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favoarea României reîntregite . Din acelaşi unghi de vedere este comentată
artistică şi demersul politic în lumea americană În cursul anului 1 946 , în timp ce la
Patis se desfăşurau lucrările Conferinţei de pace, România având nevoie atunci de o recunoaş
tere a eforturilor ei din perioada războiului . (p.6 1 -62).
Aceleiaşi interpretări îi este supusă, pe tot parcurs ul studiului, analiza programelor con
certistice ale maestrului care, incluzând consecvent repertoriul s imfoni e românesc, a făcut prin
aceasta un imens serviciu mediatizării specificului naţi onal În creaţia muzicală.
În acelaşi timp, Iară să determine o redimensionare a personalităţii lui George Enescu,
mărturiile documentare utilizate de autor în studiul său întregesc imaginea omului Enescu, a
cărui toleranţă şi generozitate a topit barierele sociale ş i etnice.Sunt supuse atenţiei cititorului
repertorii de concert inc luzând autori de diferite national ităţi , selecţii din confesiunile lui Ye
hudi Menuhin (p.62), puncte de vedere diferite privitoare la activitatea didactică a muzicianu
lui.
Dacă volwnul lui Dumitru Vitcu are meritul de a se adresa, prin conţinutul său informa
tiv, atât istoricului cât şi muzicologului, ideea redării textului studiului din prima parte ( Pano
ramic jurnalistic şi memorialistic) cât şi a Documentarului din partea a doua
( George Enescu în coloanele presei americane ) atât în limba română cât şi în engleză ( inclu
siv notele ), îl transformă într-o ediţie bilingvă accesibilă tuturor cititorilor din spaţiile cultura
le între care muzica enesciană a ţesut o legătură indestructibilă.
Înzestrat cu un bogat aparat critic ( note şi indice de nume) cu anexe fotografice intere
sante ( acestora putându-li-se adăuga alte mărturii care să întregească cu timpul iconografia
acti-vităţii lui George Enescu), cartea lui Dumitru Vitcu însoţită de un Cuvânt înainte, datorat
lui Mircea Voicana, este o apariţie editorială demnă de consemnat.
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Almanah

macedo-român, Ed.Fundaţiei Culturale Române, 1 992, 230 p.

Societatea de Cultură Macedo-Română în anul 1 990 şi-a propus prin statut "să contri
buie la cunoaşterea trecutului istoric al aromânilor, a aportului lor la patrimoniul cultural balca
nic şi european".Pentru realizarea acestui deziderat Comitetul de Conducere al Societăţii
( preşedintele acesteia, Anastasie Nasta, a îngrij it lucrarea) a reluat tradiţia publicării de albu
me, almanahuri şi calendare care au reliefat "interesele bine Înţelese ale aromânilor", care con
verg spre "România, singurul turn de tărie a românismului" ( G.Murnu În Cuvîntul înainte al
calendarului aromânesc din 1 9 1 0).Ch iar la înfiinţarea Societăţii Macedo-Române, în anul
1 880, sub preşedinţia lui V.A.Urechia, a fost publicat un album la care au colaborat multe
personali-tăţi din ţară şi din străinătate (A.D.Xenopol, B.P.Hasdeu, Victor Hugo, Emile Picat,
Jan Urban Jamik ş.a.).La mai bine de un secol noul almanah prezintă creaţii literare aromâneşti
( poezii, memorii, basme ) alături de studii menite a evidenţia personalităţi ale culturii
româneşti care îşi au originile în romanitatea sud-dunăreană.
În volum sunt cuprinse un mare număr de poezii din creaţia unor autori aromâni:
G.Murnu, N.Caratană, Nida Boga, N.Batzaria, Marcu Beza, Teodor Mihadeş ş.a. De asemenea
sunt redactate în limba aromânească poezii de Mihai Eminescu şi Lucian Blaga.
Având caracter de almanah, lucrarea conţine scurte medalioane biografice dedicate unor
personalităţi care îşi au rădăcinile familiare în lumea aromânească precum mitropoliţii Dosoftei
şi A.Şaguna, poetul G.Mumu, istoricul V.Papacostea , lingvistul Th.Capidan, juristul Mircea
Djuvara,
pictorul Carnii Ressu ş.a. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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De asemenea, prin acest almanah sunt prezentate biografiile unor personalităţi mai pu
ţin cunoscute, care au jucat un rol în zbuciumata istorie a românilor sud-dunăreni.Astfel, Dan
Lăzărescu scoate la lwnină viaţa şi opera medicului timişorean Gheorghe Constantin Roja
( 1 786- 1 848) care a întreţinut multiple legături cu reprezentanţii Şcolii Ardelene.Nicolae Şerban
Tanaşoca publică studiul Un izvor inedit privitor la istoria aromânilor din regiunea Veriei,
pornind de la manuscrisele fruntaşului verian Petre B adralexi ( 1 83 5- 1 9 1 9).
Prin efortul de a publica acest almanah, Societatea de Cultură Macedo-Română înles
neşte difuzarea literaturii aromâneşti şi arată contribuţia aromânilor la crearea patrimoniului
cultural naţional.
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Xenopoliana, Buletinul Fundaţiei Academiei "A.D.Xenopol" din laşi,

1,

1 993 ,

1 -4 1 24 p.
Gândit încă din 1 990, odată cu ideea unei fundaţii care să sprij ine programele Institu
tului de Istorie "A.D.Xenopol", acest Buletin reprezintă un moment important în contextul isto
riografic românesc actual.
Aşa cum sugerează în "argwnentul" de început al micro-volumului reputatul istoric
Alexandru Zub, " . . . Xenopoliana nu implică nici ostentaţie recuperatoare, nici prezumţie proto
cronistă, ci numai un fel de a lega mesajul unei opere de problemele istoriografiei actuale şi de
năzuinţele unui institut ce poartă nwnele istoricului înscris pe frontispiciu. " ( p.3).
Tema aleasă pentru întâiul număr din "Xenopoliana" se intitulează "Discurs istoric şi
integrare" şi reprezintă un îndemn către regândirea analizei istorice actuale, a istoriografiei în
ultimă instanţă, domeniu ştiinţific supus atâta vreme asediului ideologiei dogmatizante.Secolul
XXI care îşi răsfrânge "zorii" către noi, va fi caracterizat de forţa tutelară a interdisciplinarită
ţii.
Istoricul însuşi este nevoit să înţeleagă că demersul său originar este în concordanţă cu
întrebările pe care însăşi societatea şi le adresează sieşi, imaginea "castei" aflată în dihotomie
cu "masele" devenind treptat un atavism.
Cele 1 8 articole existente în cuprinsul B uletinului se constituie în tot atâtea propuneri
incitante privind în esenţă abordarea mai profundă a problemelor istoriografiei, depăşind lim
bajul-tip, unilateral-didacticist şi utilizând în acest scop elemente aparţinând"instrwnentarului"
unor discipline auxiliare istoriei ( sociologia, psihologia, istoria mentalităţilor, psiho-istoria,
antropologia, etc. ).
Liviu Antonesei postulează utilizarea metodei analizei de conţinut în cercetarea comu
"'
nismului românesc, metoda în sine fiind deja reprezentativă pentru sociologie. ( "Închiderea " şi
"deschiderile " istoriografiei, p. 5-1 0).
Valeriu Gherghel pune în discuţie problema "duratei scurte" şi a rescrierii "fragmente
lor" temporale, întrebându-se retoric dacă "reconstruirea timpului s:f'arâmat să nu fie decât o
confecţie a scriptorului, a celui care "face istoria", până la urmă" . ( Această nebunie, istoria,
p. l 0- 1 3).Acelaşi Valeriu Gherghef consideră că transpunerea în formă ştiinţifică a unui proiect
privind o "istorie a milei" poate constitui un pas înainte în ceea ce priveşte înţelegerea mentali
tăţii raporturilor dintre Autoritate şi supuşi. ( O istorie a milei ? Prolegomene la un proiect im
posibil , p.85-89).
Alexandru Zub pune accentul pe rolul axiologic al discursului istoric precwn şi pe cre
ionarea
personalităţii ştiinţifice a lui
A.D.Xenopol,
cazul său fiind "Iară îndoială unul dintre cewww.cimec.ro
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