
OBIECTE ŞI FOTOGRAFII DE LA GEORGE GEORGESCU 
IN COLECŢIILE MUZEULUI DE ISTORIE A ORAŞULUI BUCUREŞTI 

de VALERIU LEAHU 

Din ianuarie 1920, de cînd a urcat pe podiumul Ateneului RomâD 
din Bucureşti pentru a dirija orchestra simfonică a Ministerului Instruc
ţiunii, şi pînă la începutul lunii septembrie a anului 1964, ctnd moartea 
l-a răpus, pe neaşteptate - în ciuda anilor mulţi şi a unei necurmate 
mtllilci de o viaţă, artistul dovedind ne5eeate virtuţi şi un elan nici el 
biruit - timp, aşadar, de peste patru decenii, George Georgescu s-a 
afirmat ca unul dintre oamenii de seamă ai culturii noastre - o pre
zenţă în totul strălucitoare nu numai în cimpul muzicii româneşti, dar 
şi îh ·arta interpretativă din vremea sa. „Marele dirijor al României'• 
(cum îl numea în 1940 ziarul berlinez (Deutsche Algemeine zeitung); 
„un şef de orchestră de geniu" (ourn îl definea, chiar la începutul ca
rierei sale, în 1921, un cotidian francez); „unul dintre cei mai mari şefi 
de orchestră ai timpurilor noastre" (cum il caracteriza in 1942 un co
ment,iţtor muzical italian, iar mai ;fuziu, !urii Şaporin) ; ori „bătrinul leu 
al estradelor mondiale" sau „aiutentic mare senior al baghetei" (duro 
apărea cercurilor muzicale din Polonia sau din Italia, in anii din urmă 
ai carierei sale) j); în fine, „muzica însăşi într-o formă umană" (cum l-a 
caracterizat, clndva, Casals) 2 - acest.a a fost George Georgescu, al cărui 
foc in istoria artei dirijorale mondiale se află - aşa cum mulţi l-au 
definit 3) - în grupa mariior şefi de orchestră ai lumii de la sfirşitul 
secolului trecut şi din prima jumătate a veacului nostru - alături de 
Felix Weingartner, Arturo Toscanini, Wilern Mengelberg, Wilhelm Furt
wăngler, Bruno Walter, Dmitri Mitropoulos. 

Prezenţă activă şi prestigioasă la pupitrele tuturor marilor orches
tre simfonice din Europa şi din Statele Unite ale Americii, George Geor-

1) Citatele sint extrase din lucrarea: Lucian Voiculescu, George Georgescu„ 
cincizeci de ani de activitate artistică, 1957, p. 123 şi urm. 

2) Cf. Contemporanul, 1962, nr. 36 (830) din 7 septembrie, p. 6. 
3) Vezi George Bălan, George Georgescu, în Contemporanu!, 1964, nr. 36 (934)

din 4 ses>tembne, p. 2. Iar la Salzburg, în 1963, se apreci'l că George Georgescu· 
„întruchipead cea mai bună şi mai veche tradiţie dirijorală europeană" (cf. Con
temporanul, 1963, nr. 33 (879) din 16 august, p. 1). 
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gescu a apărut aşa, întotdeauna, numai-şi-numai ca ambasador al artei1 
şi culturii din România. 4) Făcînd cunoscută arta sa iubitorilor de mu
zică din întreaga lume, dirijorul a ,rămas de-a lungul carierei sale sta
tornicit în ţara lui - ca întemeietor şi conducător de mari ansambluri. 
ori instituţii muzicale româneşti, ca pedagog de înaltă clasă, ca cetă-
ţean, iar înainte de toate, oa şef de orchestră - poporului român, în. 
primul rind, dăruindu-i artistul talentul său prodigios, energiile sale~ 
capacitatea sa de organizator şi diriguitor, spiritul său luminat. 

Ce a însemnat George Georgescu pentru viaţa muzicală şi pentru 
cultura românească din deceniile al treilea - al şaptelea ale secolului, 
XX - aceasta poate fi, în paginile de faţă, cu un rost precis, abia, 
schiţat, doar definit. 

In mişcarea muzicală din România de la începutul veacului nos
tru. George Georgescu a îndeplinit, pe tărîmul artei interpretative, ceea 
,ce marele său prieten, Enescu, a realizat atunci în cîmpul creaţiei. Pe 
temeiurile tuturor înfăptuirilor de pînă la el, privind lucid neajunsurile
mari - care se vădeau în viaţa concertistică din ţară ; dar înţelegînd 
şi sensurile noi şi nevoile care se desluşeau în evoluţia culturii româ
neşti modeme - Goorge Georgescu s-a situat în fruntea celor care 
militau atunci pentru reorganizarea, înnoirea şi ridicarea pe o treaptă' 
superioară a activităţii de interpretare muzicală, înfăptuind aceasta cu1 
autoritatea lui necontestată şi cu acel prestigiu desăvîrşit izvorîte din 
excepţionalele sale calităţi de muzician şi organizator. 

A găsit în ţară un ansamblu simfonic (orchestra din Bucureşti a, 
Ministerului Instrucţiunii Publice) cu o înjghebare anemică; şi-a dat, 
partea de contl'ibuţie cea mai însemnată ]a ctitorirea unei noi orches
tre - Filarmonica din Bucureşti 5) - pe care apoi, a condus-o şi edu
cat-o cu statornicie mai bine de patruzieai de ani. A găsit un colectiv 
artistic în destrămare şi - identificîndu-şi propria-i e~istenţă cu cea a, 
Filarmonicii bucureştene - a înfăptuit una dintre cele mai renumite'· 
orchestre simfonice din Europa. Intors la Bucureşti a întîlnit un dirijor 
bolnav şi obosit de lupta grea pentru triumful binelui în viaţa muzicală 
a ţării ; l-a în.locuit pe Dimitrie Diniou, dînd baghetei acestuia un elan 
pe care predecesorul său nu putea să-l aibă, şi o aureolă şi un triumr 
pe care înaintaşul nu le putuse visa nicicînd. A constatat în ţara sa, în 
chiar oraşul„capitală, un repertoriu simfonic pe cît de sărac, pe atît de
anchilozat. A purces deîndată la înnoirea acelui reper.toriu, făcînd cu
noscute publi~ui, pe lingă capodoperele clasice încă neauzite la noi,. 
numeroase lucrări reprezentative din muzica modernă - de la Mahler. 
Richard Strauss sau· Ravel, pînă la Strawinski sau Schonberg. S-a lovit: 

4) Interesant că postul de radio NBC acorda lui George Georgescu întoc-
mai acest calificativ, prezentind publicului american pe marele dirijor român.. 
cu prilejul turneului întreprins de acesta în S.U.A., în 1960 (cf. Contemporanul 
1960, nr. 50 (739) din 9 decembrie, p. 6). 

5) Nefiind aici locul să evocăm, fie şi în aspectele sale principale, istoricul· 
înfiinţării Filarmonicii, pentru a reliefa rolul esenţial ai lui George Georgescu, tri
mitem la articolui lui Petre Niţulescu Filarmonica, publicat în lucrarea Muzico 
românească de azi, Bucureşti, 1939, p. 965 şi urm. 
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·şi el de indiferenţa publicului pentru creaţia muzicală autohtonă; dar 
·s-a afirmat de la începutul carierei sale, ca U111ul dintre propagatorii 
"Cei mai entuziaşti ai şoolii român~ti de compoziţie, sl11jindu-şi colegii 
·şi prietenii compozitori cu o impresionantă solicitudine. George Georgescu 
a fost acela care a condus în prime audiţii, în ţară şi peste hotare, lu
··crări de Filip Lazăr, Alexandl'U Zirra, Ion Nona Ottescu. Theodor Ro
„galski, Paul Constantinescu, Mihail Jora, Dinu Lipatti, Mihail Andricu 
şi de mulţi alţi compozi,tori români reprezentativi dintre cele două răz
boaie mondiale. lntors în România, după anii de studii şi concerte date 
'mai ales în Germania, şi-a găsit de asemenea colegii instrumentişti, 
-cîntăreţi, dirijori în plin efort de înjghebare a „Operei române" la 
Bucureşti. S-a integrat şi el în rîndw"ile lor, George Georgescu fiind 
apoi unul dintre directorii noii instituţii şi unul dintre dirijorii ei cei 
.mai activi. 

lată dar, schiţat numai, ceea ce George Georgescu a dăruit, de-a 
lungul întregii sale vieţi, muzicii şi culturii româneşti. La acestea tre

ouie adăogată însă ·acea strălucire parti~tllară, unică, a artei sale, acea 
·artă de şef de orchestră pe care George Georgescu a profesat-o aproape 
jumătate de veac nu numai cu un prodigios talent, ci şi cu o pilduit.oare 
-conştiinciozitate şi ou o exemplară exigenţă, izvorite dintr-un respect 
adinc şi nedezminţit faţă de muzică, faţă de public, faţă de orchestrele 

c"Şi de soliştii cu care a colaborat. 
Insuşirile de mare artist ale lui George Georgescu, renumele ·său 

internaţional şi înaltul nivel artistic pe care, sub conducerea sa, l-a 
-0.obînclit orchestra Filarmonica din Bucuresti - 1loate acestea s-au răs
. frînt nemijlocit în viaţa muzicală a Capitaiiei din deceniile al treilea -
al şaptelea ale veacului nostru. Căci, atrase de arta lui George Geor
gescu, onorate de colaborarea ou dirijorul român, aproape toate marile 
personalităţi ale artei interpretative muzicale contemporane au venit şi 
ac concertat la Bucureşti - împrejurări în urma cărora capitala Ro-

:mâniei a căpătat, cu timpul, renumele unuia din marile centre muzicale 
ale Europei. Compozitorii Richard Strauss, Igor Strawinski şi Bela 
Bartok; violoncelistul Pablo Casals; pianî.5tii Alfred Cortot, Wilhelm 
Backhaus, Walter Gieseking, Arthur Rubinstein şi Sviatoslav Richter; 
·violoniştii Jaques Thibaud, Zino Francescatti şi David Oistrah - sînt 
numai cîţiva dintre marii artişti care au concertat sub cupola Ateneu-
lui Român, acompaniaţi de Filarmonica bucureşteană condusă de George 

·-Georgescu. Remarcabilul şef de orchestră şi-a adus, ca atare, contribuţia 
:sa însemnată nu numai la propăşirea muzicii româneşti, dar, nemijlocit, 
:~i pentru afirmarea şi strălucirea vieţii concertistice din C~pitala ţării. 

-·· 
Rolul de prim ordin pe care George Georgescu l-a avut în mişca

-rea muzicală românească modernă precum şi în viaţa muzicală a Capi
talei, în deceniile trei-şapte, implică şi pentru Muzeul de istorie a ora
:şuilui Bucureşti, îndeosebi acum, după moartea dirijorului - îndatorirea 
-Oe a păstra şi perpetua memoria acestui mare muzidan . 
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In lwia decembrie a anului 1964, Muzeul a primit clin ·partea 
<loamnei Florica Geor;ge Georgescu, soţia reputatuilui artist, o valoroasă 
donaţie de obiecte şi fotografii reflectînd ,aspecte din activitatea muzi
cianului, în ţară şi peste hotare. 6) Donaţia cuprinde o partitură de or
chestră şi două baghete care au aparţinut lui George Georgescu, o 
coroană omagială primită de dirijorul român din partea Radiodifuziunii 
cehe, patru copii fotografice şi 43 clişee foto - reproduceri după foto
grafii afliate în posesia familiei artistului. Publicarea, în cele ce unnează, 
a obiectelor şi fotografiilor legate de activitatea lui George Georgescu 

Fig. 1 - Partitură şi baghetă care au aparţinut lui George Georgescu 

urmăreşte nu numai simpla pwiere in circuit mai larg a acestei noi ":'i 
de preţ oolecţii a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, oi Şi evtl
carea - fie chiar succintă - a unor evenimente oare au împlinit carie
Tea strălucită a şefului de orchestră român. 

Partitura la „Simfonia clasică" de Serghei Prokofiev, păstrată în 
patrimoniul M.l.B. ou nr. inv. 86.034, aduce mărturia unor atribute cu 
-totul caracteristice dirijorului. Intii - interesul viu manifestat de el pen
tru valorile autentice ale creaţiei muzicale contemporane ; de altă parte 
- dovada respectului profund şi statornic pentnl operele şi stiltu·ilc 
·compozitorilor studiaţi şi interpretaţi de-a lungul anilor de dirijor. 

Propagator strălucit al capodoperelor clasice, romantice şi postro
mantice (acestea alcătuind îndeosebi repertoriul său), George Georgescu 

6) Arhiva M.I.B., Donaţia Florica George Georgescu, 1964, XII, vol. III. N.C. 
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a fost, în egală măsură, interpretul remarcabil şi al multor pagini din 
ceea ce se numeşte (cu un termen mai general şi mai imprecis) „muzică 
modernă". Se poate astfel relata că din programele conducătorului Filar
monicii bucureştene n-au lipsit opus-uri ca „Ritttl primăverii" de Stra
winski, „Noaptea transfigurată", de Arnold Schonberg, „Pacific 231" 
de Honegger, „Crearea lumii" de Darius Milhaud, Simfonia a II-a de 
Szymanowski, Simfoniile I-a şi a V-a de Şostacov.ici, Simfonia a II-a 
de Haciaturian etc. Acest interes pentm operele reprezentative din 
creaţia muzicală contemporană i-a indreptat atenţia şi spre lucrările lui 
Serghei Prokofiev, pdma şi ultima simfonie scrisă de compozitorul so
vietic făcînd parte din repertoriul permanent al lui George Georgescu. 

Dar parcurgerea opusului prokofievian aflat altădată în posesia lui 
George Georgescu, reflectă totodată cite ceva din concepţia dirijorului 
asupra artei interpretative, felul său de a se apropia, de a ctu1oaşte şi 
tăhnăci o partitură. Insemnările puţine, de altfel, şi întotdeauna în sen
sul notaţiilor tipărite, privitoare la intensitatea sonoră, sculptarea con
tmurilor melodice, la metrica Lucrării sînt, toate, mărtwii ale concepţiei 
de a dirija a lui George Georgescu, întemeiată pe o perfectă însuşire a 
partiturii, pe cunoaşterea tuturor detaliilor ei, dar pe sculptarea cu 
deosebit gust şi discernămînt, a ceea ce, melodic şi orchestral, apare, pe 
fiecare pagină, esenţial, semnificativ. 

Partitura de orchestră a primei simfonii a lui Serghei Prokofiev 
este o ediţie Breitkopf-Haertel, în format 23X31 cm, însumînd 96 pagini 
(fig. 1). Pe contrapagina de titlu este aplicată o foaie conţinînd, notate 
cu creion albastru, însemnări referitoare la reliefarea intervenţiei, în 
cadrul discursului muzical, a unor compartimente din orchestră. Pe 
pagina următoare (albă) se află semnătura în ortografie franceză a diri
jorului (notată tot cu creion albastru), cu creion negru fiind apoi indi
cate localităţile şi unele date cînd George Georgescu a dirijat „Simfo
nia clasică", începînd cu prima audiţie de la Bucureşti (9 octombrie 1927) 
~ sfîrşind mi notaţia execuţiei, tot de la Bucureşti, din 30 şi 31 octom
brie 1960. 7) Pe prima pagină a textului muzicaJ., în colţul din stinga, 
sus, este consemnată (în limba română) posesiunea partiturii şi repetată 
(în ortografie franceză), cu cerneală albastră, semnătura dirijorului. In 
interiorul partiturii se întîlnesc diverse notaţii cu creion albastru, refe
ritoare mai ales la intensitatea sonoră şi metrică. 

Dintre baghetele cu care George Georgescu a dirijat adeseori re
ţine atenţia îndeosebi cea păstrată cu nr. inv. 86.032. Aceasta i-a fost 
dăruită muzicianului român de Sir John Barbirolli, în zilele celei a 
doua ediţii a Festivalului muzical internaţional George Enescu, cînd, la 
17 septembrie 1961, în sala mare a Palatului Republicii, renumitul şef 
de orchestră englez a condus Filarmonica din capitala României într-un 

7) George Georgescu a dirijat Simfonia clasică şi după concertele din 3(} 
~i 31 octombrie 1960. Ne referim la interpretarea opusului menţionat în cadrul 
unui festival Prokofiev dat la Bucureşti, de Filarmonica, în mai 1963 şi la inclu
derea aceleiaşi lucrări în programele dirijate de şeful de orchestră rcmân la Viena, 
la 24 mai 1963 şi Milano, la 7 şi 8 iunie 1963. Cf. Contemporanul, 1963 nr. 23 (869) 
din 7 iunie, p. 6 ; idem, nr. 24 (870) din 14 iunie, p. 8. 
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concert cuprinzind în program Simfonia a V-a de Schuberth, Concer
tul nr. 2 pentru vioară şi orchestră de Prokofiev (solist Ion Voicu) şi 
Simfonia a II-a de Brahms. 8) Sir John Barbirolli o dăruit lui George 
Georgescu bagheta cu care a dirijat concertul, mărturisindu-şi şi astfel 
preţuirea pentru orchestra creată şi edu
<.ată de marele muzician din Bucureşti. 

Mica coroană omagială din „frunze 
de laur", păstrată în colecţiile M.I.B. cu 
nr. inv. 86.033, poartă prinse de ea trei 
panglici: una lungă de aproximativ 
70 cm, alăturînd culorile albastru şi gal
ben ; şi alte două, mai înguste şi mai 
scurte (circa 50 cm), roşii. Acestea din 
urmă păstrează inscripţia „Milemu hostu 
George Georgescu, 3.6.1954. Cs. rozhlas 
Brno (Oaspetelui drag George Georgescu 
3.6.1954. Radiodifuziunea cehoslovacă. 
Brno). Darul aminteşte de colaborarea şe· 
fului de orchestră român cu Filarmonica ' 
din Brno, cînd, la data menţionată, Geor
ge Georgescu a înregistrat un deosebit 
succes dirijînd poemele simfonice „Don 
.Juan" de R. Strauss şi „Taras Bulba" de 
... Tanacek, Concertul pentru pian şi orches
tră de Paul Constantinescu (solist Valen
tin Gheorghiu) şi Simfonia a II-a de 
.Johannes Brahms. 9 

Dintre cele patru fotografii, una (nr. 
inv. 86.029), copie alb-negru la mărimea 
17 X 23 cm, reproduce bustul lui George 
Georgescu, în profil, văzut din dreapta.. 
Chipul - aici de o nobilă şi gravă ex
presie este acela al dirijorului aflat către 
.sfîrşitul celui de al cincilea deceniu de 
viaţă - perioadă în care, de altfel, foto
grafia a şi apărut într-unele din progra
mele de sală ale Filarmonicii din Bucu
reşti. 

Fig. 2 - Coroană onagială dăruită 
Următoarele două fotografii - de de Radiodifuziunea cehoslovacă 

.asemenea copii alb-negru, însă la dimen-
siunile 13 X 18 cm - datează din anul 1941, reproducînd imagini luate 
cu prilejul unui turneu al Filarmonicii din Bucureşti prin cîteva oraşe 
ale Germaniei. Ambele fotografii sînt realizate la Milnchen (pe verso-ul 
lor se află sigiliul firmei Hanns Holdt din oraşul menţionat) unde, la 

8) Contemporanul, 1961, nr. 38 (780) din 22 septembrie, p. 6. 
9) Lucian Voiculescu, op. cit., p. 113. 
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14 ianuarie 1941 a avut loc un concert, în al cărui program au figurat 
îndeosebi lucr~ki de compozitori români. Intre altele, a fost interpretat 
şi „Concertin;J în stil clasic pentru pian şi orchestră" de Dinu Lipatti„ 
solist fiind compozitorul 10) O fotografie (nr. inv. 86.027) înfăţişează. 
Filarmonica din ca?itala României, în formaţie completă. La pupitru, 
George Georgescu dirijează, întors spre stînga, conducînd viorile prime. 
Cealaltă fotografie (nr. inv. 86.026) îl arată pe George Georgescu îm
preună cu Dinu Lipatti, solistul concertului de la Milnchen, din 14 ia-· 
nuarie. Dirijorul este aşezat, avînd în faţă o partitură pe care o urmă
reşte, asistat de marele pianist, aflat în picioare, în stînga. 

In fine, cea de a patra fotografie (nr. inv. 86.028, la fel, copie alb
negru, cu dimensiuni 13X17) înfăţişează un grup de muzicieni români„ 
membri ai Filarmonicii din Bucureşti, aflaţi la un banchet împreună cu 
reprezentanţi ai oficialităţii şi cu muzicieni bulgari. Printre personaje· 
se recuno.sc diiijorul George Georgescu, pianistul Dinu Lipatti, Alexan
dru Teodorescu, primul concert-maestru al Filarmonicii din Buc."tlreşti,. 
Romulus Orchis, impresarul orchestrei etc. Fotografia este luat.ă cu pri
lejul unui turneu al Filarmonicii din capitala României, la Sofia, în 
primăvara anului 1942. Concertele dirijate de George Georgescu şi avînd 
ca solist tot pe Dinu Lipatti au avut loc la 21 şi 23 mai, in programele 
lor figurînd lucrări de Brahms, Wagner, Respighi şi R. Strauss şi lucrări 
de compozitorii români George Enescu, Dinu Lipatti, Paul Constanti-
nescu şi Mihail Jora. 11) 

In seria celor patruzecişitrei clişee-foto pc celuloid (negative alb
negru, format 6X6 cm) nouă îl înfăţişează pe George Georgescu la dife
rite vîrste, în ipostaze variate. Serrmalăm dintre aceste clişee, pe cel 
(nr. inv. 95.34 7) reproducînd o fotografie în care George Georgescu,. 
copil, apare alături de mama sa şi de tatăl său. funcţionarul vamal 
Leonte Georgescu (fig. 3) ; un alt clişeu (nr. inv. 95.334) a cărui imagine 
îl arată pe viitorul Ş':?f de orchestră la VÎ·rsta terminării studifilor, în 
tinută de gală, caracteristică vremii (îmbrăcat în pardesiu cu revere· 
late, de mătase ; cu guler tare, înalt, ou cravată ; purtînd pe cap joben. 
şi ţinînd în mîna dreaptă b:iston); un al treilea clişeu (nr. inv. 95.333) 
reproducînd un profil al dirijorului (aşezat, fumînd) aflat pe la vîrsta. 
de patruzeci de ani - ţinuta frapînd prin distincţie şi eleganţă ; clişeul 
cu nr. inv. 95.329, înfăţişîndu-1 pe George Georgescu îmbrăcat de iarnă, 
în timpul unui turneu în Italia, la începutul anului 1938 ; şi în fine, 
clişeul nr. inv. 95.317, a cărui imagine îl arată pe marele dirijor ro-
mân către începutul ultimului său deceniu de viaţă, surprins în timpul 
îndeplinirii îndatoririlor de director al Filarmonicii (aşezat la birou. 
şeful de orchestră semnează corespondenţă). 

Zece clişee reproduc fotografii în care George Georgescu apare· 
alături de interpreţi celebri sau de mari compozitori ai timpului IllOIStru, 
împreună cu care dirijorul român a concertat în ţară sau peste hotare„ 
ori s-a fotografiat consemnînd afectuoase şi durabile amiciţii. Clişeul nr. 
inv. 95.346 îl arată pe George Georgesau alături de renumitul violonist 

IO) Dragoş Tt.năsescu, Dinu Lipatti, Viaţa in imagini, p. 13 şi fotografia la. 
care ne referim şi în articolul nostru); Lucian Voiculescu, op. cit., p. 84-85. 

li) Lucian Voiculescu, op. cit., p. 89. 
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Bronislav Huberman, imaginea datind din 1921, cînd, la 5 mai, în cadrul! 
unui festival Beethoven ce a avut ,l!oc în sala Ateneului, artistul polonez· 
a interpretat sub· bagheta dirijorului român, Concertul şi cele două ro-
mante pentru vioară şi orchestră de marelui compozitor german. 

Clişeul nr. 95.309 reproduce o imagine oarecum cunoscută : 12) 

George Georgescu împreună cu marele violonist francez Jaques Thibau~ 

Fig. 3 - Copil, împreună cu părinţii 

şi cu dirijorul şi compozitorul Alfred Alessandrescu. Thibaud, care îm. 
anii dintre cele două războaie mondiale, a concertat la Bucureşti în. 
repetate rînduri (în 1924, 1926, în 1935, 1936 şi 1937) a statorniici~ o 
caldă prietenie cu cîţiva muzicieni români, îndeosebi cu George Enescu· 
s1 cu George Georgescu. 13) Prietenia aceasta a fost temelie pentru cîteva 

12) O fotografie reproducînd acelaşi moment, locul fiind însă puţin deplasat~. 
este publicată în monografia Alfred Alessandrescu de Vasile Tomescu, Bucureşti,.. 
1962, p. 71. 

13) „Cartea de aur" a Filarmonicii „George Enescu" păstrează, între altele· 
un autograf dat de Jaques Thibaud orchestrei „et â son grand chef le cher Geor
gesco, affectueusell)ent". 
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veritabile evenimente in viaţa muzicală bucureşteană din perioada in
terbelică - de neuitat fiind concertul din 5 mai 1924, cînd Enescu şi 
Thibaud, acompaniaţi de Filarmonica condusă de George Georgescu au 
interpretat Concertul pentru două viori şi orchestră de Johan Sebastian 
Bach. 14) Fotografia pe care o reproduce clişeul menţionat datează din 
aprilie 1926 cind, cu prilejul unui nou turneu la Bucureşti, violonistul 

Fig. 4 - Alături de Alfred Cortot, după un concert la Ateneu 

francez, colaborînd i·arăşi cu George Georgescu, a interpretat Simfonia 
·spaniolă de Lalo. i5) 

George Georgescu alături de marele pianist al timpurilor noastre 
Alfred Cortot apare intr-o fotografie reprodusă în clişeul cu nr. inv. 
·95.338. Cei doi artJişti au colaborat la Buoureşti ori de cite ori pianistul 
francez a concertat în România: în aprilie 1924, tot în aprilie - 192fi, 
în noiembrie 1935 şi în martie 1937. Imaginea lia care ne referim (vezi 
fig. 4) a fost luată la această din urmă dată, cînd de asemenea în sala 

14) tn albumul prefaţat de Andrei Tudor, George Enescu, Viat• in imagini, 
Bucureşti, 1959, data concertului acestuia e fixată : 1 mai 1926. In lucrarea lui 

:Luoan Voiculescu, citată de noi, data concertului apare: 5 mai Hl24. Această 
din urmă lucrare înregistrează participarea lui Jaques Thibaud la Bucureşti, în 

·1926, doar în cadrul concertului din 26 aprilie. 
15) Publicînd fotografia care îi arată pe George Georgescu, Jaques Thibaud 

·-şi Alfred Alessandrescu, Vasile Tomescu (loc. cit.) o datează în anul 1928. Dar 
vreun turneu al lui Thibatfd la Bucureşti, în 1928, nu este menţionat nici în presa 

""Tremii, nici în lucrarea lui Lucian Voiculescu, utilizată de noi. 
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Ateneului Român, Cortot, acompaniat de orchestra Filarmonica sub ba
~heta lui George Georgescu, a interpretat „Suita în gustul teatral" de 
Couperin-Cortot, Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră de Chopin 
şi Simfonia pe tema unui cîntec de munte de Vincent d'Indy. 16) 

Clişeele cu numerele de inventar 95.339 şi 95.351 reproduc două 
imagini care, deşi pot fi con.siderate secvenţe „ist.orice" pentru viaţa mu
zicală a Bucureştilor dintre cele două războaie mondiale, au rămas totuşi, 
pină in prezent, inedite. E vor:ba de fot.ografii luate in timpul concer
tului „extraordinar" care a avut loc în sala „Aro" (Patria) în seara de 
9 decembrie 1937 şi cînd, alături de Filarmonica din capitala României, 
au colaborat trei mari interpreţi ai timpului nostru : Casals, Enescu şi 
George Georgescu. Fiecare din cei doi muzicieni români avuseseră deja 
prilejul să cunoască arta lui Pablo Casals şi să „cînte" alături de el. 
Enescu şi violoncelistul spaniol făcuseră parte dintr-o formaţie de mu
zică rde cameră încă în anii de tinereţe şi de studenţie, la P:aris. 17) 
George Georgescu dirijase în vara lui 1931, cu prilejul unui turneu în 
Spania, orchestra „Pablo Casals" din Barcelona. 1B) Acum, în decembrie 
1937, la Bucureşti, cei trei mari muzicieni se întîlnesc avînd să colabo
reze laolaltă. Concertul din sala „Aro" a constituit o manifestare mu
zicală în care interpretarea a dobîndit superlativul la modul desăvîr
-şirii. Iată de ce evenimentul a avut un larg ecou în viaţa artistică a 
Bucureştilor şi în presa timpului. După uvertura operei „Euryanthe" de 
Weber, Casals a interpretat Concertul pentru violoncel şi orchestră de 
Schumann, iar apoi, împreună cu Enescu, Dublul concert pentn1 vioară 
·şi onchestră de Brahms - întreg programul desfăşurindu-se sub ba
gheta lui George Georgescu Sub impresia momentului trăit, Pablo Ca
sals a aoordat colectivului simfonic şi dirijorului care-l acompaniaseră 
un aut.ograf (în limba iranceză): „Orchestrei Filarmonice din Bucure!)ti, 
admirabilului ei conducăt.or, scumpul meu prieten rieorge Georgescu, în 
amintirea serii de 9 decembrie 1937, cînd eu am aVl\lt onoarea să par
ticip alături de marele Enescu" 19). Una dintre fotografiile la oare ne 
referim (fig. 5) a fost luată în timpul primei părţi a concertului din s·ala 
~,Aro", înfăţişîndu-1 pe George Georgescu dirijînd orchestra în timp ce 
Casals „işi aşteaptă intrarea". CeRlaltă fotografie (fig. 6) îi arată pe cei 
trei ·artişti - aşteptind, toţi, la începutul părţii a doua a concertului, 
„atacul" partiturii brahmsiene. 

George Georgescu alături de unul din marii compozitori ai seco
lului nostru, Aram Haci,!"-turian, apare în imaginea reprociusă de clişeul 
cu nr. inv. 95.334. Fotografia este făcută la Moscova, în noiembrie 1952 
şi aduce mărturia preţuirii reciproce şi prieteniei care i-a legat pe cei 
doi muzicieni. George Georgescu a contractat mRrea 3a admiraţie faţă 

16) Lucian Voiculescu, op. cit., p. 76. 
17) Despre Enescu, Casals avea să-şi amintească mai tirziu spunind: „O ju

mătate de veac de prietenie mă leagă de dînsul. Pentru Enescu am avut întot
deauna un sentiment de a•1Încă drago~te ... " (cf. J. M-a Corredor, Convorbiri CIL 
Pablo Casals, Buc., 1964, p. 64. 

18) Luoan Voiculescu, op. cit., p. 59. 
l>l) Op. cit., pl. IV. 
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Fig. 5 - In timpul concertului din seara de 9 decembrie 1937 

Fig. 6 - Enescu, Casals şi George Georgescu 
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de compozitorul sovietic studiind şi interpn~tînd celebml opus al aces
tuia din urmă, Simfonia a II-a „cu clopote" - Hadaturian a apreciat 
la modul cel mai înalt magistrala şi unica interpretare dată de dirijorul 
român simfoniei. Faptul se întrevede şi în dedicaţia scrisă de Haciatu
rian pe fotografie : .,Marelui artist şi dirijor George Georgescu, recu
noştinţă" .„ In imagine (fig. 7) Haciaturian apare impreună cu George 
Goorgescu (in stinga) şi cu C'Ompozitorul român Anatol Vieru -- 1a acea 

Fig 7 - Fotografie cu autograf de la Aram Haciaturian 

dată aflat la Moscova pentru desăvîrşirea studiilor muzicale, chiar sub 
îndrumarea autorului „Simfoniei cu clopote". 

Clişeul cu nr. inv. 95.330 îl arată pe George Georgescu alături de 
un alt mare artist sovietic - alt mare prieten : pianistul de reputaţie 
mondială Sviatoslav Richter. Priietenia între acesti doi muzicieni s-a 
cimentat, şi ea, prin colaborările ce au avut loc fie la Moscova (în 
timpul turneelor dirijorului român în U.R.S.S.) fie în România, atunci 
cînd Richter concerta la Bucureşti. Fotografia reprodusă în clişeul men
ţionat datează de la începutul lui septembrie 1961, fiind făcută cu pri
lejul participării lui Sviatoslav Richter la a doua ediţie a Festivalului 
şi concursului muzical internaţional „George Enescu". Atunci, pianis
tul sovietic şi dirijori.11 român au colaborat din nou, interpretînd „Bur
lesca pentru pian şi orchestră" de Richard Strauss. lr.tr-una din zilele 
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premergătoare festivalului, artiştii s-au fotografiat - îmbrăţişaţi prie
teneşte - în faţa casei de creaţie din .palatul de la Mogoşoaia. 

George Georgescu rolaborind cu alte două personalităţi de presti
giu ale artei interpretative muzicale de azi - pianista franceză Moni
que de la Bruchollerie şi violonista Lola Bobescu - constituie subiectul 
imaginilor reproduse în clişeele nr. inv. 95.349 şi 95.345. Ambele foto-

Fig. 8 - George Georgescu şi Lola Bobescu în 1963 

grafii au fost făcute în timpul repetiţiilor de pregătire a concertelor 
in caire aiu apărut cele două soliste - în fiecare dintre imagini, diri
j!orul, la pupitru, discutînd pe marginea partiturii cu una sau <alta 
dintre partenere. Fotografia în care George Georgescu apare alături 
de Monique de la Bruchollel'ie a fost ocazionată de un turneu al artistei 
franceze la Bucureşti în anul 1962; 20); cea înfăţişînd pe dirijor şi pe 
Lola Bobescu (fig. 8) datează din toamna anului 1963, cînd ia 23 şi 24 

20) Fotografia aceasta este datată şi localizată (în limba franceză) „martie 
1962. Bucureşti". Dar în anul menţionat Monique de la Bruchollerie n-a concertat 
în luna martie, ci Ja 1 şi 2 decembrie cînd, acompaniată de Filarmonica „George 
Enescu" dirijată de George Georgescu, a interpretat Concertul nr. 3 pentru pian şi 
orchestră de Beethoven (cf. Program de sală al concertelor Filarmonicii din 1 
şi 2 decembrie 1962, Biblioteca M.I.B.). 
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noiembrie, în studioul Radioteleviziunii au fost interpretate Suita I-a 
de George Enescu, Concertul pentru vioară şi orchestră de Johannes 
Brahms şi poemul simfonic „Moarte şi transfiguraţie" de Richard 
Strauss. • ~· ' ._. 

In fine, clişeul cu nr. inv. 95.328 îl arată pe şeful de orchestră 
român din nou împreună cu Casals, amîndoi muzicienii aflaţi acum pe 
culmile împlinirilor, aile celebrităţii, la vîrsta amintirilor. Imaginea 

Fig. 9 - Intilnire cu Casals la Londra 

fixează intilnirea care a avut loc între marii artişti la Londra, în toamna 
anului 1963. George Georgescu sosise acolo conducînd Filarmonica in
tr-un turneu prin cîteva din oraşele Angliei - primul concert avînd 
loc la 30 septembrie, cînd interpretarea dată de dirijorul român „Sim
foniei fantastice" de Hector Berlioz a trezit un profund ecou în lu
mea muzicală engleză . 21) Cu puţină vreme înainte sosise în capitala 
anglo-saxonă şi Casals, care, cu o zi înainte de concertul dirijat de 
George Georgescu, avea să conducă şi el un concert al Filarmonicii din 
Londra, la „Royal Alberth Hall" 22) Aşa s-a ajuns la întîlnirea dintre cei 
ci.oi mari artişti şi vechi prieteni. Fotografia (fig. 9) îi arată conversînd 

21) Alfred Hoffman, Stiluri dirijorale: George Georgescu, în Studii şi cer
cetări de istoria artei. Seria teatru, muzică, cinematografie, nr. 1, (1965) tom. 12, 
p. 35-36 

22) Cf. Contemporanul 1963, nr. 37 /883 din 13 septembrie, p. 6. 
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inir-o cameră de hotel, şeful de orchestră român - cu jovialitate, mu
zicianul spaniol - cu uşoară nostalgie. . 

Dintre dişeele cuprinse în donafia pe care o prezentăm, două
sprezece reproduc fotografii înfăţişîndu-1 pe George Georgescu la pu
pitrele unora dintre marile orchestre simfonice ale Europei sau din 
Statele Unite ale Americii. Un prim clişeu - nr. inv. 95.342 - îl arată 
pe şeful de orchestră dirijînd în sala Ateneului Român - dar nu Filar
monica bucureşteană, ci' pe cea berlineză. Imaginea (fig. 10) datează din 

Fig. 10 - Dirijînd F'ilarmonica din Berlin în sala Ateneului 

primăvara anuluI 1940, cînd orchestra Filarmonica din Berlin a între
prins un turneu în capitala României. Solicitat de conducerea orchestrei 
germane, la 1?. rnai, George Georgescu a condus colectivul oaspete, în
tr-un concert în al cărui program au figurat Simfonia a V-a de Beet
hoven, Concertul pentru violoncel şi orchestră de Haydn şi poemul 
simfonic „Till Euleuspiegel" de Richard Strauss. 

Un alt clisei.I - nr. in·l. 95.350 - îl înfăţişează pe reputatul dirijor 
de asemenea la pupitrul unei orchestre, conducînd, asistat, în sală de un 
public numeros. Fotografia poartă menţiunea „Musik Freunde Wien, 
1943. XII1 15". Este o imagine luată cu prilejul unui concert care a avut 
loc în oraşul lui Haydn şi Mozart, al lui Beethoven şi Schuberth, la data 
amintită, cînd George Georgescu colaborînd cu celebra Filarmonică din 
Viena şi cu arnciaţia „Prietenii Muzicii" a dirijat „Missa solemnis" de 
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Beethoven. Concertul acesta a înregistrat un succes deosebit în „oraşul 
muzicii", fapt reflectat de presa vieneză. 23) 

In imaginea reprodusă de clişeul cu nr. inv. 95.340, George 
Georgescu apare conducînd la Moscova orchestra simfonică a Radiodifu
ziunii sovietice. Pelicula înregistrează în acest caz amintirea unuia dintre 
sucesele răsunătoare pe care marele dirijor român le-a cunoscut în ul
timul său deceniu de activitate artistică : interpretarea dată de el Sim
foniei a II-a de Haciaiurian în faţa publicului şi muzicienilor sovietici, 
asistat de compozitorul însuşi. Concertul a avut loc la 18 octombrie 1955, 
în program figurînd şi suita „Privelişti moldoveneşti" de Mihail Jora 
şiJ Concertul nr. 3 pentru pian şi orchestră cfe Prokofiev, solistă fiind 
Silvia Şerbescu. Aprecierile venite din partea opiniei publice muzicale 
.sovietice au fost superlative. Dirijorul Nicolai Anosov, referindu-se la 
tălmăcirea de către George Georgescu a Simfoniei lui Haciaturian scria : 
„Interpretarea dată de dirijorul român m-a zguduit. Aş putea spune că 
nouă, muziciePilor sovietici, abia atunci ne-a fost dezvăluit miezul aces
tei simfonii... Pe mine personal, interpretările date de Georgescu sim
foniei lui Haciaturian mă stimulează să visez la o realizare asemănă
toare a acestei lucrări..." 24) Criticul muzical V. Kricov scria, la rînciu-i, 
că George Georgescu „a cucerit pe ascultători prin inspirata interpretare 
a Simfoniei a doua de Haciaturian... una dintre cele mai bune opere 
ale lui A. Hacfr.turian se întoarce pe estrada noastră de concert după 
-0 perioadă de zece ani de uitare, din iniţiativa unui muzician de peste 
hotare ; acest fapt constituie o critică vie la adresa instituţiilor noastre 
<le concert". 25) Iar reputatul compozitor sovietic I urii Şaporin scria în 
„Pravda" din 21 noiembrie 1955, într-un articol intitulat semnificativ 
„Măiestria unui eminent dirijor" : „Nu de mult s-a încheiat la Moscova 
turneul dirijorului român George Georgescu ... Aceste concerte au în
tărit părerea ce mi-am format-o despre el, că este unul dintre cei mai 
remarcabili dirijori contemporani". 26) 

Un alt m~re succes peste hotare al şefului de orchestră român 
ni-l evocă cinci clişee - nr. inv. 95.320, 95.327, 95.331-95.332 şi 95.336 
- reproducînd fotografii făcute în timpul turneului întreprins de George 
Georgescu în Statele Unite .ale Americii, la. sfîrşitul anului 1960. Deşi 
bine cunoscut -;;i mult apreciat şi peste Ocean, dirijorul de la Bucu
reşti nu mai fusese totuşi acolo din anii 1926-1927, de cînd îl înlocuise 
pe Toscanini la pupitrul Filarmonicii din New-York şi condusese spec-
1:acole cu „Boema" şi „Carmen" la Opera din Washington. Interesul 
stîrnit de turneul artistului român apărea, deci, legitim şi el s-a reflec
tat în avancronicile elogioase ale ziarelor „Cleveland Press", „Cleveland 
Dealer" sau în prezentarea făcută de postul de radio N.B.C. din Wa
shington. 27) Concertele au avut loc la 1 şi 3 decembrie la Cleveland, 
în „Severance I-lall", în faţa unui auditoriu de peste două mii de per-

23) Extrase din presa vieneză la Lucian Voiculescu, op. cit., p. 139-140. 
24) Contemporanul, 1956, nr. 42 (524) din 19 octombrie, p. 4. 
25) Citatul extras din Lucian Voiculescu, op. cit., p. 165-166. 
26) Loc. cit. 
27) Contemporanul 1960, nr. 50 (739) din 9 decembrie, p. 6 ; Scinteia XXX, 

(1960), nr. 5008 din 5 decembrie, p. 4 
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soane; apoi, m zilele de 13, 14 şi 15 decembrie la Washington, in 
„Constitution Hall" ; la 28 decembrie cu orchestra din Baltimore, iar 
la 30 şi 31 decembrie 1960, la Philadelphia, cu celebra orchestră sim
fonică de acolo, apreciată ca cea mai bună din Statele Unite. 28) Suc
cesul a fost pretutindeni cieosebit. Presa din Cleveland a apreciat pe 

Ftg. 11 - Philadelphia, SUA, decembrie 1960 

George Georgescu drept „cel mai mare dirijor pe care l-a primit. 
vreodată Clevelandul" considerîndu-1 totodată „interpret perfect al lui 
Strauss". Iar ziarul „Washington News" din 14 decembrie 1960, refe
rindu-se la concertul dirijat de oaspetele român, îl califica drept „un 
concert magnific" 29) Clişeele păstrate în colecţia M.I.B. îl arată pe 
George Georgescu - în timpul turneului în S.U.A. - la repetiţiile cu 
orchestrele din Cleveland, Washington şi Philadelphia. Intre imagini se· 
distinge un splendid şi caracteristic profil al dirijorului, aflat la pupitrul 
orchestrei simfonice din Philadelphia (fig. 11). 

28) Ibidem; 1960, nr. 5017 din 15 decembrie, p. 4 ; 5020 din 18 decembrie, p. 3. 
29) Contemporanul, 1960, nr. 5017 din 15 decembrie, p. 4; nr. 5020 din 13 

decembrie, p. 3. 
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Clişeul cu nr. inv. 9!1.321 reproduce o imagine din timpul unui» 
concert la Praga, în celebra catedrală gotică Sf. Vit. Spaţiul imens 
al celor trei nave ale catedralei este înţesat de public, iar la altar se· 
zăreşte ansamblul coral şi simfonic al Filarmonicii cehe (fig. 12). Con-· 
certul, în al cărui program a figurat monumentala Simfonie a IX-a. 
de Beethoven, a marcat momentul închiderii ediţiei din 1962 a Festi
valului muzical internaţional „Primăvara la Praga". Cinstea de a dirija 
concertul final a fost acordată lui George Georgescu, muzicienii cehi 
apreciind la modul acesta valoarea 
şi renumele şefului de orchestră ro
mân. Faptul se cere menţionat, 
ştiind că în acel an, la festivalul 
„Primăvara la Praga" participaseră 
mari personalităţi ai artei interpre
tative muzicale - printre dirijori, 
Charles Munch şi Zubin Mehta, de 
pildă. 

In fine, în seria clişeelor re
producînd fotografii făcute cu pri
lejurile turneelor lui George Geor
gescu peste hotare, încă trei, redind 
prim-planuri ale dirijorului, au fost 
ocazionate de turnee la Budapesta 
(clişeul nr. inv. 95.310) şi în Repu
blica Democrată Germană, la Ber
lin şi Leipzig (clişeele nr. inv. 95.337 
şi 95.348). Indeosebi reţin atenţia 
aceste două din urmă imagini : sînt 
printre ultimele fotografii ale lui 
George Georgescu, datînd cu citeva 
luni înainte de moartea marelui 
muzician român. Turneul întreprins 
în Republica Democrată Germană, 
precum şi în Berlinul occidental 
în martie 1964, a constituit o altă 
- dar ultima - manifestare a re-

Fig. 12 - Concert în catedrala 
Sf. Vit din Praga 

cunoaşterii valorii internaţionale a dirijorului de la Bucureşti. Se come
morau atunci 100 de ani de la naşterea lui Richard Strauss. George· 
Georgescu dobîndise încă din tinereţe renumele unuia dintre cei mM 
desăvîrşiţi interpreţi ai operelor compozitorului german, numărîndu-se· 
printre aşa-numiţii „dirijori straussieni", alături de Klemens Krauss„ 
Karl B6hm, Eugen Jochum. 30) A fost deci firesc ca în programul festi
vităţilor prilejuite de centenar, lui George Georgescu să i se încredin-· 
ţeze conducerea unuia dintre concerte, colaborînd cu „Berliner-Simfonie
Orchester". Cum s-a relatat şi în muzicologia românească, concertul 
„a fost memorabil", critica germană considerînd că „pentru această ani-

30) Cf. Ernst Krause, Richard Strauss, Bucureşti, 1965, p. 133, unde „romanul 
George Georgescu" figurează printre marii interpreţi ai lui R. Strauss. 
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-versare nu putea fi găsit un interpret mai nimerit, decit renumitul artist 
·din Bucureşti." 31) Asemenea împrejurări ni le evocă cele două clişee 
menţionate, în care George Georgescu, la pupitru, interpretînd muzica 
maestrului şi prietenului său, este surprins într-un moment de dure
roasă transfigurare (fig. 13). 

Alte cinci clişee redau fotografii în care George Georgescu apare 
în fruntea orchestrei Filarmonica „George Enescu" din Bucureşti. Cli
.şeul cu nr. 95.324 înfăţişează o imagine cunoscută, ea fiind reprodusă 
şi pe anvelopa discului cu oratoriul „Tudor Vladimirescu" de Gheorghe 
Dumitrescu, produs de Casa „Electrecord". 

Clişeul cu nr. inv. 95.313 a fost prilejuit de participarea Filar
monicii bucureştene la ediţia din 1956 a fstivalului muzical interna
ţional „Toamna la Varşovia". Împreună cu George Georgescu, aflat pe 
podium, întreg colectivul orchestrei răspunde aclamaţiilor publicului. 
Fotografia evocă concertul dat de Filarmonica bucureşteană la Varşovia, 
în 11 octornbri(- 1956, prilej cu care reprezentanţii artei româneşti au 
obţinut un prestigios succes. „Din formaţiunile pe care le-am auzit 
pînă acum, în frunte se situează neîndoielnic ansamblul Filarmonicii 
din Bucureşti, chrijat de George Georgescu" - scria la 18 octombrie 
revista „Przeghd Kulturalnej". Iar săptămînalul „Swiat" conchidea : 
„Am ascultat 5 mari orchestre de peste hotare şi putem să le apreciem 
acum luînd în considerare valoarea colectivelor, clasa dirijorilor, pre
cum şi prognmr-:le prezentate. Cea mai bună a fost Filarmonica din 
Bucureşti". J 2) 

Un alt turneu al Filarmonicii - în Republica Populară Ungară -
orchestra fiind condusă tot de întemeietorul şi educatorul ei - este 
evocat de clişeele cu numerele de inventar 95.315, 95.322 şi 95.333. 
In toate trei, George Georgescu apare în fruntea colectivului simfonic 
bucureştean, aclamat de public. Reţine atenţia imaginea în care diri
jorul român este felicitat dE marele compozitor maghiar Kodaly Zoltan 
(fig. 14). Fotografia a fost făcută la 10 octombrie 1962, după un concert 
care a avut loc la Budapesta, cind, răspunzînd solicitărilor publicului, 
orchestra de la Bucureşti, sub bagheta lui George Georgescu, a inter
pretat în supliment „Intermezzo-ul" (dansul) din suita „Hary Ianoş" 
-de Kodaly. 33) 

Turnee pe.;te hotare E:vocă şi clişeele cu numerele de inventar 
95.311-95.312, 95.316 şi 95.325-95.326, reproducind afişe de concert, 
programe de s~lă şi comentarii apărute în ziare străine pe marginea 
unor concerte dirijate de George Georgescu. Semnalăm dintre ele -
întîi - reproducerea programului de sală la un concert care a avut 
loc la Bratislava, în Republica Socialistă Cehoslovacă, în zilele de 15 
şi 16 octombrie 1959, cind cercurile muzicale din ţara prietenă l-au 
solicitat pe artistul român să onoreze prin participarea sa evenimentul 
împlinirii a :wc2 ani de la înfiinţarea Filarmonicii slovace ; iar apoi, 
programul la un concert al Filarmonicii bucureştene dat la 27 octom-

31) Alfred Hoffman, op. cit., p. 36. 
32) Ambele citate sînt extrase din lucrarea lui Lucian Voiculescu, p. 159. 
33) Informaţii pe baza colecţiei de afişe şi programe aflată în biblioteca 

Filarmonicii „George Enescu" . 
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brie 1961 la Paris, în sala Pleyel, amintind de asemenea de unul din 
marile succese înregistrate în anii din urmă de dirijorul român. 

In fine, colecţia de obiecte şi fotogrrafii reflecîtnd aspecte din 
activitatea marei ui muzician George Georgescu mai însumează încă două 
clişee, evocînd şi ele alte două mof!1ente de se~ă în viaţa şi cariera 
artistică a şefului de orchPstră. Clişeul cu nr. mv. 95.318 reproduce 
pagina a doua ~:tlbă şi prima pagină a textului muzical din partitura 

Fig. 13 - Una din ultimele fotografii... Fig. 14 - La Buda[;esta, felicitat de 
Kodaly Zoltan 

la Simfonia „Patetica" de Ceaicovski, care a aparţinut lui George 
Georgescu. Pagina albă conţine şi în acest caz însemnări asupra datelor 
~i locurilor unde dirijorul a interpretat opus-ul ceaikovskian (Iig. 15). 
Din şirul notaţiilor reţinem pe cea dintîi: „Das erste Mal, in Beethoven 
Sall Berlin, am 21 Februarie 1918 mit der verstarkten „Philarmonischer 
Orchester" dirigiert" (La 21 februarie 1918, în sala Beethoven din 
Berlin am dirij2·t pentru priniEi oară puternica Orchestră Filarmonica"). 
Cu asemenea cuvinte simple, în forma aceasta modestă consemna George 
Georgescu, pentru sine însuşi, strălucitul său debut dirijoral - ale cărui 
împrejurări le aminteşte cli~;eul menţionat, din colecţia M.l.B... Tînărul 
violoncelist rom!m George Georgescu, care, în puţini ani de activitate 
artistică, dobindise un binemeritat renume internaţional (ca solist şi 
<:a membru in celebrul cuartet „Marteau") dădea în decembrie 1916 
un concert la Konigsberg. Pe cînd cînta, constată la mina stingă simp-
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tomele unei crampe, de care, cu toate eforturile medicilor, n-avea să 
se vindece. Cariera de violoncelist îi era astfel încheiată. Durerea artis
tului generează insă, repede, hotărîrea de a deveni dirijor. Cu concursul 
lui Richard Strauss, ajunge elevul marelui Arthur Nikisch, conducătorul 
orchestrelor 1''ilarmonica din Berlin şi Gewandhaus din Leipzig. După 
mai puţin de doi ani de studiu, George Georgescu se prezintă la pu-
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Partitura simfoniei „Patetica" de Ceaicovski, cu menţiunea autografă a 
debutului dirijoral al lui George Georgescu 

pitrul Filarmonicii berlineze, în faţa unui auditoriu şi a unor cercuri 
muzicale exigente. Cu un program incluzînd poemul simfonic „Till 
Eulenspiegel" de Strauss, Concertul pentru pian şi orchestră de Grieg 
şi Simfonia „Patetica" de Ceaicovski, debutul a însemnat pentru românul 
George Georgf'scu - triun1ful. Ziarul „Berliner Lokal Anzeiger" refe
rindu-se la sîirşitul carierei dc:o violoncelist a lui George Georgescu şi 
la debutul său dirijoral scria : „putem să strigăm bucuroşi : „Le roi est 
mort, vive le roi" 34) 

Aşa a început cariera strălucită a marelui şef de orchestră George 
Georgescu, carieră care - datorită talentului aceluia rar dublat de <> 

34) Virgil Gheorghiu, Din muzica şi viaţa compozitorilor, Bucureşti 194, P~ 
Lucian Voiculescu. op. cit., p. 9 şi 123. 
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muncă tenace - avea să fie împlinită, odată cu trecerea anilor, de 
nenumărate succese. 

Unul dintre acestea este evocat de pelicula nr. inv. 95.341 : repro
ducerea diplomei prin care guvernul român acorda în 1949, premiul 
de stat clasa l-a şi titlul de „Laureat al Premiului de Stat al Repu
blicii Populare Române" „Dirijorului George Georgescu, pentru inter
pretarea Simfoniei a II-a de Haciaturian, a Simfoniilor lui Ceaikovski 
şi pentru întreaga sa activitate muzicală ... " Era gestul de preţuire al 
întregii naţiuni, pentru artistul care, timp de aproape patruzeci de ani, 
dăruise poporului din rîndurile căruia răsărise, întregul său talent, toată 
puterea sa de muncă, însuşirile sale cele mai de preţ . 

••• 
Obiectele şi fotografiile rămase de la George Georgescu şi aflate 

acum în patrimoniul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti reflectă 
- aşa cum am încercat s-o arătăm - momente importante din biografia 
unuia dintre cei mai reprezentativi muzicieni români din epoca noastră. 
Dar cum Gecrge Georgescu a avut, în evoluţia vieţii muzicale din 
capitala României un esenţial aport, piesele din colecţia prezentată 
constituie, în egală măsură, mărturiile multor evenimente care au îm
plinit progresul vieţii concertistice în Bucureştii ultimilor patruzeci de 
ani. Din aceste clouă puncte de vedere, valoarea istorică a colecţiei asu
pra căreia am referit aici nu mai are nevoie să fie în plus demonstrată. 
O împrejurare, noar, rămînc să fie subliniată : anume - că, acum, cînd 
baghetele şi partiturile marelui şef de orchestră stau expuse în vitrine 
de muzeu ori rî'1duite în rafturi de biblioteci, iar cunoştinţa cu măies
tria interpretativă a dirijorului mai poate fi înlesnită numai prin înre
gistrări pe discuri şi benzi de magnetofon, fotografiile înfăţişîndu-1 pe 
George Georgeseu la pupitru rămîn singurele mărturii pentru ceea ce 
~ fatal - a dispărut şi nu mai poate niciodată renaşte - nici sub 
vraja cuvîntului scris şi nici din sunetele revărsate de imprimările făcute 
de marele muzician: acea fiinţă vie, care, urcată pe podium-ul de con
eert, se mistuia vibrînd la toate nuanţele, de toate înţelesurile pe care 
a putut dintotrleauna să le rostească muzica ; omul acela care, aflat la 
}Jupitru şi mînuind bagheta, însufleţea orchestra şi ştia, cum puţini alţii, 
să obţină totul de la ea ; dirijorul care, cu o îndreptare crescută a 
trunchiului şi o ridicare a capului şi a braţelor desfăcute către înălţimi 
slobozea, ca un demiurg, impresionante deslănţuiri sonore ; pentru ca 
în clipa următoare, numai cu un simplu semnal de şoaptă să prefacă 
lumea sunetelor in nimic ; şeful de orchestră care îşi fermeca publicul 
cu gestica sa - pe cit de simplă, pe atît de elegantă, pe cit de sobră, 
pe atit de eficientă ; artistul care cu mijloace puţine obţinea maximum-ul 
de frumos, de firesc şi de adevărat... Despre toate numai înregistrările 
pe peliculă mai pot perpetua imaginea vie a aceluia care a fost marele 
dirijor român de valoare internaţională George GeorgEscu. 
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RESUME 

Dans l'article on publie des objets et des photographies ayant appartenu au. 
grand chef d'orchestre roumain George Georgesco, entres en 1964 dans le patri
moine du Musee d'Histoire de la ville de Bucarest : la partiture de la „Symphonie 
classique" de S. PrCJkofiev, deux baguettes (l'une offerte au chef d'orchestre rou
main par le chef o·orchestre anglais Sir John Barbirolli), quatre photographies et 
43 cliches. Ces demiers montrent George Georgesco ă des âges differents et dans 
des hypostases varkies : soit ă c~te de grands interpretes avec lesquels il a collabore 
(fig. 4-9), soit au pupitre d'orchestres symphoniques d'Europe ou des Etats-Unis 
d'Amerique (fig. 10-13), soit au pupitre de la Philarmonique „George Enesco" ă 
l'occasion de tournces ă l'etranger (fig. 14). D'autres cliches sont les reproductions. 
de partitures ou de diplOmes des distinctions accordees au musicien tout au long 
de sa carriere. 

En presentant chaque piece de la collection d'objets et de photographies qui 
sont restes apres la mort de George Georgesco, l'auteur reconstituie les moments 
importants de la carriere de ce grand musicien roumain. 
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