Capitolul IV
Eseu de Doru Popovici
(Doctorul, muzicologul şi profesorul universitar Petre Brâncuşi
şi lupta sa, eficientă, împotriva «stalinizării» muzicii româneşti,
în România «obsedantului deceniu»)
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Doctorul, muzicologul si profesorul universitar Petre Brâncuşi
si lupta sa, eficientă, împotriva „stalinizării” muzicii româneşti,
în România „obsedantului deceniu”
Pentru noi, muzicienii români, punctul culminant al „diktaturii
staliniste”, a fost atins, în lugubra „Săptămână a muzicii româneşti” din
toamna anului 1951.
În acest context, plin de tragism, citez un amplu fragment din
volumul meu, închinat muzicii româneşti, din „obsedantul deceniu”: «Am
părăsit acea „mică Vienă” - poetica Timişoara. A fost toamna anului 1950,
care mi s-a arătat ca un început de lume. Părinţii mei, chirurgul Ion
Popovici - ucis mişeleşte în sinistra închisoare de la Gherla, la 26
septembrie 1959 - şi mama mea, Eugenia au divorţat. O mare lovitură
pentru mine şi fratele meu, viitorul chirurg, Zeno Popovici, specializat după
anii 1960 în operaţii de esofag şi în cele legate de chirurgia toracică. Tatăl
meu m-a socotit „un fiu nedemn”, deoarece nu am dorit să mă dedic
medicinii şi am urmat sfaturile profesorului meu, Liviu Rusu, precum şi pe
cele ale descoperitorului talentului meu, neobarochistul Zeno Vancea, şi am
ales cariera de muzician.
Tata a fost un mare chirurg, format la Budapesta şi la Viena, şi a
slujit medicina, cu religiozitate, în oraşul meu natal, Reşiţa, şi, apoi, la
Timişoara. A urât „stânga românească” şi sindicatele, socotindu-le
„simboluri ale descompunerii României!” A fost spion şi soldat, în
perioada primului război mondial, slujind mişcarea naţionalistă „de peste
deal” a lui Iuliu Maniu şi Alexandru Vaida Voievod. După moartea lui
Ionel Brătianu şi după sinistra guvernare naţionalist_ţărănistă din anii 1930,
condusă de Maniu şi Mihalache (primul, fără talent de a activa la putere şi
de a lua decizii hotărâtoare, dar cu mult har în munca de opoziţie, cel de al
doilea, un biet semidoct, dar bine intenţionat), viaţa tatălui meu s-a
schimbat mult, foarte mult... Vaida 1-a părăsit pe „Sfinxul de la Bădăcin” pe Iuliu Maniu, care, prin lovitura de stat, din anul 1930, 1-a adus la cârma
României pe desfrânatul rege Carol al II-lea, însoţit de curva lui de lux,
Elena Lupescu, cel care a creat „Diktatura regală” şi siguranţa de tip
stalinist (a se citi finalul memoriilor enciclopedistului Mircea Eliade, care
sublinia că, noaptea, în temniţele „carliste” nu se putea dormi, din pricina
torturilor groaznice generate de banda „lacheului carlist”, Armand
Călinescu; accentuez, după separarea lui Vaida de Maniu, tata a trecut la
130

legionari, fiind alături deci, până la asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu;
după aceea i-a părăsit şi pe legionari, deoarece l-a considerat pe urmaşul
său - pe Horia Sima - un „nou Cezare Borgia al poporului nostru”! Tata a
susţinut teza, după care, dacă legionarii nu ar fi apelat la „teza rasistă” a lui
Hitler, ei ar fi apărut în istoria României, ca fiind singurul partid politic,
demn şi eroic, care a luptat, consecvent, contra imperiului stalinist!!! A
plătit cu viaţa pentru ideile lui christice şi naţionaliste, îndreptate contra
Rusiei sovietice şi contra forţei oculte, care a grăbit „moartea lentă a
Europei creştine”...»
***
În acest climat istoric tulbure, mi-aduc minte că el mi-a spus, după
terminarea colegiului timişorean „Constantin Diaconovici Loga”,
următoarele: «Dorule ... sunt un om de cultură ... Dar ... primum vivere,
deinde filosof are ... Nu se poate trăi din compoziţie, într-o ţară în care
genialul Nicolae Iorga s-a opus intrării în Academia Română a altui geniu:
George Enescu. Reţine că autentica lume a culturii nu e încurajată. Alege
medicina şi studiază muzica în particular» ...
Abia după ce am fost distins cu primul meu premiu de compoziţie,
pentru Sonatina pentru pian în anul 1953 (piesă editată la „Peters” din
Leipzig), ne-am împăcat; în comisia respectivă au avut cuvânt greu Mihail
Jora, Dimitrie Cuclin, Mihail Andricu, Marţian Negrea şi Paul
Constantinescu. Tot atunci a fost premiat şi Pascal Bentoiu.
În toamna lui 1950, aşa cum am scris mai sus, l-am părăsit pe tata, pe
fratele meu Zeno - grav bolnav de tuberculoză - pe mama (care s-a
remăritat cu dirijorul şi compozitorul Mircea Popa, de care m-au legat
rodnice colaborări, culminând cu generarea discului meu cu opera
Prometheu, ópus scris în memoria morţii tatălui meu, la Gherla), precum şi
pe îndrumătorul meu, nefericitul fost legionar, marele profesor Liviu Rusu.
Am luat drumul Bucureştilor, pentru a mă perfecţiona în lumea compoziţiei
muzicale.
***
După ce am obţinut „foarte bine” la examenul de admitere pentru a
intra la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, din capitală, am fost
repartizat la clasa lui Alfred Mendelsohn. Dumnezeu să-1 ierte, că multe
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urâciuni a mai făcut, între anii 1944-1953, în numele stalinismului, fiind
alături, „trup şi suflet”, de tiranul Matei Socor, apoi de Hilda Jerea, Nicolae
Moraru, Gabriela Deleanu, Adia Gherţovici, Sergiu Natra, Tudor Andrei,
Francois Schapira, Grete Miletineanu, Weiss, Silvia Feller, Duşi Mura,
Mauriciu Vescan, Ovidiu Varga, Leibovici Arbore, Sekely, Ana Frost - cu
toţii evrei stalinişti - la care-i adaug pe românii „cozi de topor”: Constantin
Bugeanu, Nicolae Buicliu, Eduard Mezincescu, George Bălan şi
enumerarea poate continua ...
Cum mi s-a înfăţişat, în acel timp sumbru, Conservatorul din capitala
ţării? Rector a fost Ioan D. Chirescu. Un maestru al stilului coral, un
creator, expresiv şi foarte popular, de coruri „a cappella”, laice şi religioase,
în conţinutul cărora el 1-a continuat, creator, pe marele Dumitru G. Kiriac.
Tot felul de laşi şi, mai ales, de fugari, în occident şi SUA (unde au mâncat
vânaturi rafinate şi au băut vinuri scumpe, de Mediterană, în timp ce, în
casele lor, până şi măturile au fost confecţionate din argint...) - subliniez,
tot felul de laşi şi exponenţi, în zilele noastre, ai „Marii năpârliri” ... - l-au
considerat pe Ion D. Chirescu ca pe un „oportunist”! După părerea mea, el
a fost un mare profesor de teorie, un autentic compozitor, bun
administrator, un ardent susţinător al studenţilor şi profesorilor de valoare
şi, ceea ce este foarte important, trebuie subliniat: el a salvat muzica
religioasă, bizantină şi psaltică, interpretând-o şi popularizând-o,
admirabil, la istorica Biserică „Domniţa Bălaşa” unde cu decenii în urmă
activa, minunat, într-un „Bucureşti matein”13, Dumitru G. Kiriac, autorul
capodoperei Liturghia Psaltică. Este adevărat că Ioan D. Chirescu a scris şi
sute de cântece de masă, comuniste; eu, pe câteva, excepţionale, le-am
analizat în cartea mea Muzica corală românească, devenită bibliografie
obligatorie pentru acest popular gen componistic. Fără acele cântece
(majoritatea, foarte inspirate), P.C.R. nu i-ar fi încredinţat înalte funcţii. Şi,
mă întreb: cine a fost, în acele „vremuri de bejenie”, „muzicianul pozitiv”?
Ioan D. Chirescu sau ... cei ce înjurau comunismul, deşi au primit bani
mulţi, foarte mulţi, de la Puterea timpului, încât puteau să trăiască din
muzica scrisă? Să nu uităm că înainte de 1990 veniturile maeştrilor muzicii
româneşti, pe lună, au trecut de 20 de salarii (!) - mă refer la veniturile unor
meşteri mari, ca George Georgescu, Constantin Silvestri, Paul
Constantinescu, Gheorghe Dumitrescu, Mihail Andricu, Sigismund Toduţă,
Valentin Gheorghiu, Marţian Negrea, Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Pascal
13

Aluzie la Mateiu Caragiale
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Bentoiu, Theodor Grigoriu, şi enumerarea poate continua ... Editura
Muzicală scotea anual peste 40 de titluri; fiecare compozitor şi muzicolog
avea două substanţiale comenzi pe an, dreptul la editare şi dreptul de a fi
premiaţi, apoi ei beneficiau de călătorii în străinătate - pe „socoteala
statului” - de dreptul la o cameră în plus, pentru creaţie, de vacanţe
convenabile la Sinaia şi la mare, şi de multe alte avantaje. Ce avantaje au
membrii breslei astăzi? (Fără alte comentarii!!!).
Dar să lămurim şi „problema aşa-zişilor compromişi” ...
Maestrul Ion Dumitrescu se ducea adesea, la C.C. al P.C.R. să ceară
bani pentru breasla pe care a condus-o ca un remarcabil gospodar. Într-o
discuţie cu sinistrul stalinist Leonte Răutu - violent adept al celebrei
„Rezoluţii a lui Jdanov” - acesta i-a spus lui Ion Dumitrescu: „Să fie
limpede ... Nu-ţi dau bani. Nu aveţi lucrări cu tematică!” La care Ion
Dumitrescu - oltean viclean - i-a replicat: „Ba avem. Compozitorii au scris
zeci de cântece de masă” ... Imediat, Leonte Răutu i-a răspuns: „Atunci
totul se schimbă. Primiţi cozonacul cerut” ... Şi, iată că autorii de muzică
de cameră, de muzică simfonică, de operă şi balet - „elitiştii” - au mâncat o
pâine albă şi cozonac proaspăt, datorită „compromişilor”, care au creat
cântece de masă. Acesta-i adevărul! Istoria se face după documente şi nu
după resentimente!! (Mihail Jora)
***
Dar să revenim la Conservatorul din strada Lipscani, pe atunci un
„cartier bacovian”, cu ploi, moină, tuset, plânset, „comerţ la negru” ... Aş
spune că acolo se putea vorbi de un amestec bizar, de „sublim şi hidos”, de
orient şi occident, de tristeţe şi veselie ...
Alfred Mendelsohn conducea, de fapt, instituţia muzicală cu o
străveche tradiţie. A fost un talent creator, cam eclectic, dar foarte sigur pe
tehnica de compoziţie. A scris enorm, şi inegal. Rămân, după mine, în
istoria muzicii româneşti, Cvartetele de coarde nr. 3, 5 şi 7, Sextetul
„Cântarea omului”, madrigalul „Fraţii”, „Oratoriul 1907”, Cantata
„Sub cerul de vară”, liedurile pe versuri de Mariana Dumitrescu,
Concertele pentru vioară şi pentru violă şi opera dedicată lui
Michelangelo. Ca om, până în anul 1953, când s-a despărţit de Matei Socor,
a fost de o ticăloşie mai rar întâlnită. La cursurile sale - a fost şeful catedrei
de compoziţie - nu se făcea nimic. În schimb ... se „politiza totul” ... Au
fost înjuraţi, ca la uşa cortului ţigănesc, Stravinski, Debussy, Ravel,
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Hindemith, Berg, Webern (Schönberg, nu, fiindcă a fost evreu, iar
Mendelsohn păcătuia şi prin naţionalismul său exacerbat); apoi, pentru a fi
în consonanţă cu Jdanov şi „Rezoluţia” acestuia, el i-a „scuipat” - acesta-i
cuvântul - şi pe sovieticii Şostakovici, Prokofiev, Haciaturian, iar dintre
români pe Mihail Jora, Mihail Andricu, Paul Constantinescu, Theodor
Rogalski, Constantin Silvestri, şi, nu în ultimul rând, „demasca” perioada
ultimă a „transfugului George Enescu”. Alfred Mendelsohn a fost cea mai
fidelă „porta-voce” a lui Jdanov şi a lui Matei Socor. Până în anul 1953.
***
A venit şi odioasa „Săptămână a muzicii româneşti” din anul 1951,
unde Matei Socor - un „nou Torquemada al obsedantului deceniu” împreună cu cei amintiţi în paginile acestei scrieri, de tristă amintire, cu
toţii au pus la stâlpul infamiei pe Enescu, Jora, Paul Constantinescu, Zeno
Vancea, Ion Dumitrescu, Mihail Andricu, Leon Klepper, Constantin
Silvestri, Theodor Rogalski şi s-a cerut să fim „muzicieni partinici, care să
nu uităm că datorăm, enorm, genialului conducător al popoarelor, tovarăşul
Iosif Visarionovici Stalin” (care s-a numit, în tinereţe, Giugaşvili - adică ...
Jidanul”, în limba gruzină ...). A urmat o amplă şedinţă şi la Conservatorul
„Ciprian Porumbescu” în care „matadorii” au fost Matei Socor, Alfred
Mendelsohn şi Adia Gherţovici - nepotul minunatului pictor evreufiloromân, Iosif Iser - Domnica Dumitraşcu, Leibovici Arbore, George
Bălan şi mulţi alţi „cavaleri ai tristei înfăţişări” ... Toţi cei condamnaţi în
autodafeul din lugubra „Săptămână a muzicii româneşti” au fost din nou
repuşi în discuţie, ca „muzicieni deveniţi duşmani de clasă!” Zeno Vancea
a fost osândit, deoarece a avut „curajul” să susţină „estetizantul considerent
de tip burghez”, potrivit căruia ar fi mai bine ca al nostru cântec popular să
fie valorificat prin tehnica polifoniei şi nu prin aceea a armoniei, căci în
acest fel tehnica polifoniei va fi în consonanţă cu specificul său arhitectonic
asimetric. Bietul Zeno Vancea şi-a făcut, tremurând de frică, o severă
autocritică, amintindu-ne de autocritica marilor cărturari ai Evului Mediu şi
ai Renaşterii, în epoca papilor ticăloşi şi a sceleratului Torquemada - cel
care a ars pe rug peste 90.000 de eretici!!! Istoria se repetă. Din păcate ...
Alfred Mendelsohn, la îndemnul lui Matei Socor, l-a „demascat” pe Zeno
Vancea, ca acesta să poată fi scos din conducerea Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor şi înlocuit cu fosta celebră proletcultistă, Hilda Jerea. Merită
a fi pus în lumină adevărul, potrivit căruia, oamenii lui Matei Socor au pus
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să se fure - acesta-i cuvântul - partitura lui Gheorghe Dumitrescu la
oratoriul Tudor Vladimirescu, ca să nu fie interpretată în „Săptămâna
muzicii româneşti” în acest fel, oratoriul istoric nu mai concura cu penibilul
oratoriu al Hildei Jerea Oda legii staliniene... Din fericire, Gheorghe
Dumitrescu a colaborat cu Ansamblul Artistic al Armatei - înfiinţat în anul
1941, la sugestia mareşalului Ion Antonescu, şi desfiinţat după anul 1990.
(O enormă urâciune postdecembristă...) Pe atunci, în conducerea
Ansamblului, un cuvânt greu l-a avut Nicolae Ceauşescu. Folcloristul de la
„Casa Scânteii”, Nicolae Parocescu - care a fost un mare român a aflat de
furtul partiturii dedicate lui Tudor Vladimirescu şi, împreună cu autorul ei
s-au dus la Nicolae Ceauşescu şi i-au istorisit furtul odios. Acesta le-a
semnalat, cu lux de amănunte, toate urâciunile lui Petru Groza şi Gheorghe
Gheorghiu-Dej, şi aceştia au ştiut cum să facă totul ca partitura înstrăinată,
perfid, să reapară. Ca urmare, atunci Dumnezeu a fost român ... şi George
Georgescu şi ansamblul Filarmonicii „George Enescu” au interpretat emoţionant - oratoriul, care s-a bucurat de un succes triumfal, umbrind
pseudo-oratoriul Hildei Jerea, programat şi el, în „Săptămâna muzicii
româneşti”. Am asistat la acel istoric concert; mulţi oameni plângeau de
bucurie când muzica lui Dumitrescu reliefa sensul patriotic al cuvintelor:
„Este Tudor, Domn Român!”
***
La clasa sa de compoziţie, acelaşi Alfred Mendelsohn nu s-a sfiit să
spună: „Păcat că oratoriul lui Gheorghe Dumitrescu le-a oferit prilejul
duşmanilor de clasă din rândurile intelectualilor români, să transforme
manifestarea respectivă într-un act antisovietic!”
***
Tot în acea perioadă, din „obsedantul deceniu” , Alfred Mendelsohn,
îndemnat de Matei Socor, a făcut un referat pentru forurile conducătoare
din P. C. R., în care a semnalat faptul că «reacţionara operă „O noapte
furtunoasă” de Paul Constantinescu, un manifest antimelodic, a fost
zgomotos aplaudată, de o bandă de reacţionari, la ultima repetiţie pentru
„Săptămâna muzicii româneşti”; banda era condusă de fostul legionar,
doctorul şi basul Gabriel Popescu, Mihail Jora, Ion Dumitrescu, Paul
Constantinescu şi de studentul meu, Doru Popovici». În acest fel s-a
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pregătit decapitarea capodoperei lui Paul Constantinescu. Apoi, li s-a pus
eticheta de „lucrări formaliste, unde se poluează folclorul românesc” unor
capodopere, precum cele Trei piese pentru orchestră de Constantin Silvestri şi
cele Trei dansuri de Theodor Rogalski. S-a înjurat, ordinar, poetica Gaidă,
insinuându-se că... „folclorul aromân este interpretat ca un simbol al
spiritualităţii legionare”; s-a speculat şi faptul că, atât Rogalski, cât şi Paul
Constantinescu au fost legionari şi cel de al doilea a orchestrat „cântecele
verzilor”, iar primul le-a dirijat. (Vezi memoriile lui Nelu Mânzatu)
Cel mai mult hulit, în aceste două autodafee, a fost Mihail Jora. (Mă
refer, direct, la „Săptămâna muzicii româneşti”, precum şi la oribila şedinţă
de la Conservatorul bucureştean). O colegă de-a mea - Domnica
Dumitraşcu - o nulitate mult iubită de Alfred Mendelsohn, singura elevă de
la clasa acestuia care a fost introdusă în rândurile profesorilor universitari
din amintitul Conservator - nu s-a sfiit, la cursurile profesorului ce o
susţinea, cu pasiune proletară, să sublinieze că „ unii studenţi, decadenţi,
iau lecţii particulare cu Mihail Jora” ... Urmarea: deşi Alfred Mendelsohn
mi-a dat nota zece la examenul de compoziţie şi nouă Feliciei Donceanu
(amândoi fiind foşti elevi particulari ai meşterului Jora, după ce acesta a
fost dat afară din Conservator, pentru atitudine „regalistă”, în anul 1948),
„mâna dreaptă a lui Matei Socor” - cum i se spunea lui Alfred Mendelsohn
- ne-a demascat, nu o dată, ca să fie „partinic şi principial”. Şi astfel a
început „războiul celor două tabere de la clasa de compoziţie”: „grupul
Mendelsohn”, în frunte cu Domnica Dumitraşcu şi „grupul anti
Mendelsohn”, în frunte cu Felicia Donceanu, cu mine şi cu muzicianul cu
sclipiri de geniu Marius Rintzler, hiperdotat compozitor, pianist, dirijor, bas
profund, care, fără încetare, s-a opus tezelor lui Mendelsohn. Marius a fost
un „evreu-rabin”, ca mentalitate, care s-a condus, toată viaţa lui, după legile
lui Moise. Va face o teribilă carieră de bas profund, în Europa şi S.U.A.
Poate că Alfred Mendelsohn ne-ar fi dat pe mâna Securităţii, dar, fiind în
„joc” şi evreul Marius Rintzler, s-a resemnat. În cele din urmă, cu excepţia
Domnicăi Dumitraşcu, aproape toată clasa lui Mendelsohn 1-a părăsit,
înscriindu-se la clasa lui Mihail Jora, maestrul total reabilitat după anul
1953, şi în aceea a lui Mihail Andricu, unde se va contura a doua avangardă
componistică din România secolului XX, în care, vor străluci Aurel Stroe,
Ştefan Niculescu, Mircea Istrate, Dumitru Capoianu, continuând estetica
primei avangarde sonore, reprezentată prin Zeno Vancea, Constantin
Silvestri şi Matei Socor - acesta din urmă, până în anul 1944, ardent
„atonalist” şi adept al lui Schönberg ... „O tempora,..o mores...”
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Acestor studenţi li s-au alăturat Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Theodor
Grigoriu, Myriam Marbé, Adrian Raţiu, Dan Constantinescu şi mulţi alţii,
dând naştere la istoricul „Cenaclu Mihail Andricu” - în violentă disonanţă
cu „tezele” de la clasa de compoziţie a lui Alfred Mendelsohn. După anul
1953 - an în care a murit Iosif Visarionovici Stalin - a urmat o uşoară
destindere în relaţiile dintre statele capitaliste şi cele socialiste, care a ţinut
până în anul 1956, când a avut loc, în Ungaria, contrarevoluţia, îndreptată
împotriva Uniunii Sovietice şi a comunismului, în general vorbind. În
toamna lui 1956, America de Nord şi statele din apusul Europei au trădat,
din nou pe cei asupriţi, arborând o laşitate scârboasă, iar rezultatul a fost
îngrozitor: contrarevoluţia a fost înăbuşită în sânge de trupele roşii şi în tot
lagărul socialist s-a reinstalat teroarea stalinistă. În perioada mai
suportabilă, dintre anii 1953-1956, la Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor au avut loc schimbări substanţiale. Grupul naţional şi de un
vibrant spirit patriotic, în frunte cu Ion Dumitrescu, a descoperit un teribil
furt al drepturilor de autor ale lui George Enescu, exilat, din anul 1946, la
Paris. Cu ajutorul lui Petru Groza şi al lui Gheorghiu-Dej (adversari
puternici ai constelaţiei Ana Pauker, Theohari Georgescu, Vasile Luca şi ai
„slugilor lor din cultură” - Roller, Răutu, Gulian, Socor, Wittner, Moraru,
Maxy, Perahim şi mulţi alţi alogeni - a putut fi înlăturată tirania lui Socor.
A venit, ca întâistătător al breslei compozitorilor şi muzicologilor, Ion
Dumitrescu, care va conduce această Uniune până la eliminarea sa,
abuzivă, de către Nicolae Ceauşescu, în anul 1977. Schimbările din viaţa
muzicală au fost resimţite şi prin readucerea la Conservator a lui Mihail
Jora; oribilul „artist cameleon” Alfred Mendelsohn, deşi, în plină şedinţă, a
fost făcut „măgar”, de creatorul liedului şi baletului nostru modern, pentru
tot ceea ce a făptuit după anul 1944, a suportat, slugarnic, insulta şi a
devenit... un admirator al fostului său profesor; ba mai mult, chiar... la
cursurile sale, cu un tupeu demn de o cauză mai bună, a exclamat: „Vai
...ce mă bucur că fostul meu dascăl, Mihail Jora, a revenit printre noi; în
acest fel, s-a dat, de către P.C.R., o lecţie tuturor oportuniştilor, vânduţi
imperialismului ucigător!” Şi s-a întărit, sensul aforismului, generat de
Mihail Jora, în virtutea căruia „România este ţara tuturor compromisurilor,
încât este imposibil să te mai poţi compromite!!! „

***
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După anul 1955, în fruntea membrilor P.C.R. din Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor a fost numit: Dumitru Bughici, venit de la
studii din Uniunea Sovietică. Şi, mulţi ani s-a dus o „luptă subterană” între
grupul lui Ion Dumitrescu şi cel al lui Dumitru Bughici - acesta din urmă,
nu o dată, eficient manevrat de acelaşi fanatic Matei Socor. Dar ... şi de
data aceasta, Dumnezeu a fost român! Foştii stalinişti Gabriela Deleanu,
Sergiu Natra, apoi Leobovici Arbore, Ana Frost şi mulţi alţi proletcultişti,
au cerut plecarea în lumea capitalistă, fapt care a făcut să scadă mult, foarte
mult, sprijinul celor din P.C.R. faţă de evrei, în ceea ce priveşte promovarea
lor în posturi de conducere.
Odată cu moartea lui Stalin, Alfred Mendelsohn 1-a trădat pe Matei
Socor şi pe ai lui tovarăşi şi a acceptat să activeze în conducerea breslei,
alături de Ion Dumitrescu - cel mai aprig adversar al lui Marei Socor! Şi în
acest context Alfred Mendelsohn şi-a demonstrat „mimetismul politic” ...
S-a arătat ca fiind cea mai plecată slugă a olteanului - un compozitor
expresiv, foarte personal, dar şi un foarte abil conducător, într-un climat
politic destul de tulbure. Atunci, într-o şedinţă, i-am spus lui Alfred
Mendelsohn: „De fapt, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor este
condusă de cei doi Ioni: Ion Dumitrescu şi Ion Mendelsohn”. (Fără alte
comentarii... )
***
Aş fi nedrept, dacă nu aş pune în relief şi faptele bune ale lui Alfred
Mendelsohn. După anul 1953, el a compus multe lucrări valoroase excelent scrise, sub aspect tehnic, dar mai puţin originale ca stil, apoi i-a
salvat pe remarcabilii lui studenti Irina Odăgescu-Ţuţuianu şi Lucian
Meţianu, în sensul că a luptat ca dânşii să nu fie excluşi din Conservatorul
bucureştean, din cauza dosarelor lor politice. În Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor, el a luat apărarea tinerilor creatori, preocupaţi de inovaţie, şi
în special a tinerilor, pe atunci, Tiberiu Olah şi Anatol Vieru, mult loviţi de
profesorul Radu Negreanu (un pianist fără talent şi un proletcultist notoriu),
în calitatea lui de profesor de istoria muzicii. Acesta, ca şi Dumitru Bughici
şi alţi mediocri agresivi, i-a atacat pe Olah şi Vieru, înfierând faptul potrivit
căruia... „Olah şi Vieru, veniţi din Uniunea Sovietică, ţara socialismului
învingător, în loc să promoveze principiile realismului socialist au
promovat, spre mâhnirea noastră, a adevăraţilor comunişti, ideile estetice
ale unor compozitori decadenţi, ca Bartok, Messiaen, Stravinski; totodată,
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ei popularizează ceea ce Rezoluţia lui Jdanov a criticat, mult, foarte mult,
în activitatea unor creatori, precum Şostakovici, Prokofiev şi
Haciaturian.”
Nu pot să nu reliefez şi alte fapte urâte ale lui Alfred Mendelsohn ...
În întunecata şedinţă de la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, - şedinţă
care trebuie interpretată ca o continuare a celei din „Săptămâna muzicii
româneşti” din anul 1951 - tot Alfred Mendelsohn l-a „demascat”, ca
„duşman al clasei muncitoare”, pe Viorel Cosma. De fapt, tot la îndemnul
lui Matei Socor, el a urmărit scoaterea din Conservator a lui Viorel Cosma care a fost asistent la istoria muzicii - ca să-1 numească, apoi, pe stalinistul
Sergiu Natra în locul celui judecat într-un fioros autodafeu, ce ne aminteşte
de inchiziţia papilor Evului Mediu. Nu au fost scutiţi de critici severe nici
George Breazul şi mulţi alţi muzicieni, încât Ioan D. Chirescu, după
terminarea şedinţei mi-a spus următoarele: „Trăim vremuri îngrozitoare.
Dragii mei, rugaţi-vă Celui de Sus ca să ne apere.” Cuvinte similare mi-au
adresat şi Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Tudor Ciortea, Dumitru D.
Botez. Zeno Vancea a părăsit sala, rămânând izolat de toţi colegii săi,
îndreptându-se, resemnat, spre casă. M-am alăturat lui şi am simţit nevoia
să nu-1 las singur. La despărţire, maestrul mi-a mai spus că a fost scos de la
clasa de istoria muzicii şi trecut la aceea de contrapunct, o catedră în care
„politica” trecea pe un plan secundar. În acel context a triumfat Gabriela
Deleanu, care, până la plecarea ei din ţară, multe rele a mai făptuit, la orele
ei de istoria muzicii, unde s-a prezentat ca o nulitate agresivă, de fapt o
comunistă de ocazie, care a aşteptat prilejul, favorabil, de a fugi în Franţa.
***
O personalitate, de necontestat, a fost neoclasicul Mihail Andricu.
Ciudat fapt... Mihail Jora, novator în armonie, iar în ultima perioadă a
creaţiei sale devenit postexpresionist - mă refer la lucrările vocale,
excelente, concepute pe versuri de Mariana Dumitrescu şi la baletul
Întoarcerea din adâncuri ce are la bază un libret generat tot de sensibila şi
profunda poetă subliniez, „modernistul Mihail Jora”, cum 1-a numit
conservatorul muzician Dimitrie Cuclin - a fost foarte sever şi traditionalist,
la cursurile lui de compoziţie, în timp ce Mihail Andricu, autorul unei opere
puternic ancorate în tradiţie, dimpotrivă, a cerut elevilor săi multă
îndrăzneală; ba mai mult chiar, s-a arătat rezervat faţă de toţi tinerii cu o
orientare academică!
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Mihail Andricu nu a fost propriu-zis un profesor. Deoarece prefera să se
ocupe de studenţii avansaţi, pentru a le analiza capodoperele lui Bach,
Mozart, Beethoven, Schubert, Franck, Fauré, Mussorgski, Borodin,
Korsakov, Debussy şi Ravel. „Zeii” lui au fost Mozart, Schubert şi Fauré.
A avut o mare discotecă, încât în istorica lui casă, din strada Berthelot,
numărul 21, s-a ascultat multă, foarte multă muzică bună. Mihail Andricu
ţinea ca, dânsul, ca şi noi, elevii săi, să fim foarte bine informaţi şi, de
aceea, analizam împreună „creaţiile interzise”, scrise de Debussy şi Ravel,
de Stravinski, Varèse, Bartók, Messiaen, apoi de „huliţii” Schönberg, Berg
şi Webern, precum şi de continuatorii lor, Boulez, Nono şi Stockhausen.
Eram dintre studenţii lui preferaţi, alături de foarte dotaţii Aurel Stroe,
Ştefan Niculescu, Mircea Istrate şi Dumitru Capoianu, care, în ópus-urile
lor, prin inovaţiile în lumea armoniilor şi polifoniilor modale, larg
cromatizate, prin imensa varietate ritmică şi timbrală, ca şi prin noile
aspecte arhitecturale, au pus bazele celei de a doua avangarde sonore din
ţară, ce s-a cristalizat, creator, după prima avangardă, legată de triumviratul
alcătuit din Zeno Vancea, Constantin Silvestri şi Matei Socor - mă refer la
prima lui perioadă componistică. Cursurile lui Mihail Andricu se ţineau
acasă la dânsul, pentru a nu fi spionat de „culturnici”. S-au adunat la
Cenaclul „Mihail Andricu” şi alţi tineri compozitori, precum Tiberiu Olah,
Anatol Vieru, Theodor Grigoriu, Myriam Marbé, Adrian Raţiu, Dan
Constantinescu, Felicia Donceanu, Valentin Gheorghiu. Aici s-a conturat o
muzică străină realismului socialist, între anii 1950 - 1959, a fost mult
criticată de oficialitatea de la „Casa Scânteii”.
În anul 1959, primăvara, la Teatrul din strada Lipscani, a avut loc un
fioros autodafeu, în care Mihail Andricu a fost pus la stâlpul infamiei, fiind
socotit un „duşman al artei socialiste şi un admirator al unui occident
crepuscular”, ca la finele şedinţei să i se comunice că a fost interzis - total în lumea Euterpei pe fond românesc! În fruntea satanicului autodafeu s-au
aflat tovarăşul Leonte Răutu, Constanţa Crăciun şi primitivul tovarăş
Gheorghe Pană, iar în sală, în timp ce Ion Dumitrescu i-a luat, cu discreţie,
apărarea, Matei Socor şi Alfred Mendelsohn l-au înfierat cu mânie
proletară, alături de Mihai Beniuc şi mulţi alţi oportunişti.
Mihail Andricu - scos din viaţa artistică, iar cenaclul său, desfiinţat a fost reabilitat abia în anul 1965 - deci, a avut interdicţie timp de şase ani şi repus în toate drepturile, după reconsiderarea, în „epoca Nicolae
Ceauşescu”, a multor români condamnaţi în „obsedantul deceniu”, în frunte
cu tovarăşii Foriş şi Lucreţiu Pătrăşcanu.
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S-au reluat şi şedinţele Cenaclului avangardist; Matei Socor şi-a
cerut scuze pentru cele făptuite şi a participat şi el la unele şedinţe, dar
activitatea cenaclului nu a mai avut strălucirea anilor 1950 - 1959.
***
Pe Marţian Negrea l-am socotit un alt maestru al meu, căruia îi
datorez mult. Venit din Transilvania lui Coşbuc şi Goga, Marţian Negrea sa format la Viena, la clasa ilustrului bucovinean Eusebie Mandicevski, care,
la rândul său, s-a numărat printre discipolii genialului Johannes Brahms.
Marţian Negrea a fost mult respectat la Cluj-Napoca, de toţi
muzicienii timpului, dar şi de George Enescu şi Mihail Jora, la Bucureşti.
În capitala Ardealului i-a format pe Sigismund Toduţă, Mircea Popa, Liviu
Comes, Tudor Jarda, Eugen Cuteanu, iar după ce Mihail Jora l-a adus la
catedra de compoziţie a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” i-a avut
ca studenţi pe Liviu Glodeanu şi Nicolae Brânduş, iar în particular pe Aurel
Stroe - cel care i-a purtat, toată viaţa, o sinceră preţuire. Autorul poeticei
suite Prin Munţii Apuseni mi-a fost profesor de contrapunct şi mi-a analizat,
cu o uimitoare măiestrie, madrigalele lui Palestrina, Arta fugii de Bach,
Marienleben şi Mathis pictorul de Paul Hindemith. Spre deosebire de Mihail
Andricu, Marţian Negrea nu cerea elevilor săi îndrăzneală creatoare, dar
nici nu le recomanda „să fie cuminţi”... Pe el îl interesa expresivitatea
lucrării prezentate şi, mai ales, ne cerea ca ópus-urile noastre să fie foarte
bine scrise. Vorbea puţin. De cele mai multe ori, îmi apărea „tăcut ca o
lebădă” - amintindu-mi de poetul său preferat: Lucian Blaga. Verdictul
asupra lucrării s-a conturat, întotdeauna, foarte simplu: „În feliul acesta
merge; în feliul acesta nu merge” ...
Interiorizat şi retras din tumultoasa viaţă muzicală bucureşteană, el
nu a „supărat” pe nimeni. Nu a răspuns la invectivă cu invectivă. Cu toate
acestea, „grupul Matei Socor”, la începutul anilor 1950, l-a criticat - decent,
dar l-a criticat - pentru aspectele postimpresioniste ale componisticii sale.
***
Mihail Jora a avut un rol imens în ceea ce priveşte activitatea sa de
profesor de compoziţie, atât înainte de anul 1944, cât şi după reabilitarea
lui, în anul 1953, odată cu moartea lui Iosif Visarionovici Stalin. Deşi a fost
- după cum am mai spus - un mare inovator în ramura armoniei larg141

cromatizate, Mihail Jora cerea ca elevii săi să fie, în şcoală, respectuoşi faţă
de tradiţie. Mi-aduc aminte că, la examenul de compoziţie al lui Aurel
Stroe, i-a decapitat valoroasa lui creaţie, Sonata pentru pian nr 1. La
examenul respectiv, Mihail Jora şi Alfred Mendelsohn au vibrat „la unison”
sub aspectul criticării, violente, a sonatei respective, după mine, prima
capodoperă a celei de a doua avangarde sonore, generate în „Cenaclul
Mihail Andricu”. Tot Mihail Jora, într-un concert oferit de Orchestra
Simfonică a Cinematografiei, condusă de Constantin Bugeanu, a rostit
cuvinte jignitoare la adresa altor capodopere din cea de a doua avangardă,
mă refer, direct, la ópus-urile Coloana infinită de Tiberiu Olah, Sinfonii de
Ştefan Niculescu şi Arcade de Aurel Stroe, arătându-se în „consonanţă” cu
părerile expuse, referitor la aceste lucrări, de Matei Socor ... şi mi-am adus
aminte de sensul cuvintelor lui Emil Cioran, în virtutea căruia „persecutaţii
devin persecutori!”. Păreri similare - din nefericire - au formulat şi Ion
Dumitrescu şi alţi discipoli ai meşterului Mihail Jora. Ca un blestem s-a
conturat cearta dintre Mihail Andricu şi Mihail Jora, ce şi-a avut originea
nu în estetica lor, ci în felul de a preda şi a judeca lucrările scrise de „noul
val” de creatori români.
Am suferit mult, foarte mult, din pricina acestor neînţelegeri dintre
compozitorii români. Ciudat a fost faptul potrivit căruia foşti stalinişti, ca
Hilda Jerea şi, mai ales, George Bălan, după anul 1955, îi susţineau, ardent,
pe avangardişti! În acest sens, subliniez că Hilda Jerea a înfiinţat o
remarcabilă formaţie - „Musica Nova” - cu care a prezentat, în centre de o
străveche tradiţie culturală, din Europa şi S.U.A., cele mai îndrăzneţe
compoziţii de Ludovic Feldman, Anatol Vieru, Tiberiu Olah, Dan
Constantinescu, Ştefan Niculescu, Aurel Stroe, Adrian Raţiu, Cornel
Ţăranu, precum şi piesele mele în stil dodecafonic, obţinând reale succese
în faţa unor reputaţi creatori şi muzicologi. George Bălan, în cadrul revistei
„Contemporanul”, a scris, emoţionant, despre muzica de un pronunţat spirit
novator a tinerilor compozitori, încât, fără eseurile lui, istoria muzicologiei
noastre, subliniez, nu ar fi avut formă de corp bine construit. A fost, fără
exagerare, „epoca de aur” a „Contemporanului”. Dintre compozitorii mai în
vârstă, ne-au apreciat şi ne-au încurajat Sigismund Toduţă, Zeno Vancea,
Leon Klepper, Ludovic Feldman şi Tudor Ciortea. La Cluj-Napoca, revista
„ Tribuna”, prin Cornel Ţăranu, ne susţinea - constant - şi ea. Consecinţele
nu au fost câtuşi de puţin măgulitoare. Şi ... iată că s-a născut „războiul
româno-român... Din nefericire, în Uniunea Compozitorilor, antischönberg-ieni, destul de duri, au fost marii meşteri Ion Dumitrescu, Paul
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Constantinescu, Alfred Alessandrescu, Sabin Drăgoi, iar în afara Uniunii,
Dimitrie Cuclin, Nicolae Buicliu, Ioan D. Chirescu - şi enumerarea poate
continua.
Îmi amintesc, cu tristeţe, că deşi Alfred Alessandrescu, Zeno Vancea,
Tudor Ciortea şi chiar Paul Constantinescu au apreciat, mult, opera mea
Prometheu, Matei Socor şi Dumitru Bughici au oprit montarea ei. Totul s-a
petrecut în anul 1958. Indignat, am cerut audienţă la tovarăşul Leonte
Răutu, stalinist convins, sardonic şi antiromân, dar, totodată, diabolic de
inteligent!!! Acesta, după ce m-a ascultat cu o încordată atenţie, mi-a spus,
cu un calm imperturbabil: „Tovarăşe Doru Popovici: Cei ce ţi-au
condamnat opera Prometheu nu ştiu că ai marxismului clasici l-au socotit
pe eroul antic cel mai mare sfânt din tot calendarul filosofic! Prometheu
semnifică răzvrătirea împotriva unei lumi tiranice. El reprezintă, de fapt,
lupta celor mulţi, săraci şi umiliţi, împotriva nedreptei situaţii sociale.
Prometheu a fost un vizionar. Numai că, în zilele noastre, nu avem
maturitatea ideologică necesară ca toţi cetăţenii ţării să înţeleagă
rezonanţele mitului. Mai aşteptaţi. Va veni ziua când opera dumneavoastră
va fi reprezentată cu succes.” Iar în ceea ce priveşte tensiunea din
constelaţiile uniunilor de creatori, ce străbătea discuţiile „pro” şi „contra”
referitoare la ideologia realismului socialist, Leonte Răutu mi-a expus „teza
sa” sardonică: „Tovarăşe Doru Popovici... când la voi, la Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor este linişte, eu sunt neliniştit. Când vă
certaţi, devin liniştit, deoarece pot să vă conduc, conform străvechiului
aforism antic: Divide et impera!”
Fără alte comentarii...
***
Într-o amplă discuţie avută cu maestrul Jora, în casa sa din strada
Silvestru numărul 16, casă care ar trebui să fie una „memorială”, deoarece
aici, ca şi în locuinţa lui Mihail Andricu din strada Berthelot numărul 21, sau scris pagini emoţionante din istoria muzicii româneşti, subliniez, acolo,
acesta mi-a expus punctele sale de vedere legate de estetica „tinerilor
rebeli”, cum i-a numit creatorul liedului şi baletului nostru modern.
Iată ce mi-a spus fostul profesor, cel ce a avut meritul de a fi generat
„Cenaclul Mihail Jora”, din poeticul cartier al unui Bucureşti de altădată,
unde veneau, adesea, Dinu Lipatti, Paul Constantinescu, Constantin
Silvestri, Ion şi Gheorghe Dumitrescu, Theodor Grigoriu, Pascal Bentoiu,
143

Carmen Petra Basacopol, Dan Constantinescu, Mircea Basarab, Mircea
Chiriac, Alexandru Paşcanu, Nicolae Boboc, Vinicius Grefiens, Felicia
Donceanu şi subsemnatul până în anul 1955: „Dragă Doru Popovici... nu
mă supăr că ai abordat stilul dodecafonic şi alte stiluri moderniste. Ştii
bine că dacă nu aş fl intervenit eu nu ţi s-ar fi interpretat piese precum
Concertino pentru orchestră de coarde - cu elemente neoclasice
stravinskiene - şi, mai ales, mult hulitele ópus-uri Cântece de supliciu
pentru pian şi tragica ta cantată Porumbeii morţii, concepută pe versuri
de Ion Pillat. Eu, ca şi tine, preţuiesc mult opera Wozzeck de Alban Berg;
mai puţin iubesc lucrările lui Arnold Schönberg şi Anton von Webern. Numi plac dar deloc - creaţiile lui Nono, Stockhausen şi Boulez. (Pe aceştia
din urmă i-a rebotezat astfel: „Şteckhausen şi Buloz”! - n.n.). Dar, reţine:
nu acesta este drumul muzicii româneşti. Enescu, generaţia mea şi a lui
Paul Constantinescu v-au trasat un drum. De ce nu-l urmaţi? Lasă-i pe
Olah, Vieru, Ştefan Niculescu, Aurel Stroe, Hrisanide şi alţii să-şi urmeze
drumul lor şi te apropie, mult, foarte mult, de Bentoiu, Theodor Grigoriu,
Dan Constantinescu şi alţi tineri compozitori, mai moderaţi. Pe mine nu
mă supăraţi. Dar... s-ar putea ca zeloşii „culturnici”din P.C.R. să vă
pedepsească şi, odată cu pedepsirea voastră să sufere toată Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor. Trăim vremuri grele. Reţine: Nu Enescu,
Andricu şi eu i-am susţinut pe primii noştri avangardişti: Zeno Vancea,
Silvestri şi Socor? Nu noi trei l-am scos pe Matei Socor din închisoare, în
timpul lui Antonescu, atunci când el s-a manifestat în calitate de violent
comunist ilegalist? Şi cum s-a purtat dânsul, după anii 1950, cu noi? În
ceea ce mă priveşte sunt tolerant, dar nu pot susţine ceea ce nu mă
convinge şi ceea ce nu cred!”
Într-o altă discuţie, ce a avut loc în cadrul Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor - mai precis, în cadrul secţiei simfonice şi de muzică de
cameră, s-au reliefat nişte dure dialoguri cu binefăcătorul meu, Paul
Constantinescu - cel ce m-a desemnat să-1 înlocuiesc la catedra de armonie,
la Conservatorul bucureştean, pe perioada când lipsea din ţară, şi care mi-a
dat o excelentă caracterizare pentru cadrele politice ale breslei noastre.
Întristător a fost faptul după care ópus-uri valoroase, novatoare şi atonale,
precum Concertul stereophonic pentru orchestră de coarde de Mircea
Istrate, Cantata nr. 2 de Ştefan Niculescu, Simfonia 1 de Adrian Raţiu,
Concertul pentru dublă orchestră de coarde de Ludovic Feldman,
Concertul pentru flaut şi orchestră, Lupta cu inerţia şi Cantata „Anilor
lumină”, de Anatol Vieru, Cantata „Chipul Păcii” şi Sonata pentru pian
144

nr. 1 de Aurel Stroe, unele ópus-uri de Cornel Ţăranu şi lucrările mele,
Noapte de august, liedurile pe versuri de Arghezi, Blaga şi Labiş, au fost
decapitate la respectiva comisie, iar cel mai violent, în acest context, a fost
chiar fostul persecutat din anul 1951, Paul Constantinescu! Dar să vedem
ce mi-a spus, în locuinţa sa din strada Traian, marele şi de necontestat
compozitor Paul Constantinescu: „Dorule ... cum mă poţi jigni, pe mine,
binefăcătorul tău ... Drumul vostru al celor din Cenaclul „Mihail
Andricu” - nu poate fi al muzicii româneşti contemporane. Eu pledez
pentru prima perioadă a lui Stravinski, pentru Honegger, Şostakovici,
Prokofiev, Hindemith, chiar şi pentru arta lui Messiaen. Unele lucrări ale
lui Bártok - precum Sonata pentru două piane şi percuţie şi Muzică
pentru coarde, celestă şi percuţie - eu ... nu le accept. Ca şi Mihail Jora.
Dar mai cu seamă şcoala lui Schönberg - pe aceasta o detest, ca şi pe
urmaşii lui, precum Nono, Boulez şi Stockhausen. Cu toţii exclusivişti! Ei
au inovat, în anumite sectoare ale muzicii, dar totodată, prin tehnica lor, sa pierdut foarte mult din frumuseţea lumii melodiei. Îmi pare rău că nu vrei
să mă accepţi ... ştii cât de mult ţi-am preţuit liedurile, Sonatina pentru pian,
chiar şi cantata dodecafonică În marea trecere. Revino de unde ai plecat: la
inspiraţia din folclor şi din cântecul de strană. Vestul european este
decadent. Sunt sigur că într-o zi vei reveni la vechea ta estetică. Te-am
iertat pentru toate cuvintele iresponsabile pe care mi le-ai adresat. Elevul
se poate supăra pe profesor, însă profesorul nu se poate supăra pe elev. Să
ştii că şi meşterul Jora e foarte supărat pe tine!”
Dar cel mai dramatic dialog l-am purtat cu Ion Dumitrescu, care nu
s-a sfiit să-mi spună: «Dragă Dorule... Voi, cei din „Cenaclul Mihail
Andricu” promovaţi spiritul dizolvant al şcolii lui Schönberg. Într-o zi îţi
vei da seama de aspectul decadent al artei din vestul european. Sunt
spenglerian şi socotesc că, atât moral, cât şi material, Apusul apune şi se
va naşte o nouă barbarie. Există o forţă ocultă, care loveşte cultura
creştină. Când te vei maturiza, cu siguranţă că îţi vei da seama. Până
atunci, tu şi cei din cenaclul lui Mihail Andricu faceţi mult rău breslei
noastre. Foştii stalinişti, care înainte de 1944 au pledat pentru avangardă,
în toată lumea, au devenit, peste noapte, adepţii realismului socialist, iar
acum au redevenit avangardişti; este cazul unor cărturari ca Matei Socor,
Hilda Jerea, Anatol Vieru, Maxy, Perahim, Wittner, Gulian, Roller, Nina
Cassian, Maria Banuş şi mulţi alţii, care pot fi citaţi în constelaţia pe care
eu o numesc Marea năpârlire! Ce va spune tatăl tău, chirurgul Ion
Popovici, din ceruri, cel ce a luptat împotriva sinistrei forţe oculte şi pentru
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preluarea creatoare a tradiţiei, socotind-o, ca şi Ovid Densuşianu, o
coloană de marmură, preluată de la un templu vechi, pentru a înălţa altul
nou”...
Şi iată că „războiul româno-român” s-a conturat ca o realitate
ameninţătoare pentru viitorul culturii româneşti.
Istoria va judeca, obiectiv, toate aceste aspecte „disonante” din ţara
noastră. „Sine ira et studio” - cum ar spune latinul.
Rezonanţele acestor dispute s-au reflectat şi în viaţa Conservatorului
„Ciprian Porumbescu”, întunecând învăţământul universitar, dar aducând
multă satisfacţie tuturor mediocrităţilor din viaţa noastră artistică.
A învins semnificaţia satanică a cuvintelor „Divide et impera!” în
acest context istoric, Dumnezeu a fost „filoromân” ...
O suită de români, muzicieni patrioţi, s-au unit, într-o luptă, foarte
curajoasă, pentru a înlătura tezele lui Jdanov, stalinistul sovietic,
denigratorul trio-ului alcătuit din Haciaturian, Şostakovici şi Prokofiev. Ne
mai vorbind de tezele sale, prin care-1 puneau, la stâlpul infamiei, pe
genialul Igor Stravinski!
Cine s-au alăturat tezelor, criminalului cultural, Jdanov? În lumea
muzicii, citez, banda lui Matei Socor, cu slugile sale, Hilda Jerea, Grete
Miletineanu, Gabriela Deleanu, Alfred Mendelsohn, Sergiu Natra, Virgil
Florea, servitorul său, Lazăr Octavian Cosma, Nicolae Buicliu, George
Bălan, Arbore Leibovici, Radu Negreanu, Mauriciu Vescan, Ovidiu Varga
şi slujitorii lui, Ada Brumaru, Nicolae Moraru, Duşi Mura, Grete Gabriel,
Francois Schapira, Isolda Ederly, Radu Gheciu, Max Eisikovits, Dora
Massini şi alţi trădători de ţară.
În literatură, tezele lui Jdanov, au fost susţinute de A. Toma, Sorin
Toma, de tovarăşii Crohmălniceanu, Tertulian, Beniuc, Roller, Wittner,
Nina Cassian, Maria Banuş, iar în artele plastice, de alţi tovarăşi, ca
Perahim, Caragea, Maxy, Angheluţă, Titina Călugăru, Baraschi şi
enumerarea poate continua.
Care au fost instituţiile, care trebuiau destalinizate: Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor, Conservatorul „Ciprian Porumbescu”,
Filarmonica „George Enescu”, Opera Română şi mai ales, Societatea
Română de Radiodifuziune.
În lumea Euterpei, pe fond spiritual românesc, s-au aliat, în lupta
împotriva proletcultismului, Mihail Andricu, Mihail Jora, Dimitrie Cuclin,
Marţian Negrea, Sigismund Toduţă, Paul Constantinescu, fraţii
Dumitrescu, Zeno Vancea, Tudor Ciortea, D. D. Botez, Victor Giuleanu, I.
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D. Chirescu, George Georgescu, Nicolae Brânzeu, Mircea Popa, Nicolae
Boboc şi, pe atunci, tinerii, Mihai Brediceanu, Mircea Basarab, Valentin şi
Ştefan Gheorghiu, Mândru Katz, Marius Rintzler, Ştefan Niculescu, Anatol
Vieru, Aurel Stroe, Tiberiu Olah, Cornel Ţăranu, Mihai Moldovan, Liviu
Glodeanu, George Bălan (care, după moartea lui Stalin a devenit
susţinătorul muzicii moderne!), Th. Grigoriu, Dumitru Capoianu, Nicolae
Călinoiu şi, nu în ultimul rând, Petre Brâncuşi.
Ei au beneficiat de intrarea într-un con de întunecimi, a staliniştilor,
după ce, Ion Dumitrescu, ajutat de Dr. Petru Groza şi Gh. Gheorghiu-Dej, a
demascat pe membrii bandei lui Matei Socor, care ... au furat drepturile de
autor ale genialului George Enescu!
Totodată, trebuie amintite scoaterea din P.C.R. a slugilor lui Jdanov:
Ana Pauker, Iosif Chişinevski, Nikolski, Theohari Georgescu. Însă, nu
trebuie uitate, crimele lui Dej: uciderea lui Lucreţiu Pătrăşcanu şi arestarea
marilor români, din partidele istorice, în frunte cu Iuliu Maniu, Gh.
Brătianu, Titel Petrescu şi, în general vorbind, a naţionaliştilor Nichifor
Crainic, Harry Brauner, Dimitrie Cuclin şi, citarea de nume arestate şi
umilite la „Canal”, Gherla, Piteşti, Sighet, locuri de tristă amintire, poate
continua.
Dar nu trebuie uitate şi meritele lui Dej, legate, printr-o abilitate
tulburătoare, de scoaterea Armatei roşii din ţară, de separarea, în anul 1964,
de U.R.S.S.. de apropierea de Tito şi Dubcek, mai ales - subliniez scoaterea deţinuţilor din închisori!!!
Istoria trebuie judecată în contextul acelor ani, când România a fost
vândută călăului Stalin de „trio-ul ruşinii” - după martirul Petre Ţuţea;
amintesc, în acest sens, din nou, pe criminalii Roosvelt, Churchill, De
Gaule; e bine să se ţină minte că Stalin a ucis în numele lui Marx şi Lenin.
în timp ce „trio-ul ruşinii” a vândut ţările din fostul „lagăr socialist” în ...
numele lui Iisus Christos!!! Repet, de sute de ori, vânzările de la Ialta şi din
alte localităţi. Istoria se face pornind de la documente şi nu de la
resentimente ...
Când va veni ziua, când vom condamna — „post-mortem” - pe cei
din „trioul ruşinii”? O spun eu, imnograf bizantin, al cărui tată a fost ucis la
Gherla şi aruncat într-o groapă comună, al cărui tată vitreg - Mircea Popa a fost dat afară, de la Opera din Timişoara, de banda tov. Isolda Erdely,
neţinându-se seama de faptul, după care, fostul eminent student, al lui
Marţian Negrea, a obţinut, de două ori, „Premiul George Enescu”, pentru
compoziţie, în „România interbelică”. Mai adaug, darea afară din
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Universitatea de Medicină, a fratelui meu, Zeno Popovici cel care va face,
în zilele noastre, o carieră mondială!
Nu pot a nu aminti, că şi eu, Doru Popovici, „Comandor de Italia”,
deşi am obţinut, la absolvirea clasei de compoziţie, a maestrului Mihail
Jora, calificativul „foarte bine”, între anii 1955-1968, nu am putut să ocup
nici un post, din cauza dosarului politic ... „nesănătos”!!! ..

Consideraţii, asociate luptei autenticilor muzicieni români,
împotriva „stalinizării" artei noastre sonore
Încep cu destalinizarea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din
România.
Odată cu moartea lui Stalin, cu scoaterea din P.C.R. a bandei Anei
Pauker, cu trecerea, într-un con de întunecimi, a bandei lui Matei Socor,
Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Petru Groza au contribuit - enorm! - la
promovarea lui Ion Dumitrescu, într-un context, patriotic, în breasla noastră
- ulcerată, teribil (!) - de banda lui Matei Socor. Abil politician - şi, nu
numai compozitor, scriitor şi profesor universitar, de prestigiu, - Ion
Dumitrescu l-a numit, în conducerea breslei, pe fostul stalinist, Alfred
Mendelsohn, care s-a separat, total, de banda lui Matei Socor!
În comisia de muzică de cameră, simfonică, de operă şi balet au fost
promovaţi, Ludovic Feldmann - un evreu, de o moralitate exemplară, fost
elev de prestigiu al maestrului Mihail Jora şi simpatizant al inovaţiilor în
lumea Euterpei, pe fond spiritual daco-roman - Alfred Alessandrescu, Zeno
Vancea, Tudor Ciortea, Gheorghe Dumitrescu şi nu în ultimul rând, îl citez
pe Paul Constantinescu. S-au introdus, în acest context antistalinist şi
tinerii, pe atunci, Dumitru Capoianu, Pascal Bentoiu, Theodor Grigoriu,
apoi menţionez pe Tiberiu Olah, Ştefan Niculescu, Aurel Stroe, încât noul
val de creatori ai ţării, a dat o lovitură de moarte, proletcultiştilor!
Ion Dumitrescu a susţinut - ardent - pe Petre Brâncuşi şi Nicolae
Călinoiu, în care, P.C.R. a avut încredere; ei au fost apreciaţi, mai ales, de
Gh. Gheorghiu-Dej şi Petru Groza, care doreau, ca-n viaţa muzicală să fie
prezenţi, în posturi importante, români naţionalişti - în sensul bun al
noţiunii.
O nouă lovitură, eficientă, dată staliniştilor din ţară, poate fi
considerată, numirea, ca director, al Editurii Muzicale, a tânărului
naţionalist, Petre Brâncuşi, care a activat şi în calitate de redactor, la
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prestigioasa revistă „Contemporanul”- unde, separându-se de banda lui
Matei Socor, un rol de seamă, îl va avea, George Bălan, admirator al
muzicii moderne şi, mai ales, al genialului George Enescu, căruia i-a
dedicat două excelente monografii.
În concordanţă cu Ion Dumitrescu, Petre Brâncuşi, a dat naştere la
„Era Petre Brâncuşi!” - având merite, excepţionale, în ceea ce priveşte,
transformarea Editurii Muzicale, într-o mare editură europeană, rivalizând
cu Universal Edition Peters, Ricordi şi Salabert, cele mai importante
edituri din Europa secolului XX!
Subliniez, că, în România interbelică, nu am avut nici o editură
muzicală!
După anul 1950, Editura Muzicală a avut subvenţii, considerabile,
din partea „constelaţiei Gh. Gheorghiu-Dej”.
S-au tipărit monografii, închinate marilor compozitori din vestul
European, dar şi din ţară; apoi, menţionez volumele legate de marile epoci
creatoare - de Epoca Barocului, Clasicismului şi Romantismului. Şi, cel
mai important aspect, trebuie accentuat: tipărirea operelor generate de
compozitorii români, din era înaintaşilor, din generaţiile enesciene,
postenesciene, precum şi din „generaţia de aur” dominată de Tiberiu Olah,
Ştefan Niculescu, Anatol Vieru, Myriam Marbé, Th. Grigoriu, Dumitru
Capoianu, Pascal Bentoiu, generaţia care a introdus noua şcoală de
compoziţie, într-un fertil dialog cu timpul.
S-a preluat, cu bani grei, de la Editura „Salabert”, din Paris, toată
opera lui George Enescu şi, în câţiva ani, s-a generat „integrala Enescu”, în
paralel cu editarea, întregii opere a celui nemurit de popor: Sfântul Mihai
Eminescu! După „Era Petre Brâncuşi”, un rol pozitiv îl va avea tânărul
compozitor Ulpiu Vlad.
Din nefericire, după anul 1990, Editura Muzicală va decade, iar în
zilele noastre va fi şi desfiinţată!
Vinovaţi sunt, cei din conducerea breslei noastre, din ultimii 21 de
ani: Adrian Iorgulescu şi Octavian Lazăr Cosma - talentaţi, dar fără
îndemânarea de a conduce o instituţie muzicală. Aş fi nedrept, dacă nu aş
menţiona şi întristătorul fapt, în virtutea căruia, bugetul pentru cultură al
României este, începând cu anul 1990, sub 1 %. De altfel, şi Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor, mult va decade în anii României
postdecembriste, culminând cu „Era Traian Băsescu” când, mai marii
politicieni - mă refer la majoritatea lor - nu au pronunţat cuvântul cultură.
în discursurile lor, electorale. Şi, astfel, s-a dat naştere la o nouă stalinizare,
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- mă refer la o sinistră „globalizare” şi la „Diktatura băncilor”, încât
„economicul striveşte spiritul”!!!
Deculturalizarea triumfă, iar mari creatori sunt decapitaţi! E destul să
aminti articolele, de un nou Stalinism, îndreptate împotriva lui Eminescu,
Enescu, Călinescu, Vianu, Bacovia, Sadoveanu, Arghezi, apoi, mai
amintesc pe „decadenţii” ... Eugen Ionesco, Eliade, Cioran, Radu Gyr, pe
protestatarii, Eugen Barbu, Petru Dumitriu, Marin Preda, Nichita Stănescu,
Al. Ciucurencu, Sabin Bălaşa, Constantin Piliuţă şi foarte mulţi alţii,
neagreaţi de postdecembrişti.
Nu s-a adâncit sensul, sublim, al cuvintelor neorenascentistului
Mircea Eliade cuvinte pe care le expun, cu o tristă resemnare. Iată
„cuvintele testament” ale răscolitorului Mircea Eliade: «Cei mai glorioşi
„naţionalişti” nu sunt eroii, nici şefii politici, care nu fac decât să conducă
destinele istorice ale neamului lor. Cei mai glorioşi „naţionalişti” sunt
creatorii care cuceresc de-a dreptul eternitatea. Există o sete de eternitate
în fiecare om, sete pentru neamul şi ţara lui. Dar există şi o altfel de
eternitate: un salt dincolo de istorie, prin care o ţară şi un neam intră şi
rămân în eternitate. Un salt pe care l-a făcut vechea Grecie, Italia, Franţa,
Anglia, Germania, Rusia.»
***
După numirea în conducerea Editurii Muzicale a lui Petre Brâncuşi,
s-a dat naştere la instituţia Electrecord, unde, ca niciodată în istoria muzicii
româneşti, s-au înregistrat, cu o tehnică modernă, ópus-urile compozitorilor
noştri, din toate generaţiile, culminând cu „integralele George Enescu”. În
sfârşit, şi în România s-a consolidat o discografie, excepţională, mult
apreciată în vestul European. În acest context, olimpian, s-au impus, Mihai
Moldovan, Daniela Caraman-Fotea şi mulţi alţi români „filoromâni”!
Aş fi neconvingător, dacă nu aş pune într-o lumină torenţială,
refacerea secţiei de operetă şi muzică uşoară. Marele patriot, Ion
Dumitrescu, a numit, în fruntea secţiei, pe maeştrii, atât de populari, pe Ion
Vasilescu, Gherase Dendrino şi Nicolae Kirculescu - căruia i-am dedicat o
monografie.
Muzica uşoară din România - mult umilită în România interbelică se va bucura de o profundă preţuire, atât din partea publicului, cât şi din
partea unor mult dotaţi interpreţi, în frunte cu legendarul Gică Petrescu.
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Ion Dumitrescu, în acest climat al artei sonore larg - accesibile, a
avut ca punct de plecare, aforismul lui George Enescu, aforism, în virtutea
căruia „.. nu există muzică grea şi muzică uşoară: există doar muzică bună
şi muzică proastă!”
În acest sens s-a luptat, pentru destalinizarea textelor, asociate
melodiilor, de o expresie directă şi încurajarea ópus-urilor, care evidenţiază
sentimentul, curat, al iubirii, cu enesciene virtuţi consolatoare...
În acest climat, novator, s-au generat şi operete minunate, create de
Gherase Dendrino, Nicolae Kirculescu, Filaret Barbu, Elly Roman, George
Grigoriu, Cornel Trăilescu, Henri Mălineanu; multe dintre ópus-uri,
bucurându-se, mai ales în „Era Ion Dacian” – de incontestabile succese,
peste hotare, în Austria şi Ungaria.
Din nefericire, în ultimii 21 de ani, atât conducerea Operei Române mă refer la Cătălin Ionescu Arbore - cât şi aceea a Operetei „Ion Dacian” mă refer la Răzvan Dincă - refuză a programa marile creaţii ale
compozitorilor români. Fapt care constituie o crimă culturală!
***
Nu s-a neglijat nici secţia de folclor.
Au fost promovaţi, în conducerea acesteia, remarcabili profesionişti,
ca, Sabin Drăgoi, Gheorghe Ciobanu, Emilia Comişel, Elisabeta
Moldoveanu, Tiberiu Alexandru şi alţi exponenţi ai tezei, după care,
„folclorul românesc de la sate este al nostru Clasicism” ...
În acest climat - al valorificării cântecului şi dansului popular - s-au
tipărit, multe culegeri de folclor autentic, care au inspirat pe unii dintre
compozitorii noştri, să preia, creator, melodiile respective.
În încheierea acestui amplu eseu - al luptei pentru destalinizarea artei
sonore în breasla noastră - expun postfaţa din volumul meu - ...
„Corespondenţe spirituale”: «Poporul român cântă contopindu-se cu
natura şi cu aroma proaspătă a pădurilor de conifere, verzi şi majestuoase
în faţa veşniciei. Poate de aceea, până şi sonorităţile mai întunecate
conț in o tainică nuanţă de lumină. Ciobanul Mioriţei simte moartea ca
făcliile pentru înviere şi se identifică din plin cu extazul nunţii. Şi astfel,
fiecare cântec românesc începe simplu, în emoţia şi sentimentul reţinut al
interpretului popular, cu sugestivul şi fremătătorul simbol al dorului:
„Frunză verde ...”»
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***
Destalinizarea la „Conservatorul Ciprian Porumbescu” din Bucureşti
O luptă dură, împotriva stalinizării lumii Euterpei, pe fond spiritual
românesc, a avut loc între anii 1950 - 1965.
Readucerea maestrului Mihail Jora, în Conservatorul bucureştean, a
constituit începutul luptei împotriva odioşilor culturnici! În acest climat, al
începutului renaşterii lumii melodiei, fostul stalinist, Alfred Mendelsohn, a
fost marginalizat. Se impun maeştrii Paul Constantinescu, Ion şi Gheorghe
Dumitrescu, Leon Klepper, Tudor Ciortea, Marţian Negrea, Mihail
Andricu, Theodor Rogalski, Aurel Stroe, Ştefan Niculescu, Myriam Marbé,
Petra Carmen Basacopol, Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Mircea Basarab,
încât putem spune, că, în ceea ce priveşte compoziţia, la Conservatorul din
capitala ţării, are loc o cristalizare a unui învăţământ de tip vest-european.
Catedra de teorie şi solfegiu se reformează şi ea, în primul rând, datorită
contribuţiilor, substanţiale, ale maeştrilor, I. D. Chirescu şi Victor
Giuleanu, precum şi ale altor profesori, de o certă valoare.
Lupta, mare, s-a dus împotriva stalinizării catedrei de istoria muzicii
şi a catedrei de estetică, unde „tăiau şi spânzurau” ... Nicolae Moraru, Radu
Negreanu, Ovidiu Varga, Gabriela Deleanu, Grete Gabriel, şi, din nefericire
şi valorosul muzician, Constantin Bugeanu. Au obţinut, cu greu, libertatea
de a se manifesta, George Breazul şi Zeno Vancea, şi, după anul 1964,
Viorel Cosma, Lazăr Octavian Cosma, Petre Brâncuşi, George Bălan şi
mulţi alţi exponenţi ai lumii Euterpei, cu vocaţia valorificării, atât a
trecutului, cât şi a unui prezent, încetul cu încetul, destalinizat.
De la catedra de pian au fost trecute într-un con de întunecimi,
mediocrităţi, precum Grete Miletineanu, Duşi Mura (fără studii muzicale),
Lidia Cristian - reprezentante ale ideologiei lui Jdanov, teribilul inchizitor
sovietic! S-a creat „trio-ul de aur”, format din profundele maestre Florica
Musicescu, Silvia Şerbescu şi, nu în cele din urmă o evidenţiez pe pianista
şi scriitoarea Cella Delavrancea.
La catedra de vioară, au început să se impună, mai ales, Vasile Filip,
Garbis Avakian, Ionel Geantă, George Manoliu, înlăturându-se diktatura
violentului marxist, Adia Gherţovici! La catedra de cello a început să ne
atragă atenţia, Dumitru Dinicu, la cea de violă, Al. Rădulescu, la cea de
contrabas, Iosif Prunner. La catedra de suflători au început să activeze, cu
succes, Vasile Jianu, şi alţi meşteri mari.
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La catedra de canto au fost marginalizate mediocrităţile Dora Massini,
Weiss şi Feller şi au fost introduşi într-un con de lumină torenţială,
cântăreţii Constantin Stroescu, Petre Ştefănescu Goangă, apoi, mai târziu,
Iolanda Mărculescu, Magda Ianculescu, Dinu Bădescu, Ionel Tudoran şi
alţi interpreţi de talie internaţională. La catedra de regie de operă au fost
preţuiţi, în mod deosebit, Jean Rânzescu şi Jean Bobescu. Mai trebuie citat
şi sovieticul Ciukov - un profesor antistalinist!
Cu tristeţe constat că, în zilele noastre, au condus catedra de canto,
mediocrităţi, având ca subalterne, pe maestrele Maria Slătinaru, Eugenia
Moldoveanu, apoi mai amintesc pe Dan Iordăchescu, Georgeta Stoleru şi
Sanda Şandru. Ce ruşine ... A fost scos de la catedra de lied şi oratoriu,
„cântăreţul total”: Pompei Hărăşteanu. Şi, în acest fel, o nouă stalinizare
triumfă!
La catedra de dirijat şi orchestră, au fost „divinizaţi”, George
Georgescu şi Constantin Silvestri - cel ce va prelua, creator, tezele lui Ionel
Perlea. Mult mai târziu a fost promovat profundul Constantin Bugeanu,
care a părăsit grupul culturnicilor; ca dirijor, el nu a convins, pe nimeni, în
schimb a putut fi considerat, un remarcabil muzicolog - autorul
monumentalului volum, închinat capodoperei lui Claude Debussy „Pelleas
şi Melisande”; mai evidenţiez munca sa, rodnică, de profesor, care,
asemenea lui Constantin Silvestri, a format pe mulţi tineri dirijori, de un
mişcător profesionalism. Dintre rectorii Conservatorului îi reliefez, pe I. D.
Chirescu, D. D. Botez şi, mai ales, pe Victor Giuleanu.
În zilele noastre, pe lângă personalităţi muzicale, au fost promovaţi
prea mulţi mediocri.
Meditând la „Era de glorie” a Conservatorului - devenit
Universitatea Naţională de Muzică - glorie asociată perioadei dintre anii
1964 - 1990, mă întreb, ca şi un mare scriitor:
- „...Unde sunt zăpezile de altădată? „
Nu pot să nu pun într-un con de limpezimi, reformarea catedrei de
cor, unde contribuţiile unor muzicieni extraordinari, ca D. D. Botez, iar mai
târziu, ale lui Marin Constantin au fost impresionante!
Să nu uităm că, D. D. Botez, Theodor Rogalski, Ion Vanica, Mircea
Basarab, Paul Jelescu, Radu Şerban, Dumitru Capoianu, Richard Bartzer şi
mulţi alţi muzicieni profunzi, au fost daţi afară din Societatea Română de
Radiodifuziune, de banda aceluiaşi Matei Socor!!!
În acest context, de un „clar-obscur rembrandian”... s-au solidarizat,
cu profesorii antistalinişti, studenţi excepţionali, ca Aurel Stroe, Ştefan
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Niculescu, Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Carmen Petra Basacopol, Myriam
Marbé, încât proletcultiştii au rămas, din ce în ce mai izolaţi.
O menţiune specială pentru Nicolae Călinoiu şi, mai ales, pentru
Petre Brâncuşi, care şi-au îndeplinit, admirabil, sarcina, de a genera, pe
linie de partid, o mult dorită schimbare, sau altfel spus, de a concepe
tradiţia, „ca o coloană de marmoră, preluată de la un templu vechi, pentru
a înălţa altul nou” ...
***
Muzicologul Dr. Petre Brâncuşi - eroul care a destalinizat Societatea
Română de Radiodifuziune!
În anul 1968 - înainte de invazia „Armatei roşii” în Cehoslovacia - a
fost numit, ca redactor şef, în Societatea Română de Radiodifuziune muzicologul dr. Petre Brâncuşi.
Este cazul să accentuez că, la finele „Perioadei Gh. Gheorghiu-Dej”,
a început, în toată ţara, o mult dorită destalinizare. Dar, în Societatea
Română de Radiodifuziune, deşi a fost marginalizată, banda Anei Pauker alcătuită din Iosif Chişinevski, Theohari Georgescu, Luca şi torţionarul
Nikolski, apoi au mai fost marginalizaţi mulţi din banda lui Matei Socor,
încă mai aveau cuvânt Ovidiu Varga, Radu Gheciu şi Ada Brumaru - cei
care au dat cele mai dure vize politice, la toate materialele difuzate pe
postul naţional, cei trei, colaborând cu cei de la etajul 4 al instituţiei, în
frunte cu incultul Halic! Petre Brâncuşi, susţinut, cu abilitate de Gh.
Gheorghiu-Dej, şi mai ales, de Petru Groza, a izbutit să-l scoată din postul
de întâi-stătător al Radiodifuziunii, pe penibilul Ovidiu Varga. Cel total
compromis, în conducerea instituţiei şi care s-a „bucurat” ... de o totală
antipatie din partea subalternilor săi...
E bine să se ştie că, Ovidiu Varga, după ce a decapitat pe
compozitorii români în întristătorul an 1951 - mă refer la Mihail Jora, Paul
Constantinescu, Zeno Vancea şi Constantin Silvestri, a devenit un
îngrozitor cameleon în sensul că, fără pic de ruşine, i-a lăudat şi a
învinovăţit devenind un „autentic filoromân” ... banda lui Matei Socor;
Totodată, el i-a „reabilitat” pe Bartok, Şostakovici, Prokofiev, Haciaturian,
dar, mai cu seamă, pe Schönberg, Berg, Anton von Webern; ba chiar culmea tupeului! - a scris şi un studiu laudativ, despre şcoala lui
Schönberg...
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După ce s-a scăpat de Ovidiu Varga, trebuiau înlăturaţi Ada Brumaru şi
Radu Gheciu cărora le recunosc merite de talentaţi gazetari, dar, ca oameni,
au fost lipsiţi de caracter...
În ambianţa cameleonului, Ovidiu Varga, mai cu seamă, Ada
Brumaru şi Radu Gheciu au avut grijă, ca să nu fie angajat, în instituţia lor,
nici un muzician român! În acest sens amintesc faptul după care, ei,
împreună cu Ovidiu Varga, cu o mare abilitate, au contribuit la scoaterea
din instituţie, a marilor dirijori, Theodor Rogalski, D. D. Botez şi Ion
Vanica; precum şi a tânărului, dotat compozitor şi poet, Nicolae Coman.
În acest timp s-a lansat, de către banda lui Matei Socor, „teza”, după
care în Societatea Română de Radiodifuziune, s-a conturat „un violent
antisemitism”!!! O minciună ... deoarece, nimeni din „Constelaţia Petre
Brâncuşi” nu a denigrat, pe evreii, antistalinişti din România - i-am numit
pe Leon Klepper, Marius Rintzler, Ludovic Feldman, Alfred Hofmann,
Mândru Katz, Myriam Marbé şi alţi muzicieni de o certă valoare.
Petre Brâncuşi s-a dovedit şi un excelent diplomat...
Pe atunci, Radio-ul şi Televiziunea au fost unite. Separarea lor, după
anul 1990 a fost o enormă greşeală!
În acest context, de luptă împotriva staliniştilor, Petre Brâncuşi, pe
întâi-stătătorul din Televiziune - minunatul patriot, „sublimul ardelean,
tovarăşul Pop” - l-a rugat, să ceară să fie transferaţi, în Televiziune, Ada
Brumaru şi Radu Gheciu. Fapt care s-a şi produs, tovarăşul Pop, oferindu-le
posturi importante. Şi, astfel, ultimii stalinişti, care dădeau vizele politice în
emisiunile de radio, deseori mai severe decât cele ale cenzurii oficiale - iam numit, din nou, pe Ada Brumaru şi Radu Gheciu - au părăsit instituţia.
Iată prima victorie a lui Petre Brâncuşi, în lupta sa, deloc uşoară, de
destalinizare a importantului centru de cultură. „..Laus tibi, Petre
Brâncuşi”!
***
O altă inovaţie, pe care a generat-o Petre Brâncuşi, poate fi socotită,
restructurarea secţiei de creaţie şi de alcătuire a stagiunii muzicale, a
formaţiilor din Radio. În acest sens, a fost numit, într-un foarte important
post, tânărul compozitor şi scriitor, cu sclipiri de geniu - ardeleanul Mihai
Moldovan. Acest sublim fiu al Transilvaniei a fost un strălucit absolvent al
secţiei de compoziţie a Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, din
Bucureşti, la clasa maestrului Mihail Jora.
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Împreună cu Petre Brâncuşi, Mihail Moldovan a „reconsiderat” total - pe compozitorii puşi la stâlpul infamiei de banda lui Matei Socor, în
toamna anului 1951, în cadrul „Săptămânii muzicii româneşti”, pe atunci,
cu o orientare proletcultistă. În acest climat, de un patriotism răscolitor, au
fost repuşi în drepturile lor, de profunzi muzicieni ai ţării, genialul George
Enescu şi mult înzestraţii creatori, Mihail Jora, Paul Constantinescu, Zeno
Vancea, Theodor Rogalski şi Constantin Silvestri. Ei au fost programaţi în
stagiunile muzicale, create de formaţiile respective. Totodată, cu un curaj eroic - au fost programaţi, atât în emisiuni, cât şi-n stagiunea artei sonore,
Bartók, „lucrările interzise” de banda lui Jdanov - mă refer la autori ca,
Şostakovici, Prokofiev, Haciaturian apoi, s-au prezentat lucrări, intrate-n
istoria muzicii universale, concepute de Schönberg, Berg, Anton von
Webern, Debussy, Ravel, Boulez, Nono, Stockhausen, Honegger şi mulţi
alţi exponenţi de frunte ai muzicii moderne. Au fost promovaţi, cei mai
valoroşi interpreţi, ai epocii şi a fost marginalizată stalinista Duşi Mura,
care a fost scoasă de la catedra Conservatorului de muzică „Ciprian
Porumbescu”, din capitală, neavând studii de specialitate.
În sfârşit, se putea vorbi de o renaştere, totală, a marii muzici, din
minunatele epoci creatoare!
Din nefericire, după anul 1990, responsabili muzicali din Radio au
trecut, din nou, într-un con de întunecimi, pe autenticii compozitori,
inovatori, din ţară şi din alte ţări ale Europei muzicale şi cu adevărat
revoluţionari, în ceea ce priveşte tehnica de compoziţie. S-a ajuns, până
acolo, cu „noua stalinizare”... încât. .. în străinătate se prezenta, adesea, mai
multă muzică românească, decât în ţară!!! În această privinţă, îl citez pe
regretatul maestru, Ştefan Niculescu, care, în cadrul unui istoric interviu,
dat doamnei Valentina Dediu, a demascat aceste reveniri proletcultiste, în
disonanţă cu realităţile estetice, din Europa muzicală de vest.
Mă refer la cartea mea — „Scrisori concepute în vremuri de
bejenie” ...
***
Petre Brâncuşi a angajat, în posturi importante, pe lângă Mihai
Moldovan, pe Theodor Drăgulescu - compozitor neoclasic şi gazetar cu stil
literar expresiv, pe Daniela Caraman-Fotea - o autoare de profunde eseuri,
închinate teatrului liric şi muzicii uşoare; după anul 1990, a activat şi-n
cadrul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din ţară, bucurându-se de
reale aprecieri, mai ales pentru cele peste 10 cărţi create cu mult talent. Din
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nefericire, fiind o muziciană de o răscolitoare înzestrare, şi cu un caracter
minunat, a fost scoasă din secţia de muzicologie, fiind „incomodă” în
cadrul „Diktaturii” generate de fostul muzician si ratat politician, Adrian
Iorgulescu!
***
Cum se alcătuia stagiunea muzicală radio, de către Petre Brâncuşi,
Rodica Sava, subsemnatul şi Mihai Moldovan?
Redactorii din secţiile de muzică de cameră, simfonică, de operă şi
operetă, de muzică uşoară şi populară ne cereau cele mai importante
înregistrări, pornind de la teza după care, Filarmonica „George Enescu” a
fost, în primul rând, o instituţie de concerte, iar Societatea Română de
Radiodifuziune, o instituţie de înregistrări. După cererile redactorilor, se
alcătuia prima versiune a stagiunii artei sonore; se strângeau, apoi,
respectivele sugestii. Urmau ample discuţii, cu presa, cu conducerea
Filarmonicii „George Enescu”, a Conservatorului „Ciprian Porumbescu”
a Operei şi Operetei şi, nu în ultimul rând, a Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor şi a conducerii orchestrei; abia după aceste convorbiri se
definitiva stagiunea următoare! La finele lunii mai, apărea o
micromonografie, a noii stagiuni a lumii Euterpei, pe fond estetic,
radiofonic. Din nefericire, după anul 1990, stagiunile muzicale au fost
concepute îngrozitor de superficial. Iar în emisiunile de radio, s-au trecut
într-un con de întunecimi, muzica scrisă de compozitorii români şi, mai
ales, ópus-urile compozitorilor moderni, cu adevărat, novatoare. De muzica
de avangardă, ca în anii 1950 - în era „obsedantului deceniu” - nu se putea
vorbi. Deci - s-a conturat o nouă şi nedorită ..stalinizare”, încât se putea
exclama, justiţiar: - „ Unde sunt iernile de altădată...”
***
Acest „enescian mers spre mai bine”... al artei sonore, din Societatea
Română de Radiodifuziune, primeşte o lovitură groaznică, în întunecatul an
1968, când, la 22 august, a avut loc teribila invazie a Armatei roşii, în
Cehoslovacia! Un îngrozitor neo-stalinism îşi întinde supremaţia, în toate
ţările din lagărul socialist, cu excepţia Iugoslaviei şi a Poloniei. România,
vremilor înalte, din acei ani, prin antisovieticul şi prin tovarăşul erou,
Nicolae Ceauşescu, spune un categoric NU! noului Ţar de la Moscova; ba
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mai mult chiar. .. tov. Nicolae Ceauşescu condamnă invazia trupelor din
Uniunea Sovietică, identificând-o ca un nou imperialism, total străin de
ideologia socialistă, a unui „comunism cu chip uman”... Din păcate, vestul
European şi S.U.A. doar critică invazia, uneori cu blândeţe, dar nu au
generat nicio teză, prin care, s-ar putea, să fie pusă la zid, puterea sovietică.
Trioul, alcătuit din genialul Tito, martirul Dupcek şi foarte îndrăzneţul
Nicolae Ceauşescu s-a bucurat de sublime aprecieri în toată „lumea liberă”!
Am aflat, abia în zilele noastre, că, mai ales, despre acest trio s-au scris
peste ... 2000 de pagini emoţionante ...
Această invazie, aparent victorioasă, anunţa, de fapt, crepusculul
diktaturii, de tip fascist, al puterii sovietice.
În toate fostele ţări din lagărul socialist apar violenţi protestatari,
înfierând anacronicul imperialism generat de Moscova, din nou stalinizată,
având în frunte pe cei mai scârboşi culturnici. Vai de coloniile sovietice,
care vor fi din nou sacrificate, de „trio-ul ruşinii” alcătuit din întâi-stătătorii
din S.U.A., Anglia şi Franţa, dovedindu-ne, că acest triumvirat a comis o
nouă crimă, despre care, chiar şi în ultimii 21 de ani, nu s-a vorbit şi nu se
vorbeşte şi nu s-a scris, şi nici nu se scrie, ca despre o constelaţie cu
criminali, odioşi, pe care, suntem convinşi, istoria îi va condamna. Nu văd,
în ceea ce mă priveşte, nicio deosebire între Stalin şi membrii acestui trio.
Totuşi, nu pot a nu accentua, din nou, că Stalin a ucis în numele lui Marx,
în timp ce, noii vânzători de popoare au ucis ... în numele Domnului nostru
Iisus Christos. Acesta-i lugubrul adevăr...
***
„ Vai de cei învinşi”!!!
***
După invazia Armatei roşii în patria lui Smetana, mai marii
inchizitori de la Moscova, se gândesc, ca armata sovietică să invadeze şi
Iugoslavia şi România. Dar, mai cu seamă, opoziţia, dură, a Chinei, pe
atunci, cel mai cumplit adversar al Uniunii Sovietice - dar, chiar şi cea mai
puţin dură, a celor din S.U.A., Anglia şi Franţa, îi determină pe sovietici, să
renunţe la planul lor diabolic.
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Ca o apropiere de China lui Mao, tov. Nicolae Ceauşescu creează, în
România, o minirevoluţie culturală, care, mai cu seamă în ramura culturii, a
fost nocivă.
Vechii stalinişti din ţară, au căutat să profite de noul climat politic şi
să „renască” ... dorind să ocupe funcţiile cele mai importante în stat. În
şedinţele P.C.R., slugile Uniunii Sovietice, au cerut, ca, mai ales în
Radioteleviziune să fie aspru sancţionaţi, redactorii vinovaţi de aşa-numita
„deviere de dreapta” ...
În acel context întunecat, tovarăşul Petre Brâncuşi a avut o atitudine
de răscolitor patriot, susţinând că redactorii respectivi, nu au avut nicio
vină! EL şi numai el a ordonat să se analizeze, estetica „decadentă”, ce s-a
cristalizat în „obsedantul deceniu”, motivând că nu pot fi tratate cu
superficialitate atâtea aspecte, adesea contradictorii.
În anul 1977, maestrul Ion Dumitrescu a fost înlăturat din
conducerea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, din ţară. Înlăturare
abuzivă! Departe de orice atitudine democratică, în sensul luminos al
cuvântului. Motivele scoaterii din importantul său post, au fost
următoarele: „maestrul Ion Dumitrescu a refuzat să se înscrie în P.C.R. şi a
condus prea autoritar, neţinând seama de directivele de partid.”
În locul său a fost numit tovarăşul Petre Brâncuşi. Şi dânsul şi cel
care i-a urmat - tov. Nicolae Călinoiu - au salvat breasla noastră, de la
desfiinţare, datorită unei accentuate diplomaţii, izbutind să nu „supere” pe
cei din P.C.R., dar nici pe membrii uniunii noastre.
Când tov. Hegheduş - pronunţat neohortyst, - a vrut, la ordinele unor
penibili cultumici să restructureze „legea drepturilor de autor” - de fapt, să
distrugă breasla noastră! - printr-o abilitate, de autentic „politician pozitiv”
... - tov. Nicolae Călinoiu a tot amânat discutarea noii „legi a drepturilor de
autor”, până când, la 22 decembrie 1989, a căzut conducerea din P.C.R.
Restul se ştie ...
***
Cum „omul nu este peste vremuri, ci vremurile peste bietul om” ...
adevărata Românie a încercat şi a izbutit să salveze cultura, luptând
împotriva trecerii „economicului” înaintea „spiritului”.
În concluzie: activitatea tovarăşului Petre Brâncuşi, în Societatea
Română de Radiodifuziune, şi în breasla noastră, a fost, demnă de o
profundă preţuire. Această activitate, rodnică, ar putea avea ca „motto”
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aforismul profetului de la Lancrăm, - genialul Lucian Blaga - pe care, de
fapt, autorul ..Monografiei George Breazul” - l-a reconsiderat, în instituţia
pe care a condus-o cu un vibrant patriotism - iată înţeleptul aforism:
„Există oameni, care îşi câştigă sau care au, prin natura lor, o imunitate
faţă de trăsnete. Aceştia sunt oamenii care fac istoria” ...
Activitatea, rodnică, a lui Petre Brâncuşi,
ca director al „Operei Române” din Bucureşti
Muzicologul Petre Brâncuşi, un autentic patriot, a fost numit, ca
director al Operei Române din capitala ţării, într-o perioadă istorică foarte
tensionată a acestei importante instituţii muzicale.
A fost destituit, ilegal, dirijorul, compozitorul şi muzicologul Mihai
Brediceanu. Motivul: în turneul instituţiei sale, pe care a condus-o ca un
excelent slujitor al lumii Euterpei, a introdus baletul, având ca suport
muzical capodopera lui Pierre Boulez — „Le marteau sans maître”,
inspirată de suprarealismul francez. Au apărut, după remarcabilul spectacol
şi cronici pozitive şi altele, foarte dure, îndreptate împotriva prezentării la
Paris, a acestui poem coregrafic. Cele pozitive au fost semnate de
susţinătorii avangardei din arta sonoră, din Patria lui Debussy, în timp ce,
cronicile negative au fost concepute de fioroşii şi retrograzii conservatori,
apreciaţi de presa de „dreapta” şi, vai... nu de cea de „stânga” ...
Culturnicii din Bucureşti - cei care în anii 1951 i-au pus la stâlpul
infamiei pe Debussy, Ravel, Messiaen şi elevii lui: Boulez, Stockhausen şi
Xenakis - de data aceasta s-au înscris în ramura cameleonilor - cu adevărat
scârboşi - care au crezut că pot reprezenta tradiţia milenară a marii arte. S-a
trecut peste realitatea, după care, Pierre Boulez a semnat „apelul pentru
încetarea războiului din Algeria”, fiind alături de genialul artist, de
„stânga”, Jean Louis Barrault. Şi-n vestul european, conservatorii au făcut
mult rău muzicii din Patria lui Hector Berlioz...
De altfel, în „obsedantul deceniu” - ca să-l menţionez pe nemuritorul
Marin Preda - compozitori, inovatori, cu geniu, de o orientare de „stânga”,
au fost „decapitaţi”! Mă refer, cu precădere, la Hindemith, Schönberg,
Berg, Anton von Webern, Boulez şi Luigi Nono. Penibilă a mai fost şi
rămâne odioasa „politichie” ...
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***
Ca urmare a acestor atât de contradictorii orientări politice şi estetice,
s-a creat un fioros autodafeu de tip stalinist, în care, 90% dintre vorbitori, lau condamnat, îngrozitor, pe Mihai Brediceanu sublimul fiu al
importantului muzicant Tiberiu Brediceanu şi nepotul legendarului tribun,
Coriolan Brediceanu, cel care a luptat pentru „Marea Unire”, ce a avut loc,
la 1 Decembrie 1918.
Cu durere în suflet, mă gândesc, la faptul, în virtutea căruia, un
„neica nimeni”, ca pseudo-actorul Radu Duda, a susţinut că „1 Decembrie
1918 nu poate fi socotită o zi a istoriei «Marii Uniri» - o «sfântă
sărbătoare naţională» ci ... 10 Mai, ziua proclamării României ca regat...
Tot acest agramat actoraş Radu Duda - l-a lăudat pe Regele Carol I,
neţinând seama de crimele făptuite de acest trădător al naţiunii noastre, în
anul 1907 şi de tratatul secret, al acestui antiroman, care a susţinut că, în
cazul unui război mondial, ce se prefigura, ameninţător, România ar trebui
să treacă de partea lumii germane, şi să renunţe la proiectul, sublim, de a
crea „România Mare”.
De acest tratat a ştiut doar genialul Ionel Brătianu care, în anul 1916,
a anulat respectivul tratat, pledând, violent, ca România să se alăture
puternicelor S.U.A., Franţei şi Anglia - ţări împotriva lumii germane şi
împotriva habsburgilor.
Mai trebuie amintit, că, Radu Duda, a candidat la Preşedinţia
României, după istoricul an 1989. Dar ... neavând ... nici 1% ... în sondaje,
s-a retras, precum un câine râios şi anti-român. După părerea mea, ca
istoric, mult lăudat de personalităţi, ce au apreciat trecutul nostru milenar,
susţin că „Românul care s-a manifestat ca antiunionist nu poate fi
considerat un autentic român, ci ca un trădător de ţară”.
1 Decembrie 1918, rămâne o zi, de neuitat, pentru toţi românii,
„filoromâni” ...
***
În legătură cu criminalul autodafeu, de tip stalinist, ţin a sublinia că,
marele Mihai Brediceanu, a fost tratat „ca un borfaş ordinar” ... de către
culturnicii conduşi de fostul secretat al organizaţiei P.C.R. din Operă - l-am
numit pe mediocrul bas, Valentin Loghin - cândva un talent promiţător dar, ca şi în cazul, deconcertant, al rataţilor, Adrian Iorgulescu şi Dan
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Grigore, el nu trebuia să intre în politică. Devenind un „penibil culturnic” ca să-1 citez pe genialul David Ohanesian - istoria teatrului liric din
Bucureşti îl va trece în ramura întunecată a carieriştilor! Aşa cum i-a trecut,
deja, în alt context, pe Mihai Beniuc, Crohmălniceanu, Tertulian, Ileana
Vrancea, Maxy, Perahim, Buicliu, Socor, Natra şi alţi slujitori ai tezelor
stalinistului Jdanov, temutul inchizitor al Uniunii Sovietice.
***
S-au opus, autodafeului amintit, cu o demnitate mişcătoare, fostul
Ministru al Culturii, înţeleptul comunist, tov. Macovei, soţul unei distinse
pictoriţe şi trio-ul alcătuit din Ştefan Niculescu, Aurel Stroe şi subsemnatul,
foşti membri ai istoricului „Cenaclu Mihail Andricu”, nefericitul neoclasic
al artei sonore, din cadrul generaţiei enesciene - l-am numit, din nou, pe
răscolitorul Mihail Andricu ...
***
Iată meritele lui Petre Brâncuşi, ca întâi stătător al teatrului liric
bucureştean: i-a promovat şi i-a admirat, cu o ardentă dăruire, pe Nicolae
Herlea, Eugenia Moldoveanu, Elena Cernei, Zenaida Pally, Maria
Slătinaru, Dan Iordăchescu, David Ohanesian, pe fraţii Conya şi pe Stelian
Olariu; i-a reabilitat pe Dinu Bădescu, Valentina Creţoiu, Şerban Tasian.
Viorica Cojocaru condamnaţi politic în „Era obsedantului deceniu” - pe
polivalentul muzician Mihai Brediceanu, apoi el i-a angajat pe mulţi tineri
dotaţi, în frunte cu Sanda Şandru şi a marginalizat-o pe Arta Florescu - o
maestră de necontestat, dar ... lipsită, total, de caracter!
Sub conducerea lui şi a tulburătorului Mihai Brediceanu, muzica
creatorilor: George Enescu, Mihail Jora, Paul Constantinescu, Ion şi
Gheorghe Dumitrescu, Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Mircea Chiriac, Pascal
Bentoiu, Liviu Glodeanu, precum şi a altor exponenţi de frunte ai artei
noastre sonore, a triumfat!
Petre Brâncuşi a colaborat, în condiţii remarcabile, cu Ion Dacian,
cel ce a creat „Epoca Ion Dacian”, şi cu balerinii: Magdalena Popa, Alexa
Mezincescu, Ileana Iliescu şi alţi reprezentanţi de frunte ai lumii coregrafiei
româneşti.
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Din nefericire, după anul 1989, s-a distrus, tot ceea ce s-a realizat în
„Era Brediceanu şi Brâncuşi” - o epocă sublimă a Operei - cu umilirea
marilor compozitori români de opere şi operete.
Aş fi nedrept, dacă nu aş evidenţia, faptul, după care, Petre Brâncuşi
a avut un rol de seamă, în ceea ce priveşte generarea statutului unor mari
cântăreţi, legat de activitatea lor extraordinară, atât în ţară, cât şi în
străinătate. N-am să uit sensul „cuvintelor – testament”: - «Aceşti sublimi
artişti trebuie să fie cunoscuţi şi în centrele de o străveche tradiţie
culturală din toată planeta! Ei trebuie sprijiniţi, deoarece ei reprezintă
adevărata Românie, cea nemuritoare...»
În perioada când Petre Brâncuşi a condus, ca director, Opera
Română din Bucureşti, mi s-au prezentat următoarele creaţii, la un înalt
nivel artistic: „Baletul Nunta”, conceput pe un libret de Hero Lupescu,
opera „Interogatoriul din zori”, după un libret generat de Victor
Bârlădeanu, prietenul meu de o viaţă şi opera „Noaptea cea mai lungă”,
inspirată de o piesă într-un act, de Dan Mutaşcu.
Toate cele trei lucrări au fost premiate de Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor.
Se cuvine a-i evidenţia pe interpreţii: Alexa Mezincescu, Ion
Tugearu, Pompei Hărăşteanu, Octav Enigărescu, Sanda Şandru, Gheorghe
Crăsnaru si regizorul George Teodorescu. În finalul amplului eseu, expun
un poem, dedicat lui Petre Brâncuşi, cu o profundă preţuire:
***
EMINESCU SI ENESCU
„Ce te legeni codrule”?
Fremătătoarea de dor, poetică eminesciană,
În eufonia „Suitei săteşti” a moldavului orfeu,
Corespondentul de suflet şi-1 găseşte.
„Armonia codrului bătut de gânduri” ...
Tainic se'ngemănează
Cu doinirea orfică
A celei de a treia sonate pentru violină,
Create de trubadurul nostalgic,
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Într'o viaţă dăruită
Dragostei ardente şi bună'nvoirii'ntre neamuri.
„Si dacă ramuri bat în geam” ...
Răscolitorul imn al iubirii,
În semnificaţia nobilă a lui Petrarca,
Renascentistul cu etica identificată luminii,
Polifonia „Menuetului lent”,
Din prima suită
A bardului de la Liveni
Şi tonul de destăinuire
Al geniilor neamului nostru
Creează simfonia fascinantă
A extazului de limpezimi,
Din olimpianul suflet daco-roman.
Odă'n metru antic –
Gândurile îmi poartă
Spre hieratica superbie, de-o bizantină rezonanţă,
A corului final din Oedip,
În care,
Înţelepciunea umană triumfă;
Adesea-mi vine a-i prelungi ecoul în mii de inimi,
Prin abia şoptite nuanţe
Cu ritmuri lente,
Atemporale.
Şi parcă-1 aud pe Oedip - enescianul, muzicalizând:
- „Fericit cel curat la suflet
Cu el este pacea” ...

Doru Popovici
Bucureşti, 12 iunie 2011
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