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Activitatea de academician  
a lui George Enescu (I) 

 

Vasile Vasile 
 

În eforturile de aprofundare a vieții și creației lui 
George Enescu trebuie să se înscrie și cunoașterea detaliată a 
activității sale de academician, la fel cum ar trebui detaliată 
sintagma „activitatea pedagogică” a celui care și-a legat numele 
de perfecționarea marilor violoniști europeni ai vremii, 
acceptându-se a se vorbi mai curând despre cursuri de 
măiestrie, de perfecționare interpretativă, în care a excelat 
marele violonist, creator al unor principii continuate de 
beneficiarii lor și nu de un profesorat în domeniu. De 
asemenea, trebuie lămurite multe dintre exagerările privind 
cunoașterea de către Enescu a creației populare românești, 
primele sale lucrări dovedindu-se a fi bazate pe culegeri de 
melodii populare ale vremii, ceea ce nu diminuează rolul 
muzicianului în ctitorirea școlii componistice românești, 
dimpotrivă consolidând terenul legăturilor cu generația 
anterioară. Au fost denaturat prezentate de către ideologia 
comunistă relațiile muzicianului cu regalitatea. Asemenea 
aspecte ar trebui aduse la nivelul la care sunt situate în prezent 
încercările hermeneutice ale unor opusuri enesciene.  

Ca și celelalte, problematica activității lui Enescu în 
calitate de academician a fost atinsă doar tangențial, deși 
academicianul Enescu va fi unul dintre membrii marcanți ai 
înaltului forum al spiritualității românești, personaj reprezentativ 
al acesteia în cultura europeană a epocii. El va desfășura în 
cadrul Academiei o activitate necunoscută în detaliile ei și cu un 
rol deosebit de important pentru afirmarea europeană a culturii 
românești.  

Cel mai recent studiu pe această temă datează din 
urmă cu o jumătate de secol1, în pofida faptului că activitatea 

STUDII 
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de academician a lui George Enescu este mult mai complexă, 
genialul muzician sprijinind și pe această cale muzica 
românească în diversele ei forme de manifestare: creație, 
cercetare a spiritualității populare, estetică, didactică muzicală, 
muzicologie etc. Cred că academicianul a găsit și a folosit și 
această pistă pentru susținerea muzicii românești, așa cum se 
va deduce din prezentul demers enescologic.  

Din păcate, asupra autorului studiului citat mi s-a atras 
atenția să fiu precaut, nu atât pentru că nu era muzician (era 
filolog, cu un doctorat în domeniu – Rolul și locul Academiei 
Române în evoluția limbii și literaturii române (1860 – 1920) - 
cât pentru că asupra lui mai planează încă suspiciuni legate de 
deontologia de cercetător (era la vremea publicării studiului, 
arhivar al Academiei Române), mai ales în ceea ce privește 
recunoașterea personalității lui Constantin Brâncuși, deși el a 
fost cel care a propus în 1976 includerea marelui artist printre 
membrii de onoare post – mortem ai Academiei Române, 
propunere refuzată de instituție, datorită opoziției lui George 
Oprescu, George Călinescu, Alexandru Graur, Ion Jalea etc. 

 

 
În timpul documentării mele asupra amănuntelor 

prezentului demers am aflat că arhivarul în discuție a fost 
entuziasmat de ideea scoaterii la lumină a oamenilor de artă și 
cultură români a căror valoare nu era legată du „susținerile 
frățești” de la Răsărit. A pregătit o expoziție pe această temă 
căreia i s-a dat foc, înainte de a se deschide, de către cei care 
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nu priveau cu ochi buni o asemenea demonstrație culturală. Am 
dedus astfel că multe dintre documentele căutate de mine nu 
mai pot fi găsite niciodată, fiind mistuite de scrum. 

În aceste condiții, am tratat studiul citat doar ca pe o 
sursă de informare cerând conducerii Academiei Române să-mi 
permită investigarea arhivei înaltului for științific pentru 
perioada 1916 – 1946 (trei decenii!), când genialul muzician a 
desfășurat o vastă și fructuoasă activitate, putându-se vorbi 
despre faptul că prin el se realizează nu numai intrarea muzicii 
în Academie – cum s-a exprimat singur – dar și afirmarea ei în 
înaltul for, prin recomandarea pentru premiere de către 
Academia Română a unor lucrări de referință din creația, 
muzicologia și educația muzicală românească. Din nefericire, 
arhiva Academiei Române a suportat de-a lungul timpului mai 
multe aranjări - și în prezent ea este într-o nouă formă de 
ordonarea a materialului – astfel că vechile trimiteri (puține, 
câte sunt!) nu mai pot fi urmărite, necesitând o abordare 
globală a documentelor adunate în sute de dosare.  

Regulamentele Academiei Române denumită la 
început Societatea Literară Română – 1866 - restricționau 
încă de la înființare, includerea printre membrii săi a 
reprezentanților artelor. Domeniul era coordonat de 
nemuzicieni, ceea ce face ca lui Dimitrie Vulpian să i se 
pretindă de către comisia Academiei (formată din Vasile 
Alecsandri, Titu Maiorescu și Ion Ghica) transcrierea pentru 
pian a pieselor folclorice culese de el și să li se adauge un 
acompaniament pianistic, impropriu multor melodii mai ales 
vocale. În felul acesta culegerea lui Vulpian, premiată de 
Academia Română, se aseamănă mai mult cu culegerile 
anterioare, destinate pianiștilor, decât cu cele din primele 
decenii ale secolului al XX – lea, patronate tot de Academia 
Română, în cunoscuta colecție Din vieața poporului român: 
Hora din Cartal – a lui Pompiliu Pârvescu cu melodii notate de 
C. M. Cordoneanu – 1908, Cântece, urături și bocete de-ale 
poporului, de Alexandru Vasiliu, însoțite de 43 arii notate de 
Sofia Teodoreanu – 1909, Literatură populară românească de 
V. Păsculescu, cu 30 de arii notate de Gheorghe Mateiu, 1910, 
Béla Bartók - Cântece poporale românești din Comitatul Bihor 
(antologie recomandată Academiei Române de D. G. Kiriac) – 
1913, Cântece și hore de Gheorghe Fira, 1916 și altele. Oricum 
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este important de reținut faptul subliniat de cercetătorul 
menționat, P. P. Gogan, că „melodia populară pătrunsese încă 
de mult (în Academie – nota îmi aparține), de la sfârșitul 
veacului trecut”2 (al XIX – lea – nota îmi aparține).  

Chiar în epocă, în 1884, Gavriil Musicescu semnala, 
deruta formulărilor de către Academie, a condițiilor privind 
acordarea premiului „pentru o colecție de melodii populare”3. 
Interesat de tezaurizarea melosului folcloric, muzicianul ieșean 
„reține punctele obscure ale programului de întocmire cerut de 
Academie”4, cerând precizarea „dacă melodiile urmau a fi 
culese la unison sau cu acompaniament, dacă urmau să fie 
scrise ritmat sau nu, dacă urmau să fie păstrate tonalitățile 
originare sau melodiile se cereau transpuse în cadrele 
majorului și minorului clasic”5, aspecte analizate pe larg într-un 
studiu dedicat revistei ieșene, Arta6.  

Teodor T. Burada a fost primit în Academie în calitate 
de folclorist și autor al prestigioasei Istorii a teatrului în Moldova 
și nu ca muzician, aspect conturat în cele două  
studii publicate în 19997 și 20108.  

Convins de valoarea muzicii noastre populare, în 1910, 
D. G. Kiriac propune Academiei Române realizarea unor 
culegeri sistematice de folclor și cu ajutorul lui Ion Bianu 
primește fonduri de la înalta instituție pentru achiziționarea unui 
fonograf de tip Edison și în 1912 începe culegerile sub 
patronajul Academiei. La 27 mai 1920 Ovid Densușianu 
înainta Academiei Române propunerea înființării unei arhive 
folclorice.  

În 1927 lua ființă la inițiativa și sub conducerea lui 
George Breazul Arhiva Fonogramică a Ministerului Cultelor și 
Artelor, racordată chiar din primii ani la instituții europene 
asemănătoare, iar peste un an, în 1928, Constantin Brăiloiu 
pune temeliile celei de-a doua Arhive de Folklore a Societății 
Compozitorilor Români. Cele două instituții vor fi puternic 
influențate de școala sociologică a lui Dimitrie Gusti, cel care 
va coordona în cadrul Academiei Române activitatea Comisiunii 
oficiului central pentru cercetarea vieții poporului român. Ambii 
etnomuzicologi au fost colaboratori apropiați ai eminentului 
sociolog, lucrând împreună la Fundu Moldovei, invitați de 
ctitorul școlii sociologice românești - așa cum am avut ocazia 
să detaliez în recenta monografie a celui dintâi9.  
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În aceste condiții George Enescu devine în anul 1916 
primul membru de onoare al Academiei Române în calitate 
de muzician. Cărturarii grupați în înaltul forum științific al țării, 
în frunte cu Grigore Antipa, Victor Babeș, Vasile Pârvan, Petre 
Poni, Andrei Bârseanu, Nicolae Teclu, Alexandru Xenopol, 
Constantin Giurescu, George Marinescu, L. Mrazec, I. C. 
Negruzzi, I. Simionescu, Petre Poni și alți membri marcanți ai 
instituției propun cooptarea eminentului muzician printre 
membrii de onoare ai instituției patronatoare a gândirii și 
spiritualității românești, motivând într-o formă excepțională 
propunerea alegerii: „George Enescu este negreșit cunoscut de 
Domniile voastre, cu toți știm că el este un muzician desăvârșit 
și un compozitor de mare talent”.  

 

 
 

Propunerea pentru alegerea lui Enescu în calitate de membru 
de onoare a Academiei –  

13/ 26mai 1916 – Arhiva Academiei Române –  
Dos. A - 3 – 1916, f. 99  
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Ștefan Hepites subliniază: „Fără teamă putem afirma că 
țara noastră nu a produs, nici pe departe, un asemenea talent 
în arta interpretării muzicale, cât și în cea a compozițiunii”10. 

În ședința din 26 mai 1916, după prestigioasele ctitorii 
ieșene, înființarea Societății simfonice care-i purta numele, a 
Operei Române și reorganizarea Conservatorului din Iași, al 
cărei patron devenea, George Enescu este ales membru de 
onoare al Academiei Române. Documentul stipulează 
caracterul de excepție al propunerii: „Până ce această 
instituțiune se va completa spre a putea introduce în sânul său 
ca membri activi persoanele care strălucesc pe terenul artelor 
frumoase avem onoarea a vă propune ca Domnul George 
Enescu să fie ales membru onorariu al Academiei noastre”, 
propunere care avea un antecedent „tot așa cum a fost marele 
nostru artist Grigorescu în specialitatea sa”. Se anticipă de 
către membrii Academiei necesitatea de a face loc în înalta 
instituție și reprezentanților „artelor frumoase”. 

 

 
 

Extras din Analele Academiei Române, Seria a II – a,  
tom XXXVIII, 1915 – 1916, p. 195 

 
Receptiv la gestul de recunoaștere a valorii sale, noul 

membru de onoare mulțumește pentru cinstea acordată, în 
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dosarul ședințelor anului înregistrându-se transcrierea 
conținutului scrisorii de recunoștință. 

 
Scrisoarea de mulțumire a lui Enescu - Arhiva Academiei 

Române - Dos. A-3 – 1916 - f. 109  
În primul volum al fondului epistolar al lui George 

Enescu muzicologul Viorel Cosma citează epistola din 25 mai 
1916, adresată lui Ion Simionescu, manifestându-și mulțumirea 
pentru inițiativa de alegere a sa printre membrii instituției: 
„Aflând că Academia Română vrea să-mi facă marea onoare să 
mă numească membru onorariu al ei, viu printr-acesta să vă 
spun cu câtă bucurie și mândrie primesc această distincțiune”11.  

Sub președinția lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, 18 
din cei 23 de votanți aprobă cooptarea lui George Enescu 
printre membrii onorifici ai înaltului forum al științei și gândirii 
românești12.  

Adresându-se președintelui Academiei, muzicianul 
mulțumea la 28 mai 1916, pentru aprecierea valorii sale, act 
care - mărturisește singur - îi dă dreptul să fie mândru, 
argument în favoarea ideii că își dorea calitatea de membru al 
Academiei Române: „Prea stimate Domnule Președinte, 
Profund măgulit de numirea mea ca membru onorific al 
Academiei Române, vin să vă rog să binevoiți a transmite din 
parte-mi viile mele mulțumiri Domnilor membri care au prezidat 
la această alegere, pentru mine atât de îmbucurătoare și 
dătătoare de mândrie. Aceleași mulțumiri rog să le primiți și 
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Dumneavoastră, Domnule Președinte, precum și expresiunea 
prea înaltei mele considerații. George Enescu, membru onorific 
al Academiei Române”13. 

 
Scrisoare autografă de mulțumire a lui George Enescu 

Și această scrisoare a fost transcrisă ca document al dosarului 
perioadei.  

 
Transcrierea scrisorii în: Dosar A 3 – 1916 - Arhiva Academiei 

Române, f. 110 și publicată în Analele Academiei 
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Scrisoarea lui George Enescu publicată în  

Analele Academiei Române 
Mircea Voicana precizează că „realitățile și ierarhia 

valorilor culturii românești impuneau recunoașterea ca 
academicieni ai unor slujitori ai creației frumosului, însuși 
președintele din 1916 al Academiei, savantul Petru Poni, 
proclamând de la pupitrul său că «George Enescu este gloria 
muzicală a neamului românesc»14. 

La 30 septembrie 1932, Ion Bianu, în calitate de 
vicepreședinte al Academiei, salută prezența printre titularii 
înaltului for de cultură a lui George Enescu, „ilustru 
reprezentant mondial al muzicii, purtătorul scânteii geniului 
muzical al neamului românesc, geniu care și-a găsit expresia 
cea mai înaltă”15, aducând ca argumente „meritele sale așa de 
înalte încât ele trebuie coronate de Academia Română” – cum 
susținuse Petru Poni în 1916.  

Se poate afirma că se crease încă din 1916 în sânul 
membrilor Academiei un climat favorabil pentru primirea 
muzicianului ca membru activ.  

La 24 mai 1932 se punea problema dacă regulamentul 
Academiei permitea secției literare să aleagă ca membru „un 
reprezentant al belelor arte”, așa cum se poate vedea din 
următoarea notă anexată în dosarul perioadei. 

 
Arhiva Academiei Române - Dosar A - 4 – 1932 - f. 101  

 
La 25 mai 1932 academicienii Mihail Sadoveanu și Ioan 

Al. Brătescu – Voinești semnează propunerea înaintată 
colegiului extraordinar de candidare, recomandând alegerea lui 
George Enescu în calitate de membru activ al Academiei, fiind 
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apreciat la împlinirea vârstei de 50 de ani ca „acela care prin 
opera sa muzicală, prin neîntrecutul său geniu interpretativ și 
prin adânca lui pricepere muzicală dovedită ca dirijor a cucerit 
respectul și admirațiunea noastră și a străinătății, valorificând în 
fața lumii întregi darurile artistice cu care Dumnezeu a hărăzit 
neamul românesc. Alegând pe George Enescu ca membru 
activ al secției literare Academia Română încununează o 
activitate rodnică și în plină maturitate”16.  

 
Propunerea lui Sadoveanu și Brătescu - Voinești din 23mai 

1932 – pentru alegerea lui Enescu ca membru activ al 
Academiei - Arhiva Academiei Române  

Dosar A – 3 - 1932 - f.137 
Amatoare, ca și în timpurile noastre, de cancanuri, 

presa dramatiza reacții ca cea amintită, confundând intrarea în 
Academie cu un meci sportiv, sau cu o dispută politică.   Într-un 
astfel de articol se menționau numele „contracandidaților” 
muzicianului, înscriși în „cursa” pentru ocuparea fotoliului lăsat 
vacant de Iacob Negruzzi17: criticul literar Ion Rădulescu – 
Pogoneanu, scriitorul I. A. Bassarabescu și filosoful, omul politic 
Ion Petrovici. Impedimentul cel mai solid consta în faptul că un 
muzician ar fi urmat să ocupe un fotoliu în secția literară în care 
primii doi dintre cei amintiți ar fi fost îndreptățiți, numai că ambii 
vor fi nevoiți să se mulțumească doar cu calitatea de membru 
corespondent, primul din 1919, al doilea din 1909, iar al treilea 
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dobândindu-și calitatea de membru activ al Academiei după doi 
ani, în 1934. 

N-am găsit argumentele lui Mircea Voicana pentru 
susținerea afirmației că „mai existau suficiente opuneri, printre 
care nu ușor cântărea tocmai cea manifestată de marele savant 
de renume mondial Nicolae Iorga, născut la Botoșani, pe 
aceleași meleaguri cu Enescu, dar al cărui caracter dominant 
se împăca dificil cu valorile ce nu puteau fi în nici un fel supuse 
personalității sale uluitor debordante”18. Printre 
contraargumentele presupusei opoziții ale istoricului pot fi citate 
cel puțin trei elemente convingătoare. Cel dintâi este audiența 
la primul ministru, Nicolae Iorga a, președintelui Societății 
Compozitorilor Români, George Enescu, audiență în care au 
fost discutate în primul rând problemele vieții muzicale 
românești. Al doilea contraargument îl constituie scrisoarea din 
11 noiembrie 1931 adresată primului ministru, prin care George 
Enescu îl recomanda pe George Simonis, laureat în 1922 al 
Premiului George Enescu, apreciat și de Vincent dIndy și 
considerat un „element de mare valoare”, și serviciile lui „ar fi 
de un real folos pentru arta noastră”19. Cel de-al treilea 
argument îl constituie eclatantul articol din 1936 – Triumful lui 
George Enescu. Pentru eminentul istoric reprezentarea operei 
Oedip însemna „triumful unei lungi și strălucite cariere”. 
Argumentând apartenența românească a operei prin 
„solemnitatea care se găsește atavic în sufletul celui născut pe 
plaiurile vechii Moldove eroice, acea maiestate calmă ca a 
biruitorilor voievozi; de la noi, pietatea adâncă și discretă ca a 
acelorași Domni înălțători de sfinte lăcașuri cu adânc de umbră 
și pace șoptită, a rugăciunilor de noapte târzie; de la noi duioșia 
plânsetule de fluier în amurguri dumnezeiești de blânde”20, 
istoricul găsește suprema recunoaștere a spiritualității 
românești în faptul că opera a prins viață la Paris, iar postul 
Turnul Eifel a elogiat lucrarea și autorul. La rândul său, Enescu 
aprecia că nimeni nu a scris așa de frumos. de concis și de 
cuprinzător despre el cum a scris Iorga în articolul Triumful lui 
G. Enescu. Prezentarea elogioasă era precedată de una din 
anul 1931, prezentată mai jos.  

Pentru a nu se înțelege că toți membrii Academiei au 
privit cu aceeași ochi intrarea triumfală a lui Enescu și mai ales 
a Muzicii, trebuie citată scrisoarea de mulțumire adresată de la 
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Paris, la 4 iunie 1932, de muzician, poetului Octavian Goga, din 
care reiese faptul că poetul ar fi fost „acela căruia, de fapt, îi 
datoresc numirea mea la Academie, numire care mă umple de 
bucurie și de mândrie. Cum să-ți spun aici toată recunoștința 
mea? Renunț, nefiind meșter al cuvintelor (…)”21. Totodată îi 
cere ajutorul pentru obținerea documentației referitoare la 
predecesorul său 

Deoarece confirmarea oficială a primirii muzicianului în 
Academie întârzia, cotidianul Curentul vorbește despre 
„catacombele secrete din Academia Română”, dar oferă o pistă 
posibilă de explicare a amânării rezultatului, amintind 
incidentele legate de festivitățile prilejuite de împlinirea a 
cincizeci de ani ai maestrului, „a cărui aniversare trecea 
deunăzi abia relevată în augusta tăcere a izolărilor creatoare”22. 
În numărul următor al publicației secretariatul Academiei anunță 
că „în ședința intimă de la 27 mai curent Academia Română a 
ales cu majoritate de voturi la secțiunea literară pe d. George 
Enescu”23.  

Sigur că alegerea avea de biruit o mare dilemă: Enescu 
se bucura de o recunoaștere națională și internațională 
incomparabilă cu a celorlalți contracandidați, fiind apreciat ca 
un adevărat ambasador al României, dar secția în care urma să 
intre era cea literară, ilustrată de condeieri de prestigiu și 
statutul instituției nu lăsa loc pentru muzicieni, deși alte instituții 
europene numărau printre membrii lor și artiști de prestigiu.  

Se adăuga o reticență ilustrată de atitudinea de 
indiferență manifestată de oficialitățile culturale față de 
aniversarea din 1931 a marelui muzician. Această indiferență 
va pregăti, într-un fel, rezervele pe care unii membri ai 
Academiei le aveau nu atât față de primirea lui Enescu - ținând 
seama de renumele său - cât față de respectarea statutului de 
organizare a instituției simbol al spiritualității românești, care 
ignora domeniile artistice, deși în 1916 se evidenția necesitatea 
deschiderii instituției spre „artele frumoase”. După ce la 12 
martie 1931 Liviu Artemie lansa chemarea organizării 
centenarului muzicianului: „toate instituțiile noastre muzicale au 
datoria de a constitui un comitet de organizare a festivalurilor 
pentru sărbătorirea maestrului Enescu”24, deoarece activitatea 
sa „a fost închinată înfiripării și înălțării unei arte muzicale 
românești demnă de nivelul cultural al lumii în care trăim și 
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propășirii acestei arte în toate țările civilizate dincolo și 
dincoace de Ocean”, în septembrie 1931 Enescu află că 
cererea sa de organizare a unor concerte omagiale cu 
Filarmonica fusese refuzată brutal și cere intervenția 
Ministerului Artelor, refuzul obstinat nefiind justificat.  

În ziarul lui Nicolae Iorga - Neamul românesc – în primul 
articol, un cvasieditorial, se făcea invitația la o sărbătorire pe 
potriva aniversatului: „Regina Maria a fost cea dintâi care, într-
un frumos articol, plin de adâncă înțelegere sufletească ne-a 
chemat pe toți la sărbătorirea celor cincizeci de ani pe care i-a 
împlinit gloria neamului nostru în domeniul musicei d. George 
Enescu (…) Din harul Domnului care «suflă unde vrea», s-a 
ridicat dintre bunii moldoveni din părțile de sus, pline de trecut 
și de poezie, un copil care a minunat pe cei mai cunoscători  ai 
unei arte pe care o avea din instinct. (…) Și cum faima sa ne-o 
întinde nouă, noi avem datoria să-i dăm lui toată recunoștința 
noastră”25. Se suplimentează argumentele care contrazic 
presupunerea unei rezerve pe care istoricul ar fi avut-o 
împotriva intrării lui Enescu în înaltul forum științific românesc. 
Ziarele de mare tiraj, dintre care trebuie citate măcar Universul, 
Adevărul și Dimineața, au condamnat refuzul autorităților 
culturale ale timpului și nedreptatea făcută genialului artist. În 
timp ce George Enescu „poate concerta în centre mari din 
Europa și din America, fiind pretutindeni aclamat și sărbătorit 
pentru prodigiosul său geniu muzical, numai în Capitala 
României mari nu poate organiza concerte din cauza 
amestecului afacerilor comerciale în artă” – se scria în primul 
cotidian amintit26. Cel de-al doilea ziar preciza faptul că nici sala 
Ateneului, nici Filarmonica nu au acceptat propunerea 
organizării unor concerte omagiale susținute, cu plată, de însuși 
sărbătorit, zădărnicind inițiativa lui27. Cotidianul Dimineața 
reconstituie filmul refuzului, publicând cererea lui George 
Enescu, răspunsul funcționarilor obtuzi și reclamația 
muzicianului adresată ministerului28. Președintele Societății 
Compozitorilor Români în scrisoarea deschisă, arată că la 3 
septembrie 1931 adresase Fundației culturale „Voievodul Mihai” 
o cerere „prin care rugam să mi se pună la dispoziție cu plată, 
orchestra „Filarmonicii” spre a da pe seama mea, la Ateneul din 
București, un număr de trei – patru concerte duminicale în 
cursul lunilor dintre 24 octombrie și 6 decembrie a. c. când voi 
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produce diferite lucrări ale mele și o parte de opere străine, la 
care să poată lua parte publicul românesc de toate clasele 
sociale”29. Gestul reprobabil este accentuat de scrisoarea a 
peste 50 de instrumentiști bucureșteni care s-au pus „ la 
dispoziție genialului și marelui maestru G. Enescu, în orice 
moment, spre a realiza o nouă orchestră simfonică cu care să 
sărbătorească jubileul său”.  

Refuzul unora dintre diriguitorii vieţii artistice 
bucureştene de a accepta aniversarea dorită printr-o serie de 
concerte populare, îl determină pe Enescu să-şi realizeze planul 
de a se adresa publicului larg în acest an aniversar, la Iaşi, unde 
trăise marile bucurii şi împliniri în timpurile crâncene ale 
războiului. Centrul sărbătoririi ilustrului ctitor de cultură 
românească se mută de la Bucureşti, la Iaşi. Se precizează, 
chiar prin glasul rectorului Academiei de muzică moldovene, 
Mircea Bârsan: „Dar mai ales nouă moldovenilor în special şi 
Iaşului în particular (ne) incumbă datoria şi onoarea de a omagia 
pe maestrul Enescu, ştiut fiind că dânsul este al nostru, fiu al 
Moldovei. De aceea, Academia de Muzică şi Artă Dramatică din 
Iaşi în unire cu Societatea George Enescu vor organiza pentru 
sfârşitul lunii noiembrie o săptămână Enescu, atât la Iaşi, cât 
şi în principalele oraşe din Moldova”30.  

 

 
 

Imagine de la sărbătorirea lui George Enescu, la Iași, cu ocazia 
împlinirii vârstei de 50 de ani 
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Era un omagiu sincer adus celui care trudise în Iașul 
cumplitului măcel nu numai la organizarea unei stagiuni 
simfonice memorabile cu o orchestră alcătuită prin eforturile lui 
Enescu, prin organizarea Conservatorului ce-i vor purta 
numele, la menținerea vieții muzicale în fosta capitală a 
Moldovei și unde „a scris cea mai mare parte a acestei simfonii 
(a III – a) în zilele grele de la Iași”, redând „„zbuciumul unui 
mare artist sub impresiunea puternică a războiului (…) Lupta 
titanică cu o încordare supraomenească a unui popor întreg 
(…) au impresionat sensibilitatea muzicală a lui Enescu” – cum 
considera muzicologul Octavian Beu într-un studiu păstrat încă 
în manuscris31. 

Ilustrul aniversat trebuie să se mulțumească cu 
omagierea ieșenilor, cu Săptămâna Enescu, organizată de 
Radiodifuziunea Română (12 – 18 octombrie 1931) și cu 
recitalurile de sonate de la Ateneul Român, având ca partener 
pe Alfred Alessandrescu. Am găsit în Arhiva muzicienilor din 
Secția de Manuscrise a Bibliotecii Academiei Române, două 
fragmente de afișe din perioada 24 octombrie – 21 noiembrie 
1931, pentru recitalurile date cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani 
ai Maestrului. Într-un chenar al afișului sunt încadrați anii 1881 
– al nașterii - și 1931 – al omagierii. Pe verso au fost 
imortalizate semnăturile susținătorilor acestor manifestări 
artistice: Claudio Arrau, K. Elmendorff, Octavian Goga și 
Veturia Goga32. Este vorba despre o parte din cele 7 concerte 
extraordinare ale violonistului acompaniat de Alfred 
Alessandrescu și Nicu Caravia, în octombrie – noiembrie 1931.  
Contrazicând parcă refuzul unor obtuzi coordonatori de instituții 
culturale de a organiza concerte aniversare ale compozitorului, 
dirijorului și violonistului, în București, se înregistrează elogiile 
unor autorități culturale veritabile ale timpului. „Am vrea să 
înălțăm sărbătorirea nouă a cântărețului ce a fugit întotdeauna 
și de reclamă și de zgomotul aplauzelor ropotitoare. Simțim că 
este o datorie obștească sărbătorirea făuritorului de cântece - și 
încercăm zadarnic să deschidem semnul după care să se 
călăuzească cinstirea (…) Ce titulaturi i-ar putea înălța o faimă 
pe care singur și-a înfăptuit-o?” – conchidea Adrian Maniu33, 
cel care-l considera „cu singuratecă înfățișare de Făt - Frumos 
din basmele lui Eminescu”. 
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Articolul lui Adrian Maniu din Adevărul, 2 iulie 1931 
 
Mare admirator al muzicii și al muzicianului, partener de 

activități culturale în Iașul primei conflagrații mondiale, Mihail 
Sadoveanu scria că „în Eminescu și Enescu nu ne interesează 
ființa naturală, adică vehiculul. Ne interesează expresia 
sufletească și spirituală (…) Am însă impresia că artiștii mari, 
ca cel pe care-l sărbătorim, ne pot da dreptul să credem că 
viața nu-i totuși o zădărnicie, nici o manifestare bestială nici un 
element de turmă standardizată și cenușie, ci în manifestările ei 
excepționale un popas nobil al opririi în timpul fără număr către 
un scop ultim, către o lumină divină”34.  

Adevărul literar și artistic din 1 Noiembrie 1931 
consacră mai multe pagini jubileului maestrului Enescu. Aduc 
elogiile cuvenite sărbătoritului, pregătind intrarea în sanctuarul 
culturii românești, Tudor Arghezi, George Călinescu, Al. 
Philippide, Felix Aderca, Constantin Brăiloiu, George 
Georgescu și alții.  
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Prima pagină a ziarului Adevărul, nr. 569, din 1 noiembrie 1931, 

cu textele omagiale  
 

Nu putem ști dacă e vreo legătură între această formă 
de omagiere românească și cea franceză, din 30 noiembrie 
1931, când Le Monde Musical închina un număr sărbătoritului 
român, prezentat pe copertă.  

Autorul Cuvintelor potrivite, Tudor Arghezi, rememora 
excepționalul gest al violonistului, care s-a strecurat cu 
discreția-i caracteristică în camera paralizatului pictor Luchian, 
aducându-i bucuria unei comuniuni cu arta sonoră, „lăutarul 
venise să se lămurească la căpătâiul zugravului. În culoarea 
unei secunde s-au întâlnit cu vârful pensulei și arcușul, ca în 
preistoria astronomică, două comete” 35.  

Comparându-l cu Beethoven – care „este patetic”, cu 
Wagner care „este sarcastic și fantast”, cu Paganini „un 
saltimbanc, un prestidigitator”, cu Liszt, „ale cărui plete și negul 
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de pe nas (…) prevestesc trembolența mâinilor agitate de 
csardaș, portretul lui Enescu este liniștea muzicii antice”, (…) în 
violina lui Enescu răsună străvechea liră, este adevărat, dar lira 
este ținută de Orfeu și ca atare este străbătută de o tristețe 
tracică” – aprecia Călinescu 36. 

 
 
Pentru Alexandru Philippide cea mai atrăgătoare 

trăsătură a artistului Enescu o reprezintă modestia, nu cea 
„simulată a orgoliosului, nici atitudinea disprețuitoare a omului 
încărcat de glorie pe care încă un supliment de celebritate îl 
lasă indiferent”37. 

Felix Aderca găsea că toate calitățile violoniștilor 
vremii, „degetația lui Morini, sentimentul lui Kreisler, vigoarea lui 
Hubermann, finețea lui Haifez se regăsesc în unica vioară a 
omului din Moldova și încă una mai mult, necunoscută, 
inimitabilă”. Marcel Proust l-a imortalizat în violonistul Vinteuil 
din A la recherche du temps perdu, reținând „a cincea esență, 
aproape metafizică și deci în stare de-a fi transmutată și literar”. 
Ultima propoziție sună condamnator împotriva celor care mai 
aveau rezerve pentru recunoașterea academică a muzicianului: 
„Cum de nu l-a auzit pe Enescu nici un scriitor din România?”38 
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Cu simțul său istoric, Constantin Brăiloiu afirmă că „de 
la Baba Hârca la Oedip se plămădește ființa muzicii românești”. 
Ceea ce numește etnomuzicologul „înălțarea” ei, de la Anton 
Pann, care în urmă cu o sută de ani „se minuna sfios de muzica 
«evropenească», a desăvârșit-o în zilele noastre George 
Enescu” el „ne-a dăruit Europei. Prin Enescu Principatele 
dunărene au ajuns într-un târziu trup din trupul lumii 
moderne”39.  

Dirijorul George Georgescu afirma: „Personalitatea lui 
George Enescu stă deasupra oricărui calificativ de laudă, el 
fiind cea mai perfectă întruchipare a muzicii”40. 

În numele Societății scriitorilor români, asociați „la 
omagierea lui George Enescu”, Liviu Rebreanu afirma în 
cuvântarea din ziua de 11 decembrie 1931, cu ocazia împlinirii 
vârstei de 50 de ani ai lui George Enescu: „Pentru prestigiul 
României în lume, George Enescu este mai prețios decât toate 
combinațiile politice, decât toate băncile și industriile… George 
Enescu reprezintă în fața lumii sufletul românesc în tot ce are el 
mai curat și mai înălțător. Sute de mii de oameni de pe 
suprafața pământului, care iubesc pe Enescu, nu se poate să 
nu cuprindă în aceeași iubire și poporul și țara care a dăruit 
lumii pe Enescu”41.  

O invitație a secretarului general al Academiei, 
matematicianul Gheorghe Țițeica, din 30 noiembrie 1931, 
propunea sărbătorirea muzicianului în cadrul prestigioasei 
instituții, dar la data propusă artistul avea programat un turneu 
în străinătate. De aceea, la 2 decembrie îi scria: „Adânc mișcat 
și recunoscător pentru atât de măgulitoarea propozițiune a 
Academiei, viu să exprim aici, pe lângă viile mele mulțumiri, cel 
mai sincer și profund regret că n-o să mă aflu-n țară la 18 
decembrie, urmând să-ncep o serie de concerte în Franța deja 
în ziua de 14 curent. Rugându-vă să binevoiți a comunica și 
celorlalți domni colegi ai noștri sentimentele mele de 
gratitudine, vă exprim aceleași sentimente, asigurându-vă de 
sincerul meu devotament și de înalta mea considerațiune”42. Nu 
am găsit mapa în care P. P. Gogan amintește de actele 
sărbătoririi lui Enescu de către Academia Română, la 30 
noiembrie 1931, prin care instituția îl omagia pe muzician la 
împlinirea vârstei de 50 de ani. 
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Ședința solemnă de recepție a muzicianului continuă 
evidențierea acestor merite și semne de prețuire, majoritatea 
susținătorilor propunerii cunoscând vasta și prestigioasa 
activitate internă și europeană a celui propus a intra în 
prestigiosul centru al spiritualității românești. Ea reprezintă, 
totodată, încununarea recunoașterii supreme a omului de 
cultură națională și europeană, George Enescu. La ședință 
participă și câțiva dintre muzicienii de frunte ai timpului, Mihail 
Jora, Alfred Alessandrescu, Constantin Nottara, G. Fotino, 
Filionescu, care se adaugă membrilor Academiei, printre care 
se remarcă Octavian Goga, Adrian Maniu, Dimitrie Gusti etc. În 
deschidere Ludovic Mrazek salută prezența regelui la 
festivitatea academică: „Academia Română e fericită de a 
saluta din nou pe augustul ei protector și președintele ei de 
onoare care a venit să ia parte și în acest an la lucrările ei de 
sesiunea generală (…) Ea este profund recunoscătoare pentru 
onoarea ce-i face Maiestatea Voastră de a prezida ședința de 
astăzi care are o însemnătate cu totul deosebită, alegerea ca 
membru activ a colegului nostru Gheorghe Enescu, pe 
care, de altfel, Academia Română îl numără deja de 16 ani 
printre membrii săi de onoare, este un omagiu pe care ea a 
vrut să-l aducă geniului române manifestat într-un mod așa de 
strălucit, în persoana noului ales”43. În discursul său, regele 
Carol al II – lea subliniază faptul că dacă „până acum Academia 
s-a mărginit la a primi în sânul ei istorici, literați cum și pe cei 
care se ocupă cu științele pozitive, astăzi a deschis porțile unei 
noi ramuri de activitate intelectuală. Primind astăzi pe colegul 
George Enescu nu aducem numai un prinos de recunoștință 
talentului artei și muncii pe care a depus-o atâția ani de zile 
pentru ridicarea patriei sale, ci îi aducem și atâtor mii de 
anonimi ai poporului nostru, care au știut în timp de zbucium, 
de greutăți și bucurii să redea sufletul lor prin cântece noastre 
atât de frumoase și care împodobesc așa de frumos cununa de 
lauri a culturii românești”44.  

La 22 mai 1933 George Enescu citește în aula 
Academiei, în prezența regelui, celebrul discurs de recepție – 
Despre Iacob Negruzzi și despre intrarea muzicei la Academia 
Română – care fusese trimis din New York, la 3 februarie 1933. 
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f. 88 
 
 
 

 
 

ff. 88v – 89; 
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ff. 89v – 90; 
 
 

 
 

ff. 90v – 91; 
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ff. 91v – 92; 

 

 
f. 93 

 
Discursul lui Enescu - Arhiva Academiei Române –  

Dos. A – 3 – 1933, f. 88 – 93 
 
De la Paris propunea peste câteva zile corectarea 

formulării timpului de când s-a afirmat „aproape trei sferturi de 
veac”, în loc de „mai bine de trei sferturi de veac” – cum arată 
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scrisoarea sa înregistrată în arhiva Academiei cu numărul 386 
din 20 februarie 1933. 

Discursul atrage atenția chiar din titlu, asupra a două 
laturi esențiale ale evenimentului: omagierea academicianului al 
cărui loc îl ocupa noul titular și momentul de intrare a muzicii 
în înaltul forum al culturii naționale. 

 
Artistul – în accepțiunea plenară a termenului – rostea 

cu această ocazie celebrele fraze: „Muzica este un grai în care 
se oglindesc fără posibilitate de prefăcătorie însușirile psihice 
ale omului, ale popoarelor (…) Astăzi, pentru întâia dată 
Academia Română, sanctuar al cuvântului, își deschide 
porțile spre a primi muzica sub cupola ei. Este o zi de o 
însemnătate deosebită. Este o zi de dulce bucurie, când în 
templul cugetărei și al înțelepciunii, solemn pășește 
Euterpe, muza mândră și binefăcătoare”.  

 
Extras din discursul la alegerea ca membru titular,  

din Analele Academiei 
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Chiar vicepreședintele Academiei, matematicianul 
Gheorghe Țițeica, subliniază faptul că prin intrarea lui Enescu 
printre membrii săi „Academia își lărgește cadrul activității sale 
luminoase, restrâns până acum la literatură (completată cu 
filosofia), la istorie și la științele teoretice aplicate.  

 
Răspunsul lui Țițeica, la discursul lui George Enescu  
Arhiva Academiei Române - Dosar A - 3 – 1933, f. 94  

 
Arta capătă prin dumneata dreptul de cetățenie în 

cetatea culturii românești. De altfel, se poate susține, cu 
drept cuvânt, că arta stă bine la Academie nu numai alături de 
literatură”. Academicianul matematician remarcă faptul că 
Enescu realizează prin „activitatea dumitale superioară cea mai 
bună și mai frumoasă propagandă națională. Dumneata ești 
în străinătate un strălucit reprezentant al neamului românesc, 
iar acțiunea dumitale de misionar pentru cunoașterea și 
înțelegerea țării e sigură și durabilă”. 
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Arhiva Academiei Române - Dosar A - 3 – 1933, f. 99  

– Finalul discursului lui Țițeica 

 
Finalul răspunsului academicianului Gheorghe Țițeica 

la discursul de recepție a lui George Enescu  
– versiunea tipărită recent 
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În forma integrală, discursul lui George Enescu și 
răspunsul academicianului Gheorghe Țițeica au fost 
publicate în 1933, în volumul 54 al Analelor Academiei, seria 
Discursuri și recent în volumul consacrat discursurilor de 
recepție de la Academia Română, din care am citat deja câteva 
paragrafe ilustrative45. Aprecierile matematicianului Gheorghe 
Țițeica față de complexul muzician George Enescu nu sunt 
conjuncturale, determinate de evenimentul, de excepție, al 
intrării muzicii în citadela Academiei Române. Cu mai mulți ani 
în urmă, în discursul de recepție din 16/ 29 mai 1914 – Din viața 
și activitatea lui Spiru Haret – nelegat de ceea ce va rosti în 
1933, la adresa muzicianului - găsea în interpretările lui George 
Enescu o altă componentă a cunoașterii și exprimării umane: 
„În sunetul bogat scris de Enescu din vioară, omul de știință nu 
vede nici ținuta artistului, nici lucrarea plină de măiestrie a 
arcușului pe coarde, nici ascultarea cu evlavie a auditorului; el 
vede numai o vibrare a aerului, o tremurătură la fel ca a apei 
liniștite, al cărei luciu a fost atins cu aripa unei paseri din zborul 
ei capricios. În culorile minunate ale curcubeului sau în albastrul 
– când mai deschis, când mai închis – al cerului sau în culoare 
verde albastră a pădurilor de pe dealurile depărtate, omul de 
știință vede o răsfrângere de raze de lumină, purtată de un fluid 
misterios care tremură ca și aerul în producerea sunetului”46.  

 

 
 
 
În discursul din 1932 academicianul Țițeica îi amintea 

celui propus să-și înscrie numele ca membru titular al citadelei 
înțelepciunii românești, răsunătorul succes al Poemei Române 
la Paris, la prezentarea căreia asistase, remarcând în ea „o 
integrare de sentimente specific românești”.  
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Extras din răspunsul lui Țițeica la discursul de recepție a 

academicianului Enescu 
 
Autorul răspunsului la discursul solemn fixează locul 

Poemei române în contextul afirmării culturii românești marcat 
de următoarele borne: Nunta Zamfirei de George Coșbuc, 
întemeierea Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor, 
procesul memorandiștilor, apariția revistei Sămănătorul sub 
direcția lui Alexandru Vlahuță, George Coșbuc și apoi Nicolae 
Iorga, afirmarea poeziei lui Octavian Goga, cu contribuții 
însemnate în „consolidarea neamului națiunii noastre”.  

Și academicianul Constantin Rădulescu Motru va 
aduce elogii colegului său, George Enescu, referindu-se la el în 
răspunsul la discursul de recepție a lui Gheorghe Petrașcu, la 
22 mai 1937: „Alături de genialul nostru coleg, George Enescu, 
dumneata reprezinți în mijlocul nostru ceva mai mult decât 
consacrarea unei munci bine întrebuințate. Domniile voastre, 
cei doi reprezentanți ai artei, ne dați frumoase promisiuni pentru 
viitorul culturii artistice române”47.  

Muzicianul va păstra o puternică legătură cu colegul său 
matematician știind că prețuiește arta muzicală și apelând la el 
la 4 octombrie 1937, pentru a-l recomanda pe flautistul Vasile 
Filip: „Scumpe şi stimate Domnule Coleg, Să-mi fie permis să 
recomand cu toată căldura pe Dl. Jianu, flautist” care „este 
singurul (…) la noi cu adevărată şcoală modernă de flaut şi ar fi 
păcat ca toţi elevii flautişti să nu beneficieze de prilejul ce li se 
oferă pentru a face cunoştinţă cu tehnica flautistică nouă. 
Mulţumesc anticipat din suflet şi vă asigur de sentimentele mele 
admirative. George Enescu”48. 
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Ziarele epocii se întrec în consemnarea 
evenimentului. Viitorul încearcă să atenueze neplăcerile 
anterioare pricinuite genialului artist: „Caragiale nu și-a găsit 
locul între nemuritori” (va deveni doar post – mortem) și vede în 
gestul instituției românești „modelul Academiei Franceze”, 
primindu-l „cu onoruri pe marele muzicant George Enescu”49.  

 

 
 

 
Articol din ziarul Viitorul, din 3 iunie 1932   
  Articol din ziarul Viitorul, 2 iunie 1932 

 
Cu o zi înainte, la 2 iunie, același cotidian sublinia faptul 

că „este prima oară (…) când forul de discuție supremă a 
creatorilor culturii române intră în domeniul creațiunii muzicale” 
și astfel „o nedreaptă ierarhizare a valorilor culturale și artistice 
a încetat deci prin alegerea maestrului Enescu”50. 

Pentru Neamul românesc alegerea „subliniază numai în 
mod oficial, prestigiul de mult recunoscut și la noi și în cercurile 
apusene, a personalității lui Enescu, în multiplele sale aspecte 
de desăvârșit muzician”51. Gazetarul amintea aprecierile omului 
politic Herriot, care vedea în Enescu „cel mai strălucit executant 
al lui Beethoven” dar completa personalitate a noului 
academician constă în faptul că lucrările lui „au fost modele 
sugestive pentru o întreagă literatură muzicală, creată de așa 
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numita școală românească muzicală modernă”. El crede că 
gestul vine „să compenseze o veche neatenție pe care 
oficialitatea a avut-o pentru arte în general și pentru muzică în 
special”, academiile occidentale având secții de muzică. 

 
 

Articol din Neamul românesc, 1 iunie 1932  
 
Scriitorul Camil Petrescu găsește în alegerea lui Enescu 

ca membru activ al Academiei „un gest revoluționar”, 
încredințând fotoliul lui Iacob Negruzzi „secretarul perpetuu 
știut” al Convorbirilor literare unui muzician”52 considerat un 
„Nestor al Academiei Române”, răscumpărând astfel, „greșeala 
de a nu fi numărat printre membrii ei pe Eminescu și Caragiale”. 
Totodată, el găsește explicația priorității acordate în Academie, 
secției istorice, deoarece „trebuiau cercetate cu atenție aproape 
exclusivă, începuturile și rosturile noastre aici” și celei filologice, 
care avea de „dovedit latinitatea limbii”. Noul ales „este astăzi 
unul dintre cei mai autentici reprezentanți ai sufletului românesc 
în întreaga lume (…) creatorul școalei românești muzicale 
recunoscute ca una dintre cele mai de seamă azi, în muzica 
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europeană”, conchizând că „țara întreagă ratifică minunata 
alegere”.  

Considerându-l într-o prezentare din anul jubiliar, 
1931„un demiurg în artă”, George Breazul sublinia la 2 
noiembrie 1931, în articolul George Enescu la Academia 
Română: „George Enescu este un asemenea nunțiu, ales al 
rasei noastre spre a se rosti între neamuri, în fața istoriei, 
despre darurile muzicale ale neamului românesc”53.  

 
 

Articolul lui George Breazul - George Enescu la  
Academia Română – din 15 iulie 1933 

 
Într-o sinteză ulterioară, Marin Simionescu – 

Râmniceanu, cel care semna doar Sym, aduce un argument 
suplimentar pentru „triumful muzicii” la Academie: aceasta 
„înțelegând că importanța culturală a muzicii depășește uneori 
pe acea a literaturii, a hotărât să facă loc și Euterpei în cenaclul 
luminat de cugetare și înțelepciune”, considerând că anul 1933 
„a săltat la noi muzica pe ultima treaptă de glorie a culturii 
românești”54. 
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Articolul George Enescu la Academia Română;  

Almanahul ziarelor Adevărul și Dimineața 
 
Citând pe însuși Enescu, gazetarul subliniază că „prin 

muzică sufletul blajin și visător al românului a devenit cunoscut 
lumii, făcând pe străini să exclame: un popor care cântă doina 
atât de duios, trebuie să fie nobil și bun la inimă”. De altfel, se 
știe că Enescu era adeptul principiului că muzica în general 
înnobilează sufletul uman. 

La atmosfera în care Enescu se pregătea pentru a-și 
rosti discursul de recepție, același gazetar Marin Simionescu – 
Râmniceanu, semnând tot Sym, sublinia importanța 
evenimentului întrebându-se retoric: „Cine ar fi putut înfățișa 
mai bine «Muzica» în luminosul cenaclu decât marele ei preot, 
maestru printre maeștri?”55 

Relatând despre participarea în octombrie, „în mod 
incidental la una din ședințele obișnuite ale Academiei 
Române”, cu care prilej „s-au adus lui George Enescu omagiile 
care sunt potrivite și meritate”, un alt gazetar, convins de 
aureola noului membru al Academiei Române, se întreba în 
toamna anului 1932 „dacă Enescu este cinstit fiind chemat să 
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ocupe un fotoliu al Academiei Române sau dacă Academia 
este cinstită prin faptul că poate avea printre membrii săi pe 
George Enescu”56. 

Așa cum am anticipat academicianul George Enescu 
desfășoară o amplă activitate academică de sprijinire a 
muzicii românești, activitate conturată pe baza 
documentelor din arhiva citată.  

La 10 iunie 1932 președintele Academiei, L. Mrazek și 
secretarul ei, Gheorghe Țițeica îi comunicau lui Enescu 
alegerea ca membru activ al secției literare, în ședința din 27 
mai 1932 și-l invitau pe noul academician la ședințele din zilele 
de vineri. 

 
Comunicarea oficială a alegerii ca membru activ  

semnată de L. Mrazek și G. Țițeica, 
nr. 1468 -10 iunie 1932 - Arhiva Academiei Române –  

Dosar A - 7 – 1932 – f. 98  
Urmărind procesele verbale ale ședințelor înaltului 

forum al științei și cugetării românești am găsit consemnată 
prezența noului academician la mai multe ședințe, când nu era 
plecat din țară, în turnee. Partea superioară a proceselor 
verbale cuprinde lista membrilor Academiei Române, cu 
marcarea celor prezenți (prin tăierea cu o linie a celor absenți). 
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Și am găsit multe prezențe ale muzicianului, prima fiind cea din 
30 septembrie 1932.  

Chiar primul alineat al documentului remarcă prezența 
lui George Enescu, „venind pentru întâia oară, după alegerea 
D-sale în mai trecut, ca membru activ”. În calitatea sa de 
vicepreședinte, Ion Bianu l-a întâmpinat pe noul academician, 
salutându-l la intrare, exprimând recunoștința instituției și 
importanța alegerii pentru „prezentul și viitorul ei”. Invocând 
dorința multor academicieni de a-l avea coleg pe ilustrul 
muzician, sunt relevate dificultățile întâmpinate din cauza 
regulamentului, alegerea lui Enescu reprezentând „primul pas 
pozitiv spre lărgirea activității Academiei, învingându-se 
greutatea începutului”.  

 
Arhiva Academiei Române - Dosar A - 4 – 1931 – 1933,  

f. 265 – 30 septembrie 1932  
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Primirea lui Enescu în Academie echivalează cu 
aprecierea „celei mai înalte și emoționante forme de expresie a 
simțămintelor omenești, a muzicii” dar și a ilustrului 
„reprezentant mondial al acestei arte (…) purtătorul scânteii 
geniului muzical al neamului românesc, geniu care, prin D-sa, 
și-a găsit expresia lui cea mai înaltă”. Secretarul instituției 
amintește binecunoscuta modestie enesciană, care „de câte ori 
a putut înlocui vorbirea cu tăcerea, a făcut-o. Și acum (…) ar 
prefera să tacă în acest templu al cuvântului dacă n-ar fi sigur 
că D-nii Colegi îi acordă o largă indulgență pentru a exprima 
simțămintele sale de acum”. Debutantul apreciază că „primirea 
muzicii în templul cuvântului, care este Academia. se constată 
a fi atât de potrivită” și mulțumește „că i-a dat loc în incinta ei 
sacră”. 
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Arhiva Academiei Române - Dosar A - 4 – 1931 – 1933,  
f. 265v– 266 - 30 septembrie 1932  

 
Rezumatul ședinței din 30 septembrie 1932 a fost 

publicată în 1933, în Analele Academiei Române, tomul LIII, 
ședințele din 1932 – 1933. 

Se mai impune observația că primirea în Academia 
Română a lui George Enescu era dublată de acordarea în 
1931 a titlului de membru de onoare al Academiei muzicale 
Santa Cecilia din Roma, a titlului de membru corespondent 
al Institutului Franței și ofițer al Legiunii de onoare, după ce în 
1929 devenise membru corespondent al Academiei de Arte 
Frumoase din Paris, iar în 1937 va deveni membru al 
Academiei de Arte și Științe din Praga iar presa europeană 
se va dovedi receptivă la consemnarea aniversării, dirijori de 
talia lui Arturo Toscanini și Frederic Stock vor duce peste 
Ocean rapsodiile române 

La 16 mai 1933 George Enescu semna alături de alți 
academicieni propunerea de modificare a regulamentului pentru 
premiile literare și științifice. 
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George Enescu semnează propunerea de modificare a 

regulamentului pentru premiere 
Arhiva Academiei Române - Dosar A - 3 – 1933, f. 19 

 

În ședința din 29 mai 1933 este citit referatul întocmit de 
George Enescu pentru premierea volumului de 303 Colinde „cu 
text și melodie culese și notate de domnul Sabin Drăgoi: 
„Luând cunoștință de această lucrare atât de semnificativă din 
punct de vedere folcloristic cât și din punctul de vedere al 
personalității autorului, apreciez că această prețioasă 
colecțiune să fie recompensată”57.  

 

 

 
Extras din Analele Academiei cuprinzând referire la raportul lui 

George Enescu pentru premierea colecției de  
303 Colinde a lui Sabin Drăgoi 
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Referatul din 23 mai 1933, pentru premierea celor 303 Colinde 
– antologia lui Sabin Drăgoi - Arhiva Academiei Române - 

Dosar A - 3 – 1933- f. 199 
 
Lucrarea va fi încununată cu Marele Premiu Năsturel și 

ulterior beneficiarul se va număra printre membrii corespondenți 
ai Academiei Române, academicianul George Enescu 
recomandându-l în 1942, pe Sabin Drăgoi ca profesor de 
Armonie a Conservatorului de Muzică din Timișoara.  

 
(Va urma) 
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SUMMARY 
 
Vasile Vasile 
 
George Enescu’s Activity as Academician 
 
Through its regulation, the Romanian Academy was not open to 
the arts from the beginnings of its activity. Thus, Enescu’s and 
Grigorescu’s accession to this high cultural institution was a 
victory not only to them, but also to the two fields of national 
spirituality they represented. George Enescu was the first 
musician ever to become academician due to the national as 
well as international recognition of his value. We could say that 
his joining this high cultural forum was an honour to him, but he 
also honoured the institution through his activities, by 
encouraging musical, musicological, ethnomusicological and 
didactic creation, and by proposing that the Academy award 
prizes to valuable works by Mihail Jora, Sabin Drăgoi, Tiberiu 
Brediceanu – who were also to become members of the 
institution – or by Alexandru Zirra, Dimitrie Cuclin, George 
Breazul, etc. 
Enescu’s complex activity within the Romanian Academy is 
recorded in documents that have so far been studied only 
partially and that illustrate memorable moments for the musical 
genius – whom they portray in a new light – as well as for the 
high forum of Romanian culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


