
Horia Bãdescu: Vae victis
Johan Galtung: China: Maoism
Aureliu Goci: Mircea Eliade – Realitatea  

bucureºteanã. Între ficþional ºi fantastic
Marian Nencescu: Eminescu, obiect ºi subiect 

de securitate naþionalã
Cristian Bãdiliþã: Ioan Casian. 

Teme din Convorbiri duhovniceºti
Ömer Egecioglu: Maeºtri ai muzicii româneºti.

Un catalog strãin de la începutul secolului XX
Acad. Solomon Marcus: Despre valoare

ºi criterii. Un sociolog cu impact mondial
Mihai Ungheanu: Corbul lui E.A. Poe 

în þara lui Brâncuºi
Marilena Bara: Când se întâlnesc douã 

legende: Phoenix ºi Meºterul Manole
Florea Firan: Recuperarea diasporei:

Adrian Sângeorzan
Gabriela Cãluþiu Sonnenberg: 

Jamón Serrano
Ion Pãtraºcu: Popas în China
Mircea Opriþã: Dilemele criticului

Aºa ccum eeste ººi ssingura Curte
din RRomânia, nniciun aalt ooraº
nu eeste mmai îîndreptãþit ssã ppoarte

titlul dde OOraº RRegal. 
„Mãnãstirea CCurtea dde AArgeº aa ffost

ctitoritã dde NNeagoe BBasarab ººi uulterior
a ddevenit nnecropolã rregalã. DDe aacest
sfânt llãcaº sse ssimte pputernic aatras
Majestatea SSa CCarol, RRegele
Independenþei RRomâniei, ccare
viziteazã ooraºul ppentru pprima ddatã
în 11868. UUlterior, vvizitele sse rrepetã
ºi, lla iinsistenþele MMajestãþii SSale, sse iia
hotãrârea rrestaurãrii MMãnãstirii, aaflatã îîn
gravã sstare dde ddeteriorare, ffiind cchemat
pentru aaceasta AAndré LLecomte ddu NNoüy,
care, îîntre 11875 ººi 11885, dduce lla bbun
sfârºit llucrarea. CCu aaceastã oocazie,
se rridicã ººi PPalatul RRegal ((astãzi ppalat
arhiepiscopal), sse ddeschide BBulevardul
Carol, îîntre VValea TTârgului ººi MMãnãstire
(de aacelaºi LLecomte ddu NNoüy) ººi sse lleagã
Argeºul ccu BBucureºtiul pprin ccalea fferatã
(Înaltul DDecret RRegal ddin 11887), llucrare
finalizatã îîn 11898 ccu oo ggarã ssuperbã,
construitã ttot dde LLecomte ddu NNoüy.

În 11886, RRegele CCarol, RRegina
Elisabeta ººi îînalte ooficialitãþi aale þþãrii
au pparticipat lla cceremoniile llegate
de rresfinþirea bbisericii.

Regele CCarol ººi RRegina EElisabeta
au ffost îînmormântaþi îîn MMãnãstirea
Argeºului, aavând îîntre eei oo ccutiuþã
pirogravatã ccu oosemintele mmicuþei
prinþese MMaria. LLa mmormântul rregelui
Carol aa vvenit îîn nnoiembrie 11916 ssã sse
reculeagã KKaiserul WWilhelm aal III-llea.
Consacratã ddeja cca nnecropolã rregalã,
Mãnãstirea ggãzduieºte ººi mmormintele
Regelui FFerdinand ÎÎntregitorul ººi aal
Reginei MMaria, iiar îîntr-oo ccapelã ddin
incintã îîºi dduce ssomnul dde vveci RRegele
Carol aal III-llea.”

Am rreluat ccâteva pparagrafe
din sscrisoarea aadresatã dde PPrimãria
Municipiului CCurtea dde AArgeº, îîn
octombrie 22013, CCasei RRegale, ccu
rugãmintea dde aa ddeclara llocalitatea
noastrã OOraº RRegal.

DDemersurile aau îînceput mmai
demult, ccoordonate dde iing.
Adrian MMiuþescu, ººi lla eele ss-aa

alãturat ddintru îînceput
ºi rrevista nnoastrã ((prin
Asociaþia CCulturalã
Curtea dde AArgeº),
amintind eea îînsãºi
prin ttitlu dde rreºedinþa
domneascã dde aaici.

Se ppot aadãuga
ºi aalte aargumente lla
cele mmenþionate mmai
devreme. EExistã îîncã îîn
oraº cclãdirea HHotelului
Regal, mmai mmulte sstrãzi
au aavut nnume rregale
(schimbate îîn vvremea
comunistã ººi sschimbate
au rrãmas, ddin ppãcate),

instituþii dde îînvãþãmânt ddin ooraº aau ffost
înfiinþate ssau îîngrijite dde RRegine –– iiar
acum, cconfirmare aa aafinitãþii CCasei
Regale ppentru CCurtea dde AArgeº, sse aaflã
în cconstrucþie, îîn aapropierea MMãnãstirii,
Necropola RRegalã, uun vveritabil PPanteon
(inclusiv pprin aarhitecturã), cce vva aadãuga
solemnitate ooraºului.

ÎÎn ddecembrie 22013, CCasa RRegalã,
prin ddirectorul ssãu dde pprotocol,
Sandra GGãtejeanu GGheorghe,

a rrãspuns ppozitiv ccererii PPrimãriei:
„Majestatea SSa RRegele MMihai II

al RRomâniei mm-aa îîmputernicit ssã vvã
mulþumesc ccãlduros ppentru sscrisoarea
trimisã dde ddomniile vvoastre [[primarul
ºi vviceprimarul ooraºului, nn.n.] ººi ppentru
solicitatea dde aa ppermite cca mmunicipiul
Curtea dde AArgeº ssã ppoarte nnumele
de Oraº RRegal.

Majestatea SSa aa pprimit ppropunerea
denumirii mmunicipiului ppe ccare îîl
conduceþi, Curtea dde AArgeº –– OOraº
Regal, ºi cconsiderã ooportunã aaceastã
iniþiativã.”

Aºadar, ddin ddecembrie 22013, ooficial,
oraºul CCurtea dde AArgeº eeste OOraº RRegal.

Rãspunsul CCasei RRegale aa ffost ffãcut
public ppe 110 mmai 22014, îîn ccadrul uunui
simpozion oorganizat dde PPrimãria
Municipiului CCurtea dde AArgeº ººi
de MMuzeul MMunicipal, îîn ccontextul
sãrbãtoririi ZZilei RRegalitãþii ((Zi NNaþionatã
din 11866 ppânã îîn 11947).

Bineînþeles, ttitlul oonoreazã ººi oobligã
în aacelaºi ttimp. MMai mmulte aacþiuni ssunt îîn
derulare, ppentru aa dda ccontur ººi vvizibilitate
noului sstatut aal ooraºului, iimplicaþii îîn
dezvoltarea tturisticã, eeconomicã ººi
culturalã aa zzonei ssunt dde aaºteptat.

Este oo bbucurie aa rrevistei dde
a ffi ffost ppãrtaºã lla aacest ddemers.

Închei ccu mmemorabilele ffraze ddin
finalul DDiscursului MMS RRegelui MMihai II
în ffaþa CCamerelor rreunite aale
Parlamentului RRomâniei, lla 225 ooctombrie
2011, ddiscurs rreluat îîn rrevistã, îîn nnumãrul
din ddecembrie 22011:

„Stã ddoar îîn pputerea nnoastrã ssã
facem þþara sstatornicã, pprosperã ººi
admiratã îîn llume. NNu vvãd RRomânia
de aazi cca ppe oo mmoºtenire dde lla ppãrinþii
noºtri, cci cca ppe oo þþarã ppe ccare aam
luat-oo ccu îîmprumut dde lla ccopiii nnoºtri.

Aºa ssã nne aajute DDumnezeu!”
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RReevviissttaa aappaarree ccuu sspprriijjiinnuull
PPrriimmããrriieeii MMuunniicciippiiuulluuii CCuurrtteeaa ddee AArrggeeºº 
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A
desea, ccãpãtãm oo
nouã pperspectivã
asupra unor lucruri

familiare prin intermediul
opiniilor unor strãini, prin
interpretarea datã de pe poziþii
independente ºi, desigur,

prin clarificarea pe care ne-o oferã trecerea timpului.
În cele ce urmeazã, doresc sã enumãr principalii
muzicieni români de la începutul secolului XX,
aºa cum i-a vãzut un muzicolog turc. Fãrã îndoialã,
cele mai multe dintre aceste nume sunt cunoscute
cititorului, dar e posibil ca o parte dintre ele sã nu
fie ºtiute sau sã fi fost uitate între timp. Lista mea
este preluatã direct dintr-o carte despre muzica din
Balcani, publicatã în 1937 de muzicologul Mahmut
Ragip Gazimihal. Cu siguranþã, mulþi dintre muzicienii
români moderni nici nu erau nãscuþi la vremea
când cartea a fost scrisã.

M
ahmut RRagip GGazimihal (1900-1961) a fost
un etnomuzicolog turc de primã mãrime.
ªi-a fãcut educaþia muzicalã la Berlin

ºi Paris, între 1921 ºi 1929. La Paris a lucrat cu
faimosul pedagog Eugéne Borrel. Dupã revenirea în
Turcia, a predat la Conservatorul de Stat din Ankara,
precum ºi la Academia Militarã de Muzicã ºi la alte
instituþii muzicale. Ulterior, ºi-a reorientat preocupãrile
spre teoria muzicii, cercetare muzicologicã ºi
folcloricã ºi a lucrat fãrã odihnã în aceste direcþii.
Este considerat unul dintre primii ºi probabil cel mai
important muzicolog al Republicii Turce, având
contribuþii de imensã valoare la studiul ºi catalogarea
folclorului. A publicat, literalmente, mii de lucrãri
despre muzicã, începând cu articole în Le Monde
Musical, în anii 1920. A studiat obiceiurile locale,
istoria muzicii în general, sursele muzicii folclorice,
a publicat ghiduri muzicale, a scris biografii
ale marilor muzicieni, a tradus ºi publicat lucrãri
privind interacþiunea muzicalã între Europa
ºi Turcia. Cunoºtinþele sale în aceste domenii
pãreau nelimitate.

Una dintre multele sale cãrþi se referã la istoria
dezvoltãrii muzicii în Balcani. Ea a fost scrisã în
turceºte ºi a fost publicatã în 1937, la Istanbul, sub
titlul Miºcãri muzicale în Balcani (Balkanlarda Musikî
Hareketleri, Nümune Matbaasi, Istanbul, 1937, 386
pag.). Aproape o sutã de pagini sunt dedicate muzicii
româneºti: origini ºi dezvoltare, muzicieni mai vechi
sau contemporani, instituþii muzicale, ºcoli, educatori,
conservatoare, tradiþii culturale, opera de stat, artiºti
vocali, înfiinþarea Societãþii Compozitorilor Români,
arhive de muzicã folcloricã româneascã. Este datã o
listã detaliatã de compozitori români, cu contribuþiile
ºi lucrãrile lor. Contribuþiile ºi moºtenirea marelui
maestru George Enescu ºi înfiinþarea Premiului
Enescu sunt expuse în detaliu într-un capitol
independent ºi meritã o tratare separatã.

Î
nceputurile. Gazimihal considerã cã istoria
complexã ºi cu multe interdependenþe a regiunii
este cea care a dat contur muzicii moderne

româneºti. O parte a interesului sãu se îndreaptã
cãtre cercetãtorul timpuriu al muzicii turceºti Dimitrie
Cantemir (1673-1723). Cantemir a petrecut o lungã
perioadã în Istanbulul otoman, studiind muzica
turceascã, ºi a inventat o notaþie pentru consemnarea
acesteia pe hârtie. Unele dintre lucrãrile sale de mare
valoare au fost publicate la Leipzig ºi Viena, din
iniþiativa Academiei Române, în prima decadã a
secolului al XX-lea. Gazimihal noteazã mai multe
cuvinte în românã/turcã legate de muzicã, precum
meterhanea/mehterhane, surlã/zurna, kobuz/kopuz. 

El vorbeºte în detaliu ºi despre dezvoltarea
muzicii bisericeºti, despre Kapellmeisterii aduºi din
Transilvania pentru a se ocupa de educaþia muzicalã
a nobililor ºi Casei Regale, ca ºi despre primele
încercãri, eºuate (din cauza cenzurii), de a înfiinþa
o Societate Filarmonicã, la începutul secolului
al XIX-lea.

Gazimihal îi împarte pe marii muzicieni români
în douã perioade, clasicii ºi modernii (cu Enescu
formând o categorie în sine în cadrul modernilor).

P
rimii mmuzicieni. Gazimihal deschide lista
marilor muzicieni de la începuturi cu Ludwig
Antonio Weist (1819-1889), care a fost adus

de la Viena pentru a conduce Opera Regalã din
Bucureºti. A dirijat ºi operete. Weist a fost un înfocat
violonist ºi a devenit rapid popular. În afarã de
melodrama Constantin Brâncoveanu, a mai compus
ºi baletul Doamna de aur ºi a scris mai multe fantezii
ºi capricii care-ºi extrag forþa
din spaþiul românesc.

Conservatorul românesc a
pornit la drum sub conducerea
lui Anton Wachmann. Acesta
a scris, cu o vizibilã uºurinþã,
multe operete ºi vodeviluri.
Fiul sãu, Eduard Wachmann
(1836-1909) a studiat mai
întâi cu Weist, iar apoi merge
la Paris pentru a studia
muzica ºi devine un pianist
ºi compozitor de prima mãrime.
Ca director al Conservatorului,
a compus un mare numãr
de lucrãri, i-a predat armonia
Reginei Carmen Sylva ºi, mai
important, a iniþiat concertele
simfonice, care s-au dovedit o
importantã contribuþie la viaþa
artisticã din Bucureºti. Ulterior, aceste concerte
s-au desfãºurat sub bagheta lui Dimitrie Dinicu.

Ca profesor de armonie la Conservatorul din
Bucureºti, George Stephãnescu s-a strãduit mult

pentru crearea unei opere în Bucureºti ºi a lãsat
în urma sa numeroase compoziþii pentru voce,
lucrãri pentru scenã sau de muzicã bisericeascã.

Constantin Dimitrescu a fost studentul faimosului
violoncelist Franchomme ºi a compus concerte,
uverturi, cvartete de coarde, opere naþionale
ºi opere bufe.

Printre primii muzicieni români sunt prezentaþi
Moris Kohen Linari (operele Mazeppa, Insula florilor,
Tudorel), precum ºi marele maestru ºi promotor
neobosit al muzicii româneºti Demetri G. Kiriac.
I. Scãrlãtescu a compus schiþe simfonice, sonate,
cvartete de coarde, trei Rapsodii române pentru
orchestrã, o Fantezie naþionalã ºi multe cântece.
Alte nume cunoscute sunt Oprea Dumitrescu, Ioan
Bunescu, membrii familiei de muzicieni Burada:
Vornic Teodor Burada ºi fiii sãi Teodor T. Burada
ºi dr. Mihail Burada. Unul dintre cei mai influenþi
muzicieni care au contribuit la conturarea muzicii
româneºti a fost Adolf Flechtenmacher. Atunci când
Liszt a vizitat Iaºiul, în 1847, al doilea concert al sãu
din Teatrul Nou a început cu lucrarea orchestralã
Moldova, de Flechtenmacher. Liszt l-a felicitat ºi
apoi a interpretat variaþiuni de pian bazate pe teme
din lucrare, atrãgând puternice aplauze din partea
audienþei. Flechtenmacher a compus multe operete
ºi unele dintre cele mai populare lucrãri ale muzicii
româneºti ale acelei perioade. Printre primii
muzicieni, îi întâlnim ºi pe F.S. Caudella, Constantin
Gross, Eduard Caudella, Gavriil Musicescu, Enrico
Mezzetti, M.A. Theodorini, Gheorghe Scheletti, Alb.
Cirillo, Alexandru Zirra, Titus Cerne, Gheorghe Dima. 

La rândul sãu, Iacob Mureºianu a fost educat

la Viena, apoi a trãit ºi predat la Blaj. A compus
lucrãri care au constituit baza operei româneºti.
În 1888 a iniþiat prima publicaþie muzicalã din
România. A contribuit la catalogarea muzicii populare.
Printre studenþii sãi se numãrã C. Cherebeþiu,
E. ªtefãnuþ ºi G. ªoban. 

Alþi muzicieni care pot fi clasificaþi printre înaintaºii
muzicii româneºti sunt Marþian Negrea, A. Bena, Ion

Vidu, Gheorghe Cucu, Nicodim Ganea,
Timotei Popovici, Ciprian Porumbescu,
Tudor Folondoroglu ºi Grigore Pantasi.

M
uzicieni mmoderni. Gazimihal
scrie despre Stan Golestan, un
promotor al muzicii româneºti

ºi laureat al Premiului Enescu pentru
compoziþie. Dintre lucrãrile sale: rapsodia
Dâmboviþa, Zece cântece populare
româneºti, lucrãri pentru voce ºi pian,
Doine ºi cântece, Rapsodia românã
pentru orchestrã, diferite lucrãri pentru
pian, alte piese instrumentale. Alfons
Castaldi a fost profesor la Conservatorul
din Bucureºti al laureaþilor Premiului
Enescu: Cuclin, Nonna Otescu,
Alessandrescu, Enacovici. Dintre aceºtia,
Dimitrie Cuclin a lucrat cu Charles-Marie
Widor ºi Vincent d’Indy la Schola

Cantorum din Paris ºi a câºtigat competiþia Enescu
cu compoziþia Scherzo pentru orchestrã. Operele
Soria, Traian, Bellérophon, sonate pentru pian
ºi vioarã, suite pentru instrumente de coarde sunt
alte compoziþii ale sale. A fost un compozitor prolific,
un dirijor de prima mânã, fondator ºi primul director
al Operei de Stat din Bucureºti. Ion Nonna Otescu
este compozitorul operei Patimile sfântului Matei.
ªi el a studiat cu d’Indy la Schola Cantorum din
Paris, la fel ca Alfred Alessandrescu, director al
Orchestrei Filarmonice ºi al Operei din Bucureºti.
Printre compoziþiile sale se numãrã Amurg de
toamnã, pentru orchestrã de coarde, Fantezia
Româneascã ºi un poem simfonic intitulat Achteon.
Ion V. Borgovan a fost de profesie medic. Dupã
ce a trecut la muzicã, a compus S-au stins faunii,
Le paradis de Montmartre, Acuarelã de primãvarã ºi
ªapte nocturne. Georges Simonis a primit Premiul
Enescu de douã ori, în 1919 ºi 1922. ªi el a fost
student al lui d’Indy la Schola Cantorum din Paris. 

S
choliºtii. Este interesant cã, începând
cu D.G. Kiriac, aproape toate minþile
creative ale muzicii româneºti ºi câºtigãtori

ai competiþiei Enescu sunt absolvenþi ai Schola
Cantorum. Ei sunt cunoscuþi, în grup, ca „scholiºti”.
Enumerãm, dintre ei: Robert Cremer, Ioan D.
Chirescu, ªtefan Popescu, George Enacovici,
Teodor T. Rogalski, Marcel Mihailovici, Constantin
Castriºanu. 

Dintre scholiºti, Robert Cremer a compus Mi-am
aninat brâul, Melodii, La soeur gardienne, Diane
et Poitiers, Marºul Regelui Carol I; Ioan D. Chirescu
a lucrat ca profesor de teorie ºi solfegiu la
Conservatorul din Bucureºti. A compus mai ales
piese corale. ªtefan Popescu este din Iaºi. El a
fost fondatorul Liceului de Muzicã din Bucureºti, a
compus lucrãri corale, un poem simfonic, o simfonie
ºi, pentru orchestrã, Suitã de dansuri româneºti.
Violonistul George Enacovici a fost câºtigãtorul
Premiului Enescu pentru compoziþie cu un cvartet
de coarde. Dintre lucrãrile sale sunt de amintit
un Allegro pentru orchestrã ºi Schiþe simfonice.
Marcel Mihailovici a câºtigat Premiul Enescu pentru
compoziþia Introducere ºi miºcare simfonicã.
A scris ºi douã balete ºi o operã într-un act intitulatã
Intransigentul Pluton.

(Fig. 1: M.G. Gazimihal; Fig. 2: Una dintre primele
montãri ale operetei Povestirile lui Hoffmann, de Offenbach,
pe scena Operei din Bucureºti)

(Continuare la pag. 11)
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P
ãºind ppe sscena iinternaþionalã. Cercetãrile
sociologice ale lui Cernea în România au
atras atenþia sociologilor americani care au

vizitat grupul sãu, iar el a fost invitat pentru un an la
Centrul de ªtiinþe Sociale de la Stanford, Palo-Alto.
Ulterior, el a îndeplinit
standardele unei instituþii
precum Banca Mondialã,
care în 1974 l-a invitat sã se
alãture departamentului sãu
experimental, care testa o nouã
abordare în reducerea sãrãciei
rurale. Cu timpul, Cernea a
inversat jocul: a început sã
propunã el noi standarde
pentru instituþiile financiare
internaþionale, anume,
standarde sociale superioare.
El a militat pentru asemenea
standarde noi, iniþiind ºi
elaborând pentru Banca
Mondialã ceea ce aceasta
nu avea pe atunci: un set de
politici ºi metodologii sociale
inovative, pentru a direcþiona
programele de dezvoltare. Printre acestea, politica
de recolonizare a populaþiilor, alãturi de ceea
ce este larg cunoscut în literatura internaþionalã
(ºi pe Google) ca fiind „modelul Cernea privind
riscul sãrãcirii ºi reconstruþia” în recolonizare, sunt
considerate ca fiind cele care au ajutat la protejarea
ºi îmbunãtãþirea vieþii unui numãr imens de oameni
afectaþi de strãmutãri forþate în întreaga lume. Cernea
a purtat lupte atât intelectuale cât ºi birocratice în
aceastã mare instituþie, le-a câºtigat pe majoritatea,
dacã nu chiar pe toate, ºi a reuºit ca Banca Mondialã
sã adopte oficial politicile noi
pe care el le-a conturat ºi
pentru care a pledat. Datoritã
acestor politici, Banca
Mondialã ºi-a schimbat modul
de lucru în multe puncte
esenþiale, ba chiar a „exportat”
noile politici ºi norme cãtre
alte instituþii internaþionale
ºi naþionale preocupate de
dezvoltare. Cernea a plonjat el
însuºi în sociologia dezvoltãrii
la un moment în care aceasta
era la început ºi avea puþine
concepte teoretice ºi chiar
mai puþine instrumente
metodologice. Antropologii au abordat problemele
economice ale dezvoltãrii cu mult în urma
economiºtilor, concentrându-se mai ales pe
culturile tradiþionale, nu în primul rând pe economie.
Dar Cernea a reuºit sã transforme acest dezavantaj
într-o oportunitate, tratând decalajul ca spaþiu ce
trebuia umplut cu ceea ce sociologia putea produce
atât în termeni de teorie, cât ºi de instrumente.

Unul dintre succesele sale de marcã pe aceastã
linie a fost sã convingã Banca Mondialã cã
instrumentele analizei sociale trebuie instalate
cu drepturi depline în conturarea proiectelor
de dezvoltare, în tandem cu analiza economicã.
Ca rezultat, în 1984, Banca Mondialã a adoptat
formal „evaluarea socialã” ca parte a metodologiei
cerute pentru aprobarea tuturor proiectelor ei,
aºa cum este ºi analiza economicã.

P
rin îîntreaga ssa aactivitate lla WWashington,
Cernea a recrutat, construit ºi condus
intelectual ceea ce ar putea fi numitã

în mediul academic o ºcoalã, dar ceea ce Banca
Mondialã a numit, în terminologia sa formalã de

organizare, „unitãþi sociale”, sau un
„network”: mai pe româneºte, era vorba
despre o subcomunitate internã, care a
crescut pânã la în jur de 150 de sociologi
ºi antropologi, angajaþi ai Bãncii. Aceasta
a avut impact asupra acestor profesii în
general, deoarece cererea „oficialã” pentru
asemenea preocupãri a crescut. Efectele
au reverberat ºi în multe þãri în curs de
dezvoltare, beneficiare ale programelor
Bãncii Mondiale, pentru cã, la rândul
lor, aceste þãri a trebuit în cursul anilor
sã angajeze sociologi care sã lucreze
pentru aceste programe.

Dintre cele vreo 30 de cãrþi ºi monografii
semnate sau editate de Mihail Cernea,
Putting People First: Sociological Variables
in Development a devenit cea cu cel mai
înalt impact intelectual ºi în acþiunea
practicã. În carte, el pledeazã inovator

în favoarea reorientãrii paradigmei ºi proiectelor
Bãncii Mondiale în privinþa dezvoltãrii orientate
cãtre „actorii sociali”, în „toate cazurile”, punându-i
„mai întâi pe oameni”.

Cartea a avut un profund ecou internaþional ºi
a fost tradusã în mai multe limbi (spaniolã, francezã,
chinezã, japonezã,
bahassa), aducându-i
lui Cernea o largã
recunoaºtere, atât
în ºtiinþele sociale, cât

ºi în comunitãþile
internaþionale legate
de dezvoltare. Acesta
este faptul pe care
mãsurãtorile obiective,
cuantificate, ale valorii,

aºa cum sunt ele furnizate de Google Scholar, ne
ajutã sã-l confirmãm. Referindu-ne la impactul unui
om de ºtiinþã, trebuie sã distingem între impactul
imediat ºi cel pe termen lung. Evident, cel de-al
doilea este mai semnificativ decât primul. Este
mai semnificativ sã aflãm cã influenþa operei cuiva
este vizibilã câteva decenii dupã publicare, decât
impactul vizibil la doi sau trei ani dupã publicare.

În cazul lui Cernea, cele mai multe citãri
ale sale sunt de primul tip.

D
ar ccât dde llung ppoate ffi iintervalul de timp în
care o lucrare, o idee, un rezultat, o teorie
este suficient de puternicã pentru a dura

ºi supravieþui, pentru a rãmâne în atenþia comunitãþii
ºtiinþifice? Cartea-manifest Putting People First a lui
Cernea a primit mai mult de o mie de citãri ºi este

încã în atenþia cercetãtorilor în ºtiinþele sociale.
Am consultat Google Scholar de douã ori, o datã în
ianuarie 2012 ºi apoi în noiembrie 2012, atunci când
am scris acest text. Google Scholar înregistra 944 de
citãri în ianuarie ºi 1002 în noiembrie. Primele zece
lucrãri ale sale, în ordinea descrescãtoare a citãrilor
lor, aveau în ianuarie 2012 un total de 2.673 de citãri,
iar în noiembrie numãrul crescuse la 3.293 de citãri,
chiar dacã multe dintre ele fuseserã publicate cu
mult timp înainte. Ne dãm seama cã Mihail Cernea
s-a dovedit a nu fi un autor al unei mode norocoase
ºi trecãtoare, ci declanºatorul unui curent de idei
puternic ºi durabil. Trebuie notat cã citãrile
considerate de Google Scholar sunt în cea mai
mare parte ale unor autori care au publicat în reviste
ºi la edituri cu foarte selective criterii de selecþie.

R
ecunoscând iimportanþa ººi ssemnificaþia
acestor parametri cantitativi, este necesar
sã subliniem ideile pe care ele le transmit.

Cernea a primit douã dintre cele mai reprezentative
recunoaºteri ºtiinþifice pentru antropologia socialã
a dezvoltãrii în SUA, cu dedicaþii impresionante:
Premiul Solon T. Kimball (1988), „...pentru a onora
contribuþiile dumneavoastrã de vârf în antropologia
aplicatã ºi politicile publice ºi pentru lãrgirea influenþei
antropologiei dezvoltãrii ca ºtiinþã”, ºi Premiul
Malinowski (1995), acordat „spre recunoaºterea
carierei dumneavoastrã dedicate ºtiinþelor sociale ºi
aplicaþiilor lor la nevoile oamenilor din toatã lumea”.
La rândul ei, Societatea Românã de Antropologie

l-a onorat cu Premiul Opera
Omnia, pentru contribuþia
de o viaþã la sociologia
româneascã ºi pentru cã
a fãcut-o cunoscutã în lume
(2012, cu patru luni înainte
de alegerea ca membru
plin al Academiei). Multe
sunt de spus despre
excelentul exemplu al
lui Cernea despre cum
se poate servi o þarã,
chiar fiind geografic departe
de ea.

Ultimele mele cuvinte
despre criteriile veritabilei trãinicii ºtiinþifice, a valorii
durabile ºi realizãrilor cu impact într-o ºtiinþã socialã
precum sociologia sunt cã testul ºi mãsura ultimã
sunt furnizate de criteriul practicii. Altfel spus, dacã
scrierile ºi activitatea unui sociolog influenþeazã ºi
schimbã în bine realitatea socialã, textura vieþii de
zi cu zi a comunitãþilor umane, chiar dacã numai
în câteva aspecte relevante. Aºa cum dovezile
anterioare aratã, unele dintre cele mai importante
instituþii internaþionale ale dezvoltãrii ºi unele dintre
cele mai respectate comunitãþi profesionale ºtiinþifice
au pledat convingãtor, independent, în mod oficial,
pentru acest lucru.

Profesorul Mihail Cernea onoreazã sociologia
ºi ºtiinþele sociale din România ºi din lume, iar
România poate fi mândrã cã are acest sociolog
cu impact universal printre oamenii sãi de ºtiinþã
cei mai reprezentativi.

(Traducerea, cu unele omisiuni, a unui articol
apãrut în Revista românã de sociologie, serie nouã,
anul XXIV, nr. 1–2, pp 15–19, Bucureºti, 2013.) 

(Urmare de la pag. 9)

P
e llângã scholiºti, Constantin Brãiloiu a compus Treisprezece poeme
arabe, melodii pentru voce ºi orchestrã de coarde, precum ºi adaptãri
de cântece populare. Ioana Ghika-Comãneºti a lucrat cu Kiriac

ºi a compus lucrãri vocale; Gavriil Galinescu a studiat la Leipzig ºi cu Reger;
Eusebie Mandicevschi a scris mai ales muzicã coralã; Constantin C. Nottara
a compus muzica pentru Polyeucte, Hecuba, Iris ºi lucrãri pentru vioarã ºi pian;
Tiberiu Brediceanu a catalogat muzicã popularã ºi a lucrat ca dirijor al Orchestrei
Simfonice Naþionale din Cluj. Mihail Jora a câºtigat Premiul Enescu în 1915
cu Suita în Do minor pentru orchestrã; a scris ºi alte lucrãri orchestrale, cum
ar fi Poveste indicã, Priveliºti moldoveneºti ºi diferite compoziþii de camerã.
Sabin V. Drãgoi ºi-a început studiile la Conservatorul din Iaºi ºi a lucrat ca
director al Conservatorului din Timiºoara. A compus douã opere, trei piese
orchestrale, un cvartet de coarde ºi alte compoziþii de muzicã de camerã.

Georges Boskoff a fost un alt compozitor ºi pianist din Iaºi care a scris pentru
pian ºi a fãcut transcrieri dupã lucrãri de orgã de J.S. Bach.

A
lþi mmuzicieni aai pperioadei mmoderne. Dacã privim compozitorii moderni
influenþi din România, printre cei mai reprezentativi, în afarã de cei
menþionaþi mai devreme ºi în afarã de marele George Enescu, trebuie

sã-i socotim ºi pe urmãtorii: compozitorul de melodii corale ºi bisericeºti G. Dima
din Transilvania; compozitorul de muzicã religioasã G. Muzicescu; muzicianul
coral Vidu; M. Negrea (sonatine pentru pian ºi lucrãri simfonice); G. Cucu (piese
corale); T. Rogalski a compus douã dansuri pentru orchestrã, schiþe simfonice
ºi muzicã de camerã; F. Lazãr a scris suite pentru pian, lucrãri simfonice; la fel,
A. Zirra a fost cunoscut pentru melodiile sale, lucrãri simfonice ºi muzicã pentru
scenã; I. Chirescu a compus muzicã coralã; A. Catargi a compus o operã
ºi o simfonie; G. Castriºanu a compus muzicã de camerã ºi pentru scenã.


