactul înnoit cu oamenii și acordul
permanent, superior, cu realitatea (publicistica, în special cea
dedicată perioadei clujene, la ziarul Tribuna, reprezenta în cel mai
înalt grad acea funcție a realului de care vorbea Pierre Janet), îi
5

George Sbârcea, Cafeneaua cu poeți și amintiri, Ed. Dacia, ClujNapoca, 1989.

30

edifică, la nivelul semnificațiilor, ființa. Întâlnirile fericite cu
biografii de rang ale culturii noastre, numite de memorialist în
Cafeneaua cu poeți și amintiri momente în care „zeii i-au tras în
deget inelul norocului”, îi întregesc tenacitatea, conștiința talentului
și conștiința seriozității umane. Așa cum, altădată, istoricul Vasile
Netea, tânăr fiind, simte cum i se schimbă viața ascultând „torentul
magic” al conferințelor lui Nicolae Iorga la Palatul Culturii din
Târgu Mureș, în primăvara lui 1927,6 George Sbârcea mărturisește
cum a câștigat sentimentul unui plus de seriozitate în profesia de
ziarist în urma audierii conferințelor lui Nicolae Iorga de la
Universitatea clujeană, dar și citindu-i savantului articolele din
Neamul românesc. La fel îl marchează întânirile cu Sadoveanu,
devenindu-i dominante ale traseului biografic: „Ecourile „strunei”
deșteptate în mine de întâlnirile cu Mihail Sadoveanu îmi mai
stăruie și azi în memorie”. Experiența și priceperea, curajul și
limpezimea gândurilor, faima „personalităților ieșite din comun”
deveneau imbolduri și căi de urmat: „De câte ori dădeam ochii cu
un om de seamă, faima ce-l însoțea ne încălzea inimile ca o
flacără. Îi pândeam fiecare cuvânt, fiecare gest, fiecare privire, cu
speranța secretă de a ne molipsi de măreția lui. După întâlnirile de
acest fel, făceam în sinea noastră jurăminte fierbinți că nu vom
avea liniște până când n-o să le semănăm idolilor noștri”.
Exemplaritatea, conștiința și umanitatea personalităților „ieșite din
comun”, darurile inteligenței și ale simțirii lor, devin program
pentru o întreagă generație ce caută promisiuni de viață, pe care le
îngurgitau „cu ochii, cu urechile, cu creierul”. Ca răspuns în timp,
cel care invocă admirativ cuprinde personalitățile în sublima idee a
renașterii, prin semnificațiile simbolice ale Păsării Phoenix,
frumusețea și longevitatea, sugerate de penajul de purpură și aur al
păsării eterne.7 Dacă natura intră în ritmurile regenerării, ale
întineririi continue a „pământului desprimăvărat”, și „valul vieții”
6

Vasile Netea, Memorii, seria Caiete mureșene 21, Ediție îngrijită de
Dimitrie Poptămaș, Ed. Nico, Târgu-Mureș, 2010, p. 29.
7
Vezi și ideea renașterii legată de cultul soarelui în Anna Ferrari,
Dicționar de mitologie greacă și romană, Ed. Polirom, Iași, 2003.
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preia aceleași ritmuri: „Cum se naște viață din cenușă, iată taina
păsării Phoenix, taina an de an repetată a primăverii. O taină pe
care aș vrea s-o mai învăț, căci nu e niciodată prea târziu să-ți reiei
– fie și cu rămășița de viață rămasă – pribegia întreruptă”.8 Sub
semnul tainei Păsării Phoenix își așează George Sbârcea cartea
restituirilor, a călătorului prin lumea de noblețe a personalităților
„ieșite din comun”. Ceea ce ar fi trebuit să fie cuvânt de început
devine epilogul volumului Cafeneaua cu poeți și amintiri, ca un
sugestiv sinonim al formulei de încheiere a basmului, și am
încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa, căci aducerile-aminte
devin povestea fără-de-sfârșit a isprăvilor unui timp celest ce poate
acoperi „obrazul cenușiu al grijilor”, când povestitorului i se pare
lumina „tot mai tulbure și literele din ce în ce mai șterse”. Ori cei
care alungau iluziile pernicioase, pătrunzând dincolo de orizont,
apărând sufletul să nu fie strivit de opreliști și opresiunii, cei pe
care memorialistul i-a ascultat și învățat, rămân într-un prezent
continuu; al neuitării. Citită în această cheie, Cafeneaua cu poeți și
amintiri se așează în registrul emoțiilor cuprinse în volumul Înainte
de a uita a lui Paul Cortez sau în desfășurarea lirică a lui George
Țărnea intitulată Înainte de a uita. Cartea necuprinsului,9 invitație
la călătoria prin amintirile „tot mai aburii” despre un copil „mai
nepământesc și mai necuprins decât alții”, Nichita Stănescu,
autorul Cărții necuprinsului dând seamă oricui de buna credință a
gândului de neuitare.
Memorialistul își simte, așadar, viața în cei a căror viață a
fost „numai freamăt și gândire”, voință, muncă, ardere spirituală,
tensiune intelectuală, „credință fanatică în menirea literaturii”,
răbdare și afecțiune. Rememorându-i, își reînvie propria imagine
biografică. Când chipul lui Radu Stanca, învăluind cu privirile sale
ardente și cu tot ce venea „frumos și nobil” din mintea lui, „răsare
din negura trecutului, răsare îndată și tinerețea mea dusă. Și asta e
8

George Sbârcea, op. cit., p. 237.
George Țărnea, De ținut minte. Cartea necuprinsului, Ed. Tanera,
București, 1994.
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nespus de frumos. Poate că nimic nu e mai frumos pe pământ”.10
Memorialistul își verifică propriile înclinații, temeri, speranțe și
opțiuni, rosturi și înțelesuri, prin superiritatea celor pe care îi intervievează, devenindu-i colaboratori și prieteni, autorii unei cărți vii,
pilduitoare, despre imensitatea vieții și a lumii: „Căutam (…) orice
prilej de a întâlni oameni deosebiți, de a sta cu ei de vorbă, de a le
lua declarații și interviuri, dându-i exemplu de comportament și
creativitate. Numai îm apropierea lor înțelegeam cu adevărat
importanța profesiunii noastre”. Erau, împreună, „între lumi”, întrun spectacol al energiilor creatoare în apărarea esențelor sufletului
românesc, dar, în același timp, purtând încordarea transmisă de o
lume „sfâșiată de neliniști și strigăte, de molima care va istovi
Europa: „Împreună străbătuserăm, cu speranța care le îngăduie
captivilor să se furișeze la fereastra temniței lor ca să arunce o
privire printre gratii, una dintre cele mai triste perioade din istoria
noastră contemporană”.11 De aceea, amintirile, pecetluite în taina
prieteniilor, au un anume specific reînviind în taina Păsării Phonix,
uneori în secvențe anodine, numai că, așa cum subliniază memorialistul, cu prestanța Martorului: „Memoria are uneori puterea
miraculoasă de a reconstitui trecutul în amănuntele lui cele mai
semnificative”.12 Includerea în imaginea portretistică a lui Ion
Vinea, cel care l-a încurajat să dea tiparului „impresiile despre
oamenii întâlniți și episoadele de viață trăite”, a mențiunii că avea
ochii „nu tocmai simetrici” poate părea un amănunt, numai că
această subliniere contribuie și ea la prezentarea unicității poetului
manifestată prin neastâmpăr și îndoială, prin energia care a făcut
din ziarul pe care-l conducea „o lume puternică, de care toți se
temeau”. Ion Vinea este nu doar imboldul paginilor de memorialistică ale lui George Sbârcea, ci și cel care sugerează nota
distinctă a acestora: „După un număr de ani, drumul care duce
înapoi la ceea ce a fost e presărat cu nisip de aur”. Metafora lui
10
11
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George Sbârcea, op. cit., p. 103.
Ibidem, p. 5.
Ibideam, p. 104.
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Vinea e înțeleasă de memorialist nu ca o înfrumusețare a trecutului
reconstituit, ci ca o predispoziție la retrăirea trecutului și într-un
diapazon liric.
O întâlnire autumnală la Cafe de la Paix devine ritual al
pomenirii spiritelor eterne, declanșat de gestul lui Ion Vinea de a-și
descoperi creștetul, simțind că umblă printre crucile unui cimitir
nevăzut în care sunt inscripționate pagini alese din literatura, arta și
presa noastră. Gestul lui Vinea este amplificat de revelația unei
mulțimi vii (se treziră umbrele în jur!), antrenată într-un banchet
spiritual în care apar, ca în imaginea-titlu a distribuției dintr-o
peliculă cinematografică: Vasile Voiculescu, Vladimir Streinu,
Al.O. Teodoreanu, Liviu Rebreanu, Victor Ion Popa, N. Kirițescu,
G.Ciprian, Dan Botta, N.Carandino, Sidonia Drăgușanu, Virgil
Carianopol. Aceștia, alături de actori, artiști plastici, jurnalişti, era
îndemnul lui Vinea, trebuiau să apară în Cafeneaua cu poeți
(cuvântul generic e cel de poet; din nou pus în exercițiu diapazonul
liric) căci, motivează poetul,” Baba Moartea dă târcoale peste tot
(...) iar martorul nu mai poate fi audiat, fiindcă nu există comisii
rogatorii pentru „dincolo”. De asta, depozițiile se fac aici și se fac
cât mai este timp”.
Astfel, notația frustă, consemnarea asemănătoare celei
adecvate paginii de ziar, prim-planuri ale atâtor evenimente,
întâmplări, întâlniri culturale trec, subtil, în istorisire și fir epic, în
mizanscene cu vârste și atitudini, voci și sentimente ce exprimă
înălțimi afective și adevăruri amare; un theatrum mundi în care ies
la scenă deschisă, într-o abilă și reverberantă alternanță, replicile
comediei, ale dramei și tragediei. Imaginea impozantă a lui Sadoveanu la o vânătoarea de la Brâncovenești sau imaginea în tonuri
ironice de la șezătorile literare în care scriitorul pare „un uriaș pisoi
care toarce somnolând” alternează cu prezentări ale sublimului din
natură, trecut parcă în armonia portativelor muzicale, prin timpul
estival petrecut printre livezile de meri și pădurile de castani de
lângă Baia-Mare, în satul natal al actriței Marietta Anca, unde îl
„pândeau” „tentații fără număr, apele limpezi ale iazului, nisipurile
încinse de soare pe mal”. Sunt secvențe încărcate de ceea ce
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memorialistul aprecia în discursurile și scrierile lui Nicolae Iorga,
voluptatea frazei și temperatura adjectivelor, nelipsind nici
acordurile tragice, când prezintă pericolul „balaurului cu prea multe
capete”, prin arbitrajul de la Viena, dezrădăcinarea și înstrăinarea
din 1940, imaginea înfrigurată a Dealului Feleacului cu „duruitul”
tragic al roților și „glasurile speriate” ale refugiaților, sau „hățișul
de spini” și deruta din Gara de Nord: „Refugiații orbecăiau prin
gară ca niște strigoi rătăciți, cu ochii înfundați în orbite, cu privirile
pierdute, cu fețele negre de nesomn (...) oamenii nu știau încotro so apuce, ce să facă, la cine să apeleze. Stingheriți de noua
ambianță, umblau în debandadă.13
Aprecierile criticului și universitarului Mircea Zaciu asupra
volumului de Amintiri al lui Onisifor Ghibu, cel numit spirit torturat de nevoia Cuvântului, pot fi adaptate, ca note relevante,
pentru suita rememorărilor lui George Sbârcea: „Dintre sutele de
personalități și personaje pe care le-a cunoscut în contacte prietenești sau antagonice, evocatorul a schițat admirabile portrete,
pline de o pătrunzătoare diagnoză psihologică, creionate febril sau
lucrate în tușe fine”.14 În memorialistica lui George Sbârcea
surprinde evocatorul, purtătorul de afectivitate, alături de cronicarul
care așează date documentare în text relevant și de portretistul care
încadrează subiectul în limbaj literar. Un impecabil spirit de
observație dă pregnanță portretelor sale, ca niște fresce în mișcare,
reliefând aspecte pe care ochiul obișnuit nu le sesizează. Arguția lui
Radu Stanca era surplusul energiei sale vitale. Glasul fără timbru,
incolor, al „bătrînului” Ion Vlasiu sugera „sleirea fiziologică a timpului ce se împuținează în făptura omenească”. Malițios și distant,
zeflemist și amar, cu toată alura sa de dandy fantast, Emil Isac „nu
primea în sinea lui decât lucrurile ce se pot pipăi și măsura”.
Pirandello avea glasul voalat, împrumutându-i „umbre amărui”. În
chipul lui Agârbiceanu era un „amestec inedit de putere și duioșie,
care îi dădea imunitate în fața oamenilor. (...) Nu împlinise decât
13

Ibidem, p. 140.
Mircea Zaciu, Ca o imensă scenă Transilvania..., Ed. Fundației
Culturale Române, București, 1996, p. 452.
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cincizeci și șapte de ani când a luat conducerea Tribunei clujene,
dar gravitatea și barba stufoasă, de moliciunea câlțului, cu irizări
argintii în ea, îl arătau mai în vârstă. Pleoapele lui erau mereu roșii
și în jurul gurii avea o trăsătură de slăbiciune, ca amintire unui
zâmbet sleit. Rămăsese cu toate acestea ceva în el care îi făcea
ochii ascunși după lentile să lucească de gândire încordată, datorită
căreia îi treceau la răstimpuri prin priviri sclipiri de voioșie și curiozitate”.15
Prin Cafeneaua cu poeți și amintiri, istoriei literaturii române i se adaugă capitole de neșters, prin ideatică și originalitatea
scrierii, concludente prin forța evocării. Exemplificăm prin relatarea întâmplării literare din toamna anului 1939 când Zaharia
Bârsan este invitat la Sighișoara de editorul și librarul Miron
Neagu care dorea să tipărească din opera actorului și poetului. Cu
studii la Viena și Berlin, prin grija Societății pentru fond de teatru
român, apreciat pentru rolurile Hamlet, Lear, Ruy Blas, Luca
Arbore sau Horațiu, dar și pentru poemele sale dramatice Se face
ziua, Trandafirii roșii și Domnul de rouă, Zaharia Brârsan reprezenta epoca de glorie a Teatrului Național din Cluj, ceea ce
motivează invitația sighișoreană. Însoțit de George Sbârcea, pe
atunci jurnalist la Tribuna clujeană, răspunde invitației, mai ales că
Editura Miron Neagu din Sighișoara își câștigase faimă prin
editarea unor importante scrieri din operele lui N.D. Cocea, Gala
Galaction, Dan Botta, Emil Giurgiuca, Grigore Popa, Horia
Teculescu. „Călătorii” ajung sub bătrânii platani ai Sighișoarei,
printre casele vechi și străzile tăcute, cufundați într-o dispoziţie de
pace insuflată de Miron Neagu, copleșiți de dragoste pentru cei
care scriau literatură, nutrind pentru ei idei înalte „până la uitarea
de sine”. Cu o rară „putere de sugestie verbală” îi împărtășește lui
Zaharia Bârsan intenția de a-i tipări o lucrare, „în cele mai bune
condiții grafice”, la tipografia „înzestrată cu garnituri de litere
frumoase și o mașină plană adusă de la Leipzig”. Însuflețirea lui
Miron Neagu, tinerețea lui spirituală îl impresionează pe actorul15
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poet, dându-și seama că are de a face cu o „comoară de simțire și
mărinimie, cu un adevărat mecena, cum nu se mai găseau mulți la
acea dată”. Iar dacă Zaharia Bârsan avea atunci gata volumul
despre activitatea fostelor societăți culturale românești din
Transilvania și Banat, prin care spiritul românesc transilvănean a
luat cunoștință de sine, Miron Neagu ar fi și dat la cules paginile.
Impresionat de Sighișoara, de pitorescul ei (prin fața casei
lui Miron Neagu trecea de două ori pe zi un „trenuleț ca de jucărie”
ce lega Sighișoara de Sibiu, prin Agnita, la ferestrele căruia călătorii își agitau veseli pălăriile către pietoni), de orologiul din turnul
burgului medieval și de clădirile cu ferestre oblonite, cu curți interioare strânse între ziduri de cetate, și-a imaginat, aici, organizarea
unor spectacole în aer liber, a unor festivaluri de vară, cu concerte
de muzică veche a căror instrumentiști să poarte costumație de
epocă. Miron Neagu îi apreciază actorului-poet sugestia și felul în
care a descoperit calitatea acusticii zidurilor din orașul străvechi,
începând să cânte, „cu glas limpede”, o doină. Este secvența din
paginile de memorialistică ale lui George Sbârcea ce dezvăluie un
aspect mai puțin relevat din biografia editorului sighișorean,
puritatea sa sufletească și felul în care ea exprimă sentimentul
național: „Ne-a copleșit sprinteneala acestui om voinic care reda cu
voioșie frazele cântecului. Datorită doinei lui, ni s-a părut că
umbrele străine dintre clădirile bătrâne au dispărut ca prin farmec.
Nu spunea cineva că simpla realitate a cântecului popular întreține,
într-o măsură neînchipuit de mare, sentimentul național?”.
Numai că, savoarea descrierii alternează cu note dureroase,
căci plănuirile sighișorene ale actorului-poet și ale editorului-librar
au fost frânte de dramatismul și absurdul războiului. Rămâne însă
pentru istoria literaturii române aprecierea pe care Zaharia Bârsan a
făcut-o, despărțindu-se de Sighișoara, sub „fosforescența stelară” a
unei nopți de octombrie, consemnată în Cafeneaua cu poeți și
amintiri: „Prin felul său de a fi, Miron Neagu îmi aduce aminte de
tema favorită a lui Pirandello, anume că rolul pe care îl jucăm este
mai puternic decât noi (...) Neagu se lasă copleșit în întregime de
rolul pe care și l-a asumat.”
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Și toate acestea, printre sfeșnicele medievale ale Sighișoarei…
Valentin MARICA
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Documente cu parfum de amintiri. George Sbârcea
în arhivele Securităţii
„Nu ascundeţi nimic, fiindcă tot ce este ascuns – se răzbună”
(Omar Khayyam)

Pe portativul de aur al muzicii uşoare româneşti regăsim
câteva creaţii ale artistului Claude Romano.
Cine era respectiva persoană? Care-i povestea de viaţă a
acesteia? Cum a rămas în memoria posterităţii? Sunt doar câteva
dintre întrebările formulate cu anumită regularitate când vrem să
aflăm mai multe date biografice.
Claude Romano este numele de scenă al compozitorului
George Sbârcea, iar contextul legăturii dintre individ şi organele
Securităţii este conturat pe parcursul prezentului studiu.
S-a născut la 23 martie 1914, în localitatea Topliţa, în
familia medicului Constantin Sbârcea (colonel în armata română);
totuşi, localitatea de adopţie s-a numit oraşul Cluj. La vârsta de nouă ani a rămas orfan de tată alături de doi fraţi şi o soră mai mică.
În lumina noii realităţi, mama şi una dintre bunici au devenit sprijinitorii financiari şi morali ai familiei (prima era beneficiara
unei pensii de urmaş, iar bătrâna dirija o parte din veniturile
băcăniei sale către nepoţi).
Studiile liceale efectuate la „Gh. Bariţiu” din Cluj (promovarea examenului de bacalaureat în 1931).
Cu toate că nu era lipsit de suport financiar, de la vârsta de
15 ani şi-a achitat singur taxele şcolare şi şi-a cumpărat îmbrăcăminte prin obţinerea unor sume de bani din lecţii şi scriind mici
reportaje în ziarele şi revistele locale.
După absolvirea liceului s-a angajat ca librar şi a continuat
colaborarea cu câteva ziare şi reviste din urbe.
În 1931 s-a înscris la Universitatea din Cluj (drept şi filosofie), dar pentru susţinerea examenului de licenţă s-a transferat la
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Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Cernăuţi. Din cauza
mai multor probleme de ordin material, în anul 1935, contractează
căsătoria cu Ana, fiica croitorului ungur Dominic Bodo.
În toată această perioadă se evidenţiază o sensibilitate
crescândă faţă de muzică, fiind unul dintre cei care au impus în
peisajul muzical românesc tangoul. Salariul de librar era insuficient
faţă de cheltuielile curente şi s-a văzut obligat să încerce alte
activităţi generatoare de venituri băneşti.
Cu certe abilităţi componistice şi pianist de perspectivă, şi-a
alcătuit o orchestră alături de care a susţinut nenumărate prestaţii
artistice în localuri din Cluj, Satu Mare, Timişoara şi Sibiu. Cu
toate câştigurile materiale ori faima obţinută pe tărâm muzical,
familia a rupt orice legături pentru că „i-au făcut de ruşine ca lăutar
de cafenea”.16
La nivel naţional numele componistului a devenit cunoscut
prin cele peste 30 de melodii apărute în editurile Armonia şi Ticu I,
şi apoi pe discuri la Odeon şi Columbia. Unele dintre ele au trecut
graniţele ţării, cum ar fi: „Anişoara”, „De ce ai plecat”, „Nana”, „Şi
eu am fost student odată”, „Ionel, Ionelule”, „Un tangou de adio”,
„Sunt student n-am un pol în buzunar”.17 La sfârşitul perioadei
interbelice a avut colaborări cu ziarele „Rampa” şi „Neamul
românesc” şi a fost redactor la „Tribuna” din Cluj.
În toamna anului 1940 s-a refugiat la Bucureşti şi în intervalul noiembrie 1940-februarie 1941 a ocupat funcţia de redactor la
„Porunca vremii”. Din iunie 1941 până în septembrie 1942 a
continuat activitatea gazetărească la „Viaţa”, iar între noiembrie
1942 – 23 august 1944 la cotidianul „Curentul”.
La jurnalul condus de Pamfil Şeicaru a scris 35-40 articole
politice antisovietice şi peste 250 articole şi reportaje camuflat antigermane, antifasciste şi antienglezeşti, iar altele exclusiv literare.18
16

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
(ACNSAS), fond Reţea, dosar nr. 110998, vol. 1, f. 287.
17
ACNSAS, fond Reţea, dosar nr. 110998, vol. 2, f. 148.
18
ACNSAS, fond Reţea, dosar nr. 110998, vol. 1, f. 293.
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Activitatea jurnalistică notabilă şi capacităţile sale de comunicare i-au conferit prilejul încadrării la Ministerul Propagandei,
Secţia Secretariat, cu misiunea de „a ţine contactul telefonic cu
redacţiile ziarelor”, comunicându-le normativele, primite la rândul
său, de la Direcţia Presei şi acestea de la PCM, cabinetul Mihai Antonescu.19
Rolul său, din punct de vedere al colectării informaţiilor, a
crescut odată cu înregimentarea la Direcţia Presei Străine unde a
intrat în contact cu ziariştii străini acreditaţi în România.
În acelaşi an, se numără printre fondatorii societăţilor româno-suedeză şi româno-finlandeză; în lunile iulie şi august 1943 a
avut două misiuni în străinătate la Viena, Berlin, Stockholm, Helsinki, Copenhaga, Paris şi Madrid, cu sarcina de a compune tabloul
stării generale a politicii internaţionale.20
Surse suplimentare de venit ale tânărului Sbârcea erau asigurate de Societatea compozitorilor români (administra drepturile de
autor ale creaţiilor muzicale) şi traducerile din şi în limba română.
Legăturile cu oraşul Cluj nu au fost întrerupte definitiv,
întrucât în urbea ardeleană se aflau o parte din membrii familiei; în
iunie 1944, în timpul bombardamentelor, mama sa a fost grav
rănită. A solicitat Legaţiei maghiare la Bucureşti viză de intrare în
Ardealul ocupat, însă parcurgerea fluxului administrativ (de la data
înregistrării cererii până la eliberarea vizei) era de circa două-trei
săptămâni. În aceste condiţii a trecut frontiera, clandestin, travestit
în mecanic de locomotivă.
A fost arestat de Serviciul de Contraspionaj ungar, sub
acuzaţia de spionaj, şi întemniţat la închisoarea militară 10 zile; în
cele din urmă, a fost predat la schimb, pe Dealul Feleacului, cu un
maghiar, reţinut pe teritoriul României într-o situaţie specială
(înmormântarea mamei sale la Tg. Mureş - Sărmaş).21

19
20
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Ibidem, f. 195.
Ibidem, f. 294.
Ibidem, f. 299.

41

Cu privire la activităţi informative a colaborat în calitate de
agent cu Marele Stat Major şi apoi cu Centrul de Control Militar
nr. 3 din Cluj, fiind folosit în mediul elementelor din conducerea
fostelor partide naţionaliste – burgheze –22; în legătură cu Lt. col.
Ion Almăjanu, şeful B2 din Marele Stat Major (MStM).
După actul de la 23 august 1944 a fost angajat la „Drapelul” şi a continuat să traducă articole şi reportaje de actualitate
sub pseudonimul Ion Troscot.
În martie 1945 s-a reîntors la Cluj (corespondent la „Drapelul”) şi a devenit administrator de stat la Banca de Schimb din
oraş (15 iulie – 15 august 1945).
Doar că periplul său a continuat şi în a doua jumătate a
anului 1945 şi prima parte a anului 1946 s-a aflat în localităţile
Petelea (jud. Mureş) şi Topliţa.
George Sbârcea a plătit pentru colaborarea cu organele
statului în perioada celui de al doilea război mondial, şi în special
pentru activitatea jurnalistică de la cotidianul „Curentul”.
Pe perioada absenţei din urbea transilvană a fost judecat în
lipsă şi condamnat, prin sentinţa nr. 5/1946, la 15 ani închisoare
detenţie grea pentru crime de război, prevăzute de art. 2, lit. o din
legea nr. 312/1945.23
Reîntoarcerea la Cluj a coincis cu arestarea sa de către organele Siguranţei şi, mai apoi, predat Tribunalului Poporului.
Acuzatorul public Ghiran Morariu l-a supus unui interogatoriu destul de virulent, dar a fost pus în libertate până la rejudecarea procesului. George Sbârcea a susţinut că eliberarea sa a fost
înlesnită de intervenţia ministrului Justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu, şi
a lui Gh. Tătărescu, dar era şi un act legislativ prin care cei condamnaţi în contumacie s-ar fi prezentat în faţa acuzatorului public,
procesul s-ar fi reluat; din informaţiile aflate în dosarele Securităţii

22
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rezultă că ar fi participat la eliberarea acestuia, inclusiv organele de
informaţii.24
La rejudecarea cauzei, pe baza depoziţiilor martorilor şi a
studierii materialelor compromiţătoare, a rezultat că Gheorghe
Sbârcea a fost un duşman al Axei şi al Germaniei şi şi-a manifestat
simpatia faţă de aliaţi; în convorbirile avute cu diferite persoane lea comunicat informaţiile deţinute şi a arătat dispreţ faţă de Axă25.
Prin decizia nr. 423/1947, Curtea de Apel Cluj, Secţia I,
contra sentinţei Tribunalului Poporului Cluj nr. 5/15 aprilie 1946, a
declarat-o fără efect şi în baza art. 4, teza I, punct 3 din procedura
penală i-a achitat pe acuzaţii Sbârcea Gheorghe şi Gherghel Ioan
(prof. univ. la Academia Comercială din Braşov) de sub învinuirea
crimei de război (prevăzut de art. 2, lit. c din legea nr. 312/1945);
pronunţarea sentinţei a avut loc în şedinţa publică din 22 nov. 1947.
Amestecul structurilor informative nu era întâmplător; în
1945, 1949 (ianuarie şi decembrie) şi 1951 a fost anchetat de
organele MAI. Reţinerile sale au fost determinate de activitatea sa
ca agent informativ al Centrului de Control Militar Cluj şi al
Siguranţei; a atras atenţia organelor MAI care nu aveau date despre
activităţile sale de informator în mediul elementelor duşmănoase.26
În 1949 este arestat de MAI Bucureşti, anchetat două
săptămâni şi bătut pentru activitatea din trecut şi legăturile sale cu
James Hartley (consul englez la Cluj, 1946) şi unele manifestări
duşmănoase; a fost pus în libertate şi i s-a cerut să nu relateze nimic
din „vizita” de la Bucureşti. Scenariul s-a repetat doi ani mai târziu,
însă la Cluj; tratamentul primit a fost identic (arestare, bătaie,
punere în libertate).27
Un alt aspect al personalităţii lui George Sbârcea vizează
capacitatea sa de adaptare socio-profesională chiar şi în condiţiile
cele mai vitrege.
24
25
26
27

ACNSAS, fond Reţea, dosar nr. 110998, vol. 1, f. 307.
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A sosit la Cluj în 1945, şi cu scurte intervale de timp, până
în 1948 a trăit din veniturile acumulate anterior, fiind completate de
traduceri ocazionale pentru Universitate şi Teatrul Maghiar ori a
vândut cărţi din biblioteca personală.
Colaborarea cu ziarul VILLAGOSSAG (1948) a însemnat şi
primul loc de muncă în primii ani postbelici.
Anii 1950-1953 s-au caracterizat prin eforturi susţinute de
asigurare a unui trai de minim familiei (secretar la diferite şcoli
profesionale din Cluj până la 01.01.1953, îngrijitor la Şcoala
Poligrafică cu un salariu de 200 lei/lună, şi mai apoi încadrat ca
funcţionar la Fabrica de Medicamente nr. 3 din Cluj).28
Interesul operativ al Securităţii faţă de individul Sbârcea a
determinat deschiderea unui dosar de urmărire informativă, încă
din 1952 (conform ordinului DGSS nr. 113/357271/9 iunie 1952
Cluj pentru a i se verifica activitatea şi legăturile cu elementele suspecte).29
Din măsurile întreprinse prin folosirea agenturii, investigaţii, supraveghere operativă şi interceptarea corespondenţei nu au
rezultat fapte care să dovedească o eventuală activitate de spionaj;
la 22 ianuarie 1957, s-a decis închiderea acţiunii individuale.
Cu toate acestea, note informative referitoare la George
Sbârcea regăsim şi alte tipuri de dosare şi chiar pentru anii ’70.
Din lectura mai multor note furnizate de diverşi informatori
ai Securităţii completăm biografia topliţeanului George Sbârcea.
Din 1945 s-a ocupat de compoziţii muzicale, îndeplinind
succesiv funcţii de corepetitor, dirijor şi compozitor la unele instituţii teatral-muzicale, iar din 1957 până în 1966 a fost cercetător
ştiinţific la Institutul de folclor, filiala Cluj.
Muzicologul Sbârcea a încercat şi a aşteptat să i se recunoască meritele şi pregătirea sa profesională, printr-o mai bună
încadrare; în urma ofertelor venite din Capitală a consimţit să părăsească definitiv oraşul transilvan.
28
29
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Ulterior, a devenit redactor şef al revistei „Argeş”, redactor
şef la studioul de televiziune şi director al Agenţiei Române de Impresariat Artistic (ARIA), iar din 1972 a devenit lector la Filarmonica „George Enescu”.
A publicat mai multe volume în domeniul muzicii, traduceri şi ediţii critice; membru al Uniunii Compozitorilor din 1958
şi a făcut parte din numeroase jurii naţionale şi internaţionale de
folclor, canto şi muzică uşoară.
Sbârcea avea mai multe legături personale în lumea literară,
muzicală şi artistică în Cluj şi Bucureşti. El scria aproape săptămânal cronica muzicală la revista „Tribuna” din Cluj şi din diferite
adaptări şi bucăţi muzicale pentru Opera Română; o parte semnificativă din lucrările sale au fost redactate în „oazele” sale de linişte
(comuna Petelea şi Topliţa).
După 24 ani de interdicţie a părăsirii ţării, fie şi pentru participarea la diverse festivaluri sau sesiuni ştiinţifice, a primit acceptul autorităţilor de a participa la un ciclu de conferinţe în Suedia şi
Finlanda (19-21 ianuarie 1968). După terminarea sesiunilor ştiinţifice a efectuat vizite în RFG, Austria, Italia unde avea mai multe
cunoştinţe pentru a încerca aranjamente de retipărire a unor lucrări
personale în domeniul literaturii muzicale (exemplu: Viaţa lui
Rossini).30
Anii 1969-1974 au coincis cu efectuarea mai multor călătorii în Polonia (festivalul de muzică uşoară), Bulgaria, Austria
(invitat la festivalul Johann Strauss şi studii de documentare),
Ungaria (schimb cultural şi de studii), Franţa, Italia, Norvegia şi
Coreea de Sud.
Legăturile culturale şi personale cu spaţiul extra-comunist
au deschis şi alte orizonturi în privinţa cercetării; în urma unui
voiaj în Austria a intenţionat să scrie o istorie adevărată a României
aşa cum rezultă dintr-o relatare a sursei „Ştefan”.

30

ACNSAS, fond Reţea, dosar nr. 110998, vol. 2, f. 210.
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„În ziua de 5 septembrie 1974, orele 11.00, la restaurantul
„Athenée Palace”, sursa s-a întâlnit cu muzicologul George
Sbârcea care i-a relatat următoarele:
În ultima mea călătorie la Viena a luat masa cu mătuşa sa
contesa von Bass şi cu un editor vienez Mazarini.
Atât editorul cât şi mătuşa sa i-au propus să scoată o carte
în care să arate adevărata faţă a României. În acest sens George
Sbârcea are nevoie de colaborare pentru perioada cât şi el a fost
închis, propunându-i acest lucru sursei „Ştefan”.
George Sbârcea a arătat că face aceasta pentru că are nevoie
de bani întrucât are de întreţinut două fete. „Ştefan” l-a refuzat, la
care Sbârcea i-a solicitat să uite...”.31
Ultimele informări despre muzicolog se opresc la momentul rămânerii în străinătate a uneia dintre fiice, Cristina SbârceaOpriş (profesoară), care-l însoţea în timpul unei călătorii la Viena
(1979).32
Imaginea personalităţii lui George Sbârcea nu a fost
conturată exclusiv din punct de vedere al calităţilor profesionale,
ele au urmărit şi aspectele considerate negative. Din relatarea sursei
„Toni” (4 martie 1966) despre activitatea de documentarist la
Secţia de etnografie şi folclor, filiala Cluj, este construită o altă
imagine, neconfirmată de alte note informative.
„Îl cunosc mai bine din 1965. Până atunci numai din auzite,
e un foarte bun jurnalist, are talent, fantezie, stil, scrie cu uşurinţă
despre orice, chiar şi despre lucrurile pe care nu le-a văzut
niciodată, cu alura unui cunoscător autentic.
Ştie să-i creeze şi să-şi cultive relaţii cu oamenii de care ar
putea avea nevoie vreodată, ca şi cei care au acces în cercurile
influente.
Desfăşoară o activitate foarte intensă în presa de cultură,
radio, televiziune. La sfârşitul anului trecut se lăuda că are opt
contracte cu editurile pentru anul respectiv. Numeroasele lucrări
31
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satisfac necesităţile publicului de nivel mijlociu, deoarece ele sunt
în cea mai mare măsură lucrări de popularizare.
La secţia de etnografie şi folclor, unde este angajat ca
documentarist, nu desfăşoară – cred că se poate spune nici un fel de
activitate; nu transcrie folclor, nu are în vedere arhiva muzicală a
Secţiei, nu e prezent la serviciu decât o jumătate de oră până la un
ceas pe zi, adică la orele când aşteaptă telefoane de undeva sau
între drumul la o redacţie şi alte ocupaţii pe care le are.
În felul acesta, el dă un exemplu cu totul negativ în Secţie.
În alte cazuri, el lipseşte zile întregi din Secţie, poate şi din Cluj; îşi
permite acest lucru, deoarece ştie că va fi susţinut de profesorul
Victor Preda, care a trimis vorbă prin Virgil Medan, secretarei
secţiei să nu-l mai treacă absent de la serviciu, chiar dacă nu se
prezintă fizic.
Când, în primăvara anului 1965, Şeful Secţiei a trasat
tuturor membrilor sarcina de a lucra la punerea la punct a arhivei
muzicale, Sbârcea a refuzat aşa ceva, pentru că este sub demnitatea
lui; totuşi ceilalţi din Secţie au îndeplinit respectiva obligaţie.
În „Tribuna” din 1965 a scris un articol sau un interviu
despre prof. dr. Victor Preda”.33
Conţinutul ultimei informări subliniază calităţile şi abilităţile muzicologului şi jurnalistului Sbârcea, însă insistă şi pe un
anumit comportament desfidător. Dincolo de anumite simpatii sau
ostilităţi, în memoria publicului se păstrează refrene de aur ale
muzicii româneşti semnate de George Sbârcea. Fără a identifica
alte note şi relatări din anii ’80, până acum, în dosarele Securităţii,
nu avem posibilitatea conturării ultimei decade a regimului
comunist, cu influenţă directă asupra muzicologului George
Sbârcea (1975 – 27 iulie 2005).
Veridicitatea unor afirmaţii, fapte şi evenimente necunoscute opiniei publice, precum şi metode de soluţionare a unor cazuri
de către instituţiile statului formează, preponderent, structura informaţională. Fişa biografică reuneşte un summum de date inedite şi
33
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oferă lectorilor frânturi de viaţă strânse între copertele unor dosare
întocmite de lucrătorii unei instituţii îndelung blamate, Securitatea.
(publicat în volumul „SANGIDAVA. 4”, Tg. Mureş,
Editura Nico, 2010, p. 434-441)
Valentin VASILE,
Consilier CNSAS Bucureşti
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Cântece din Topliţa – culese de George Sbârcea cu
I.R. Nicola. Restituiri din arhive de folclor
Intenţia noastră de restituire a unor fragmente din folclorul
cules din Arcul Intracarpatic şi păstrat în arhive, pentru sublinierea
identităţii noastre culturale, devine nu doar un gest necesar ci şi
unul esenţial, în condiţiile actuale ale proceselor postmoderne de
globalizare la care suntem cu toţii supuşi, când obiceiurile,
tradiţiile, treptat se diminuează, îşi modifică semnificaţiile sau cel
mai adesea şi mai grav, chiar se sting treptat sub ochii noştri.
Amintim că folcloriştii români de marcă printre care O.
Bîrlea, au observat cum „tradiţia se conservă mai îndelung la
periferia culturii naţionale, ariile laterale fiind mai conservatoare,
mai „înapoiate”, inovaţiile petrecându-se în zonele centrale”, „iar
ariile marginale s-au dovedit mai păstrătoare, deţinând forme ieşite
din uz în restul teritoriului”.34 Autorul, susţine că în folclor,
„tradiţia se arată mai tiranică şi chiar exclusivistă, dar cunoaşterea
noastră este simţitor limitată de penuria documentară”, ţinând
seamă că materialele folclorice sunt consemnate mai metodic, abia
cu începere din secolul XIX; analizele arătând însă că acestea
provin din secolele anterioare, dar „care a fost forma iniţială, în ce
împrejurări a fost creată cum a fost modificată, reajustată în
decursul timpurilor până a ajuns în forma fixată de culegători, nu
vom şti niciodată, fiind văduviţi încă cel puţin de veriga principală
pentru a măsura puterea tradiţiei folclorice, căile ei de perpetuare şi
de modificare lentă, cauzele care produc golurile, hiatusurile în
lanţurile de transmisie pe care le constatăm în aria de răspândire.
Din aceste considerente, faptele pe care se bizuie folcloristica pentru a evalua raporturile dintre tradiţie şi continuitate,
34

Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti,
1981, p. 26-27.
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sunt de dată cu totul modernă, relativ recente şi se referă cel mai
adesea la ciocnirile dintre tradiţia folclorică şi cultura de tip urban
care duc la pierderea parţială sau chiar totală a celei dintâi. Se
semnalează de asemenea şi forme hibride, dar acestea „au arătat
doar că cu cât regiunea intrată în orbita culturii citadine e mai
arhaică, cu atât ciocnirea dintre cele două culturi e mai violentă şi
duce mai repede la părăsirea tradiţiei folclorice în aspectele ei
suplinite cu succes de formele urbane”. Concluzia pe care o
formulează acelaşi mare folclorist O. Bîrlea este că puterea de
dăinuire a tradiţiei mai este condiţionată şi de alţi factori care ar
duce oarecum la formularea legii enunţate astfel: „viabilitatea
tradiţiei e întrucâtva direct proporţională cu vechimea grupului
folcloric în aşezările actuale”, cu alte cuvinte, cu cât viaţa folclorică
a unui ţinut s-a desfăşurat mai organic, fără conturbări şi
discontinuităţi, cu atât repertoriul folcloric se vădeşte mai bogat şi
mai bine păstrat...”.35
Din păcate, istoria a arătat că spaţiul etnofolcloric la care
facem referire nu a fost tocmai unul lipsit de conturbări de tot felul,
dimpotrivă, a fost unul mereu bulversat. Cu toate acestea, nestemate ale folclorului nostru identitar au dăinuit, aşa cum descoperim
cu bucurie în arhivele noastre care tezaurizează astfel de valori şi
care considerăm că trebuie restituite comunităţilor din sânul cărora
sau cules odinioară, prin implicarea unor intelectuali nativi ai
zonei, aşa cum a fost, în cazul nostru, topliţeanul George Sbârcea.
Totodată, ţinem să mai precizăm faptul enunţat multă vreme cum că folclorul ar fi o creaţie exclusiv colectivă, adică o „emanaţie a întregului popor” care ar acţiona ca o singură individualitate
creatoare, această viziune fiind pusă sub influenţa viziunii
romantismului; pe măsură însă ce folcloriştii au observat mai de
aproape creaţia folclorică, „au constatat, cu surpriză că şi aici actul
creator este tot de natură individuală: nu creează poporul în
totalitatea lui, ci inşii dotaţi, înzestraţi, cu talent…”. De asemenea,
„…colectivitatea doar îşi însuşeşte ceea ce au produs aceşti aleşi,
35
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îndeplinind în parte funcţia pe care o are discernerea critică în
creaţia cultă”. Cu toate acestea, actul creator de folclor, deşi
individual, se deosebeşte de cel din creaţia cultă prin cele două
aspecte fundamentale: creatorul popular nu exprimă idei şi
sentimente în primul rând personale, nemaiîntâlnite în „operele”
anterioare aşa cum se străduieşte creatorul de literatură cultă; de
asemenea, el „nici nu poate râvni la aceasta fiindcă el nu este
diferenţiat de restul colectivităţii, dimpotrivă, e un ins reprezentativ
al acesteia, înscriindu-se în acelaşi orizont spiritual, împărtăşind
aceleaşi gusturi şi tendinţe”. Rezultă că insul creator este „doar
mesagerul poetic al colectivităţii, delegat să-i exprime ideile şi
sentimentele, persoana întâia vorbind de obicei în numele tuturor,
chiar când formularea este individuală”. Şi întrucât, creatorul
popular exprimă aceste simţăminte şi idei ale comunităţii, creaţia
lui poate fi receptată imediat, semenii lui regăsindu-se pe de-antregul în noua „operă”, ca şi cum ar fi proprii creatori. Aceasta ar
fi de fapt singura raţiune de a exista a creaţiei folclorice, întrucât
„…ne receptarea ei de către comunitatea respectivă înseamnă
pierderea ei iremediabilă, inexistenţa ei definitivă – o gratuitate cu
totul de prisos”.36
După aceste precizări introductive, din bogata arhivă de
folclor a Academiei Române, filiala Cluj-Napoca exemplificăm
doar câteva aspecte din folclorul cules din arcul intracarpatic, mai
precis din Topliţa, reprezentând texte muzicale, tot ca o expresie a
manifestării identitare spirituale din această parte de ţară,
valorificând un manuscris aflat în fondurile documentare ale
acestei prestigioase instituţii ştiinţifice şi culturale româneşti –
păstrând structura originară a culegerii, cu introducerea primului
vers al cântecelor ca titlu.
*

36

Ibidem, p. 30.
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MATERIALE.
Texte muzicale pentru monografia com. Topliţa, din culegerea
august 1958 (fără magnetofon) cu I.R. Nicola
Început: 15 august 1958
Neamţule, m-ai luat cătană
1. Neamţule, m-ai luat cătană
(bis) (cântat)
Plânge mândra ca o mamă.
2. Neamţule, mă iei, mă duci
Toamna-n graniţă la turci
(recitat)
Să port caii turcilor
Să duc dorul mândrelor.
Să port caii cu frânele
Să duc doru mândrei mele.
Să port caii de căpestre
Să duc doru’ de neveste.
3. Şi să ştie fiecare (cântat)
Ce plată cătana are:
4. Trii piţule pe cinci zile
Şi-apoi să trăieşti, copile.
Cinci îi dai la spălătoare,
Cinci pe visc, cinci pe
unsoare.
6. Cinci îi dai pe aţă albă,
Cinci îi dai pe ştreafă neagră.
7. Foaie verde de arţar
Mai rămân cu cinci griţari.
8. Ca să-mi cumpăr o ţigară
Să iaşi la şpatâr afară
Macar n-ai mâncat de-aseară.
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(Fond 04722 - inf. Bota Valer, 56
ani, cătunul Pe Vale, din com.
Topliţa, RAM [Regiunea
Autonomă Maghiară], 24.
VIII.1958)
GLOSAR: Cântecul era cântat de
„cătanele” din Topliţa, „asentate”
de austrieci şi duse în Bosnia.
Streafă = bandă, panglică, şnur.
Şpaţâr = de la Spazier-ul german,
plimbare [nota culegătorului].

Mă-nsurai să iau muiere
1. Mă-nsurai să iau muiere
(bis)
Luai mama munii mele (bis)
2. Când o văd necheptănată
Parcă-i claie negreblată.
3. Când o văz la foc şezând
Parcă văd ursu’ jucând.
4. Când o văd în gura şurii
Parcă văd muma pădurii.
5. Stau să ieu muchea săcurii
S-o pălesc în ceriu gurii!
(Fond 04723 - inf. Inf. Bota Valer,
56 ani, cătunul Pe Valea, din com.
Topliţa, RAM, 24.VIII.1958 – cu
melodie)

Inimioară, fii domoală
1. Inimioară, fii domoală
Inimioară, fii domoală.
(hăi) că rămâne casa goală
(bis)
2. De unde cătana pleacă
(bis)
Rămâne casa săracă (bis)
3. Şi copiii de la vatră,
Nu ştiu cine le-a fost tată.
(Fond 04724 -inf. Inf. Bota Valer,
56 ani, cătunul Pe Valea, din com.
Topliţa, RAM, 24.VIII.1958 - cu
melodie)

S-o dus cucu de pe-aici
1. S-o dus cucu de pe-aici
(bis)
Şi şi-o lăsat puii mici (bis)
2. I-o lăsat lâng-o trupină
Să-i crească mumă străină.
3. S-o-ntors cucu dup-o
vreme
Şi-o găsît puii cu pene.
4. Cucu, de părere bună,
Cântă-n codru de răsună.
(Fond 04726- inf. Inf. Bota Valer,
56 ani, cătunul Pe Valea, din com.
Topliţa, RAM, 24.VIII.1958 - cu
melodie)

De s-ar afla cineva
Frunză verde, foaie lată
1. De s-ar afla cineva
Să-mi citească inima (bis)
2. Ar ceti pîn-ar muri
Şi tot n-ar mai isprăvi.
3. Sămănat-am viorele
Si-o răsărit dor şi jele.
4. Sămănat-am busuioc
Şi-o ieşit pară şi foc.
(Fond 04725 -inf. Inf. Bota Valer,
56 ani, cătunul Pe Valea, din com.
Topliţa, RAM, 24.VIII.1958 - cu
melodie)
Notă: Melodia răspândită pe toată
Valea Mureşului Superior, prezintă
unele variaţii melodice şi în versificaţie [nota culegătorului]

1. Frunză verde, foaie lată
(bis)
De-aş avea mamă şi tată
N-aş mai plânge niciodată.
2. Dar n-am fraţi şi n-am
surori (bis)
De-aia plâng adeseori
Şi nu-mi place să port flori.
(Fond 04727-inf. Inf. Bota Valer,
56 ani, cătunul Pe Valea, din com.
Topliţa, RAM, 24.VIII.1958 - cu
melodie)
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Numai popă, numai popă
să tot fii
1. Numai popă, numai popă
să tot fii
Căci îţi vine de la morţi şi de
la vii (bis)
Dar un lucru, dar un lucru-i
foarte rău
Că nu-mi place dimineaţa,
zău:
Refren:
Nită toacă: toca, toca,
Bercu bate-n boloboc,
Preuteasa-şi strigă puii
Şi nu pot dormi deloc.
2. Numai popă, numai popă
să tot fii
Căci îţi vine de la morţi şi de
la vii,
Unul moare, doi se nasc, trei
se cunun
De nu-i praznic e zi de ajun.
3. Bată-l toacă, bată-l toaca
blagocin
Că mi-a deşertat un butioaş
de vin,
Dacă vrei, dacă vrei să mânci
colaci
Numai popă să te faci.
(Fond 04728-inf. Dumitru Antal,
cantor, cătunul Pe Vale, 68 ani.
Com. Topliţa, RAM.)
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Notă: se cântă pe o melodie de sârbă şi este cunoscută sub denumirea
de „Sârba popilor”. Lăutarii ţigani
din sat n-o cunosc! – Cu melodie
[nota culegătorului].

Aş muri, moartea
nu-mi vine
1. Aş muri, moartea nu-mi
vine (bis)
Aş trăi şi n-am cu cine (bis)
2. Eu cu cine aş fi vrutu
Şi-o pus capu’ su’ pământu.
3. Su’ pământ cu iarbă verde
Ca să nu-i mai trag nădejde.
4. Iarba-n loc să înverzească
O-nceput să putrezească.
(Fond 04729- inf. I. Bobric de pe
Vale, com. Topliţa, RAM, 60 ani,
25.VIII.1958 - cu melodie)

Şi deseară vin la voi
1. Şi deseară vin la voi (bis)
Să-ţi dau gura înapoi (bis)
2. Nu veni bade-o devreme
Când vecinii stau pe lemne.
3. Vină badeo pe-n serat
Când vecinii s-or culcat.
4. Vină badeo mai pe noapte
Când duşmanii dorm de
moarte.
(Fond 04730, inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959)

Astă noapte te-am visat
1. Astă noapte te-am visat
(bis)
Bade că m-ai sărutat. (bis)
2. M-am trezât ş-am pipăit
Şi nimic n-am găsit.
3. Numa' dorul inimii
Scris pe faţa perinii.
4. Cu cerneala ochilor
Cu peana sprâncenilor.
(Fond 04731 - inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)

Bîr, oiţă la poiană,
bîr oiţă bîr
1. Bîr, oiţă la poiană,
bîr oiţă bîr,
Că te iau lupii la goană,
bîr oiţă bîr.
2. Te trânteşte, te znopeşte,
bîr oiţă bîr,
Şi-apoi uite uiduieşte,
bîr oiţă bîr.
3. Bîr oiţă jos în sat,
bîr oiţă bîr,
Că de mult s-o înserat,
bîr oiţă bîr.
4. Bîr oiţă uite-n casă,
bîr oiţă bîr,
Că stăpânii stau la masă,
bîr oiţă bîr.

(Fond 04732 inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26. VIII.1959 - cu melodie)

Într-o verde grădiniţă
1. Într-o verde grădiniţă, (bis)
Puişor şi dor şi jele, măi.
2. Plânge-o biată nevăstiţă,
(bis)
Puişor şi dor şi jele, măi.
3. C-o bătut-o bărbatul,
Puişor şi dor şi jele, măi.
4. Să-şi spuie ibovnicu,
Puişor şi dor şi jele, măi.
5. Şi de-o pune pe cărbune,
Puişor şi dor şi jele, măi.
6. Ibovnicu nu şi-l spune,
Puişor şi dor şi jele, măi.
(Fond 04733-inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)

Frunză verde liliac
1. Frunză verde liliac, (bis)
Dulce-i gura de diac, (bis)
2. Cât trăieşti să nu iubeşti
Diac cu haine nemţăşti.
3. Că diacu-i piele rea
Te iubeşte nu te ia.
4. Că te ţîne pe genunchi,
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Şi-ţi minţăşte mii şi sute.
5. Că eşti mândră şi drăguţă
Şi la faţă ruminită.
6. Plângeţi ochi şi lăcrimaţi
Că voi sunteţi vinovaţi.
7. Ce vedeţi, nu mai uitaţi,
Ce iubiţi nu mai lăsaţi.
(Fond 04734-inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)
Notă: Interesându-mă asupra sensului noţiunii de „diac” informatoarea
pretinde că este sinonim cu „cântăreţ de biserică”. În raionul Reghin,
cântecul este de asemenea cunoscut, dar aici „diac” echivalează cu
student, elev, cărturar [nota culegătorului].

Mult mă-treabă inima
1. Mult mă-treabă inima
Că doru-mi de cineva.
2. Eu i-am spus inimii mele
Că mi dor tare şi jele.
3. De tinereţele mele,
Cum le port eu de cu jele.
4. Cu amar şi cu năcaz
Şi cu lacrămi pe obraz (mă)
5. Dar de lacrămi nu ţin samă
Că le-oi şterge c-o năframă.
6. Făr’ mi milă de obraz
Că rămâne fript şi ars (mă).
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(Fond 04735 - inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)

Cine m-aude cântând
1. Cine m-aude cântând (bis)
Crede că n-am nici un gând
(bis)
2. Dar eu gânduri am destule
Numai n-am cui i le spune.
3. Gându’ care-l gândesc eu
Nu-l mai deie Dumnezău
Nici chiar la duşmanu’ meu.
4. Că nu cânt că ştiu cânta
Da-mi mai stâmpăr inima
Că-i cernită, vai de ea.
(Fond 04736 - inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)

Du-te dor cu Dunărea
1. Du-te dor cu Dunărea (bis)
Nu-mi amărî inima (bis)
2. Du-te dor cu Murăşu’
Nu-mi amărî sufletu’.
(Fond 04737-inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)

Sub poale de codru verde
1. Sub poale de codru verde
(bis)
Mititel focşor se vede (bis)
2. Mititel şi potolitu
Şi de voinici ocolitu.
3. Că-s la număr unsprăzece
Şi cu Iancu doisprăzece.
(Fond 04738 -inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)

Spune-mi mândră,
vrei nu vrei
1. Spune-mi mândră, vrei nu
vrei
Ori cu vorba tu mă iei?
Gheorghină, gheorghină
Floare de grădină.
2. Spune mândră poţi, nu
poţi,
Ori cu vorba tu mă porţi?
Gheorghină, gheorghină
Floare de grădină.
3. Spune mândr-adevărat
Cu ce tu m-ai fermecat?
4. Cu pământ de la mormânt
Ca să n-am aşezământ.
(Fond 04739 - inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)

Câtu-i satul nost de mare
1. Câtu-i satul nost de mare
(bis)
N-o avut nici o cărare.
2. Eu cărarea am găsit-o
Duşmanii mi-or îngrădit-o.
3. Nu cu pari, nici cu nuiele
Că-i mai rău: cu vorbe rele.
4. Dar Dumnezeu ca un sfânt
O trimis ploaie şi vânt
Ş-o pus gardul la pământ.
5. După ploaie vine soare
Gardu-i la min’ sub picioare,
De nici capul nu mă doare.
(Fond 04740 - inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)

Doru’ mândro de la tine
1. Doru’ mândro de la tine
Peste multe dealuri vine
Şi nu-l poate opri nime.
2. Nici cioban cu fluiera
Nici ţâgan cu cetera
Numai eu cu inima.
(Fond 04741 - inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)
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Mă-i muiere, iar-s beat

Foaie verde de dudăuî

1. Mă-i muiere, iar-s beat
(bis)
Vin’ acasă să te bat (bis)
2. Ţucu-ţi badeo ochii tăi
Sara când adăpi jiţăi.
3. Taci bărbate nu fi rău
Că-ţi cunosc năravu’ tău.
4. Ţucu-ţi mândră gura ta
Sara când vine turma.
5. Taci bărbate nu fi rău
Că nu-ţi dau de cină, zău.
6. C-o mâncat-o badea meu,
Când ai fost la făgădău.
7. Mândră, ce faci gură-n sat
Când te-apuc la sărutat?
8. Bade, vina-i gura ta
Că n-o poţi opri pe-a mea
9. Mândro, nu fi de-ali
nătângi
Când te strâng în braţe-mi
plângi.
10. Strânge-ţi bade strânsîţu
Nu te-nfrice plânsăţu!

1. Foaie verde de dudău (bis)
Murguleţ, căluţu meu
2. Ce tăt stai în drumu meu
Ori ţi-i greu trupşoru’ meu?
3. Nu mi-i greu trupşoru’ tău
Flăcăuaş stăpânu’ meu
4. Ci mi-i greu năravu’ tău
Flăcăuaş stăpânu’ meu.
5. Pe la câte crâşme treci,
Pe la toate te opreşti
Şi de garduri tu mă legi.
6. Fân îmi dai: grădelele
Şi grăunţe stelele.
7. Cum ţii drag puica de
mână
Şi mie cu traista plină.
8. Cum îţi plac fetiţăle
Şi mie grăunţăle.
9. Cum ţi-i drag păharu’ plin
Şi mie cu botu-n fân.
10. Tu-ţi petreci cu mândrele
Eu îmi rod zăbalele.
11. Tu bei cu păharu larg.
Şi eu stau legat de gard.

(Fond 04742 - inf. Vodă Maria a lui
Toader din Piatră, com. Topliţa, 71
ani, 26.VIII.1959 - cu melodie)
Notă: Auzită fără schimbare de la
Ion a lui Vasile Henţia, de 42 ani, la
Sibişel, Sibiu. (25.IX.1957)
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(Fond 04743 - inf. Cacula Ilie, a lui
Adam (poezia), com. Topliţa, 60 ani
– melodie: Ion Teslăuanu, Zăicani
[Zencani] 50 ani, 26.VIII.1959)

Bălăioară de la munte
1. Bălăioară de la munte (bis)
Nu-ţi mai pune flori pe frunte
Că ţi-or ieşi vorbe multe.
2. Las’ să-mi iasă că nu-mi
pasă (bis)
Că badea s-o dus la coasă
(bis)
3. Să cosească fân pe rouă
Rupă-i se coasa-n două
Să vină la alta nouă.
4. Să cosească floricele
Rupă-i-se coasa-n ele
Să vină-n braţele mele.
(Fond 04744 - inf.: Ion Teslăuanu,
Zăicani [Zencani]-Topliţa, 50 ani,
26.VIII.1959 – cu melodie)

Murăş, Murăş, apă lină
1. Murăş, Murăş, apă lină
(bis)
Cine bea din tin’ se-nstrăină
(bis)
2. Că eu numa’ te-am gustat
Şi tare m-am străinat.
3. Murăş, Murăş, apă lină
Treci-mă-n ţară străină.
4. Că de când m-am străinat
Pe la maica n-am mai dat
Şi amar m-o blăstămat.
(Fond 04746 - inf.: Ion Teslăuanu,
Zăicani [Zencani] - Topliţa, 50 ani,
26.VIII.1959 – cu melodie)

Rândunică de pe câmp
Toarce lele, toarce, toarce
1. Toarce lele, toarce, toarce
(bis)
Pân’ ce badea s-o întoarce
(bis)
2. Cum fuiorul mi l-am tors
Badea nu s-o mai întors.
(Fond 04745 - inf.: Ion Teslăuanu,
Zăicani [Zencani] - Topliţa, 50 ani,
26.VIII.1959 – cu melodie)

1. Rândunică de pe câmp
Mergi la maica la mormânt
Mergi la maica la mormânt
2. Şi de te-antreba de mine
Spune-i că eu trăiesc bine
Tot cu cânii după mine.
3. Şi mă tem că m-or muşca
De nu m-oi mai vindeca.
De nu m-oi mai vindeca.
(Fond 04747 - Inf.: Ion Teslăuanu,
Zăicani [Zencani] - Topliţa, 50 ani,
26.VIII.1959 – cu melodie)
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Nu ştiu Doamne, lucru-i rău

Rujiţă de pe răzor

1. Nu ştiu Doamne, locu-i rău
(bis)
Ori îs necăjit eu. (bis)
2. Nu ştiu zilele mi-s rele
Ori mă bat faptele mele.
3. Ori am râs de cineva
Şi-acum i-am ajuns urma.
4. Nu ştiu râs-am ori n-am râs
Văd că bine n-am ajuns.
5. Şi de-oi fi făcut vre-un
bine
Nu mă mai judece nime.
6. C-a veni vremea să mor
Ş-oi avea judecător.

1. Rujiţă de pe răzor
Nu mă blăstăma să mor.
Auzi cum răsună valea
Şi mândruţa-mi ţine calea.
2. Nu ţi-am rupt eu floricele
Nici mărgăritarele
Auzi cum răsună valea
Şi mândruţa-mi ţine calea.
3. Că le-o rupt lele Mărie
Să le pun la pălărie.
4. În grădină la sulcină
Şede mândra şi suspină.
5. În grădină la ultoaie
Acolo mândruţa doarme.

(Fond 04748 - inf.: Ion Teslăuanu,
Zăicani [Zencani] - Topliţa, 50 ani,
26.VIII.1959 – cu melodie)

(Fond 04749 - inf.: Ion Teslăuanu,
Zăicani [Zencani] - Topliţa, 50 ani,
26.VIII.1959 – cu melodie)

Notă: Ne exprimăm întreaga noastră gratitudine pe această cale domnului
prof. univ. dr. Ion Cuceu, şi doamnei cercetător ştiinţific dr. Maria Cuceu
care ne-au facilitat accesul la documentare în cadrul Arhivei de Folclor a
Filialei Academiei Române, Cluj-Napoca.

Dr. Dorel MARC, Livia MARC
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Veșnic tânărul George Sbârcea
George Sbârcea a văzut, pentru întâia oară, binecuvântata
lumină, în tărâmul de povești al Carpaților. Brazii copilăriei l-au
înălțat pe cerul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte.
Așa se explică tinerețea cuceritoare pe care i-o citeai pe față, de
cum îl priveai. De unde-i provenea strălucirea din ochi? Ca orice
om a trecut, prin îndelungata-i viață, și prin bune și prin rele. În
sufletul lui desigur s-au adunat numai „cele bune”. Acestea îi
dădeau putere. Îl impulsionau. Cum se poate explica altfel „viteza”
cronicilor de spectacole? Chiar în noaptea premierei sau a
concertelor de gală, omagiale, scria articolul, pentru ca a doua zi să
apară în „România liberă”. George Sbârcea era cunoscut la ziar ca
„omul fără întârziere”. Întotdeauna articolul era predat la timp.
Sufletul lui fremăta de romantism. Se simte siropul romantic în cărți – monografii care i-au adus faima: „Romanța și
povestea ei”, „Opereta și lunga ei poveste”, „Când Dunărea era
albastră”, „Darclee”, „Orașele muzicii”, „O stradă cu cântec sau
povestea musicalului”, „Viața romanțată a Mariei Tănase”, „Ciocârlia fără moarte”. Harul autentic de scriitor a făcut din George
Sbârcea un nume în muzicologia românească. Limbaj cuceritor,
limpede, discurs tulburător despre muzicieni de prima mână. S-a
simțit „acasă” scriind monografiile lui J. Strauss, Rossini,
Mascagni sau Puccini, utilizând bogate materiale documentare.
Chiar și atunci când nu dispunea de elemente documentare, a
realizat sugestive schițe monografice, ca cele ale lui Grozăvescu,
Popovici-Bayreuth, Tiberiu Brediceanu sau Enescu.
I-a rămas în suflet mulțumirea desăvârșită, simțită cu
putere la apusul vieții, în evocarea muzicii ușoare, a jazz-ului,
operetei. Cum să nu fie mulțumit și cum să nu-și amintească cu
emoție momentele de glorie?! La Teatrul Alhambra, unde a fost
corepetitor și dirijor de ocazie, a trăit momentele de glorie ale
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tangoului anilor 1936-1940 – perioada strălucitoare a întrupării
nemuritorului șlagăr „Ionel, Ionelule!”.
George Sbârcea analizează începuturile muzicii române
moderne care sunt legate de importante evenimente în viața
națională, ducând în mod firesc la apariția unor lucrări muzicale
înzestrate cu personalitate etnică. Compozitorii celei de a doua
jumătăți a secolului al XIX-lea prelucrează temele din folclor vehiculate pe scară largă de lăutari. A fost o cale de urmat. O pleiadă de
compozitori, în frunte cu Gavriil Musicescu în Moldova, Dumitru
G. Kiriac în Muntenia, Iacob Mureșianu în Transilvania, apelează
în creația lor la motive de cântec și joc popular. George Sbârcea a
sesizat vântul de primăvară care sufla peste mișcarea muzicală
românească. Mai mult, l-a dezvăluit cu bucurie cititorilor săi.
Scriind despre genialul nostru George Enescu, muzicologul
George Sbârcea evidenția că neîntrecutul autor al „Rapsodiei române” „nu era nici filosof și nu era nici teoretician al muzicii. Era
creator cu trup și suflet, om al transfigurării ideii în visul artei”.
George Enescu este în sufletul lui George Sbârcea „produs spontan
al geniului ca personalitate creatoare, este în același timp un produs
cumulativ al veacurilor de cultură românească” (G. Sbârcea, Veșnic
tînărul George Enescu, p.60).
Autorul monografiei despre „George Enescu veșnic tânăr”
este frământat de o mulțime de întrebări. Primul deceniu ce a urmat
Întâiului Război Mondial i-a pus lui Enescu, ca de altfel și altor
artiști creatori din aceeași perioadă, diverse probleme privind
creația. În mintea lui George Sbârcea apare firesc întrebarea: ce
cale să urmeze acești creatori spre a conferi creației lor vibrația
timpurilor noi? Care să fie expresia cea mai potrivită cu fondul
frământat al omului modern, fără să piardă legătura cu țara și
poporul lor? Răspunsul? „Fiecare artist își reprezintă timpul său și
modul lui de exprimare după coeficientul de sensibilitate al personalității proprii” (G. Sbârcea, Veșnic tînărul George Enescu, p.77).
Spre a cunoaște frumusețea muzicii lui Enescu, muzicologul George Sbârcea se oprește asupra sentimentului nemărginirii
mării. De ce? Pentru că sentimentul nemărginirii mării la Enescu
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reprezenta însuși sentimentul naturii, dominant în viața sa
emotivă.
Afirmației lui George Sbârcea că Enescu a împrumutat de
la popor sentimentul împăcării senine cu moartea, exprimat printr-o
resemnare filosofică și, totodată, prin protestul împotriva ireversibilei scadențe finale, i se poate asocia descrierea uneia dintre
ultimele lucrări importante ale lui George Enescu: „Întregul
Cvartet cu pian este o înflăcărată revărsare lirică, de o minunată
concentrare și bogăție de substanță. Pe tema cântată de pian, în
introducere, se brodează o extraordinară polifonie, voci ce se
succed, se împletesc, se separă, ca din nou să se îmbine, călăuzite
de tema principială. Ea străbate densa țesătură muzicală ca o pasăre
din triunghiul alcătuit toamna de mulțimea aripilor călătoare, pe
care le duce către zarea însorită. Dar de ce pasărea din vârful
triunghiului nu se bucură de lumina spre care zboară cârdul? De
unde apare la ea, în plin zbor, umbra durerii, care se strecoară în
lina plutire a temei? Din intuiția că pasărea călăuzitoare va cădea în
curând, pentru ca alta să-i ia locul. Ne amintim fără de voie de catrenul eminescian: Zboară ce pot/ Și-a lor întrecere/ Veșnică trecere/ Asta e tot.” (G. Sbârcea, Veșnic tînărul George Enescu, p. 122).
L-am cunoscut pe George Sbârcea. În perioada 23-25 mai
1980, am participat la o sesiune de comunicări, organizată de
Societatea de Științe Filologice, dedicată centenarului Tudor
Arghezi, la Târgu Jiu. Trei zile. Eram împreună cu mulți profesori
de română din țară (din Sf. Gheorghe, am fost împreună cu prietena
și colega mea Emilia Filon), inspectori școlari, invitați. Printre
invitați a fost și George Sbârcea, în calitatea sa de scriitor. Am
remarcat de la început fața-i luminoasă. Vizitând Casa Memorială
„Constantin Brâncuși”, din Hobița, am avut extraordinarul prilej de
a discuta mai mult cu George Sbârcea. Mi-a arătat o simpatie
deosebită când a aflat prenumele meu. Avea o nepoată (sau fiică?!)
cu acest prenume, care se afla departe, peste ocean, pe care, am
înțeles, n-o văzuse de mult timp. Îi era grozav de dor. M-a
simpatizat datorită prenumelui meu. A ținut să ne fotografiem, la
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despărțire – plecarea de la simpozion – în gara Târgu Jiu, desigur
cu gândul la... Luminița lui.

În timpul cinei festive, când cineva a dat tonul la „Ionel,
Ionelule!”, domnul Ioan Hangiu, secretarul S.Ș.F., organizatorul
principal, ne-a spus cine a compus acest atât de cunoscut cântec.
Am aflat toți chiar de la el cum și-a luat pseudonimul de compozitor Claude Romano: Claude de la o mătușă franco-austriacă și
Romano, de la daco-romanii din orașul de naștere, Napoca, așa
străinii nu i-ar fi „sbârcit” numele de familie, greu de pronunțat.
Fotografiile păstrate vreme de peste 35 de ani îmi amintesc
clipe minunate, îmi aduc aminte cu nostalgie de oameni care nu
mai sunt. Printre ei, printre cei mai importanți, este George Sbârcea
– Claude Romano. Mă uit la fotografii și-mi amintesc zâmbetul
luminos. Astăzi, citindu-i opera și ascultându-mi sufletul, voi gândi
la veșnic tânărul George Sbârcea.
Dr. Luminița CORNEA
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Foto: George Sbârcea şi Luminiţa Cornea

Bibliografie:
1. Viorel Cosma, „George Sbârcea – muzicolog, crotic muzical, compozitor, scriitor, ziarist (1914-2005)”, în vol. 100 portrete sentimentale,
Ed. Speteanu, București, 2011, p. 298-300.
2. George Sbârcea, Fabuloasa aventură a „Cavaleriei Rusticane” –
portret de epocă și compozitor, Ed. muzicală, București, 1978, 205 p.
3. George Sbârcea, Veșnic tînărul George Enescu, Ed. Muzicală,
București, 1981, 129 p.
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Trei personalități emblematice ale muzicii naționale
românești din secolul al XIX-lea evocate în
scrierile de muzicologie ale lui George Sbârcea
„Întotdeauna am simțit ca un român. Chiar și atunci când am
fost în pușcăriile românești, comandate și stăpânite de
comuniștii români, care erau înfeudați celor sovietici. Dar uite
că am scăpat nealterat și am rămas același George Sbârcea care
37
iubește frumosul, adevărul, dreptatea și propria sa patrie.”

Secolul al XIX-lea a avut, în lumea europeană, un principiu
director, cel al emancipării națiunilor și a culturilor naționale. Acest
proces se manifestă în plan social-politic, care se exprimă plenar
odată cu Revoluția de la 1848 și se încheie după Primul Război
Mondial, prin definitivarea realizării statelor naționale. El este
ilustrat îndeosebi de reprezentanții curentului romantic, care au
promovat specificul etnic prin literatură, arte plastice și muzică.
În epocă, cât privește muzica românească, se vor intersecta
unele tendințe aparent contradictorii, dar care – în final, în veacul
următor, mai cu seamă – vor duce la conturarea unei viziuni de
neconfundat în componistică și în manifestările muzicale concrete.
A existat o direcție de valorificare superioară a fondului anterior,
condimentat de elemente ale muzicii orientale, bizantine și
balcanice. Pe de altă parte, ca și în literatură, „dorul imitației”
(Mihail Kogălniceanu) temelor, a tiparelor și a reprezentărilor muzicale apusene a fost și el prezent o vreme în creații și în spectacole. În sfârșit, s-a manifestat puternic o direcție înspre legarea întrun mod intim a moștenirii folclorice cu un nivel superior și
personal de creație în creuzetul redactării lucrărilor muzicale. În
37

Cecilia Caragea, Dialog cu Claude Romano, Ed. „Dacia”, Cluj-Napoca,
2002, p. 7.
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această privință, rămân edificatoare clarificările ce se regăsesc întro amplă lucrare privitoare la dezvoltarea muzicii românești:
„Școala muzicală națională se edifică prin cumularea tuturor
tendințelor, cu condiția ca să întrunească exigențele estetice. Este
adevărat că în faza constituirii aveau prioritate partiturile cu iz
folcloric, fiind expresia nedisimulată a ethosului românesc.
Concomitent, s-au plămădit și partituri cu rezonanțe universale,
originale, fruct al fanteziei și tipologiei unei anumite individualități
stilistice”.38
Opinia a fost formulată, am spune cu un caracter profetic,
într-o conferință susținută la Ateneul Român, în data de 10
octombrie 1883, de către muzicianul Gr. Ventura: „Ne-am obișnuit
prea mult a ne considera muzicienii niște imitatori ai civilizației
occidentale, lăsând la o parte unele elemente ale dezvoltării
noastre naționale, în cari am avut sau putem avea o individualitate
proprie a noastră. [...] Dar ceia ce cred, ceia de care sunt adânc
convins, este că muzica noastră populară ne oferă un adevărat și
bogat tezaur pe care nu trebuie să-l disprețuim. Prin caracterul ei
oriental, prin tematica ei națională, muzica noastră populară
trebuie să devie baza pe care vom edifica arta muzicală română.”39
De aceea, nu întâmplător, ne-am fixat drept scop al acestui
modest studiu evidențierea activității muzicale a lui Anton Pann,
Alexandru Flechtenmacher și Ciprian Porumbescu, la care
întâlnim, mai evident sau mai voalat, cele trei orientări din epocă,
îndeosebi așa cum se reflectă ele în lucrările muzicologice ale lui
George Sbârcea.
George Sbârcea (23 martie 1914 – 27 iulie 2005) este o
personalitate fascinantă prin traseul biografic și cel al activității
culturale, care oscilează între popularitatea compozitorului de
muzică ușoară din perioada interbelică la dramaticul statut de
38

Octavian Lazăr Cosma, Hronicul muzicii românești. Volumul IV.
Romantimul (1838-1898), Ed. Muzicală, București, 1976, p. 316.
39
Ibidem, p. 315.
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deținut politic în vremea stalinismului și, în sfârșit, la cel de rafinat
și competent analist al fenomenului muzical autohton și universal.

Într-adevăr, preocupările sale de o viață (cele de pianist,
compozitor, muzician, jurnalist, traducător, istoric al muzicii,
muzicolog) au drept punct nodal fenomenul muzical. George
Sbârcea a dat dovadă de o extraordinară mobilitate intelectuală în
abordarea unor specii deosebite (musicalul, jazzul, valsul, romanța,
opereta, opera etc), iar medalioanele și monografiile consacrate
unor muzicieni precum Johann Strauss, Giacomo Puccini, Sabin
V. Drăgoi, Tiberiu Brediceanu, Haricleea Darclée, Grigoraș
Dinicu, Ciprian Porumbescu sau George Enescu rămân clasice
prin temeinicia tratării, dar și prin aleasa formă și stilul elegant. De
asemenea, un merit deosebit îl constituie integrarea creatorilor și a
creațiilor acestora într-o epocă și într-un spațiu determinate și
determinante, așa cum se întâmplă, spre exemplu, în cele trei
volume ale lucrării Orașele muzicii.
Bibliografia scrierilor sale este vastă,40 iar pentru redactarea
eseului de față am consultat, selectiv, o parte restrânsă a acesteia,
care se regăsește în notele din finalul acestuia.
40

Vezi, spre exemplu, Viorel Cosma, Muzicieni români. Compozitori și
muzicologi. Lexicon, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, București, 1970, p.
391-393; www.cbz.ro – George Sbârcea, alias Claude Romano (1914-2005)
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Fără îndoială, saltul de la muzica pur folclorică, în variantele sale rurale sau orășenești, aflate pe strunele lăutarilor de
altădată, transmise în mod empiric de la un interpret la altul și de la
o generație la alta, la muzica cultă, i se
datorează și lui Anton Pann (17971854). De altfel, într-o lucrare sintetică
consacrată zorilor muzicii culte de la noi,
Anton Pann este așezat în rândul precursorilor, alături de Ioan Căianu și
Dimitrie Cantemir: „Fără a fi
compozitori sau muzicologi în sensul
modern al noțiunii, scrierile lor,
conținând date autentice, extrem de
prețioase asupra folclorului, obiceiurilor
timpului, instrumentelor, au impulsionat
serios
începuturile
artei
sonore
autohtone”. În plus, acest scriitor, culegător de folclor literar și
muzical, editor și tipograf, cântăreț și creator de muzică religioasă
„[...] a influențat cu putere până și pe unii creatori
contemporani”.41 Dintre scrierile sale reprezentative, care vizează
domeniul muzical, menționăm: Versuri muzicești (1830), Poezii
deosebite sau cântece de lume (1831,1837), Spitalul amorului sau
cântătorul dorului (1850), Poezii populare. O șezătoare la țară
(1851), precum și două lucrări cu caracter teoretic: Bazul teoretic și
practic al muzicii bisericești sau gramatica melodică și Mica
gramatică muzicală și practică.
De o prețuire similară se bucură acest pionier al muzicii
noastre culte și în scrierile de muzicologie ale lui George Sbârcea.
Astfel, prezentând viața muzicală bucureșteană de altădată și pe
creatorii acelor vremuri, acesta afirmă că „Cel mai înzestrat dintre
ei [muzicieni - n. n.], alături de Dionisie Fotino, Macarie și Panait
Revista de Muzică Online; www.ucmr.ro – George Sbârcea – Fișă biobibliografică.
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69

Unghiurliu, este Anton Pann. Puțini se pot gândi la anii lui de
învățătură că, din exercițiile acelea de imitare a unor forme
muzicale străine, din niște stranii nazalizări și melisme orientale,
va răsare minunea unui mare artist popular, codificator al
cântecelor de lume ale Bucureștiului de la începutul veacului al
XIX-lea. El află nodul gordian al progresului literaturii și muzicii
naționale în arta poporului, a cărei frumusețe, adâncime și
originalitate desfid timpul ce trece”.42 Creațiile lui Anton Pann
pendulează între fondul creativ popular și tentația cizelării personale și de aceea „[...] e anevoie de stabilit în ce măsură a fost el
însuși unul din genialii creatori anonimi din rândurile mulțimii
fără nume, și cât anume se datorează, în tot ce a făcut, învățăturii
sale bisericești și laice”.43 Există o legătură organică, osmotică,
între Anton Pann și lumea bucureșteană și, implicit, folclorul
citadin. Astfel, „Fiindcă este artist, el șlefuiește ceea ce aude și
notează, curăță de zgură micile diamante ale minții omenești,
sporindu-le cu aportul unor noi afluenți”.44 Filonul folcloric este
extrem de puternic în muzica lui Anton Pann și acesta i-a fost în
mod continuu îndreptar în activitatea componistică, a șlefuit
bucățile muzicale auzite întâmplător și le-a dat o nouă strălucire,
căci el „S-a priceput să adapteze melodiile culese la spiritul limbii
române, fără să greșească vreodată potrivirea dintre cuvânt și
muzică”.45
Activitatea muzicală a lui Anton Pann va continua, apoi, la
Râmnicu Vâlcea, unde există actualmente și o casă memorială, și
„[...] unde el și-a căznit ochii, nopți in șir, cu notarea cântecelor de
lume ale timpului”.46 Vorbind despre viața muzicală din orașele
42
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transilvănene, George Sbârcea amintește de prezența lui la Sibiu,
unde „A petrecut o singură săptămână în vestita cetate «a
Sâghiilor», dar a fost de ajuns ca să schimbe raporturile între
public și muzica populară”,47 dar și la Brașov, unde „În cartierul
Scheiu se ridică vechea biserică Sfântu Neculai, unde a fost
cântăreț in 1828 și 1848, Anton Pann”.48
Încheiem acest sumar medalion muzical consacrat lui
Anton Pann cu o apreciere sintetică a lui George Sbârcea, care
reușește să surprindă mai cu seamă intenția, țelul pe care și le-a
fixat acest pitoresc „fin al lui Pepelea” în demersul său cultural:
„Programul literar al acestui genial trubadur și cărturar, cu
îndemnul «Cânta măi frate române pe graiul și limba ta, și lasă cele
străine ei de a și le cânta», avea să apară abia un sfert de secol mai
târziu, în «Chervoniconul și Chinoniconul» publicat la București.
Acest crez l-a mânat în întreaga sa activitate, încât viersul său
cald, glasul cu mlădieri de melopee orientală, sinceritatea cu care
interpreta și un cântecel de mahala au rămas întipărite în memoria
celor ce l-au auzit, trezind în sufletul lor dorul de frunză verde, de
lunci înflorite, de jocul voinicesc al satelor pe tăpșanele
desprimăvărate”.49
Alexandru Flechtenmacher (1823-1898) a avut un rol
însemnat în evoluția teatrului dramatic-muzical de la noi, la
progresul învățământului muzical și la cel al componisticii. Ieșean
ca origine, va face studii temeinice de
specialitate între 1837 și 1840, unde
va fi remarcat de publicul și critica de
la Viena. În țară, va contribui în mod
hotărâtor la modernizarea vieții muzicale ieşene, și, mai apoi, a celor bucureștene și craiovene. George Sbârcea
evidențiază mai cu seamă acest din
47
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urmă aspect, atunci când menționează „Ca dirijor al Teatrului
Național din Iași, a adus un suflu de aspirație spre calitate.
Dându-și seama însă de nivelul scăzut al înțelegerii artistice a
publicului, el și-a impus o frână, căutând să-și utilizeze talentul și
cunoștințele în vederea unei treptate culturalizări muzicale”.50 La
fel
a
procedat
la
București și la Craiova, unde a fost, adesea simultan, profesor de pian,
vioară, violoncel, dirijor de orchestră și cor, director al conservatorului.
De aceea, nu putem consemna decât puține încercări de a
crea muzică de operă, dar „Operele și dramele sale muzicale naționale, Fata de la Cozia, pe un libret după Dimitrie Bolintneanu,
Zavera lui Tudor, pe textul lui Mihail Pascaly, Răzvan și Vidra de
Bogdan Petriceicu-Hasdeu vădesc, pe lângă talent, gust și
judecată, făcând parte din adevăratele începuturi ale muzicii lirice
românești”.51 În schimb, a scris muzica pe numeroase librete de
teatru comic și vodeviluri ale lui Vasile Alecsandri (Piatra din
casă - 1847; O nuntă țărănească în Moldova - 1848; Scara mâței 1850; Cucoana Chirița - 1850; Iașii în carnaval - 1851; Arvinte și
Pepelea - 1869; Iorgu de la Sadagura - 1871; Chirița în provincie 1871), ale lui Matei Millo (Baba Hârca - 1848) etc.52
Alexandru Flechtenmacher a fost și un artist militant; el a
compus muzică patriotică, marșuri, imnuri, mai ales în perioada
pașoptistă și în cea a Unirii Principatelor Române (Marșul voluntarilor, Cântul Unirii, Adio Moldovei, Imnul pentru domnitorul
Cuza etc).
În multe din realizările sale muzicale se întrevăd corespondențe și ecouri folclorice, „Un folclor preluat, deocamdată, în mare
parte de la lăutari, dar oricum de factură națională, ceea ce a fost
o adevărată noutate în muzica de teatru a acelei perioade,
50
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dominate de gustul francez și german”.53 Creațiile sale muzicale nu
aduceau „[...] prea multe inovații de concepție și limbaj, dar
dovedeau - în pofida ecourilor de romanță sau de muzică valsată invenție melodică, profesionalism, sclipiri ce se detașau pe
neașteptate din întreg [...] Deși nu izbutise să cunoască adevăratul
folclor, principiile și mijloacele investigării lui nefiind încă
lămurite, se gândea la obligația artiștilor de a restitui poporului
ceea ce îi aparținea, adică muzica lui”.54
Locul și rolul lui Alexandru Flechtenmacher în istoria muzicii românești sunt surprinse extrem de plastic și concis, în aceeași
lucrare, de către muzicologul George Sbârcea: „El e socotit, pe
bună dreptate, un precursor și primul compozitor român stăpân pe
o tehnică de creație și având un orizont artistic în consonanță cu
secolul. [...] Temeiurile de orientare teoretică a artei lui își aveau
rădăcinile bine înfipte în prefacerile ce se anunțau în lumea
românească”.55
Existența pământească a lui
Ciprian Porumbescu (1853-1883) a
fost una meteorică, dar creația sa
muzicală e perenă și ea ilustrează
efortul ridicării folclorului la nivelul
artei majore. Prin aceasta îl putem
considera, fără îndoială, un precursor
al lui George Enescu și a atâtor altor
muzicieni români din secolul al XXlea. În cazul său se manifestă o a treia
tendință, cea de forjare a artei majore,
în principal pe fundamentul structurilor folclorice. Rămâne definitoriu, în
această privință, răspunsul dat de
Ciprian Porumbescu unui critic
53
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muzical, în luna februarie a anului 1882, după succesul fulminant
al operetei Crai nou la Brașov. Căutând filiații, respectivul
comentator îi amintea pe Offenbach, Strauss și Suppé, pe care
compozitorul nostru i-ar fi studiat profund: „Dacă este vorba de
vreun componist pe care l-am studiat și-l studiez cu multă diligentă
[= sârguință, n. n.], atunci îmi permit a spune că acest componist e
însuși poporul român, care stă peste Offenbach, Suppé și alții”.56
Ciprian Porumbescu a fost un „Talent precoce [...] format
în perioada trezirii conștiinței naționale a românilor și a
frământărilor pentru afirmarea drepturilor lor naționale. Lupta pe
tărâm social a fost strâns legată în activitatea sa de lupta pentru
promovarea muzicii românești și a creației muzicale originale.
Legătura cu muzica populară a fost determinantă în formarea sa
profesională”.57
În anul 1984, George Sbârcea a publicat o monografie
consacrată lui Ciprian Porumbescu destinată marelui public, fără
pretenții ale unor exigente științifice deosebite, dar care i-a prilejuit
o caldă evocare a muzicianului bucovinean, născut la 2 octombrie
1853, în satul Sipote și inițiat în tainele muzicii în comuna Stupca,
de profesorul și compozitorul Carol Miculi, care l-a inițiat în
studiul viorii. Acolo a fost fascinat de producțiile folclorice, iar
„Ciprian se afunda de câte ori putea prin bordeiele de la marginea
satului, ca să asculte cântecele lăutarilor”.58
Lucrarea debutează cu un portret extrem de plastic al
artistului, în momentul în care s-a remarcat drept un interpret
emblematic al aspirațiilor neamului, atunci când a fost organizată
marea adunare populară din 15 august 1871, consacrată, la Putna,
Domnului cel Mare și Sfânt, Ștefan: „La marginea pădurii, un
56
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tânăr înalt și mlădios, cu obrajii îmbujorați de entuziasm sub
hățișul carlionților castanii, asculta cu nemaipomenită încordare.
Pe chipul lui alungit se iviseră petele trandafirii ale emoției. Avea
ochi visători și surâdea parcă unui gând al său”. Atunci Ciprian
Porumbescu a luat o vioară din mână unui lăutar și a cântat celor
prezenți: „Glasul viorii lui se revarsă asupra mulțimii și aprindea
bucuria în ochii tuturor. Cânta cu atâta înflăcărare, încât lăutarii
rămaseră uimiți și ei de iscusința tânărului”. A fost, poate, momentul în care s-a manifestat pregnant latura definitorie a personalității lui Ciprian Porumbescu, cea de artist angajat, responsabil
prin muzica sa pentru îndrumarea conștiințelor contemporanilor săi
întru promovarea idealurilor naționale. La final, ca într-o apoteoză
a legăturii dintre generații, el se adresa preotului Iraclie, „[...] unui
bărbat în anteriu preoțesc, care îl strângea cu putere la pieptul
său: «– Tată, acum pot să mor, căci am cântat la întreaga
Dacie!»”59 Deja, gimnazistul de la Suceava se înscria în mișcarea,
mai largă, de redeșteptare națională din Bucovina, întrucât, până în
anul 1873, a organizat concerte, a condus formații corale, a redactat
primele sale opere, cu un entuziasm desăvârșit.
Dorința lui Ciprian Porumbescu de a-și continua studiile în
renumitul, pe atunci, centru muzical care era Viena nu se împlinește, momentan. Va urma, așadar, Seminarul Teologic de la Cernăuți,
din toamna anului 1874, unde întâlnirea cu profesorul de
contrapunct și armonie Isidor Vorobchievici va fi determinantă
pentru viitoarea sa carieră muzicală. Tot aici, va deveni sufletul
Societății culturale „Arboroasa”, al cărei imn (Cântec de mai) îl și
compune; organizează ansamblul coral al societății, creează un
cvartet coral al acesteia, ține conferințe cu caracter patriotic.
Devine, astfel, suspect în ochii autorităților austro-ungare, iar
detenția de trei luni îi va grăbi sfârșitul prematur.
Totuși, în toamna anului 1879, Ciprian Porumbescu devine
student al Universității vieneze, iar acolo se va manifesta plenar în
cadrul Societății culturale „România jună”. George Sbârcea face
59
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câteva pertinente precizări în legătură cu acest moment al carierei
sale: „Ciprian Porumbescu a compus și primul imn al «României
june», cu textul lui Andrei Bârseanu, intitulat Imnul Unirii. El avea
să se răspândească fulgerător în țara liberă, ca și printre românii
din provinciile înstrăinate”. Despre această melodie, poate nici
compozitorul nu a bănuit că „[...] se va transforma în curând întrun fel de lozincă muzicală a unirii tuturor românilor într-o singură
țară”.60 Este vorba, evident, de compoziția Pe-al nostru steag,
melodie cu mari reverberații de-a lungul timpului în lumea românească.
Însă, tot la Viena, Ciprian Porumbescu editează o „Carmina Burana” românească, în anul 1880. Lucrarea se intitulează
„Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români, compuse
și dedicate Junimei academice române de Ciprian Golombiovschi-Porumbescu”. Aici au fost incluse și cântece de petrecere
(Hai să ciocnim!, Frați, la masa-ntinsă etc), dar și cântece
patriotice (Cântecul gintei latine, Inimă de român etc). Dintre ele
se detașează Cântecul tricolorului, despre care George Sbârcea
afirma că ale sale „[...] muzică și versuri păreau tăiate din același
bloc de stâncă, iar notele purtau în ele înțelesuri mai adânci”.61
Acești ultimi ani ai creației sunt caracterizați de o neobișnuită febrilitate, pentru că Ciprian Porumbescu avea presentimentul morții apropiate: „Îl stăpânea simțământul ciudat că trebuie
sa se grăbească, de asta era de o hărnicie uimitoare. Dirija
concerte corale, organiza întruniri, serate și baluri studențești,
sărea în ajutorul compatrioților abia sosiți din țară. În toiul
acestor preocupări a compus el, în 1880, celebra sa Baladă pentru
vioară și pian, cunoscută azi în lumea întreagă. Este o umbră de
tristețe în această compoziție, izvorâtă din dorul de casă, care îl
mistuia neîntrerupt pe tânărul muzician pripășit în capitala
monarhiei austro-ungare”.62
60
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Apogeul, încununarea muncii creatoare a lui Ciprian
Porumbescu a reprezentat-o alcătuirea, reprezentarea și triumful
operetei Crai nou. În atmosfera plină de emulație creatoare a
Brașovului, pe lângă activitatea de rutină, ca profesor de gimnaziu
și conducător de cor bisericesc, el și-a petrecut nopțile însăilând
„[...] o muzică simplă și plăcută, plină de aerul luncilor și
pădurilor, de buna dispoziție a petrecerilor populare, de veselia
horelor sătești și duioșia doinei”.63 În această ultimă lucrare
majoră, compozitorul a dezvoltat „[...] muzica pe subiectul
romantic al unui basm, întemeiat pe credința populară că la ivirea
Lunii noi - Crai Nou - dorințele tinerilor care se iubesc sunt
împlinite”. Mai mult decât oricând, Ciprian Porumbescu „[...] era
hotărât să-și tălmăcească în Crai nou veselia tinerească,
seninătatea melancolică, tandrețea și sensibilitatea, odată cu
încrederea în frumusețea cântecului popular”.64 Dorea să cânte
toate aceste atribute ale tinereții, de care el a mai avut atât de puțin
timp parte...
Desigur, cei care au pus temeliile edificiului muzical
românesc cult sunt cu mult mai numeroși, iar fundamentele sale ar
rămâne de neconceput fără contribuția altor muzicieni precum
Eduard Caudella, George Dima, Constantin Dumitrescu, Gavriil
Musicescu, Grigoraș Dinicu etc. Selecția și comentariile noastre
și-au impus anumiți parametri și anumite limite și, de aceea, prin
forța lucrurilor, am oferit o imagine parțială și personală asupra
fenomenului incipient al muzicii culte românești aflate în zorii
constituirii și, mai apoi, în momentele prime ale afirmării sale, pe
parcursul secolului al XIX-lea.
Studiul de față se constituie, însă, și într-un prinos de
recunoștință pentru acest vlăstar al meleagurilor toplițene, George
Sbârcea, care, cu har și daruire s-a aplecat asupra muzicii
neamului, lăsându-ne pagini memorabile despre înainte-mergătorii
noștri pe inefabila cale a creației muzicale.
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George Sbârcea, o personalitate plurivalentă
Compozitor, jurnalist, traducător, critic muzical… A excelat în toate. A lăsat peste timp cântece nemuritoare și a scris într-un
stil inconfundabil, atât critică muzicală, cât și romane și articole de
presă. Un om de mare cultură și cuprindere intelectuală, dublat de
un patriot ardent și militant. În anii de cumpănă ai existenței României, a lucrat în slujba țării și a colaborat cu serviciile secrete ale
Armatei Regale. Mai târziu a suferit prigoana regimului comunist,
dar ulterior a fost reabilitat și a putut să-și continue cariera
publicistică.
A scrie azi despre George Sbârcea un studiu integrator, care
să reușească să contureze pe deplin această personalitate deosebit
de complexă care a excelat în mai multe domenii, reprezintă în
opinia mea, un demers curajos nu numai ca timp necesar și ca
domenii de studiat și analizat, dar și ca modalitate de a încerca să
înțelegi pe deplin ce anume l-a animat și motivat să facă tot ceea ce
a făcut în viață, domnia sa lucrând până aproape în ultimul său an
de existență. La final, cel care s-ar încumeta să facă aceasta s-ar
putea să constate că de fapt demersul său ar putea fi unul lacunar,
deci lipsit de finalitate. De aceea consider că a scrie despre George
Sbârcea reprezintă o permanentă provocare pentru oricine.
De vorbă cu rudele din Sibiu și din Cluj ale maestrului
Sbârcea
A fost un jurnalist incisiv și incomod, dar de mare succes în
epocă. A realizat interviuri cu Mussolini și Hitler, fapt care i-a adus
notorietate și atenția presei internaționale. A petrecut doi ani în
Tibet fiind invitat de Dalai Lama. Pe parcursul vieții sale – una de
roman, am putea spune – a scris și tradus 83 de cărți și a compus
piese nemuritoare, dintre care unele chiar și în limba maghiară,
precum cunoscuta „A Donáth úti orgonák” („Florile de liliac de pe
drumul Donáth”).
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Compozitor de mare succes național și internațional,
George Sbârcea – cunoscut și sub numele Claude Romano –
rămâne peste timp, în memoria afectivă a oricărui meloman care
iubește romanțele, prin celebrele sale melodii „Ionel, Ionelule”,
„De ce ai plecat?”, sau „Un tangou de adio”.
În spiritul acelei epoci, un caracter puternic ca George
Sbârcea – pe deasupra și fiu de colonel al Armatei Române – nu
putea să nu fie și patriot. Așa că, „puțin” spionaj în favoarea Secției
a II-a a Armatei Regale, au dat un plus de „culoare” vieții
maestrului. Dar și de tumult. A fost arestat de câteva ori. Prima
dată de contrainformațiile maghiare, în timp ce încerca să intre în
Clujul ocupat, iar mai târziu de Siguranța statului, apoi și de
Securitatea română.
Întâmplarea a făcut ca în urmă cu mai bine de 30 de ani, să
fiu la un pas de a-l cunoaște pe George Sbârcea. Eram prieten cu o
strănepoată a domniei sale din Toplița Română, locul unde ilustrul
maestru își petrecea uneori vacanțele, același loc în care mi-am
petrecut și eu câțiva ani ai copilăriei și adolescenței. La vremea
aceea, știam însă foarte puține despre acest om plurivalent, care a
excelat în atâtea domenii și care, în opinia mea – și nu sunt câtuși
de puțin patetic – a fost atins de aripa geniului. Mărturisesc însă că
la vremea aceea nu maestrul era obiectul interesului meu... ci
strănepoata maestrului.
Viața maestrului Sbârcea – un adevărat roman încă nescris
– mă intriga însă din ce în ce mai mult, pe măsura ce începusem să
cunosc mai multe amănunte referitoarela la personalitatea, viața și
opera sa. Dar nu suficiente.
În decembrie 2004, am realizat pentru cotidianul „Zi de Zi”
din Târgu Mureș, un material despre compozitorul George Sbârcea
și promovarea tangoului argentinian pe meleagurile românești. Am
reușit atunci să stau de vorba cu sora sa, doamna Margareta Stoica
din Sibiu și cu nepotul său, Petre Sbârcea, prof. univ. la Cluj.
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Două dintre volumele sale cu scurte dedicații și pe care maestrul, aflat
în vizită la Târgu Mureș în 1994, le-a donat Bibliotecii Județene Mureș

M-au asigurat că întâlnirea cu maestrul este posibilă, că o
vor media și că maestrul se va bucura, însă pe moment, fiind ușor
bolnav, o vom amâna pentru anul următor. Din păcate însă... „omul
propune, iar Dumnezeu dispune”.
Pe 27 iulie 2005, maestrul George Sbârcea a plecat la cele
veșnice. Cu puțin timp în urmă împlinise 91 de ani.
Un an mai târziu – extraordinară coincidență! – Tot la 91
de ani împliniți, pleca la cele veșnice prietenul său de-o viață,
cântărețul Gică Petrescu.
Cu siguranță că George Sbârcea a dus cu el, dincolo, multe
amintiri și multe taine care ar fi meritat probabil consemnate.
Pe lângă cărțile scrise de George Sbârcea, au rămas însă și
arhivele Securității și... zelul unui cercetător, Vasile Valentin,
grație căruia am putut reconstitui o parte din acțiunile maestrului.
Cu umor amar, am putea spune că cel puțin în cazul maestrului
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Sbârcea, dintr-un anume punct de vedere, arhivele Securității s-au
dovedit a fi utile.
„Rebelul” George Sbârcea... și compozițiile sale
Fiul medicului Constantin Sbârcea, colonel în rezervă al
Armatei Române, George Sbârcea s-a născut pe data de 23 martie
1914, la Toplița Română. La 9 ani a rămas orfan de tată alături de
încă doi fraţi și o soră. Studiile le-a început la Toplița, le-a
continuat la Reghin și le-a încununat cu o diplomă în drept, la Cluj.
Nu s-a simțit câtuși de puțin atras de domeniul juridic, cochetând
însă cu muzica și dovedind în acest domeniu certe abilități
componistice, dar și calități de pianist de mare perspectivă.
Fire romantică, dar și rebelă, George Sbârcea și-a alcătuit o
orchestră cu care, în tinerețe, cânta în localurile din Cluj, Satu
Mare, Sibiu, Timișoara... A fost picătura care a umplut paharul.
Mama, dar și familia sa nu agreau ideea ca un tânăr de perspectivă,
cu studii juridice finalizate, să fie „muzicant” care cântă în localuri.
Pe deasupra era și nepot de Patriarh. George Sbârcea a perseverat
însă în gesturile sale de frondă față de familie.
Primele nemulțumiri ale familiei au fost generate de
căsătoria sa. Abia împlinise 21 de ani când s-a căsătorit, iar soția,
Ana Bodo, fiica unui croitor, era maghiară. Într-o epocă marcată de
puternice resentimente, căsătoria respectivă părea mai degrabă o
sfidare a unor canoane familiale nescrise. Acolo unde a existat și
există dragoste, barierele etnice sau de alta natură, rareori contează.
Drept urmare, Sbârcea nu a ținut seama de canoane. Era preocupat
de muzică în cel mai înalt grad, iar succesul nu a întârziat să apară.
George Sbârcea, alias Claude Romano, a îmbinat în creația sa
tangoul cu tematica romanței. Tangoul, romanța și alte forme
dansante, au prins la public pentru că s-au născut din sentimente
adevărate. George Sbârcea, Ion Vasilescu, Gherase Dendrino, Eli
Roman, Ionel Fernic și alții au fost compozitori de nivel european
care prin creația lor și-au pus amprenta artistică în mod definitiv,
asupra unei epoci. Cristian Vasile, Viorica Vrioni, Jean Moscopol,
Titi Botez, Dorel Livianu, Gica Petrescu... erau cântăreţii care
făceau vânzări colosale cu discurile lor, iar la vremea aceea,
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muzica românească era căutată și în străinătate. Cei amintiți
anterior, au plecat de mult timp la cele veșnice, dar creațiile și
interpretările lor au rămas în arhivele radio... și în memoria unora
dintre noi, fiind ascultate și azi cu nostalgie. Auzindu-le, parfumul
discret al unei epoci apuse, ți se insinuează treptat în suflet. Totul
pe ritmul inconfundabilului tango.
George Sbârcea, jurnalist... și frontierist arestat la Cluj
Inteligență nativă, spirit căutător și plurivalent, George
Sbârcea avea un verb percutant și caustic. Concomitent cu cronicile
muzicale pe care le scria în cel mai ales stil, îndeosebi între anii
1940-1944, publica însă și articole cu caracter literar, dar și articole
politice antisovietice, iar ziare precum „Rampa”, „Porunca vremii”,
„Viața”, „Neamul românesc” sau „Curentul”, se întreceau să-l
publice.
Era deja cunoscut, mai ales, e drept, pentru muzica sa, dar
era un nume care dădea bine pe pagina întâi a oricărui ziar. Gloriei
de compozitor i se adăuga acum și aceea de jurnalist, fapt care nu-i
displăcea tânărului Sbârcea a cărui stea urca pe firmamentul
muzicii românești, concomitent cu gloria jurnalistică.
Dictatul de la Viena din 1940, l-a determinat să-și mute
familia la București. La Cluj, va rămâne însă mama sa, care a
refuzat să se mute. Ajuns în capitală George Sbârcea a fost încadrat
la Ministerul Propagandei, Secția Secretariat, cu misiunea de a ține
legătura telefonic cu redacțiile ziarelor, dar la scurt timp a fost
cooptat în Direcția Presei Străine. Cunoștea mai multe limbi
străine, iar sarcina sa era aceea de a intra în legătură cu ziariștii
străini acreditați în România. Nu era numai o muncă de
reprezentare, trebuie să recunoaștem. Sarcina sa era în primul rând
una de informare, iar ziariștii, se dovedesc în foarte multe ocazii
niște surse de informare de mâna întâi. Cert este faptul că tânărul
Sbârcea își făcea munca foarte bine, de vreme ce pleca mult în
străinătate, ocazie cu care a și realizat interviurile cu Mussolini, iar
ulterior cu Hitler. În iunie 1944, mama sa, rămasă la Cluj, a fost
grav rănită într-un bombardament, iar tânărul George Sbârcea nu a
mai aşteptat aprobarea organelor maghiare de frontieră pentru a
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trece granița, aprobare pe care dealtfel o ceruse anterior. S-a
deghizat în mecanic de locomotivă și a trecut frontiera clandestin...

Câteva dintre volumele maestrului George Sbârcea aflate în custodia
Bibliotecii Județene Mureș

Arestat... și apoi schimbat pe dealul Feleacului
La scurt timp după ce, deghizat în mecanic de locomotivă a
traversat frontiera impusă prin Dictatul de la Viena, George
Sbârcea a fost arestat de organele maghiare de contraspionaj.
După zece zile petrecute într-o închisoare din Cluj, a fost
înapoiat românilor, pe dealul Feleacului, la schimb cu un maghiar,
ofițer de informații, deconspirat și arestat pe teritoriul României.
Intervenția părții române pe lângă partea maghiară, s-a făcut la nivel înalt, cel mai probabil la sugestia Secției a II-a din Marele Stat Major al Armatei Române, cu care Sbârcea deja colabora,
fiind probabil recrutat de organele de informații românești, la
momentul în care începuse să lucreze la Direcția Presei Străine. De
vreme ce se intervenise pentru Sbârcea, este evident faptul că el,
prin poziția, dar și prin prestația sa, avea o valoare deosebită ca
sursă.
Se mișca într-o altă lume, avea un farmec personal aparte,
era cunoscut și știa să se facă plăcut, dar în aceeași măsură util, și
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dispunea totodată de capacitatea de a se insinua discret în medii din
care se puteau obține informații importante și valoroase. De la
Secția a II-a, a fost detașat, tot cu sarcini informative, la Centrul de
Control Militar nr. 3 din Cluj, fiind în legătura locotenentcolonelului Ion Almăjan. În același timp însă, în 1946, a intrat în
atenția Siguranței române pentru legăturile pe care le întreţinea cu
consulul englez la Cluj, James Hartley. Avusese oare sarcina de la
Secția a II-a să-l contacteze pe consul sau făcuse acest lucru din
proprie inițiativă? Este greu de spus, dar în schimb este cert faptul
că Siguranța română nu cunoștea activitatea informativă a lui
Sbârcea în favoarea Secției a II-a armatei, întrucât aceasta din urmă
nu avea interesul de a-și deconspira agenții și cu atât mai puțin
misiunile. Pe de altă parte, atunci, la fel ca și acum, exista și o
oarecare concurență între serviciile de informații.
„Criminalul de război” George Sbârcea, arestat și la
Petelea-Mureș
După 23 august 1944, George Sbârcea, a colaborat
sporadic, dar sub pseudonim, la ziarul „Drapelul”. Era din ce în ce
mai preocupat de viitor și mai ales de cel al familiei sale. Prin
sentința numărul 5 din 1946, Sbârcea a fost condamnat pentru
crime de război, la 15 ani detenție grea. I se imputa faptul că făcuse
jurnalism la „Curentul” lui Pamfil Șeicaru, că scrisese articole
antisovietice, dar mai ales că el colaborase cu organele informative
ale regimului Antonescu. S-a ascuns un timp la Petelea, în județul
Mureș, localitate unde avea niște rude, dar câteva luni mai târziu, în
1947, a fost arestat în urma unui denunț. În cursul aceluiași an
1947, a fost achitat și eliberat, dar la foarte scurt timp, a fost din
nou arestat. Câteva săptămâni mai târziu – în mod cu totul
inexplicabil – a fost însă din nou pus în libertate. Pe parcursul
anilor următori, George Sbârcea a fost în permanență hărțuit de
organele represive ale statului comunist. În ianuarie și decembrie
1949, dar și în vara anului 1959, Securitatea română l-a anchetat
dovedind un interes deosebit pentru activitatea depusă de el pe linie
de informații, dar mai ales de legăturile sale cu fostul consul
Hartley.
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Celebrul compozitor și pianist
american Duke Elington (18991974), fotografie din colecția
personală a maestrului George
Sbârcea

Compozitorul finlandez Jean
Sibelius (1865-1957), pe care
George Sbârcea l-a cunoscut în
1941 (fotografie din colecția
personală)

„Duios”, sursele „Toni” și „Ștefănescu” îl turnau...
Cu ordinul MAI, nr. 113/ 357271 din 9 iunie 1952, Direcția
Generală a Securității Statului i-a deschis lui George Sbârcea dosar
de urmărire informativă pentru a documenta „activitatea și
legăturile sale” cu „elementele dușmănoase.”
Pe data de 22 iunie 1952, dosarul a fost însă închis, dar asta
nu a însemnat că George Sbârcea a scăpat de „ochiul vigilent” al
organelor represive române. Dimpotrivă, câțiva ani mai târziu i se
vor deschide alte dosare fără însă a se putea defini în mod clar,
obiectul vinovăției sale. În 1968, după 24 de ani de interdicție, a
primit însă acceptul autorităților române de a participa la diverse
festivaluri și reuniuni cu caracter internațional. Tot în 1968, pe
fondul „dezghețului” politic inițiat de conducerea comunistă de la
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București, Sbârcea a fost decorat de statul francez cu Legiunea de
onoare.
În 1979, când una dintre cele două fiice ale sale era cu el, în
Austria, aceasta a profitat de ocazia ivită și a rămas la Viena. S-a
întors în țară fără ea, iar acest fapt, ulterior, i-a fost deseori imputat.
Mult mai târziu, și cea de-a două fiică va reuși să plece și apoi să
rămână în străinătate. Plecarea celor două fiice, și rămânerea lor în
străinătate, îi va cauza o mare supărare, acestui fapt adăugându-i-se
ulterior și moartea soției sale. S-a recăsătorit, iar acest fapt îi va
aduce însă reproșuri dure din partea celor două fete care au refuzat
să mai comunice cu el.
În intervalul de timp 1966-1979, George Sbarcea a făcut
obiectul interesului Securității române, dar la modul cât se poate de
discret. Sursele „Toni” și „Ștefănescu”, plasate în imediata sa
apropiere, se vor dovedi deosebit de active în acest sens. Maestrul a
continuat să muncească, munca devenindu-i de fapt un fel de
refugiu spiritual.
Prof. Nicolae BALINT, publicist
Bibliografie:
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Din creația lui George Sbârcea:
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Creangă, București, 1984
14. Idem, Orașele muzicii, Ed. Ion Creangă, București, 1988
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Valori nepieritoare ale culturii şi artei harghitene
Pământul românesc dăruit de Dumnezeu cu cele mai alese
frumuseţi şi taine ale Universului a constituit de-a lungul vremii şi
un izvor fertil al nepreţuitelor valori umane, care au îmbogăţit şi diversificat coloana fără de sfârşit a idealurilor spirituale ale omenirii.
Lumea contemporană manifestă un interes deosebit faţă de
păstrarea şi perpetuarea acestor diademe spirituale. În acest context
se înscrie şi simpozionul George Sbârcea sau armonia tradusă în
note găzduit de impunătoarea instituţie culturală topliţeană, Biblioteca Municipală George Sbârcea.
Se cuvine să amintim din incipit viziunea faţă de înaintaşi a
oamenilor de spirit şi chiar a comunităţii topliţene de a înscrie în
sfera nemuririi a cunoscutei personalităţi, omagiate astăzi, prin
solicitarea din anul 2009 făcută Instituţiei Prefecturii Judeţene de a
da numele acestui laborator neobosit de şlefuire prin lectură a minţii umane, Biblioteca Municipală George Sbârcea. În Argumentul
acestei doleanţe se menţiona: Ţinând cont de vasta personalitate a
lui George Sbârcea, de originea sa topliţeană şi de voinţa exprimată de locuitorii municipiului propunem adoptarea numelui
George Sbârcea pentru Biblioteca Municipală Topliţa.
Merită să subliniem faptul că, atunci când s-a analizat documentaţia forurilor din Topliţa, o parte din membrii comisiei judeţene au fredonat cunoscutele creaţii muzicale Cluj, oraş frumos /
Szép város Kolozsvár şi nemuritorul hit Ionel, Ionelule, iar careva
dintre cei prezenţi a amintit pseudonimul literar-artistic al autorului, Claude Romano. Pe toţi, cei de faţă, ne-a încântat atmosfera
creată, iar aprobarea a fost dată în unanimitate.
Alegerea denumirii mentorului a fost de bun augur, ceea ce
demonstrează voinţa unanimă a comunităţii topliţene de a-şi cinsti
cum se cuvinte înaintaşii pentru nepieritoarele valori create ce-i
înscriu în constelaţia spirituală a umanităţii.
89

Este cunoscută obârşia topliţeană, şcolile din Topliţa şi
Reghin unde a învăţat şi continuarea studiilor superioare în mult
îndrăgita urbe, Cluj-Napoca. Eruditul George Sbârcea, poliglotul şi
multiculturalistul, avea să se impună în viaţa-i zbuciumată într-o
diversitate de domenii ale spiritualităţii româneşti.
Ca pianist, compozitor, scriitor, publicist, istoric şi critic
muzical, prin nebănuitul său talent s-a impus în faţa contemporanilor ca una din cele mai autentice personalităţi ale culturii şi
artei muzicale româneşti. Subliniem aceste mirifice virtuţi cu
câteva elogioase aprecieri din partea specialiştilor din ţara noastră.
În perioada interbelică, afirmă una dintre personalităţi: muzica
românească era căutată şi în străinătate (Cristian Vasile, Titi
Botez, Gică Petrescu, Claude Romano) la care adăuga ascultând
parfumul discret al unei epoci apuse, trebuie să fii lipsit de suflet
să nu pricepi farmecul ritmurilor şi să nu fii pătruns de poezia
versurilor.
Deşi cocheta la început cu romanţa, George Sbârcea se
apropie tot mai mult de sensibila muzică uşoară, dar mai ales de
lumea tangourilor a căror componistică melodioasă s-a bucurat de
preţuirea actanţilor, acestea fiind, în epocă, de mare succes şi
recunoscute prin valoroasele premii acordate compozitorului.
În lucrarea sa Două milenii de muzică pe pământul României, la capitolul Personalitatea muzicii româneşti contemporane recunoscutul muzicolog Viorel Cosma, scriind despre
diversificarea formelor muzicale în contextul unei arte româneşti
autentice, aminteşte numele maestrului George Sbârcea, reliefând
faptul că Nu puţini compozitori şi-a făcut ucenicia în sânul
„laboratorului popular” un veritabil curent folcloric revitalizând
creaţia cultă. Despre aceste trepte ale muzicii româneşti izvorâte
din folclor avea să vorbească scriitorul, istoricul şi criticul muzical
la o întâlnire de suflet cu admiratorii săi din Miercurea Ciuc. La
apariţia sa, sala arhiplină, l-a primit cu generoase ovaţii care şi-au
pus amprenta asupra stării sale de spirit.
După frumoasa întâlnire, care s-a întipărit profund în
sufletul şi inimile noastre, maestrul a declarat emoţionat niciodată
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nu mi-a fost dat să am parte de o asemenea primire. Dar, să ştiţi că
dragostea este reciprocă. Apoi, ne-am continuat drumul spre un
local cu un aspect decorativ plăcut şi cu o orchestră lăutărească
renumită. Eram într-un spaţiu retras, dar muzica se auzea bine şi
într-un mod plăcut, era doar Ziua femeii. Maestrul a fost bucuros
pentru locul ales şi cu frumosul său dar de povestitor ne-a purtat
prin variate ţări ale lumii, pe care le-a vizitat ca sol al Uniunii
Compozitorilor din România. Din noianul său de amintiri şi din
confesiunile domniei sale mi-au rămas întipărite în minte multe
poveţe din experienţa de viaţă a maestrului. A relatat, ca un
cronicar vestit, o întâmplare petrecută în Japonia cu confraţii săi de
breaslă. Invitat la o mică întâlnire a rămas uimit atunci când a intrat
în sala respectivă, deoarece, aproape în surdină, a fost întâmpinat
de acordurile frumoasei melodii „Ionel, Ionelule”. Şi-a încheiat
maestrul „A fost o seară de basm.”
Uneori, cei care ne aflăm în jurul marilor personalităţi, mai
punem câte o întrebare subtilă. Aceasta era legată de străinătate, la
care ne-a răspuns tranşant: „Mi-au plăcut peregrinările, dar n-am
rămas pe unde am fost, deoarece Carpaţii îi simt ca pe nişte fraţi,
dorul de Mureş şi frumoasa Topliţă la ce porţi ar fi bătut, Clujul şi
alte locuri minunate n-am vrut să le ştiu departe, dar nici pe
talentaţii mei păstori la a căror muzică mă-nfior...” Având darul
de a povesti cu anecdote literare ne-a captat interesul şi astfel am
petrecut o seară de neuitat.
Multe personalităţi ale culturii şi artei româneşti i-au închinat memorabile pagini pentru prodigioasa sa activitate de compozitor, dirijor, publicist, istoric şi critic muzical. Rămân înscrise în
Cartea de aur a creaţiei muzicale celebrele tangouri româneşti:
Ionel, Ionelule; Nenita; Studentina; piesele muzicale: Dar-ar
naiba-n tine, dragoste; Inimioară, inimioară; Un tangou de adio;
Anişoara; Fir-ai tu să fii de dragoste; Ţi-aduci aminte; Un cântec
pentru tine; Vioara; O melodie cu parfum de amintiri. Compoziţiile sale muzicale au răspuns gustului rafinat al publicului prin
interpretarea lor de artişti cunoscuţi, precum: Margareta Pâslaru,
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Jean Păunescu, Elena Constantinescu, Cornel Constantiniu, Angela
Ciochină şi alţii.
A ocupat funcţii importante în domeniul artistic, dar a publicat şi articole, cronici teatrale şi muzicale, interviuri, recenzii în:
Actualitatea muzicală, Gazeta ilustrată, Universul literar, Tribuna,
Cronica, Argeş, publicaţii cu puternic ecou în rândul cititorilor.
A cunoscut numeroase personalităţi politice, ale literaturii,
culturii şi artei. I s-au acordat numeroase premii pentru bogata sa
activitate artistică. A realizat culegeri de folclor din Ardeal, a
susţinut conferinţe, concerte-lecţii, referate, comunicări ştiinţifice
pe o tematică diversă, a luat interviuri şi a participat la întâlniri cu
cititorii şi iubitorii de muzică. A elaborat lucrări de muzicologie:
Note despre Sabin V. Drăgoi, Tiberiu Brediceanu în slujba muzicii
româneşti, Veşnic tânăr George Enescu, Mihail Jora. Biografia
unui compozitor român din secolul XX, Întâlniri cu muzicieni ai
secolului XX. În domeniul literaturii muzicale a publicat: Ciocârlia
fără moarte, Grigoraş Dinicu şi Bucureştiul lăutarilor de altă dată,
Viaţa romanţată a Mariei Tănase, Viaţa şi cântecele lui Gică
Petrescu ş.a. A făcut numeroase traduceri din literatura muzicală
europeană, a realizat ediţii critice şi a scris muzică pentru diferite
piese de teatru.
George Sbârcea, prin întreaga sa activitate spirituală,
rămâne una dintre nepieritoarele personalităţi ale culturii româneşti
din Ardeal.
Prof. Stelian BUSUIOC
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George Sbârcea – scriitor şi ziarist
Am răspuns cu plăcere invitaţiei, gazdelor noastre de astăzi,
care și-au propus să omagieze personalitatea lui George Sbârcea –
scriitor, gazetar, muzicolog, compozitor şi critic muzical.
Mai întâi doresc să mulţumesc acestei minunate instituţii de
cultură - Biblioteca Municipală, pentru invitaţia de a participa la
această omagiere - activitate ce face parte dintr-o paletă largă de
activităţi culturale, artistice şi ştiinţifice - generic numită – „să nu
uităm valorile neamului nostru”.
Cu acelaşi respect aduc mulţumiri drei Livia Sbârcea şi dlui
Caius Sbârcea (nepoţi ai scriitorului) care au avut bunăvoinţa să-mi
furnizeze o serie de informaţii cu privire la viaţa şi activitatea
scriitorului şi gazetarului „George Sbârcea”. Fiul medicului
Constantin Sbârcea – colonel în rezervă a armatei române, George
Sbârcea s-a născut la data de 23 martie 1914 în Topliţa – Română.
La vârsta de nouă ani rămâne orfan de tată, alături de fraţii
Constantin şi Emil şi sora Margareta. Şcoala primară a urmat-o la
Topliţa, apoi la Reghin. În anii ’30 a absolvit Facultatea de Muzică
după care a urmat Facultatea de Drept – ambele instituţii de
învăţământ superior din Cluj-Napoca oraşul natal al mamei sale,
Sbârcea Rozalia, născută MOTTA. S-a căsătorit tânăr - la 21 de ani
cu Bodor Anna din Cluj-Napoca, Anişoara, căreia îi dedică melodii
romantice. Din căsătoria cu Anişoara au rezultat două fiice –
Cristina şi Tereza – care în prezent se află în SUA. Soţia sa a murit
tânără la 42 de ani. În anul 1969, George Sbârcea, se recăsătoreşte
cu braşoveanca Marika, care deşi era mult mai tânără, i-a fost
alături până la sfârşitul vieţii – decesul înregistrându-se la 27 iulie
2005 la vârsta de 91 de ani. Familia Sbârcea are un trecut
îndelungat în localitatea noastră, fiind printre primele aşezate aici.
Bunica din partea tatălui era soră cu patriarhul Miron Cristea.
În urma dictatului de la Viena - din anul 1940, s-a mutat la
Bucureşti. Mama sa a refuzat să se mute şi a rămas la Cluj-Napoca.
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La Bucureşti a fost încadrat la Ministerul Propagandei, apoi la
Direcţia Presei Străine. Întrucât cunoştea mai multe limbi străine printre care germana, franceza, engleza, italiana, avea sarcina de a
intra în legătură cu ziariştii străini acreditaţi în România. Deşi a
absolvit şi facultatea de drept nu s-a simţit însă atras de domeniul
juridic. A început să cocheteze cu muzica, având reale calităţi de
compozitor şi de pianist. Şi-a alcătuit o orchestră, cu care cânta în
diferite localuri din Cluj, Sibiu, Satu Mare, Timişoara şi altele. Însă
mama sa şi familia din partea tatălui nu agreau ideea ca un tânăr cu
mari perspective în domeniul juridic să fi un simplu „Muzicant”
care cântă prin localuri.
Astfel pentru a nu-l supăra pe bunicul său Simion Sbârcea –
preot greco-catolic în Toplita – şi pe Patriarhul Miron Cristea care
era unchiul său – „tânărul rebel”, şi-a început cariera muzicală de
compozitor şi pianist sub pseudonimul de „Claude Romano”.
Îşi petrecea concediile la Topliţa şi la Petelea (jud. Mureş) unde a compus celebrele melodii: „Ionel, Ionelule” (dedicat unui
bun prieten de-al său din Topliţa – Hurubă Ioan, care era un client
frecvent al crâşmelor din localitate); De ce-ai plecat”; „Un tango de
adio”; „Anişoara”; „Ştia bunica ce dansa”.
În anul 1945 scrie mai multe articole cu tentă anticomunistă. Din această cauză „Tribunalul Poporului” la condamnat la 15
ani de închisoare sub pretextul că George Sbârcea era trădător.
Când a aflat că va fi condamnat s-a ascuns în comuna Petelea de
lângă Reghin. În anul 1947 a fost prins şi închis. Au urmat nouă ani
de detenţie în închisorile de la Jilava, Aiud şi Gherla. La presiunile
guvernelor accidentelor, a fost eliberat în anul 1956.
De-a lungul timpului a primit mai multe decoraţii, printre
care amintim „Legiunea de Onoare Franceză”, ce i-a fost înmânată
personal de Charles de Gaulle în anul 1938 – şi care este cea mai
înaltă distincţie din Franţa. În anul 1942, primeşte titlul de
„Comandor al Ordinului „Leul Finlandez”, fiind singurul român
care a primit această distincţie.
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George Sbârcea a locuit 2 ani în Tibet, unde a învăţat yoga,
iar profesorul lui, care între timp i-a devenit prieten, nu a fost altul
decât Dalai Lama.
A scris nenumărate şlagăre, care cu timpul s-au dovedit
nemuritoare. Cu cântecele lui a cutreierat toată lumea, astfel l-a
cunoscut şi s-a împrietenit cu Louis Armstrong. Sunt sigur că dl
Vasile Gotea – va evoca pe larg activitatea lui George Sbârcea ca,
compozitor şi muzicolog – de aceea în cele ce urmează – cu
îngăduinţa dvs. mă voi referi la scriitorul, traducătorul şi ziaristul
George Sbârcea.
George Sbârcea – a scris şi a tradus mult. La Editura
Muzicală au apărut următoarele lucrări:
1) Giacomo Puccini, Viaţa şi Opera ed. I (1951), ed. A II-a
revăzută şi adăugată (1966).
2) Rossini sau Triumful Operei Bufe două ediţii, 1960 şi
1967.
3) Darclee – în colaborare cu I. Hartulari Darclee, ed. I
(1961) pentru care a primit premiul „Ciprian Porumbescu”. Ed. A
II-a pentru care a primit premiul „Ciprian Porumbescu” în 1962. În
limba maghiară traducere de Bekesi Agnes – 1962 a fost tradusă şi
în limba germană.
4) Muza veselă – anecdote, aforisme şi instantanee
muzicale – apărută în trei ediţii 1962, 1969, 1972.
5) În anul 1963 – scoate o carte senzaţională – Johann
Strauss şi Imperiul Sferic al Valsului.
6) Dimitrie Popovici – „Cântecul Pribeag” – 1965
7) Tiberiu Bredicianu în Slujba Muzicii româneşti, 1967
8) Mihail Jora – Biografia unui compozitor român din
secolul XX, apărută în 1969, pentru care a primit premiul Uniunii
Compozitorilor din RSR – 1969
9) Ciocîrlia fără moarte – apăruta în 1970 – cu o descriere
senzaţională despre Grigoraş Dinicu şi Bucureştiul Lăutarilor de
Altădată
10) Oraşele muzicii, seria I-a 1971, şi apoi seria a II-a la
Editura Ion Creangă – Bucureşti 1988.
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11) Memoriile lui Hector Berlioz – Descrie călătoriile sale
în Italia, Germania, Rusia şi Anglia în anii 1803-1865.
Studiu introductiv, note şi traducere din limba franceză, ed.
I (1962) şi ed. A II-a (1964)
12) Scurtă cronică a Anei Magdalena Bach – Introducere,
note şi traducere din limba limba germană, 1965
13) Stradivari – Roman de Szanto Gyorgy, prefaţa şi
traducerea din limba maghiară 1971.
Iată doar câteva din lucrările şi traducerile lui George
Sbârcea.
Vă mărturisesc că eu am citit doar două dintre cele
amintite, fapt pentru care voi vorbi doar despre aceste două – apoi
voi prezenta activitatea jurnalistică a lui George Sbârcea.
George Sbârcea a călătorit mult, a fost prezent în aproape
toate marile oraşe ale Europei şi câteva din America şi a descoperit
în lumea care la înconjurat, ceea ce a râvnit. Autorul acestor
voiajuri prin oraşele lumii, a căutat în drumurile sale îndeosebi
muzica, acea artă fermecătoare, care a fost mereu o consolare
pentru sufletele însetate de frumos. Cine putea să vorbească despre
muzică ca artă mai frumos şi mai cuprinzător decât George Sbârcea
al nostru. Nefiind istoric ci doar meloman, George Sbârcea s-a
întors din aceste călătorii cu puţinul care l-a încântat şi pe care l-a
împărtăşit publicului într-un lung serial televizat, apoi sub formă de
carte, invitându-şi cititorii să pornească pe urmele lui într-un
pelerinaj plin de nobile satisfacţii. Motivat de cele prezentate în
introducere, am pornit pe urmele lui George Sbârcea într-un
pelerinaj prin oraşele muzicii.
Cartea „Oraşele muzicii” a apărut la Editura Ion Creangă
din Bucureşti în anul 1988. Este o carte extrem de valoroasă şi
unică în felul ei. Oraşele muzicii în care găsim o sumă de
informaţii privind muzica, instituţiile muzicale, compozitori,
dirijori şi mari interpreţi.
Cartea scrisă de George Sbârcea nu descrie doar aspectele
legate de muzica acestor oraşe, în ea găsim foarte bine prezentate
repere geografice şi istorice dar şi elemente de arhitectură a
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oraşelor: Veneţia, Milano, Atena, Napoli, Roma, Paris, Madrid,
Viena, Salzburg, Leipzig, Buyreth, Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca,
Praga, Budapesta, Leningrad, Moscova, New York, New Orleans –
toate apreciate ca adevărate temple ale muzicii.
Nu voi stărui asupra descrierilor la toate cele 20 de oraşe
ale lumii dar nu pot să închei această vastă referire la „Oraşele
muzicii”, fără să nu subliniez ceea ce mi s-a părut mai interesant:
În capitolul dedicat capitalei Greciei – Atena, autorul arată
că:... De-a lungul multor secole, Atena a avut preocupări de artă şi
cultură ca nici un alt oraş din lume. Viaţa cu bucuriile şi durerile ei,
se tălmăceau la Atena pe limba muzicii. Ea făcea parte, împreună
cu textilele şi vopselele dintre cele mai căutate articole.
O descriere cuprinzătoare şi fermecătoare acordând un
spaţiu însemnat – este destinată oraşului italian Napoli. Napolitanii
pretind, spune George Sbârcea – că „Muzica are puterea lui
Hercule.”
Despre Roma - acest templu al romanităţii, autorul cărţii
„Oraşele muzicii” scria... „S-au năruit marile capitale ale antichităţii, vântul le-a măcinat zidurile şi colbul mileniilor le-a îngropat
ruinele. Roma însă a rămas de-a lungul a douăzeci şi şapte de
veacuri, spre a vesti posterităţii biruinţa geniului omenesc asupra
timpului care trece. Mintea Omului a încercat să afle motivul
acestei supravieţuiri de aproape trei mii de ani. Răspunsul nu este
decât un cuvânt „Miracol” născut de poeţi. De fapt miracol pare
Roma, asediată în atâtea rânduri de barbari prădată de hoardele
coborâte din nordul continentului sau venite de pe mare, mistuită
de incendii, răvăşită de flageluri, războaie şi lupte – mai stau in
picioare zidurile străvechiului COLOSEUM, giganticul amfiteatru
clădit sub Titus şi Vespasian.
Socotesc că în aceste două fraze George Sbârcea scrie
întreaga istorie a Romei, arătând rezistenţa cetăţii ce a trecut prin
toate greutăţile istoriei.
Autorul încheie capitolul dedicat Romei într-o apreciere
sintetică adevărată şi frumoasă – citez: „Cine a văzut Roma îşi dă
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seama că o întreagă viaţă nu ajunge spre a cuprinde tot ce secole de
glorie au făurit etern în Cetatea Eternă.
Apreciem cu totul deosebit, spiritul de observaţie, priceperea şi sensibilitatea scriitorului George Sbârcea – în descrierea şi
prezentarea făcută în cartea sa Oraşele Muzicii – aceste adevărate
citadele de cultură şi civilizaţie.
Pot să afirm fără teama de a greşi că informaţiile şi
descrierile atât de clare şi frumoase nu le găsim nici într-o lucrare
sau dicţionar de muzică din ţara noastră. Această acurateţe şi
genialitate i-a aparţinut topliţeanului nostru George Sbârcea.
Viena – este descrisă în zeci de pagini – dar o descrie făcută
de George Sbârcea ne-a atras atenţia în mod deosebit – Viena,
spune George Sbârcea „îşi datorează tinereţea, cu care se mândreşte artiştilor, muzicii şi teatrelor ivite din sentimentele şi aspiraţiile
populare. Strauss! „E plină şi azi Viena de valurile lui, de amintirea
lui” – în doar câteva cuvinte autorul scoate în evidenţă aprecierea
de care s-a bucurat acest mare muzician – Johan Strauss – regele
valsului”.
Paris – o adevărată descriere culturală şi arhitectonică.
Citez doar două fraze – fraze extrem de semnificative.
Parisul are o deviză gravată în inima francezilor. „De la
muzique avant toute chose”. Aşadar muzica înaintea oricărui alt
lucru, deoarece aşa cum a scris Alfred de Musset „muzica ne
susţine şi ne dă un ţel pentru care merită să trăieşti. Te scalzi în
atmosfera ei pură ca acea a apelor reci de munte, la mari altitudini.
Catedrala Notre Dame construită în Ile de la Cite, este
leagănul Parisului, catedrala aceasta veche de peste 1000 de ani e o
feerie arhitectonică, ivită parcă din bagheta unui vraci. La orga
acestei impunătoare catedrale au cântat în momentele lor de răgaz
şi reculegere, cei mai mari muzicieni ai lumii.
În lucrarea amintită – autorul vorbeşte, descrie Bucureştiul
ca un important oraş al Europei. În anul 1714 anul în care a fost
mazilit Brâncoveanu şi dus la Constantinopol cu întreaga familie
unde toţi au fost decapitaţi, Bucureştiul avea vreo opt mii de case şi
aproximativ 50 mii de locuitori. Avea mai cu seamă, arată George
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Sbârcea un început de cultură muzicală, un cântăreţ vestit, pe
Stavrinos Grecul, care a alcătuit prima carte cu note psaltice iar
după 6 decenii se înfiinţează în Bucureşti o catedră de cântare
bisericească.
George Sbârcea scrie în acest context şi despre Anton Pann
spunând: „Anton Pann este de asemenea o mică minune a vremii
sale, vorbeşte şi scrie în cinci limbi, e literat şi muzician erudit,
face poezii, compune cântece, este tipograf şi editor, înţelege bine
misiunea culturii”.
Ne vorbeşte și-i prezintă pe o serie de personalităţi muzicale ale Bucureştilor – George Enescu (1881-1945), Costache Dinicu
şi mulţi alţii.
Dar iată cum caracterizează prolificul scriitor George
Sbârcea – Ciocârlia. „Ciocârlia este un crâmpei de simţire populară, un suflu melodios, ce urcă neînfricat spre boltă, ştiind că se
poate prăbuşi încă de multe ori, însă urcă cu toate acestea din nou
spre cer, cu voinţa necurmată înnoită, căutându-se trilul optimist în
beţia soarelui ce umple zarea”.
De-a lungul existenţei sale de secole, Bucureştiul soarbe
din nesecatul izvor al cântecului, legând în mod firesc muzica de
cel mai adânc sentiment uman: Bucuria de viaţă.
George Sbârcea despre Ateneul Român – citez: „În inima
oraşului se ridică între anii 1886-1888 Ateneul Român”, construit
de arhitectul francez Gallerin, graţie zelosului Constantin Escaru cu
al său „Daţi un leu pentru Ateneu”, devine lozinca patriotică a
timpului sau unde sunetele îşi găsesc cu adevărat adăpostul cuvenit.
Multe ar fi de spus despre Bucureştiul nostru o subliniere a
lui George Sbârcea – se impune – „Am putea vorbi oare fără Filarmonică de o tradiţie mai mult decât seculară a muzicii simfonice în
Bucureşti, unde există azi două mari orchestre, un conservator, un
liceu de muzică, un teatru de operă, unul de operetă, teatru de
revistă, un mare ansamblu folcloric, numeroase formaţii corale şi
camerele profesioniste şi de amatori? Şi în lipsa Filarmonicii –
Festivalul „George Enescu” nu se putea iniţia şi desfăşura!
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Capitolul aferent Bucureştiului – ca oraş al muzicii începe
cu un motto scris de George Călinescu... „Muzica este limbajul cel
mai sublim al spiritului omenesc”.
Spaţiul nu ne permite dar cu toate acestea, a-şi dori să prezint o carte de căpatâi scrisă de George Sbârcea şi Harturali
Darclee – cartea se numeşte – Darclee şi a apărut la Editura
Muzicală a Uniunii Compozitorilor în anul 1972.
În prefaţa la ed. a 3-a, semnată de George Sbârcea. în nov.
1971 – autorul spune că a cunoscut-o pe Hariclea Darclee în anul
1938, dar ştia prea puţin despre ce însemnase ea în viaţa lirică şi
cea mondială. Îi citez numele, spunea George Sbârcea în extrasul
de pian al operei Tosca de Pucini, unde a fost desemnată în rolul
titular la premiera absolută din 1900 de la Roma.
Incitat de personalitatea artistei a întreprins ulterior cercetări de arhivă la Bucureşti, Iaşi, Milano, Roma, Paris şi Barcelona,
unde a aflat substanţa acestei alchimii care, timp de peste 3 decenii,
a făcut din cântăreaţa româncă una dintre cele mai luminoase stele
ale teatrului de operă pe întinderea a două continente.
Lucrarea este o enciclopedie muzicală dar cu vădite elemente de mândrie românească şi mândrie naţională. Cartea relatează modul cum cântăreaţa noastră şi-a construit profunzimea şi
mijloacele de exprimare a ei împotriva obstacolelor ce i-au stat în
cale.
O reparaţie morală după părerea mea – Festivalul de la
Brăila „DARCLEE” este un fapt dintre cele mai îmbucurătoare,
fiindcă se demonstrează în ce măsură ideea de artă nouă se
întemeiază la noi pe respectul tradiției precursorilor, atitudine
potrivnică atitudinilor devastatoare ale uitării și nepăsării.
George Sbârcea – jurnalist
George Sbârcea a fost un om care a făcut gazetărie de mare
clasă, a schimbat fața interviului. A scris articole cu caracter literar
dar și politice (mai ales antisovietice).
A publicat, la ziarele vremii ca: „RAMPA”, „VIAȚA”,
„PORUNCA VREMII”, „NEAMUL ROMÂNESC” și altele. A
dedicat articole în amintirea lui MIRON CRISTEA, precum și
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trecerii prin Toplița și Valea Mureșului a lui Mihai Eminescu și a
generalului Traian Moșoiu.
A evocat de asemenea cu o vibrantă trăire și prima zi a
intrării armatei române în Toplița anul 1918.
Geoge Sbârcea a fost martor al Tragediei Dictatului de la
Viena. Arbitrajul de la Viena avea să-l surprindă concentrat în
vechea cazarmă de lângă Teatrul Național din Cluj. În acea zi de 30
august 1944 la Cluj a avut loc o manifestație în Piața Unirii. Iată
cum descrie ziaristul George Sbârcea acest eveniment: „Cineva
lipise pe zidul unei case O HARTĂ trăgând pe ea, cu creionul roșu,
granița nouă impusă de stăpânii EUROPEI.Ea cuprindea jumătatea
de nord a Ardealului, cobora până în Țara Bârsei de unde se
îndrepta ca o așchie ascuțită spre izvoarele de petrol și spre bucla
căii ferate Brașov- București. Ceea ce se petrecea în Piața Unirii nu
era o manifestație propriu zisă, ci o RĂBUFNIRE SPONTANĂ A
DISPERĂRII UNUI POPOR NEDREPTĂȚIT. George Sbârcea
este singurul ziarist român care a realizat interviuri cu BENITO
MUSOLLINI (1942) și ADOLF HITLER în anul 1943.
A editat 83 de cărți. A scris nenumărate articole în ziare din
Harghita, Mureș, Cluj, București – atât în limba română cât și în
limba maghiară.
Un articol interesant a apărut în anul 1970 în ziarul
HARGHITA- KALENDARIUM, unde descrie anii copilăriei
petrecuți la Toplița. A scris mai multe studii, printre care unul
dedicat satului natal și care avea titlul: „Obiceiuri, cântece și jocuri
magice din comuna Toplița”.
A scris reportaje de pe front: JURNAL DE FRONT;
TOAMNA LA TIGHINA; PAGINI UMEDE ȘI TRISTE DINTRUN JURNAL DE RĂZBOI;
George Sbârcea are o reflecție asupra scrisului afirmând:
„Scrisul izvorât dintr-o necesitate lăuntrică, a devenit lucru
important pentru mine...”
Pe George Sbârcea trebuie să-l admirăm pentru vasta
cultură universală, însușită direct de la izvor în limba ȚĂRILOR
RESPECTIVE (șase la număr), pe care le știa la perfecțiune, dar și
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pentru arta oratorică cu care reușea să te cucerească, „întocmai unui
VALS VIENEZ”, spunea într-un interviu prof. Dr. Nicolae Bucur
din Miercurea Ciuc.
A vorbi despre scriitorul și jurnalistul George Sbârcea e
uşor și totodată, e greu. E ușor fiindcă a fost o personalitate notorie,
cu prestanță publică bine cunoscută. E greu pentru că această
personalitate a sa denotă o complexitate, nu doar o activitate
literară, culturală, publică – ci o trăire umană la cele mai înalte
cote, o dăruire generoasă cauzei naționale.
Rodnicia și vasta sa activitate, cantonată într-o sferă
omogenă, cuprinzând literatură, jurnalistică și muzică, s-a impus
de-a lungul a șapte decenii ca un important reper în consolidarea
patrimoniului culturii naționale.
Ne rămâne nouă datoria de a-l citi, cita, omagia și
redescoperi pe George Sbârcea aici la noi acasă.
Recunoașterea activității grandioase a scriitorului,
ziaristului, muzicologului și omului de cultură cu adânci rădăcini în
Toplița s-a făcut prin alegerea de către Autoritățile Administrației
locale, ca Biblioteca Municipală să-i poarte numele. Dar, ar fi o
formă majoră de prețuire a celui cu merite excepționale în
promovarea valorilor culturii naționale și universale, dacă ar fi
ridicat în memoria marelui muzicolog un bust amplasat, fie în fața
Bibliotecii Municipale, sau, de ce nu în Parcul Central, alături de
Mihai Eminescu, Nicolae Bălcescu, Miron Cristea și Nicolae
Vieru.
Ec. Savu CĂTANĂ, Toplița
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Muzica jocurilor populare românești din Gălăuțaș,
Harghita. Reminiscențe ale unor străvechi
interferențe culturale
Gălăuţaş – veche vatră a culturii şi spiritualităţii româneşti de pe Valea Mureşului Superior
Comuna Gălăuţaş este situată pe cursul superior al râului
Mureş, la altitudinea de 650–700 m, în apropierea oraşului Topliţa,
fiind străbătută de linia ferată şi şoseaua naţională Braşov – Reghin
– Târgu Mureş. Suprafaţa comunei este de 2180 ha, dintre care
peste 1000 ha au fost cândva acoperite cu păduri de molid şi brad.
Prima atestare documentară este consemnată în 1768, când apare
numele Gálocás; în 1816, denumirea apare drept sălaşul Gălăuţaş,
aparţinând comunei Topliţa. Austriacul Ignaz Lenk von Treuenfeld
menţiona, în Lexikon-ul său apărut la Viena în 1839, că localitatea
Gălăuţaş era locuită de români65. Din această perspectivă, comuna
Gălăuţaş se prezintă astăzi ca o veche vatră românească din
depresiunea Topliţei, învecinându-se cu alte localităţi româneşti din
zona Mureşului Superior: Topliţa, Sărmaş şi Subcetate (ultima
comună românească din sudul acestui perimetru, aflată „la porţile
secuimii”), apoi cu Bilbor şi Tulgheş (comune aflate într-o strânsă
comuniune culturală cu Moldova şi Bucovina). În acest context,
Nicolae Iorga menţiona că „până unde sunt marile sate ale
Topliţelor stăpânea din vechi Domnul Moldovei”, arătând că „abia
după 1760 au început împotriva lui plângeri că ar fi încălcat
hotarul”66. De Gălăuţaş aparţin satele Plopiş, Nuţeni, Zăpodea,
65

Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, Românii din
Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, Ed. Grai Românesc,
Miercurea-Ciuc, 2003, p. 510.
66
Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească la
1906, ediţie îngrijită şi prefaţată de I. Oprişan, Ed. SAECULUM I.O., Bucureşti,
2009, p. 394.
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Dealul Armanului, Toleşeni; unele cătune (Preluca şi Zăpodea) au
rămas astăzi aproape nepopulate. Comuna se află în sfera de
influenţă a oraşelor Topliţa, Gheorghieni şi Borsec, având legături
tradiţionale cu oraşele Reghin, Tg. Mureş şi celelalte localităţi de
pe valea Mureşului.
Dezvoltarea comunei Gălăuţaş a fost legată în primul rând
de exploatarea forestieră din munţii Giurgeului. Construcţia căii
ferate, în anii 1880–1885, a dus la o mai intensă exploatare a
lemnului din zonă şi la intensificarea unor legături comerciale cu
celelalte provincii româneşti. În urma dezvoltării comerţului cu
lemn, s-a construit în 1909 calea ferată Ciceu – Deda – Bistriţa. În
1911 s-a construit fabrica de cherestea şi lăzi, care a ars în timpul
Primului Război Mondial, fiind apoi reconstruită şi repusă în
funcţiune. La această fabrică lucrau muncitori români şi maghiari.
Mulţi ani, comuna Gălăuţaş din judeţul Harghita a fost cunoscută
mai ales datorită Combinatului de Prelucrare a Lemnului, care a
continuat activitatea vechii fabrici de cherestea, construite în anii
'20 ai sec. al XX-lea. Statisticile relevă că înainte de Al Doilea
Război Mondial fabrica era cea mai mare cu acest profil de pe
întreaga Vale a Mureşului. Combinatul a fost construit între anii
1957–1960, devenind cea mai modernă fabrică de produse
stratificate din lemn din sud-estul european şi adunând forţă de
muncă (aprox. 2000 muncitori) de pe o rază de peste 50 km, din
judeţele Harghita, Mureş, chiar şi din Suceava. În 2009, combinatul
s-a închis, aducând comuna Gălăuţaş într-o încremenire
„patriarhală”, cu oameni de vârsta a doua şi a treia care s-au
reîntors la agricultura de subzistenţă, în timp ce tinerii au plecat în
străinătate, în căutarea unor locuri de muncă.
Achiziţiile culturale rezultate în urma interferenţelor
locuitorilor din Gălăuţaş cu lucrătorii austrieci, sudtirolezi şi
slovaci, sosiţi în zonă începând cu ultimele două decenii ale sec. al
XIX-lea ca muncitori forestieri şi plutaşi, se regăsesc, după cum
vom prezenta în continuare, nu atât în mentalul colectiv cât mai
ales în repertoriul muzicii de dans, concretizat prin aşa-numitele
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ştraiere (dansuri cu structuri melodico-ritmice caracteristice
polcilor şi mazurcilor).
Repertoriul jocurilor din Gălăuţaş. de la jocurile româneşti la ştraiere
Repertoriul de jocuri, aşa cum rezultă din culegerile
realizate în ultimele cinci decenii, este foarte bine reprezentat,
pregnant şi specific iar „majoritatea melodiilor de joc poartă
amprenta locului, nu numai prin formulele ritmico-melodice, ci
chiar şi prin denumiri”67. În culegerea efectuată de Andrei Bucşan,
Emanuela Balaci, Iosif Herţea, la Gălăuţaş, între 17–18.06.1967, au
fost înregistraţi informatorii Vasile Cotfas, 51 a. (vioară), Mihăilă
Cotfas, 38 a. (vioară), Petru Cotfas (contră) şi Dămian Cotfas, 31 a.
(dobă), cu un repertoriu conţinând 18 piese (Ţărăneşte cu femei,
De-a lungu, Învârtita, Şchioapa, Lăzeasca, Ţărăneşte cu bărbaţi,
Corăbeasca, De-a bota, Mocăneasca, Prundu, Boiereşte, Raţa
precum şi câteva ştraiere); a urmat culegerea lui Gheorghe Oprea,
din 18–19.08.1996, cu violonistul Mihail Cotfas, 67ani; ultima
cercetare de teren în Gălăuțaș îmi aparţine. Am realizat culegeri în
două etape (29.08.2011 şi 30.09. – 01.10.2011), totalizând cca. 50
piese (jocuri româneşti şi ştraiere) și am revenit în 15.08.2013,
pentru o observație directă a sărbătorii comunei. În acest context iam avut ca informatori pe: Vasile Colcer (al lui Treisute), 67 ani
(vioară), Nicolae Baciu („Pironu”), 58 ani, (dobă), Ioana Natea („a
lui Papuc”), 69 ani, (voce, strigături) – într-o primă sesiune – şi pe
Mihail Cotfas, 81 ani (vioară), Nicolae Liviu Platon, 41 ani,
(acordeon), atunci când am revenit, o lună mai târziu.
Formaţia-tip a zonei include vioara, contra (viola) şi doba,
ca instrument de acompaniament reprezentat printr-un violoncel
construit artizanal, cu trei corzi lovite şi una ciupită. Doba
constituie un element foarte important în cadrul ansamblului,
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Gheorghe Oprea, „O zonă folclorică mai puţin cunoscută: Gălăuţaş –
Harghita”, în Muzica, serie nouă, an IX, nr. 1 (33) ianuarie–martie, 1998,
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, p. 118-125.
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asigurând în acelaşi timp ritmul şi fundamentul armonic68. Am
identificat o dobă aflată în patrimoniul Muzeului de Etnografie din
Topliţa iar un instrument similar este folosit şi în prezent de
instrumentiştii care alcătuiesc taraful din Gălăuţaş.

Dobă țărănească din Gălăuțaș
(foto: Constantin Secară,
Gălăuțaș, 15.08.2013)

Modul de performare la doba
țărănească (inf. Nicolae Baciu, 60
a., culeg. și foto: Constantin
Secară, Gălăuțaș, 15.08.2013)

Performarea la acest instrument presupune lovirea celor trei
corzi „de armonie” cu un băţ şi ciupirea celei de a patra cu mâna
stângă sau cu un plectru, în plan vertical, determinându-se revenirea plesnită a corzii pe limba instrumentului şi generarea unui
sunet percutat, puternic.
Acest procedeu sonor este cunoscut drept „pizzicato
Bartók”, purtând numele compozitorului care l-a folosit în mod
intensiv, în special în cvartetele de coarde, inspirat probabil de
muzica instrumentală (românească, ungurească şi ţigănească) pe
care a cules-o, la începutul sec. al XX-lea, în Transilvania. Din
punct de vedere sonor doba oferă un dublu efect, poliritmic şi acus68

Ovidiu Papană, Studii de organologie. Instrumente tradiţionale
româneşti, vol. II, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2010, p. 29-47.
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tic, deoarece performarea la acest instrument reprezintă „un compromis interpretativ făcut între cântatul cu o susţinere exclusiv
metro-ritmică şi forma de acompaniament în care apar conturate
relaţiile sonore pe verticală (...)”, unde „funcţia iniţială a violoncelului clasic a fost redusă doar la o susţinere sonoră rudimentară,
preponderent ritmică, asemănătoare cu cea a timpanului utilizat în
muzica de factură clasică”69. Prin acordajul specific (SOL–RE–LA,
începând de la coarda ciupită), sau doar SOL grav, pe toate cele trei
corzi acustice, se asigură un fundament optim pe plan armonic
(vertical) şi o determinare a melodiei faţă de sunetul fundamental,
iar prin poliritmia orizontală se oferă garanţia unei precise
coordonări ritmice. Acest tip de instrument (dar de dimensiuni mai
mici) se mai întâlneşte în prezent în muzica jocurilor populare
secuieşti din zona Miercurea-Ciuc şi, cu precădere, în folclorul
muzical al romano-catolicilor din Moldova (impropriu numiţi
„ceangăi”), de pe Valea Trotuşului, unde, prin tradiţie, performarea
la acest instrument se face numai de către femei, numite
„dobăşiţe”. În cadrul cercetării folclorului românesc din judeţele
Covasna şi Harghita, pe care am efectuat-o în perioada 2011–2012
am identificat, doar la nivel documentar însă, existenţa unei dobe şi
în repertoriul satului Livezi, HR70, dar, la momentul culegerii pe
care am efectuat-o (octombrie 2011), instrumentul se afla într-o
stare avansată de degradare şi nu mai putea fi folosit.
Prin audiţii comparate, prin transcrieri muzicale, analize
morfo-sintactice şi prin studierea caracteristicilor sonore am
identificat trei categorii principale ale jocurilor din Gălăuţaş: a)
jocuri româneşti; b) jocuri rituale; c) ştraiere. Jocurile româneşti
se împart în: a) jocuri fecioreşti-bărbăteşti (Ţărăneşte cu bărbaţi,
Lăzeasca, Boiereasca, Corobeasca, De-a bota, Prundu, Raţa,
Floricica, Banu Mărăcine, Varvigeanca, Brustureanca, Sârba
69

Ovidu Papană, „Violoncelul «bătut» (banda)”, în Anuarul IEF, serie
nouă, tom. 22, 2011, Bucureşti, Ed. Academiei Române, p. 51–70.
70
Mergând pe urmele culegerii din 1967 din satul Livezi, care a fost
realizată de etnomuzicologul Iosif Herţea şi de etnocoreologii Emanuela Balaci şi
Andrei Bucşan.
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studenţilor, În două părţi, Mocăneacsa) şi b) jocuri de perechi
(Ţărăneşte cu femei, Roata stelelor, De-alungu, Învârtite – rari sau
repezi), în timp ce jocurile rituale sunt reprezentate prin jocurile
specifice nunţii, însoţite de „ciuituri”, așa cum sunt numite în grai
local chiuiturile și strigăturile (Jocul miresei, La găină, Cioroflica
iute), şi de jocurile din ciclul sărbătorilor de iarnă (Jocul caprei sau
Zicala caprei).
Dacă în cazul repertoriului jocurilor româneşti evidenţele
conferă claritate şi coerenţă, în cazul ştraierelor cercetătorii care au
cules şi apoi au transcris materialul muzical din Gălăuţaş nu au
făcut nici o referire. Singura excepţie este întâlnită în cele două
studii semnate de etnomuzicologul Gheorghe Oprea, care
menţionează bogata zestre de ştraiere, pe care românii au dobândito în urma contactului cu populaţia germană, despre care „memoria
populară nu mai reţine date”71. Totuşi, ce ar putea fi aceste
ştraiere? Dincolo de unele opinii grăbite să le „ţîpe” (arunce) afară
din „lada de zestre” a folclorului din Gălăuţaş, catalogându-le drept
„polci” şi considerându-le fenomene muzicale periferice și, prin
urmare, neinteresante, poate fi avansată cel puţin o ipoteză. În
lucrarea sa, Orbán Balázs72 menţionează că începând din a doua
jumătate a sec. al XIX-lea au fost aduşi meseriaşi din Tirolul de
Sud (regiune aflată astăzi în nordul Italiei), foarte pricepuţi în
activităţi legate de exploatarea lemnului şi de plutărit (de exemplu,
râul Adige, din Tirolul de Sud, fusese regularizat între Merano şi
Bolzano încă din sec. al XVIII-lea, permiţând o bogată activitate de
transport prin intermediul plutelor). Acestor lucrători li s-au mai
adăugat saşi localnici din Reghin, precum şi etnici slovaci şi
polonezi. În acest context multicultural, despre care memoria
populară colectivă nu mai reţine date concrete, denumirea de
„ştraier” poate să fie o derivaţie lexicală din „Steirischer”, respectiv
„Steirischer Tanz”, reprezentând un tip de dans popular austriac de
71

Gheorghe Oprea, „Folclor muzical din Gălăuţaş – Harghita”, în R.E.F.,
tom 42, nr. 5-6, 1997, p. 401-410.
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Orbán Balázs, A Széklyföld léirasa tórténelmi [Descrierea ţinutului
secuiesc], vol. VI, Pesta, [f. ed.], 1873, p. 148.
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perechi; originea lui a fost identificată în Steiermark (Austria
centrală) inclusiv în zona Salzburg, Tirol. Muzica acestor dansuri
era performată de o formaţie tipică: vioară, ţambal tirolez
(Hackbrett) şi Bassgeige (un instrument construit artizanal, cu 3
coarde, cu dimensiuni care-l situează, ca mărime, între violoncel şi
contrabas)73. Ştraierele din Gălăuţaş sunt construite pe tipare
melodico-ritmice binare (de tip polcă) sau ternare (de tip vals sau
mazurcă), cu sau fără denumiri generice. Cele mai reprezentative
ştraiere sunt:
1) Ştraier de-nceput (ritm ternar);
2) Ştraier de-nceput (ritm binar); obs.: aceste două ştraiere
se performează în ordinea enunţată, unul după celălalt.
3) Ştraier de bătut;
4) Ştraier de schimbat;
5) Ştraier iute;
6) alte ştraiere generice, fără denumire strictă.
Contextul şi metodologia culegerii. Despre oameni,
muzică, texte şi pretexte
În Gălăuţaş mai pot fi identificate, în prezent, două generaţii de interpreţi ai muzicii jocurilor populare. Cel mai vârstnic
este violonistul Mihail (Mihăilă) Cotfas (în vârstă de 82 ani, la
data culegerii mele, septembrie 2011), cunoscut din înregistrările
care datează încă din 1967, a fost înregistrat prima dată, împreună
cu ceilalţi instrumentişti din taraful „de familie”, cu un număr
foarte mic de piese din categoria ştraierelor: Ştraierul în două
părţi şi încă două, fără titlu. Ulterior, Gheorghe Oprea a cules de
la el un număr de 16 ştraiere, dintr-un total de 24, pe care
informatorul susţinea că le-a ştiut74. În septembrie 2011 am cules
73

Gerlinde Haid, „Steirischer”, în Oesterreichische Musiklexikon
(OEML), Österreichische Akademie der Wissenschaften Philosophischhistorische Klasse, herausgegeben von Rudolf Flotzinger, Band 5, Wien, Verlag
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Gheorghe Oprea, Folclor muzical..., p. 407.
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însă de la el doar 13 ştraiere, printre care cele două „de început”,
un ştraier iute, ştraierul „de bătut”, ştraierul „de schimbat”,
precum şi patru „învârtite iuţi”, articulate tot pe melodie de
ştraier. În afară de acestea, am mai înregistrat de la Mihail Cotfas
(secondat la acordeon de nepotul său, Nicolae Liviu Platon) încă
25 piese, reprezentând melodii de jocuri populare (Ţărăneşte cu
bărbaţi, Ţărăneşte cu femei, Lăzeasca, Roata stelelor, Banu Mărăcine, Floricica, Raţa, Corobeasca etc.). Acestea probează atât
tradiţia bogată a zonei, cât şi o memorie prodigioasă a informatorului, ajutată uneori prin citirea titlurilor dintr-un caiet.

Mihail Cotfas şi Nicolae Liviu Platon, Gălăuţaş, jud. Harghita
(foto: Constantin Secară, 30.09.2011)

Despre activitatea sa, Mihail Cotfas povesteşte că: „La
nunţi am fost de când aveam 14 ani, am umblat cu un frate de-al
meu mai mare, tot violist (sic! Se referă la: „violonist”); am învăţat
[să cânt] de la fratele meu, Vasile; am cântat peste tot, în Topliţa,
Stânceni, Bilbor, Tulgheş, Corbu, Subcetate, Sărmaş. La Bilbor se
cânta cel mai mult. Începeam de sâmbătă seara şi veneam luni
seara de la nuntă. Începea sâmbăta seara la Căminul Cultural, acolo
se aduna doar tineretul. Duminica dimineaţa, la 9 sau la 10 începea
nunta. Meream de la mire la casa mireasei; iarna era cel mai
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periculos, că ne îngheţau degetele. Am fost 4-5: 2 violişti
(violonişti, n.n.), braci, tobă (dobă țărănească, n. n) şi ţambal. Mai
târziu era şi acordeon (în loc de braci). La ţambal aveam un frate,
care acum e mort. Tata meu a fost clarinetist; a fost primul
clarinetist aici la noi. Jocurile erau aşa: ştraierele (erau în jur de
douăzeci de ştraiere, şi mai iuţi şi mai rare), alte dansuri: Ţărăneşte
cu bărbaţi, Ţărăneşte cu femei, Roata stelelor și altele; Roata
stelelor a fost întâi de aici, din Gălăuţaş şi pe urmă l-au învăţat şi
bilborenii; mai era unu, De-a bota. Acum nu se mai joacă astea
țărănești, ci mai mult astea, domneşti. Tinerii preferă manelele.”
Ilustrăm cu transcrierea a două piese reprezentative pentru
zona Gălăuţaş – Topliţa: Ţărăneşte cu bărbaţi75 și Corobeasca76,
ambele în interpretarea lui Vasile Cotfas (fratele mai mare al lui
Mihail Cotfas, evocat de informator). Piesele au fost înregistrate în
timpul culegerii din 1967, realizată de echipa multidisciplinară de
specialişti ai Institutului de Etnografie şi Folclor din Bucureşti,
alcătuită din etnocoreologii Andrei Bucşan şi Emanuela Balaci,
împreună cu etnomuzicologul Iosif Herţea.
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Publicată de Iosif Herţea şi István Almási, în 245 Melodii de joc [Népi
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op. cit., p. 139-140.
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A doua generaţie de muzicanţi este reprezentată de
violonistul Vasile Colcer, 67 ani, la data culegerii mele şi dobaşul
Nicolae Baciu, 58 ani, cărora li se alătură Ioana Natea, 69 ani,
solistă vocală, care deţine un repertoriu bogat de strigături
(„ciuituri”) la găină şi la joc. Din cauza realităţilor sociale şi a
faptului că generaţia activă (între 25-55 ani) este plecată la muncă
în străinătate aproape în totalitate, cei trei reprezintă şi generaţia
ultimă de performeri muzicali din Gălăuţaş. Mai este şi chestiunea
scăderii dramatice a numărului de copii şi a depopulării satului:
„Aici, în sătucul ăsta (Gălăuţaş Pârău, n.n.), prin anii nouă sute şi
ceva, când s-a înfiinţat şcoala, erau optzeci de elevi; acum, în
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patru clase, nu ştiu dacă sunt zece-doişpe... la cătunele de aici,
Preluca, Zăpodea, la fiecare casă erau câte patru, cinci, până la
zece copii” (Nicolae Baciu).

Vasile Colcer (vioară) și Ioana Natea, Gălăuţaş
(foto: Constantin Secară, 01.10.2011)

Cei trei povestesc că ocaziile
de joc erau frecvente în trecut: „Era
jocul satului în fiecare duminică. Dacă
nu era joc, era clacă sâmbăta şi tot era
ceva... Hora satului se făcea în zile de
sărbători religioase, în afara postului,
bine-nţeles! Se făcea la şură” (Nicolae
Baciu). Ba mai mult, jocul era legat şi
de clacă: „Înainte se cânta la clacă de
cosit, se cânta la clacă de smuls la in,
se cânta la clăci de tors în casă.
Veneau femeile-n casă şi torceau şi,
după ce terminau cu torsu’, începeau
să joace; de prima dată dădeau câte o
Nicolae Baciu
plăcintă, un pahar de ţuică şi, după
aceea, prindeau oleacă de coraj şi începeau să joace. La cosit:
mergeam acolo unde cosea, mă rog, bărbaţii, clăcanii; şi eu
meream în urma lor şi cântam la vioară, cu dobaşul. La săcerat, tot
aşè: cum săcerau, eu mergeam în urma lor şi săcerau mai cu curaj,
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mai cu forţă. După ce terminau săceratu’, dădeau câte un pahar de
ţuică sau două şi câte-o plăcintă, după care se termina săceratu’ şi
mergeam la gazdă; şi începea jocul sara şi până dimineaţă, la ora
patru, cinci” (Vasile Colcer). Din cele relatate rezultă că obiceiul
jocului şi repertoriul specific au fost determinate de ocupaţiile
agricole. Odată cu pierderea ocupaţiilor, repertoriul a intrat în
circuitul pasiv sau în cel spectacular. „Mai era un obicei: plecatul
de la secerat era cu cununa; se făcea cununa seceratului, o ciuia
fetele, ciuia cununa, cum se zice la noi, aici; făceau o cunună de
grâu, [pe] care o duceau la gazdă acasă... se ascundeau feciorii pe
după garduri şi le udau cununa; cununa se punea în perete şi se
păstra până-n al doilea an, pentru roadă şi bogăţie. S-a păstrat
obiceiul până prin anii 65-70, pe urmă nu s-o mai arat, nu s-o mai
lucrat” (Nicolae Baciu).
Statutul muzicantului era foarte bine determinat, fie că era
vorba despre nuntă sau despre jocul satului: „Muzicanţii stau pe un
loc mai în sus, un fel de cernă (sic!, se referă la „scenă”); aşa după
cum eram eu mai micuţ, feciorii ziceau: măi băiete, acolo sus, ca să
aud vioara; trebuia să mă urc acolo sus; urcam acolo pe un scaun
sus şi dobaşul la fel; cântam ca s-audă; nu iera amplificare şi aveam
o vioară acolo, ni, da’ nu suna aşa tare!...” (Vasile Colcer). Cu toate
acestea, „se juca de sărea colbu’ din podele” (Nicolae Baciu). În
acelaşi context, modernizarea şi „electronizarea” tarafurilor actuale
aduce mutaţii profunde la nivelul interactiv dintre cerere şi ofertă,
în atitudinile mimetice, de copiere şi integrare a stilului şi
obiceiurilor orăşeneşti în ritualurile tradiţionale rurale. În cazul
nunţii, transformările generează o hibridizare, vecină, de cele mai
multe ori, cu kitsch-ul, întrucât „dintre toate formele rituale, nunta
s-a degradat cel mai accentuat, dominată fiind acum de
spectacular”77.
Alături de muzică, un element foarte important îl constituie
„ciuitura” (chiuitura, strigătura), atât în cadrul ritualului de nuntă
(pe drum sau la prezentarea găinii) cât şi la jocul obişnuit al satului.
77

Nicolae Panea, Folclor literar românesc. Pâinea, vinul şi sarea.
Ospitalitate şi moarte, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2005, p. 128.
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Bazată pe improvizaţie şi spontaneitate („asta durează o jumate de
oră, o oră, cât eşti de bun de gură.” – Vasile Colcer), ciuitura
conţine deseori ironii mai fine sau mai groase, cu adresabilitate
exactă sau generală, putând fi exprimată printr-un limbaj uneori
licenţios („se mai amesteca şi câte-o prostie, că se mai întâmplă” –
Vasile Colcer). În cadrul ritualului de nuntă, „pe drum, se cânta o
melodie; când veneau naşii la mire, se cânta altă melodie. Când se
ajungea la biserică era o ciuitură, de-l strigau pe preot să vină:
«Domnule părinte bun / Ieşi afară până-n drum / Ia-ţi în mână-o
cărticea / Şi cunună-o floricea / Ia-ţi în mână-un patrafir / şi
cunună-un trandafir»” (Ioana Natea).
Strigăturile de la găină dovedesc o imaginaţie debordantă,
după cum povesteşte Ioana Natea: „Se ciuia găina, care era cu
socăciţele; se ducea găina la nănaş; atâtea găini erau câţi nănaşi,
căci aici la noi şi şapte-opt o fost; muzicanţii cântau şi o femeie
care se pricepea să ciuie mai bine ciuia cu ritmul melodiei; se
întâmpla şi la doi ciuiam, când nu era ciuitoare. «Pă drumu mare
din sate / Mi-o trimes asară carte / Şi mi-o scris că el cunună / Să-i
prind o găină bună / Eu atunci când auzîi / La coteţ cu-n par fugii /
Cu coşu’ m-o găbuit / Şi-odată m-o prăvălit / Şi mă cântă pe cărare
/ Mă-ntâlnii cu uliu-n cale / Ş-atâta m-a râcâit / Până când m-o
prăvălit / Hop, găină, hop! // Eu ştiam uliu’ prin huşi / Uliu’ umblă
cu păpuşi / Eu ştiam uliu’ prin faji / Uliu’ umblă cu nădraji / Hop,
găină, hop! // Auzit-am, auzit / Nunu’ mare-i om cinstit / Are-o
pungă cu bani noi / Şi mi-o da şi mie doi / Ca să cumpăr o năframă
/ Că nănaşu-i om de treabă // Aseară m-o sărutat / Un bărbat cu
barbă neagră / Şî o ţîră-s cam beteagă / Da amu m-o sărutat / Un
nănaş cu barbă rasă / Da nănaşa-i sănătoasă / Hop, găină, hop! //
Cine dracu-o mai văzut / Iepure trecând pe cale / Şi găină cu ţigare
/ Hop, găină, hop! // Al meu bărbat nu-i puşcaş / Da puşca mè-i
mintenaş (...) // Săracă găina mè / C-am împănat-o cu ruj / Ş-am
venit cu ea prin Cluj (...) // U-iu-iu nănaşule / Suje-ţi drept
musteţele / Şi le răsuceşte bine / Vină diseară la mine / C-am o
pilotă de pele / Şi te-i culca în izmene / Şi eu m-oi culca în poale /
Şi-i vedea cât e de moale / Hop, găină, hop! // U-iu-iu, nănaşule /
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Suje-ţi drept musteţele / Şi le răsuceşte bine / Şi mă iubeşte pe mine
/ Hop, găină, hop! // Că io-s nevastă isteaţă / Şi gătesc găină grasă /
Asta găină e grasă / Şi-i ţinută p-ângă casă / Şi-i ţinută cu mălai /
Numai ei să-i deie bani // Vai săracu’ nănaşu’ / N-o mai fo’ şi n-o
mai hii / Că n-are cu ce plăti / Când să uită-n fundu punjii / Iacă aţa
mămăligii / Când să uită-n portofel / Iacă-i joacă-un şoricel / Hop,
găină, hop! // Săracu nunu’ cel mare / Tăt aşe s-o lăudat / Că el
pân-a cununat / La găină-o mie-o dat / Lasă, azi o cununat / Nici o
jimblă nu mi-a dat»”. „Şi-apoi punea bani mărunţi şi-apăi ciuiam
înapoi că: «Nu ne trebe bani de-aramă / Că n-avem a face zamă /
Căci ne trebe bani de-arjint / Că-s uşori la cumpărat / Şi spornici la
neguţat» şi ne punea câte-un leu. Acuma nu se mai face cu găina,
acuma merg cu tortu’, puşcă lumânările-n sus şi-n jos, nu se mai dă
găina. Găina se-mpăna frumos, se puneau flori şi ţîgare la găină în
clonţ, se zicea, înainte la nănaşa: «U-iu-iu, găină sură / Ieri erai pe
după şură / Azi eşti cu ţîgarea-n gură / Ieri erai pe după casă /
Astăzi eşti friptă pe masă»”.
Strigăturile uzuale, la jocul satului, sunt situate uneori, ca
limbaj şi mesaj, la limita decenţei: «Bate doba, mă dobaş / Să chice
pelea de pe nas / Să-ţi rămâie nasul gol / Ca o muche de topor / Săţi rămâie scăfârlia / Să se ouă ciocârlia / Să se ouă un ouţ / Ca să-l
dai pe răchiuţ / Sus, mă! // Cine joacă ştraieru’ / Nu ştii toarce
caieru’ / C-am avut un căieruţ / Şi l-am dat pe răchiuţ // Citeraşu’
bine zîce / Fetele gura i-o plânje / Ochii şi sprînşenile / Să la mânce
babile // Pe la noi pin prunişori / Cărăruşe de ficiori / Unu’ vine
unu’ mere / Altu’ pe mine mă cere / Unu’ mere altu vine’ / Unu’
mă cere pe mine // N-am jucat aşa de bine / De când o fost tata
mire / Nici atuncea n-am jucat / Că s-a rupt spinarea-n pat // Toţi
ficiorii p’ângă joc / Ca butucii p’ângă foc / Toţi ficiorii p’ângă horă
/ Ca butucii p’ângă sobă // M-o făcut mama la şură / Mititel şi bun
de gură // Iute, iute, că-i jălău / Deschide uşa flăcău / Iute, iute, ca
coflica / De fasole futu-i chica / Iute, iute, ca chiperiu / De coflică
futu-i ceriu’ // Nu-nvârti copila iute / Că se fâsâie şi pute / La
pământ la paie ude / Că uscate nu-s de unde / La pământ, la paie
verzi / Că uscate nu le vezi».
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În prezent, în contextul profesionalizării instituţionale,
asistăm la fenomenul „vocalizării” ştraierelor prin transformarea
stilului instrumental în stil vocal (cântec de joc), pe melodiile
ştraierelor şi cu texte ale „ciuiturilor”. Acesta este un alt model de
migraţie între genuri, care merită o dezvoltare adecvată, într-un alt
context.
În fine, transmiterea şi perpetuarea dorinţei de învăţare a
jocurilor populare tradiţionale este asigurată, în Gălăuţaş, prin
eforturile soților Liliana şi Constantin Luncan, menite să-i
orienteze pe copiii din sat în direcţia însuşirii elementelor şi datelor
fundamentale din tradiţia locală, în cadrul Ansamblului
„Izvoraşul”. Nu suntem în măsură, în acest moment, să apreciem
critic valoarea şi acurateţea acestui demers. Ne pronunţăm doar
asupra indiscutabilei lui importanţe investiţionale, căci întâlnirea
tinerei generaţii cu tradiţia strămoşilor (şi identificarea cu aceasta)
poate să marcheze o distincţie şi o opţiune clară între variantele,
direcţiile şi incertitudinile pe care le rezervă prezentul şi le
presupune viitorul.
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Copii din Gălăuţaş, exersând jocuri tradiţionale locale
(foto: Constantin Secară, 01.10.2011)

Dr. Constantin SECARĂ
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Festival coral „George Sbârcea” la Sfântu Gheorghe
Manifestările desfășurate de Fundație, timp de 21 de ani, au
adus în prim plan existența multor grupuri, formații, ansambluri
corale, cu reale calități interpretative, cu un repertoriu structurat pe
tipurile de evenimente la care participaseră.
Astfel, ne – am gândit să punem în evidență experiența
artistică dobândită de acestea, într – un întreg de sine stătător, al
muzicii corale, ancorate în folclorul românesc. Prezența corurilor,
repertoriul ales, pot trezi sentimente frumoase, nobile, muzica fiind
cel mai frumos și benefic liant spiritual al celor care se lasă pătrunși
de generozitatea și muzicalitatea sunetelor, a versurilor cântecelor
interpretate. Prezența membrilor corurilor, interacțiunea umană,
culturală, vizitarea orașului reședință de județ, vor putea duce la
crearea unor legături sociale, profesionale noi, la cunoașterea prin
cultură a municipiului nostru dar si deschidere către noi orizonturi
geografice.
Așa am gândit atunci, dar și acum.
În acest mod am stabilit ca festivalul să fie gen concurs, să
depășească granițele județului, fiind de la prima ediție cu caracter
național. Denumirea festivalului a fost aleasă George Sbârcea, dat
fiind faptul că acesta a fost personalitate muzicală completă,
culegător de folclor, critic muzical, ziarist etc., născut la Toplița.
Am instituit acordarea Trofeului „George Sbârcea”, celui mai bun
cor a cărui valoare artistică a fost stabilită de un juriu de
specialitate. Conform regulamentului de organizare repertoriul este
format din două piese muzicale alese din muzica corală
românească, folclor sau folclor românesc prelucrat. Trofeul a fost
câștigat de Corul „Plai întorsurean” din Întorsura Buzăului – ed.
2012, Corul „Arhanghelii” – Toplița – ed. 2013 si 2015, Corul
„Concentus” – Brașov, ed. 2014, iar în 2016 de către Corul
„Carmen Argessi” – Pitești.
120

121

Fiecare ediție a fost precedată de o masă rotundă, cu
caracter științific, unde s+au preyentat comunicări urmate de alte
evenimente: Prezentare/Lansare de carte, Întâlnire cu muzica.
Temele alese au fost următoarele: prima ediție – George
Sbârcea – personalitate importantă în cultura muzicală, literară,
națională și internațională și Culegători de folclor în Arcul
Intracarpatic; ediția a doua: Cultura muzicală în sud-estul
Transilvaniei; ediția a treia: Cercetări etnomuzicologice în sudestul Transilvaniei; ediția a patra: Cercetări etnomuzicologice în
sud-estul Transilvaniei (continuare); ediția a cincea: Experiențe /
Realizări ale asociațiilor culturale în promovarea culturii
românești din sud-estul Transilvaniei.
Ultima ediție, martie 2016, a adus încă ceva nou: ateliere
corale susținute de profesori de specialitate cu grupe de preșcolari
și din ciclul primar. Aceste grupuri corale au evoluat în deschiderea
spectacolului coral, cucerind publicul și încurajându-ne şi pe noi să
continuăm în tot ceea ce facem.
Pentru ediția următoare vom continua crearea de ateliere
corale, vom renunța la forma concurs, permițând astfel corurilor
prezente să-și diversifice repertoriul. Avem confirmarea participării
unui cor din afara graniței României, iar partea științifică a
festivalului se va referi la instrumente muzicale tradiționale cu un
spectacol demonstrativ.
Pe parcursul derulării celor cinci ediții am beneficiat de
sprijinul unor instituții județene și de expertiza a numeroși
specialiști dr. Constantin Secara, dr. Ioan Lăcătușu, dr. Nicolae
Bucur etc. Le mulțumim tuturor.
Prof. ing Maria PELIGRAD,
Președinte Fundația „Mihai Viteazul”
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George Enescu – Rapsodia Română, nr.1 op.11
„Muzica pornește de la inimă și se adresează inimilor.”
(George Enescu)

George Enescu s-a născut
la data de 19 august 1881, în satul
Liveni, judeţul Botoșani, fiind al
optulea copil al părinților săi, Costache și Maria Enescu, dar rămăsese singurul, frații săi murind la
vârste fragede.
Enescu a cunoscut din
copilărie muzica lăutărească prin
intermediul tarafurilor populare.
Primele îndrumări muzicale le-a
primit de la părinți și de la un
vestit lăutar, Niculae Chioru.
Între anii 1888 si 1893 a studiat la Conservatorul din Viena
vioara și compoziția, cu mari maeștrii ai timpului. Se încadrează
rapid în viața muzicală a Vienei prin concertele sale, în care interpretează compoziții de Johannes Brahms, Pablo Sarasate, Henri
Vieuxtemps, Felix Mendelsohn-Bartholdy, entuziasmând presa și
publicul, deși avea doar 12 ani. După absolvirea Conservatorului
din Viena cu medalia de argint, își continuă studiile la Conservatorul din Paris – 1893 și 1899, cu Andre Gelalge (contrapunct),
Jules Massenet și Gabriel Faure (compoziție), precum și cu M.P.J.
Marsick (vioară).
Compozițiile sale mai cunoscute datează încă din primii ani
ai secolului al XX-lea, cum sunt cele doua Rapsodii Române Op.
11 (1901-1902), Suita Nr. 1 pentru orchestră Op. 9 (1903), prima
sa simfonie de maturitate Simfonia nr.1 Mib Op. 13 (1905), Sapte
Cântece pe versuri de Clément Marot Op. 15 (1907-1908).
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Activitatea sa muzicală alternează între București și Paris,
timp în care întreprinde turnee în mai multe țări europene, având
parteneri prestigioși ca Alfredo Casella, Pablo Casals, Louis
Fournier, Richard Strauss.
În timpul Primului Război Mondial rămâne în București,
dirijează Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven (pentru prima
dată în audiție integrală în România), compoziții de Hector Berlioz,
Claude Debussy, Richard Wagner, precum și creațiile proprii:
Simfonia Nr. 2 in LA Op.17 (1913), Suita nr. 2 pentru orchestră
Op.20 (1915). În același an are loc prima ediție a concursului de
compoziție George Enescu.
După război îşi continuă activitatea împărțită între România
și Franța. De neuitat au rămas interpretările sale a Poemului pentru
vioară și orchestră de Ernest Chausson și ale Sonatelor și
Partitelor pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach. Face mai
multe călătorii în Statele Unite ale Americii, unde a dirijat
orchestrele din Philadelphia (1923) și New York (1938).
Activitatea sa pedagogică capătă deasemenea o importanță
considerabilă. Printre elevii săi se numără violoniștii Christian
Ferras, Ivry Gitlis, Arthur Grumiaux si Yehudi Menuhin. Acesta
din urmă, virtuoz cu o profundă cultură umanistă, a păstrat un
adevărat cult și o profundă afecțiune pentru Enescu, considerându-l
părintele său spiritual. „Pentru mine, Enescu va rămâne una din
veritabilele minuni ale lumii. Caracterul său și figura sa sunt
gravate în sufletul meu ca un arbore sau un munte din Sinaia. Rădăcinile puternice și noblețea sufletului său sunt provenite din propria lui țară, o țară de inegalată frumusețe” (Yehudi Menuhin).
Creația sa componistică abordează aproape toate formele și
genurile muzicale. Reflectând dragostea pentru poporul din
mijlocul căruia s-a ridicat și cu a cărui sensibilitate s-a identificat.
Enescu a pus temeliile simfonismului nostru, deschizându-i
largi perspective.
Rapsodia Română nr. 1 op.11
În cadrul lucrării, Capodopere Enesciene, Pascal Bentoiu
face o analiză aprofundată a acestei lucrări, afirmând că Rapsodiile
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Române au fost considerate a fi o „emblemă națională”, fiind clasate, de către occidentali, drept un semn adecvat al spiritualității
caracteristice românești.
În baza analizei asupra celor două lucrări observăm o deosebire între procedeele componistice, astfel cu toate că Rapsodia
Română nr. 2, conține procedee mai complexe, cu polifonii complexe, cu armonii atent cizelate, aceasta a fost tot timpul pusă pe
locul al II-lea, din acest fapt fiind mai puțin cunoscută decât
predecesoarea acesteia, Rapsodia Română nr. 1. Perceptibilitatea
ușoară de care dă dovadă Rapsodia Română nr. 1, este datorată
muzicii ușor receptate din care s-a inspirat, muzica lăutărească a
timpului, prelucrată cu măiestrie de către autor.
În manuscrisele lui George Enescu există o pagină în care
acesta are înșiruite temele din Rapsodia I, numerotate de la 1 la 14,
iar pe alta sunt schițate legăturile dintre teme, specialiștii adăugând
că în mare parte sunt menționate și instrumentele cărora le sunt
destinate intrările tematice.
Rapsodia Română nr. 1, cu caracter sărbătoresc, dinamic,
vesel, dansant, începe cu Am un leu și vreau să-l beau, despre care
se spune, că a fost culeasă de compozitor de la lăutarul Lae Chioru.
Dar iată ce declară muzicologul și lexicograf Viorel Cosma în cartea sa, „București: Citadela seculară a lăutarilor români (15501950)”:
„Melodia populară Am un leu și vreau să-l beau circula
foarte mult și în Transilvania după Expoziția de la Paris din 1889,
unde toți lăutarii români și maghiari o cântau la petreceri. Când sa publicat pentru prima oară la editorul Constantin Gebauer din
București, piesa purta specificarea „melodie eroică din Transilvania”, fapt care confirmă larga ei răspândire peste munții Carpați.
George Enescu a valorificat-o în Rapsodia Română nr. 1, exact în
forma executată de Angheluș Dinicu la nai și de Cristache Ciolac
la vioară, fiindcă tema de început a piesei enesciene pentru
orchestră este atacată în partitura generală de flaut (deci de către
un instrument de suflat, similar cu sonoritatea naiului).”
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Această melodie evoluează de la valoarea metronolica 52
=> 176, etapele de bază fiind tempoul de Horă boierească (52) =>
Horă obișnuită (2/4, pătrimea 126) => sârbă (pătrimea = 176).
Din punct de vedere „coloristic” George Enescu realizează
o imagine mereu schimbătoare, cu folosirea suflătorilor în realizarea unui tablou muzical al fluierului, al cavalului, al trișci.
Urmează o etapă a mișcării, deschisă de Hora lui Dobrică,
dată spre cântare viorilor însoțite de cele două harpe, imitând
sunetul clasic al țambalului.

În reperul 6 pe partitură întâlnim o horă binară, dat cu o
temă de sârbă, mai apoi apărând din nou hora „lui Dinică”, în
versiunea modificată la violă solo.
Reperul 11 avem tema Mugurel-mugurel, cântec mult îndrăgit de pandurii lui Tudor Vladimirescu ce datează din vremea
Revoluției de la 1821, cunoscând o largă circulație în acea perioadă, pe teritoriul valah.
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Urmează un moment cu o inflexiune în jocul popular numit Ciobănașul.
Hora morii vădește o etapă tranzitorie, o punte, ce marchează nerăbdarea artistului de a se instala pe mișcarea finală (linia
melodică la Flaut).

Enescu a subliniat într-un interviu din 1912 pentru Revista
„Flacăra” influențele orientale asupra muzicii noastre populare,
care se resimt cel mai bine în cântecele din culegerile lui Anton
Pann: „Nu se poate susține că muzica noastră populară are un
caracter bine definit național. Bourgault Ducoudray a publicat o
colecție întreagă de cântece populare grecești (Chansons
populaires grecques) în care se găsesc mai multe bucăți care
seamănă perfect cu ariile noastre populare. S-a întâmplat cu
muzica noastră națională ceea ce s-a întâmplat și cu ființa noastră
etnică. După cum sângele nostru este un amestec din toate soiurile
de neamuri, care au trecut prin această parte a Europei, tot așa și
muzica noastră națională a păstrat accente, răsunete, influențe din
cântecele acelor popoare. De aceea cântecele noastre naționale au
o bază orientală.”
Apare un nou joc, și anume Sârba cu o indicație de tempo
unde pătrimea = 176, un joc alert:
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Și, în final, totul se încheie maiestuos cu renumita
Ciocârlie, o piesă concertantă de mare virtuozitate definitivată de
naistul Angheluș Dinicu (1838-1905) – bunicul lui Grigoraș Dinicu
– care, în interpretarea sa și a violonistului Sava Pădureanu (18481918), a făcut senzație la Expoziția Universală de la Paris din 1889,
astfel că cei doi lăutari și tarafurile lor au câștigat medalia de aur la
concursul internațional de lăutari organizat în cadrul Expoziției!
„Era o minune Ciocârlia asta și era una din cele mai
prețioase nestemate ale repertoriului lăutăresc. O pusese pe note
Angheluș Dinicu, pentru Expoziția de la Paris, și o publicase
editorul Leopold Stern, dar ea nu părea să fie o compoziție
originală, ci mai curând prelucrarea și îmbogățirea unor încercări
mai vechi.” – George Sbârcea
În ultimă instanță după un parcurs atât de alert al întregii
melodii, autorul ne poartă cu mâna sigură spre ultima și cea mai
puternică glumă lăutărească numita Giumătati di gioc, care pentru
câteva clipe ne silește să ne potrivim pasul și gândul printr-un ritm
totalmente diferit: (linia melodica la oboi)

Compozitorul regăsește capriciul suveran al ceterașului popular care, în focul jocului, nu se mulțumește mai niciodată cu o
singură melodie și se arată mândru de a parcurge un repertoriu cât
mai întins.
Consider această lucrare a fi una dintre cele mai reprezentative ale influenței muzicii lăutărești în muzica cultă.
Alin NEGREA
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George Sbârcea – „un european de vocație”
78

„Omul descoperă în lumea care îl înconjoară ceea ce râvnește”

Avem o meteahnă, pare-se incorigibilă, de a ne remarca
personalitățile doar într-un mod festivist, la aniversări (e bine și
așa!). Știm atât de puțin despre cei ce abia au plecat dintre noi, ne
trăim cultura oscilând între o actualitate efemeră și un istoricism
vetust, tropăim pe aceleași locuri comune fără a cerceta în profunzime.
Un exemplu concret este chiar cel pe care îl evocăm în
aceste zile. Nici măcar locul nașterii sale nu este o certitudine.
Surse serioase îl plasează la Cluj-Napoca,79 iar momentul este 23
martie 1914. Alte surse îl plasează aici, la Toplița, unde cu
certitudine își are rădăcinile. Acesta este doar un aspect ce
oglindește superficialitatea și aproximația cu care este tratată, de
multe ori, informația culturală (și nu numai). A fost membru
78

George Sbârcea, Orașele muzicii, Ed. Ion Creangă, București, 1988, p.
5.
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Iosif Sava, Petru Rusu, Istoria muzicii universale în date, Ed. Muzicală,
București, 1983, p. 348.
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onorific la Deutsche Österreichisches Autorenverband din Viena și
membru la Societatea Academică a Centrului Informațional de
Studii muzicale din Roma, Uniunea scriitorilor din România și
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. A realizat
culegeri de folclor din Transilvania. A susținut conferințe,
concerte-lecții, referate, comunicări științifice în țară și peste hotare
(Universitățile Harvard din Cambridge Boston, Tulane și Xavier
din New Orleans, din Philadelphia, la Manhatten School of Music
din New York etc.).” 80
De-a lungul timpului, am citit câteva dintre scrierile sale cu
sentimentul firescului. Ele sunt o sursă de informare și, în același
timp, o delectare. Cele peste 80 de titluri acoperă două secole din
istoria muzicii universale, deopotrivă lucrări de muzicologie și
literatură muzicală. Pe lângă lucrările de specialitate, ne-a lăsat și
cărți cu caracter eseistic, memorialistic. Toate sunt caracterizate de
un stil plăcut, agreabil și accesibil. A tradus numeroase studii, fiind
cunoscut că era poliglot, vorbitor a mai multor limbi europene:
germana, franceza, engleza, italiana și finlandeza, alături de
maghiară și română. De asemenea a scris cărți în limba maghiară și
germană.
Asemeni personajelor schumanniene Eusebiu – visător și
melancolic, respectiv Florestan – impetuos și pasionat, George
Sbârcea apelează la un fel de „dedublare „, Claude Romano fiind
cel de-al doilea personaj. Astfel a semnat câteva „hit-uri”: Ionel,
Ionelule, Un tango de adio, Dar-ar naiba-n tine dragoste, Inimioară, inimioră. Dar a compus și muzică vocală (lieduri) și a semnat
muzică de teatru. Primul succes a fost un tango, Studentina, ce a
ajuns cunoscut în toată țara în doar câteva luni, chiar înainte de a fi
imprimat pe disc. Ruptura dintre muzica savantă și cea de
divertisment există și acum, dar cu atât mai mare era în perioada
interbelică Sbârcea consemnează: „Nu uit, cum m-au batjocorit
profesorii Academiei de muzică, mai ales Marțian Negrea,
profesorul de contrapunct și armonie. Acest om sever, ușor înăcrit,
80

Viorel Cosma, Muzicieni din România, Lexicon, www.ucmr.org.ro/biobiblio.asp?CodP=131.
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considera interesul meu pentru muzica ușoară un păcat de moarte.
Nu înțelegea cum poate cineva să se ocupe cu astfel de «nimicuri».
El considera tango-ul și muzica de jazz ce ne invada pe atunci drept
compromițătoare ale gustului și neartistice.”81
Este importantă moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Însă, se
pare că ignorăm (cu bună știință sau nu) o altă moștenire – mult
mai importantă – ce ar putea fi integrată unui posibil „Îndreptar de
integrare europeană”. Personajul George Sbârcea ar merita o carte
ce nu numai să povestească viața sa în zbuciumatul secol XX cu
toate sincopele și disonanțele istoriei. Ar trebui descifrată
personalitatea sa complexă ce l-a purtat printre tot felul de oameni,
prin toată Europa. Pot fi considerate performanțe interviurile
realizate în anul 1942 cu Mussolini și cu Hitler, interviuri ce i-au
adus după 1944 acuzația de „slujitor al hitlerismului. Legiunea de
Onoare, cu care a fost decorat de către Charles de Gaulle (1938) și
titlul de Comandor al Ordinului Leul finlandez (1942) contrazic,
evident, acuzele aduse.
Calitatea umană a acestui personaj răzbate din toată
activitatea sa. În prefața la volumul de memorii Szép város
Kolozsvár scrie: „Cartea aceasta s-a născut dintr-o constrângere
interioară. Am scris-o în limba maghiară, și povestesc în ea acele
trăiri-amintiri ce sunt mai aproape cititorului vârstnic decât celui
tânăr. [...] m-am străduit să evoc un oraș și o epocă apuse [...]
mânat de dorința secretă ca să retrăiesc în imaginative, încă o data,
anii dispăruți, amintirile.”82
În postfața aceluiași volum, Bodor Pál îl citează: „Mă bucur
că dumneavoastră scrieți postfața. Dar vă rog frumos, nu vă
entuziasmați iarăși. Data trecută n-am vrut să să atrag atenția, n-am
vrut să vă rănesc: dar credeți-mă, m-ați lăudat peste măsură și fără
măsură. Dumneavoastră știți bine, eu nu sunt un om modest.
Absolut deloc. Dar să fim obiectivi.”83
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În loc de postfaţă
O carte nouă ne aduce întotdeauna o mare bucurie. Cu atât mai
mult este o mare bucurie pentru noi,
aici și acum, să dezbatem într-o carte
scriitura unui om complex cum a fost
George Sbârcea. Fiindcă este și un om
al locului, acest lucru este pentru noi și
o datorie de onoare. Chiar de deschizi
numai pentru o clipă, cărțile sale ai
sentimentul că acest om, prin tot ce a
realizat, este în continuare alături de
țara sa. Avem de ce să ne mândrim cu
el, mai ales că și el era mândru că a fost român: „Întotdeauna am simțit că sunt român. Chiar și atunci când am fost închis
în pușcăriile românești, comandate și stăpânite de comuniștii
români, care erau înfeudați celor sovietici. Dar, uite că am scăpat
nealterat sufletește și am rămas același George Sbârcea care iubește
frumosul, adevărul, dreptatea și propria sa patrie”.84
Acțiunile întreprinse de acesta în calitate de gazetar, de
muzicolog, de compozitor, de scriitor, de traducător și chiar de
interpret au avut, se pare, scopul adecvării valorice. Putem vedea
cum, în scrierile sale, valorile estetice și cele etice ies învingătoare
la lumină, reliefând o continuă și neobosită preocupare de a găsi
rolul artei în elevarea spirituală, deși mulți ani acest om a trăit în
teroare.

84

Cecilia Caragea, Dialog cu Claude Romano, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
f.a.

Scrierile sale se revelează cititorului cu abnegație și mult
patos pentru actul magic al artei (compoziție muzică clasică și
ușoară, interpretare, analiză), încât nu putem să nu observăm cum,
din acele litere așezate de el pe hârtie (cine știe cum și cu câte
spaime), se întrupează o adevărată formulă de existență întru artă.
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Și, da, când iei în mână o carte semnată de el, nu poți să nu
intri într-o stare de contemplare și să nu-ți dorești să continui să
citești, cuprins de un interes aparte pentru poveștile lui despre
locuri și oameni, despre individualități artistice care au dus actul
muzical pe culmi greu de atins. Pe parcursul lecturii acestor pagini
formula îmbrățișată de autor își completează de la sine
necunoscutele, căci întorcând materialul de studiu pe toate părțile,
cronicarul pare că ne ia cu mare artă gândurile în stăpânire. Prin
apelul la experiența proprie, la amintiri și nostalgii, la descrierea
decorului, la portrete literare, la judecăți esențiale de valoare,
scrisul lui George Sbârcea ne demonstrează forță, valoare și
fascinație.
Este de reținut apetența scriitorului pentru oralitate, ironie,
pentru umor și anecdotic. Cu atât mai mare plăcerea de a-l lectura,
cu cât viața și efervescența textului său trece de expunerea seacă
pretențioasă sau elitistă de care ne lovim la alți conaționali. Nu
doar în „Muza veselă”, cartea în care autorul își adună el cele mai
bune anecdote, aforisme, instantanee muzicale, ci și în multe din
cărțile despre viața și opera personalităților muzicale, astfel de
pasaje destinse și atractive, construite pe bază de dialog și
imaginație nonconformistă, apar peste tot, un exemplu este și cartea
„Fabuloasa aventură a cavaleriei rusticane”, cartea care ne vorbește
despre Pietro Mascagni:
„– Ei, așa-i că-i frumos? Întreba Sofredini după ce analizau
împreună bucata clasică.
– Mai curând plicticos, răspundea discipolul fără sfială.
Este o muzică anemică, deloc italienească.
– Ce nu-ți place?
– Nu știu, dar muzica asta seamănă cu bucatele ce se
servesc reci la masă: nu au nici un gust!
– Și mă rog, cum ar trebui să fie muzica spre a-ți face plăcere? - Stăruia Soffredini gesticulând aprins, în timp ce ochelarii îi
alunecau pe nas.
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– Cum?... Vie, clocotitoare, în stare să mă zguduie. Să mi
se pară că vine din inima mea. Așa...”85
Dacă tot suntem la capitolul cuvinte de suflet, am să mai
notez aici patru texte care, fără să vreau, mi-au reținut atenția. Unul
se referă la modul de interpretare, altul, la ceea ce vrea să fie
mesajul în muzică, iar al treilea, e o poezie pe care George Sbârcea
i-o scrisese în tinerețe lui George Enescu, poezie pe care i-o
înmânase la o emoționantă întâlnire. Un al patrulea citat vine apoi
cumva în continuitate cu al treilea, ca exemplificare.
Un singur lucru vrem să demonstrăm prin alegerea acestor
texte și acela este: marea sa admirație și respectul față de actul
artistic. L-am putea traduce, în fond, tot în dragoste față de
aproapele nostru:
1). „– Te rog să nu uiți că nu ai în spatele dumitale decoruri
de mucava, nici zidurile unei clădiri, ci marea nemărginită. Trebuie
să-ți potrivești glasul cu această înfiorare acustică, iar gestul să-l
croiești după adâncimea oceanului. Dumneata ai încetat să fii
cântăreț și actor: acum ești un erou al lui Wagner, adică om viu și
adevărat!”86 (Sunt cuvintele lui Popovici Bayreuth, care sunt
adresate tânărului student și interpret Nicolae Soculschi).
2). „Oare nu e simplă vorbărie atribuirea de „mesaj” și
„conținut” muzicii? Am observat-o pe Annie Fischer în timp ce se
pregătea să răspundă: șănțulețele de lângă nări i s-au adâncit dintr-o
dată. Am remarcat până și la lumina difuză a peronului semnul care
trădează de fiecare dată concentrare, meditație:
– Muzica lipsită de conținut, căci există și așa ceva, nu
ajunge spre a ne descoperi în ea propriile gânduri și simțiri. Sau,
mai degrabă, e necesar să trăiești din plin universul de idei și emoții
al muzicii spre a te cunoaște, spre a te descoperi cu adevărat în ea.
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Ar fi, oare, cu putință una ca asta, dacă muzicii i-ar lipsi mesajul,
conținutul? Doar suntem ființe simțitoare și cugetătoare, nu? Avem
nevoie de oglinzi măritoare, de o confruntare rodnică cu viața, care
să isce mereu în noi gânduri și simțiri. Acest lucru nu-l prilejuiește
decât muzica plină de idei și sentimente. De altminteri, în limbajul
muzicienilor, conținut și grandoare artistică sunt același lucru.”87
3). Iată și poezia lui G. Sbârcea adresată lui Enescu, la Cluj,
în 1923: „Rămân plecat cu fiecare sunet/ De parc-aș strânge niște
nestemate;/ Ai adunat comori și-acum, vioară/ Le-mprăștii darnică
pe toate.// Ai făurit, bucată cu bucată,/ Cum țese pe război mâna
dibace/ Un borangic de sunete vrăjite/ Ce ne învăluie c-o sfântă
pace.// Cu vremea care vine împăcați/ Și resemnați în ceasul care
trece,/ Ne-om ostoi arsura inimii/ Cu șipotele-ți care n-or să
sece.”88
Și iată ce se întâmpla atunci în sufletul tinerilor din sală:
„Enescu își culcase un obraz pe vioară, cu o umbră de vis în priviri.
Nimeni dintre noi nu știa ce cântă. Dar melodia era urzită din
suspinul doinelor noastre, pe strune jucau, cu glezne de ciută și
unduiri de șold, iele pădurețe, în vârful arcușului mocneau sunetele
de fluier cu care păstorii își plimbă turmele pe tăpșanele Carpaților”
George Sbârcea ne mărturisește, el însuși faptul că, în calitate de cronicar muzical, de membru al unor jurii naționale și
interna-ționale, ori în calitate de simplu auditor al concertelor,
recitalurilor, spectacolelor lirice etc., a fost binecuvântat să
cunoască, să se împrietenească și să afle lucruri interesante despre
cei mai mari dirijori, compozitori, critici, artiști instrumentiști și
interpreți vocali din țară și de peste hotare.
A scris tocmai de aceea, multe cărți sondând aspectele
biografice și creative ale unor personalități de renume precum: G.
Enescu,
Haricleea Darclée (Privighetoarea Carpaților), Sergiu Celbidache, Béla
87
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Bartók, Alfredo Casella, Popovici Bayreuth, Wilhelm Kemptf,
Arturi Toscanini, Pietro Mascagni, Jean Sibelus, Tito Schipa Josef
Schmidt, Elizabeth Schwarzkopf, Lil Hardin-Armstrong, Sabin
Drăgoi, Dan Iordăchescu, John Pritchard, Joséphine Baker, David
Brubeck, Narghita, Maria Callas, etc., etc... și lista ar putea continua. În ce privește studiile monografice observăm că autorul se
axează întotdeauna pe criteriul calității cumva legat și justificat prin
priza la public. El nu doar că descrie biografia și opera unor mari
compozitori, muzicieni sau interpreți, ci aproape asemănându-se cu
Ion Creangă, el scrie, de fapt, „povestea unor vieți” și a unor
succese de răsunet mondial. Ne referim aici la: Fabuloasa aventură
a cavaleriei rusticane, Cantata Profana, Primii pași spre glorie,
Giacomo Rosinni sau triumful operei bufe, Giacomo Puccini. Viața
și opera, Johann Strauss și imperiul sferic al valsului, Darclée (tradusă în mai multe limbi), Dimitrie Bayreuth, cântărețul pribeag,
Jean Sibelius, viața și opera, Ciocârlia fără moarte. Grigoraș Dinicu
și Bucureștiul lăutarilor de altădată, Mihail Jora. Biografia unui
compozitor român din secolul XX (care i-a adus premiul Uniunii
Compozitorilor, în 1969), Viața romanțată a Mariei Tănase și lista
nu se încheie aici.
Cumva, acest maestru al muzicii noastre românești reușește
să îmbine armonios, în textele lui, toate forțele care vin de pe
teritoriile muzicii și esteticii. Cunoscând tainele muzicii în
profunzime, intuind ce anume face o creație literară valoroasă, dar
mai ales, de unde vine lirismul, tensiunea și trăirea artistică, el nu
se dă în lături în fața compoziției și exprimării literare, ci, se
preschimbă, pentru noi, într-un excelent prozator.
Pregătirea lui profesională a fost una temeinică. Fiind
crescut și integrat perfect în generația, care azi în poezie este
numită „generație pierdută”, el poate fi considerat alături de marile
personalități ale generației războiului, un simbol al unor vremuri
prost înțelese și gestionate de contemporaneitate, în contextul
social politic dominat, nu numai la noi în țară, de autoritarisme,
totalitarisme și dictaturi. Nu mai puțin de patru dictaturi a prins
George Sbârcea în viața sa. Ca încununare cu spini a acestui veac al
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terorii a pătruns, chiar înainte de 1944, și nu s-a disipat, până în
1989, regimul care avea să-l persecute mai mulți ani, regimul
comunist.
Cele mai frumoase cronici muzicale sunt scrise chiar în perioada acelor ani de cotitură. Nu este un secret că George Sbârcea a
suferit și în 1940, date fiind conjuncturile prin care trecea țara
noastră. Dar, pentru că era prieten apropiat multe personalități
culturale ale vremii, mai ales cu Blaga, el a reușit să treacă destul
de bine de acea perioadă grea, mai ales datorită influențelor
mediului intelectual de înaltă ținută în care trăia. Ciudat, acești ani
de frământări se suprapun și cu perioada în care tango-ul era în
plină glorie: 1925-1950. Activitatea esteticianului a fost și ea
efervescentă, intersectându-se cu această modă nouă, autorul
explică această aderare prin apelul la fundamentul profund latin al
poporului nostru. Știm, de asemenea faptul că, o dată cu relativa
deschidere a dictaturii din anii 70, scrierile lui George Sbârcea
și-au putut recăpăta recunoașterea propriei valori nepieritoare. Din
fericire pentru noi, se pare că Sbârcea a reușit să învingă acest
sistem, deși nu putem să nu ne întrebăm cu ce preț.
Credem că, în cazul lui George Sbârcea, personalitatea,
artistul, omul și scriitorul se întâlnesc într-un punct și se suprapun. Prin creația sa, care, deși pare mai mult critică, dovedește că
poate fi trecut în categoria artiștilor adepți ai sincretismului,
sincretism dovedit prin intervenția sa artistică pe mai multe paliere.
Sbârcea se dovedește a fi fost întreaga lui viață umilul servitor al
frumosului. Din cronicile sale, cât și din creația sa, transpare
aceeași dorință nestăvilită de cunoaștere a lumii, aceeași siguranță
în elevarea artisticului, același respect pentru actul cultural.
Interpretările sale vocale, din perioada când, sub numele de
Claude Romano, a cucerit publicul, intrat la vremea aceea, deja sub
aripa modernismului, sunt memorabile și fermecătoare și azi. Compoziția, interpretările, ținuta, pasiunea pentru cunoaștere, scrisul
său, interviurile, traducerile, toate sunt dovada lucrului bine făcut,
și poartă un mesaj al unui tânăr Claude Romano către un alt tânăr
din viitor, anonim.
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Fie că ne vorbește despre viața și opera celor mai mari
compozitori ai lumii, fie că ne introduce în lumea jazz-ului, fie că
ne poartă pe malurile Dunării, fie că ne poartă pe caldarâmul
marilor orașe, vorbindu-i prin sugestii simțului nostru artistic (în
care are încredere ca un șaman), George Sbârcea ne ademenește să
ne îndrăgostim de mereu și mereu de muzică, să ne colorăm viața,
să o trăim fără frontiere, fără prejudecăți și fără violență, să ne
îmbogățim și înfrățim inclusiv prin darul traducerii.
Nu degeaba accentuează, cu atât discernământ, cuvântul
unire. În interviul cu Ștefan Sweig, se evidențiază afirmația că
„fiecare carte apărută în traducere este o contribuție la unificarea
spirituală a Europei și, cu timpul, la înjghebarea unei mari confrerii
mondiale. Înfăptuirea ei trebuie grăbită, deoarece calea de a pune
capăt discriminării, războaielor este conștiința și voința popoarelor,
care au nevoie de cultură, de o mai bună și mai temeinică cunoaștere, de progresul spiritual – realizabil de astă dată într-un interval
de timp mult mai scurt decât în alte epoci, datorită mijloacelor
moderne de comunicare între țări și continente.”89
Avem, se pare, toate motivele să scotocim în atelierul de
creație al vieții sale. Și trebuie să se știe, nu am pornit nicidecum de
la vreun lucru de dinainte știut. Ne dorim ca toate acele lucruri,
tăinuite sau ignorate sub vremi, să apară și să-și ceară drepturile de
a fi scoase la iveală, de a fi recunoscute, amintind tuturor celor care
știu să asculte cum sunt folosite și care sunt instrumentele cu care,
într-o viață de om, George Sbârcea a recompus, iar și iar,
fundamentele sufletului românesc avid de trăire artistică. Pentru că,
George Sbârcea nu doar a scris și a cercetat, ci, el a și trăit,
răspunzând invitației tăcute a spiritului, aceea de a fi relevant atât
în vorbe cât și în fapte.
Ideea editării unei cărți dedicată lui George Sbârcea nu a
apărut din senin. Faptul că, din 2010 suntem biblioteca care-i
poartă numele, ne-a angajat cumva, pe nesimțite, într-o cucerire a
bunului său renume, spre o coagulare a întregii lui creații. Nu vom
89
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lua, totuși, nimic de-a gata. De mai multe ori am inițiat evenimente
dedicate personalității sale, și fără să ne propunem acest lucru, am
făcut-o altfel, de fiecare dată. Și da, de fiecare dată, George
Sbârcea a apărut într-o lumină nouă. Credem că așa a și fost
nevoie, pentru că o personalitate marcantă, cum a fost George
Sbârcea, nu ar putea sta ascunsă nici pe sub pietre, nici sub vrafuri
de hârtii. Trebuie să facem cunoștință cu spiritul lui, care a răzbit,
cu siguranță, vesel și îngăduitor, așa cum a fost și personalitatea sa
în timpul vieții: liberă, entuziasmată, dornică de a schimba cât mai
mult, de a întreba și de a afla care este acea coardă a inimii
omenești care răspunde la apelul diafanului.
Acest volum, care e, de fapt, o timidă campanie, își dorește
să recupereze, poate și din patriotism local, parfumul care se simte
în aer la invocația acelui care a fost muzicologul, compozitorul,
interpretul, scriitorul, traducătorul toplițean emblematic, George
Sbârcea. Toți cei care au scris în acest prim volum sunt îndreptățiți
să poarte numele de cavaleri, deoarece, precum „cavalerii mesei
rotunde” ai altor vremuri, ei rescriu povestea unui rege perpetuu
îndoit între spirit și viață, regăsit undeva, tainic și târziu, la
răscrucea ideilor artistice. De fapt, prin tot ce vrem să scoatem la
iveală, noi nu facem decât să ne exprimăm sincera devoțiune în fața
gestului suprem de prietenie, dus de George Sbârcea, până dincolo
de malurile Styxului, prin ignorare morții înseși.
Viorica Macrina LAZĂR
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