
Lucia BUNACIU PUBLICISTICA LUI MIRCEA GHERMAN (1927-1991)În binecuvântata iarnã a anului 1989 a fost alungat din !ara noastrã atotstãpânitorul comunism,care a împilat ºi a nenorocit întregul popor român. Aceastã nemaisperatã eliberare l-a fãcut fericit peMircea Gherman – ca pe noi to!i, de altfel! –, cãci el întrevedea deja un viitor plin de promisiunipentru Muzeul „Casa Mureºenilor”, pe care-l conducea de un numãr bun de ani ºi pentru care dorea oafirmare pe mãsura valorilor pe care le adãpostea; datoritã a ceea ce se numea „origine nesãnãtoasã”ºi idealului de libertate pe care-l reprezenta, muzeul constituise întotdeauna un pericol pentru odiosulregim ºi fusese permanent marginalizat în via!a culturalã. Mircea Gherman, la rândul lui încadrat în aceeaºi „origine nesãnãtoasã” ºi datoritã refuzuluicategoric de a se înregimenta în partidul comunist (ca ºi ceilal!i membri ai familiei), era tolerat înmodesta func!ie ce îndeplinea: muzeograf la Muzeul Jude!ean din Braºov – „Casa Mureºenilor” fiindo sec!ie destul de neglijatã a acestuia. Dar, ca un luptãtor neînfricat ce era, ca ºi înaintaºii sãi, a încercat cu pu!inele mijloace pe care leavea la îndemânã sã ridice valoarea ºi importan!a institu!iei ce conducea ca reprezentant alMureºenilor, numirea lui în acest post fiind obligatorie conform Actului de dona!ie, care prevedeaocuparea postului respectiv de cãtre un membru al familiei. Întrucât mã ocup, de aceastã datã, de prezentarea lui Mircea Gherman ca publicist – a fost unuldintre cei mai valoroºi ai epocii –, îi voi arãta activitatea exclusiv în acest domeniu atât de importantºi totodatã periculos, mai ales pentru el, în acele vremuri. În primul rând mã voi referi la felul cum a în!eles sã se implice publicistic, dupã 1989, prinalcãtuirea ºi editarea unei reviste, care sã fie o carte de vizitã a Muzeului pentru anii ce vor urma, ºianume, "ARA BÂRSEI. Acesta era un vis care l-a urmãrit mul!i ani, cãci revista a fost, în perioadainterbelicã, un instrument de culturã de primã mânã; la editarea ºi publicarea ei a avut un rol de frunteºi unchiul sãu, publicistul ºi istoricul important care a fost Aurel A. Mureºianu. Iatã de ce Mircea Gherman, pentru care publicistica era nu doar un deziderat, ci o pasiune, s-aocupat cu toatã puterea sa – mult diminuatã de o cumplitã boalã – sã ducã la bun sfârºit apari!iaprimului numãr al revistei, ceea ce a ºi reuºit, chiar dacã a trebuit sã lucreze pe patul de suferin!ã ºi nus-a lãsat pânã nu a putut !ine în mânã primul numãr al nepre!uitei – pentru el – publica!ii. Poateaceasta a fost ºi ultima lui bucurie înainte de plecarea la cele veºnice. Sã trecem acum la ceea ce a reprezentat de-a lungul anilor publicistica pentru Mircea Gherman ºi importan!a ei în preocupãrile sale culturale. Activitatea lui atât de constantã pe acest tãrâm cred cã s-a datorat înaintaºilor sãi, atât materni,cât ºi paterni – mari publiciºti preocupa!i de a-ºi apãra ideile puse în slujba neamului pe caleacondeiului. Din partea mamei sale – Sevastia Mureºianu – se trage din neamul Mureºenilor, cunoscu!iziariºti, interesa!i ca pe aceastã cale sã-ºi ajute neamul lor cel românesc, asuprit ºi înjosit de ocupa!iastrãinã. Au fost luptãtori cu pana ºi cuvântul ºi Mircea Gherman le-a fost un demn urmaº. Dinspre partea tatãlui – dr. Joe Gherman – de asemenea un publicist talentat, cu scrieriimportante pentru administra!ie, ca inspector general administrativ în perioada interbelicã, ºi cu variipreocupãri culturale demonstrate în articolele publicate în diverse ziare ºi reviste. Tot el a fost celcare a scris ºi editat volumul Via!a ºi operele lui Iacob Mureºianu, compozitorul înaintaº, socrul sãu. ªi dr. Dante Gherman, fratele lui Joe Gherman ºi unchiul lui Mircea Gherman, a fost unreprezentant de seamã în publicistica vremii, atât ca profesor la Liceul „Andrei ªaguna”, cât ºi ca
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ziarist, la „Glasul Ardealului” în perioada cât a func!ionat la Braºov, mai apoi la Arad, unde a fostavocat ºi a scris frecvent în presa localã. Cei din familia Gherman erau fii ai Mun!ilor Apuseni. Preotul Ioan Gherman a fost ºi profesorde latinã ºi istorie la Liceul „Avram Iancu” din Brad – ca ºi Iacob Mureºianu, la Braºov. Amândoii-au transmis urmaºului Mircea Gherman talentul de a-ºi pune ideile ºi cercetãrile pe hârtie, precum ºi dârzenia de a o face, chiar dacã, de multe ori, cele scrise puteau sã-i fie primejdioase, în vremurile încare i-a fost dat sã trãiascã. De altfel, el a fost botezat, în afarã de Mircea, ºi cu numele celor doibunici: Ioan ºi Iacob, ca o predestinare în a le urma calea ºi crezul. Scrierile care au rãmas în urma lui sunt într-un numãr impresionant. Unele tipãrite, altele doar înmanuscris, toate reprezintã valoarea intelectualã ºi cultura lui enciclopedicã, atât ca istoric,muzeograf, cât ºi ca muzician, economist sau cercetãtor în alte domenii. În bogata arhivã a Mureºenilor, lucrãrile lui sunt pãstrate doar în parte. Celelalte au fostrãspândite în ziarele ºi publica!iile timpului ºi, dacã s-ar gãsi cineva sã se ocupe de ele, ar constituimulte volume, desigur folositoare pentru cultura neamului nostru. Eu mã voi rezuma la cele pe care le-am putut gãsi sau pe care le ºtiu din spusele lui, cãci, fiindsingurul meu vãr, copilãrind ºi petrecându-ne întreaga via!ã împreunã, am fost întotdeauna interesatãde tot ceea ce scria, chiar dacã preocupãrile mele principale erau de altã naturã. Lucrãrile lui au fost scrise fie ca unic autor, fie în colaborare cu prieteni ºi colegi sau specialiºtidin cadrul Muzeului Jude!ean Braºov sau din alte institu!ii culturale. Au stârnit întotdeauna interes,atunci cînd au apãrut sau au fost prezentate, aprecierea fiind unanimã. Chiar ºi apari!iile lui în publicsau pe micul ecran erau ceva deosebit; o sã pomenesc doar emisiunea realizatã de dl. Grid Modorcea,în care presta!ia lui Mircea Gherman a fost nespus de admiratã.Ca istoric – avea însã ºi studii economice, juridice, precum ºi muzicale, ca violoncelist amator –,lucrãrile sale s-au referit mai ales la trecutul neamului nostru, fiind cercetãri amãnun!ite asupraRevolu!iei de la 1848, ale coresponden!ei vaste a Mureºenilor de-a lungul anilor cu personalitã!i deseamã din toate provinciile româneºti sau din alte !ãri, în probleme arheologice ºi câte altele. Muzica a fost de asemenea o preocupare de prim ordin, ocupându-se atât de înaintaºi, cât ºi deactivitatea Conservatorului braºovean; a fãcut cronici muzicale, prezentãri de cãr!i, un studiu alimnului „Deºteaptã-te, Române” al lui Andrei Mureºanu (atât ca text, cât ºi ca adaptare muzicalã decãtre acelaºi autor) ºi multe altele. O adevãratã dragoste ºi dãruire a avut pentru jazz ºi asta încã din prima tinere!e. Ca elev, înultimii ani de liceu a alcãtuit o forma!ie de jazz – Big Band – cu care a organizat concerte de înaltnivel muzical, apreciate de numerosul public auditor, tânãr sau mai în vârstã, al Braºovului. Dupã mul!i ani, când era deja muzeograf, a înfiin!at sec!ia „Muzica de jazz” în cadrul „StudentClub” al Casei de Culturã a Studen!ilor Universitã!ii, convingând autoritã!ile vremii de valoareaacestei muzici; clubul existã ºi astãzi ºi ar fi drept sã-i poarte numele. A avut ºansa sã-l cunoascã pe minunatul Louis Armstrong cu ocazia concertului dat de acesta laBucureºti. Au fost nedespãr!i!i în tot timpul petrecut de artist la noi. Armstrong a fost impresionat demultiplele cunoºtin!e în domeniu ale lui Mircea Gherman, iar aceasta, ca publicist ce era, a consemnat aceastã întâlnire ºi discu!iile avute cu lux de amãnunte. Nu ºtiu dacã a fost publicatã aceastã lucrareplinã de detalii de tehnicã jazz-isticã, nu doar de valoare muzicalã a genului. Presupun cã datoritãvremurilor – comunismul excludea orice influen!ã occidentalã – lucrarea nu a apãrut ºi eu nu amgãsit, în arhiva Mureºenilor, nimic despre ea. Probabil, a pãstra o asemenea lucrare, chiar în ciornã,era un pericol pentru muzeu, cãci dupã cum îl ºtiu, Mircea Gherman, dacã ar fi fost un pericol doarpentru el, ar fi pãstrat lucrarea. 
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Tot ca o dovadã de dragoste ºi devotament pentru tot ce reprezintã „a publica”, sentimente atâtde înrãdãcinate în spiritul sãu, am sã mai scriu despre felul cum a în!eles sã apere ziarul „Avântul”(organ al P. N. ".) ale cãrui birouri de pe str. Mureºenilor (de azi) au fost atacate de hoardelecomuniste în 1945. Împreunã cu al!i colegi de la Liceul „Andrei ªaguna”, au stat în sediul ziaruluipentru a opri distrugerea tipografiei ºi a redac!iei, cu toate riscurile pe care le implicã o asemeneaac!iune. Mult mai pu!ini ca numãr, mult mai slabi fizic ºi neînarma!i, au fost bãtu!i cu cruzime, zvârli!i pe scãri ºi lovi!i fãrã milã de bâtele, ciomegele ºi furia comunistã. Dupã 1990, la reapari!ia ziaristului„Avântul”, Mircea Gherman a fost unul dintre creatorii sãi, ca publicist cu experien!ã.  Ca om de culturã, a fost permanent implicat în via!a Cetã!ii, ca îndrumãtor muzeograf la CasaMureºenilor, unde a organizat nu doar lansãri de cãr!i ºi publica!ii, ci ºi manifestãri muzicale ºiliterare, în special pentru a pune la dispozi!ia celor tineri tot ceea ce considera necesar pentru a leîmbogã!i mintea ºi a le trezi interesul, cãci a fost un mare iubitor al tinerei genera!ii, în care vedeasperan!a de mai bine pentru !ara sa. A fost recunoscut ca un enciclopedist de primã mânã chiar ºi de comuniºtii vremurilor în care afost nevoit sã-ºi desfãºoare activitatea, având printre aceºtia ºi prieteni, nu doar duºmani, cãrora nuprecupe!ea niciodatã sã le ofere ajutorul. Datoritã aprecierii de care se bucura ºi mai ales datoritãfaptului cã mul!i se foloseau de cunoºtin!ele sale, a putut fi coordonatorul volumelor: Braºovul ºiindependen!a de stat a României (1977), Iacob Mureºianu, Coruri (1971) ºi autor al cãr!ii IacobMureºianu, Opere, vol. I (1986). Studiile lui ca istoric, economist sau muzicolog au apãrut în reviste de specialitate: men!ionezdoar câteva, pe care le ºtiu: „Crisia” (Oradea), „Buridava” (Râmnicu Vâlcea), „Cumidava” (Braºov),„Magazin Istoric” (Bucureºti), „Marma!ia” (Baia Mare), „Muzeul Na!ional” (Bucureºti), „Studii ºicomunicãri” (Câmpulung), „Valachica” (Târgoviºte), „Ziridava” (Arad) ºi desigur ºi în multe altepublica!ii pe care nu le-am putut afla. Studii muzicale – mã gândesc tot la cele pe care le ºtiu – a publicat în ziarele „Drum Nou”,„Brassoi Lapok” ºi revista „Astra” din Braºov, precum ºi în revistele „Steaua” ºi „Tribuna” din Cluj.ªi din aceastã categorie sunt sigurã cã vor mai fi fost ºi altele. A avut ºi multe lucrãri în colaborare cu colegii sãi de la Muzeul Jude!ean ºi numeroºii sãiprieteni, cu diverse subiecte interesante, care au fost sau nu publicate. Voi cita doar câteva, caexemplificare: Istoria Dobrogei, Prima medalie româneascã cu caracter militar, Braºovul ºiprietenia Româno-Cehã, Considera!ii asupra localizãrii Posadei. Am gãsit, în dosarele pe care le-a lãsat în Arhiva Mureºenilor, manuscrise care nu ºtiu dacã auvãzut sau nu lumina tiparului, aºa cã le voi numi, poate cã sunt interesante pentru publicistica sa (decare mã ocup în acest articol): Portretul lui Avram Iancu, Ion Ionescu de la Brad, Mãrturiidocumentare despre Andrei Mureºanu, Istoricul Conservatorului „Astra”, Contribu!ii la istoriaDragosizilor. A fost preocupat constant de istoria imnului lui Andrei Mureºanu, „Deºteaptã-te, Române”,sus!inând, ca ºi bunicul sãu (compozitorul Iacob Mureºianu) ºi tatãl sãu (Dr. Joe Gherman) cã nu doar versurile apar!in poetului, ci ºi adaptarea melodiei, dupã un vechi cântec bisericesc, „Din sânulMaicii mele”, a cãrui melodie i s-a pãrut potrivitã pentru versurile sale.În sus!inerea afirma!iei aduce argumente serioase, atât din cele ale contemporanilor poetului, cât ºi ale urmaºilor sãi ºi în special !inând seama de faptul cã Andrei Mureºanu nu a fost doar un poet, unliterat ºi un jurnalist, ci ºi un muzicolog ºi un muzician cu studii în aceastã artã (avea o minunatã vocede tenor), care sigur ºi-a adaptat melodia aºa cum a socotit-o potrivitã versurilor sale, scriind-o înnota!ia modernã, melodia amintitã fiind doar cu nota!ie psalticã în scrierile bisericeºti. În plus, i-a datºi ritmul necesar, atât de diferit de tãrãgãnarea ritmului bisericesc. 
203

"ara Bârsei



Mircea Gherman sus!ine toate acestea cu argumente, aºa cum am spus mai sus, în pofidadiferitelor teorii ciudate, cu prea pu!inã justificare, prin care melodia este atribuitã altora (din ceinumi!i, niciunul nu ºi-a revendicat aceastã melodie în epocã), aºa cum, din pãcate, se afirmã ºi astãzi,complet nedrept ºi neºtiin!ific. Sper ca pe viitor sã se !inã seama de documentarea fãcutã de înaintaºiiºi urmaºii Mureºenilor, cei mai îndreptã!i!i sã cunoascã totul în legãturã cu originea imnului luiAndrei Mureºanu în întregul sãu: text ºi melodie. În 1988 se împlineau 150 de ani de la apari!ia „Gazetei Transilvaniei” ºi Mircea Gherman, atâtca istoric ºi muzeograf, cât ºi ca publicist, s-a implicat trup ºi suflet în organizarea acestei aniversãri,pregãtind un program de amploare în cinstea înaintaºilor sãi ºi a institu!iei pe care o conducea, cãciMureºenii (la început, cu Bari!iu) ºi casa lor au condus ºi adãpostit acest prim ziar românesc dinTransilvania.Numai cã lui Mircea Gherman munca în vederea acestei comemorãri i-a fost din nouobstruc!ionatã. Cu trei sãptãmâni înaintea sesiunii, el a fost înlãturat ºi toatã ac!iunea a fost preluatãde cãtre Sec!ia de propagandã, prin ziarul comunist local „Drum Nou”. Spune Mircea Gherman în articolul publicat în „Cotidianul” din 26 august 1991: „N-am maiputut influen!a cu nimic lucrãrile, care au fost dirijate spre altã finalizare, presa noastrã de astãzi –factor activ la opera de creare a omului nou ... Singurul lucru ce mi-a mai rãmas de fãcut a fost caîmpreunã cu niºte colegi corec!i ºi revolta!i de ce au vãzut, cu aceºtia am început ºi am scris urgent oistorie în care am adus în prim-planul istoriografiei româneºti o serie de date mai pu!in cunoscutesau chiar necunoscute. Acest volum se aflã, cu acord de principiu, la tipografia Academiei Române,dar fapt regretabil n-a apãrut pânã azi, deºi se aflã într-o fazã finalã de redactare. Manuscrisul estegata predat, revãzut, adãugit ºi corectat, aºa cum s-a cerut”.Acest valoros volum, intitulat Gazeta Transilvaniei. 150 de ani de la apari!ie, a fost publicatpeste ani, în 1997 – când Mircea Gherman se stinsese de mult –, datoritã Consiliului Jude!ean Braºovºi colegilor ºi prietenilor sãi de la Casa Mureºenilor ºi de la Muzeul de Istorie. Mircea Gherman (numele lui în chenar negru) este reprezentat de la cele scrise în Precuvântareºi pânã la articolele din cuprinsul volumului, aºa cum meritã pe deplin. Activitatea acestui istoric ºi om de culturã, demn de familia Mureºenilor din care a fãcut parte,reprezentând-o cu cinste în vremuri atât de vitrege, s-a desfãºurat pe foarte multe planuri. În articolul de fa!ã m-am mãrginit sã oglindesc, în mare, doar partea publicisticã, importantã ºivaloroasã ºi ea, pentru acest numãr al revistei „"ara Bârsei”, cãci publicistica secolelor al XIX-lea ºial XX-lea reprezintã tema de aceastã datã a revistei. Cu mul!i ani în urmã, a apãrut o carte a unei autoare americane, intitulatã Sã ucizi o pasãrecântãtoare (Harper Lee, To Kill a Mockingbird), unde bunãtatea, cinstea ºi noble!ea sufleteascãînving relele ce le înconjoarã. O asemenea pasãre cântãtoare a fost Mircea Gherman, cel care, prin inteligen!a, cultura ºisensibilitatea lui, a putut !ine piept vremurilor odiosului comunism în care i-a fost sortit sã trãiascã ºicu care a trebuit sã lupte din rãsputeri, învingând (numai el a ºtiut cum) riscuri ºi pericole, suferindumilin!e ºi nedreptã!i, ca sã rãmânã totuºi pânã în cele din urmã un neînvins, respectându-ºi idealurile ºi ideile. Primul numãr al seriei noi din „"ara Bârsei” a reprezentat pentru Mircea Gherman „cântecul delebãdã”, cãci, aºa cum am spus ºi mai înainte, a depus tot efortul, cunoscându-ºi apropiatul sfârºit, casã nu plece de pe aceastã lume pânã nu a !inut în mânã noua revistã. Iatã de ce eu cred cã, acum ºi aici,Mircea Gherman ºi tot ceea ce am putut strânge despre publicistica sa sunt la locul cel mai potrivit, pecare sigur ºi l-a dorit.
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Mircea Gherman et la revue « !ara Bârsei »RésuméPuisque cette année la revue « Åara Bârsei » a pour thème Les publications culturelles centraleset provinciales aux 19e et 20e siècles dans notre pays, nous allons présenter l’activité de MirceaGherman dans ce domaine.Nous pensons qu’il a été préoccupé constamment du dit domaine, à cause de ses ancêtres –maternels et paternels – qui ont toujours été prêts à défendre les droits de leur peuple, par pleine voixaussi bien que par écrit.Mircea Gherman a publié, pendant sa vie, un nombre impressionnant d’œuvres, mais il y en aencore bien d’autres en manuscrits, qui prouvent sa valeur intellectuelle et sa culture encyclopédique, comme historien, muséographe, juriste, musicien, économiste ou chercheur scientifique. Dans les riches Archives du Musée « Casa Mureæenilor », ses uvres existent seulement en partie,les autres étant répandues dans les journaux et les publications du temps. Il y aura peut-être quelqu’un – dans le futur proche – qui soit intéressé au travail de Mircea  Gherman et réunira ses écrits dans unbon nombre de volumes. Ça sera utile pour notre culture. Nous allons nous résumer maintenant àdonner les titres que nous avons pu trouver ou que nous connaissons de lui-même. Comme historien, il a étudié et écrit sur la Révolution de 1848 de chez nous, sur la vastecorrespondance de la famille Mureæianu, sur des problèmes archéologiques de notre pays et autres.Pour ce qui est de la musique – une préoccupation de marque pour lui –, il jouait du violoncellecomme amateur. Il a écrit beaucoup en matière parce qu’il a étudié la musique de ses ancêtres et cellede son temps. Il a publié des articles sur les manifestations musicales de Braæov, commentaires surdes livres de spécialité et des analyses pertinentes aussi sur le jazz (il s’y connaissait depuis sajeunesse). Il s’est impliqué, corps et âme, dans la vie culturelle de la cité. Comme muséographe, ilorganisait périodiquement des concerts, des présentations des livres ou des publications culturelles, il a tenu des conférences pour l’éducation des jeunes (élèves ou étudiants).Reconnu et admiré pour ses connaissances et sa culture, il a été toute sa vie opprimé par lesautorités communistes qui s’étaient emparées du pouvoir, mais qui quand même utilisaient sacapacité intellectuelle en leur faveur. Il a pourtant pu publier – car, à l’époque, il était nécessaired’obtenir l’accord du pouvoir – Iacob Mureæianu/Chœurs (1971), La cité de Braæov etl’indépendance de l’État roumain (1977), Iacob Mureæianu – Œuvres (1986). Comme publiciste, il a signé: Le portrait d’Avram Iancu, Ion Ionescu de la Brad, Témoignagesdocumentaires sur Andrei Mureæianu, Contribution à l’histoire des Dragosides.Il y a aussi un grand nombre d’ouvrages réalisé en collaboration avec des amis ou collègues,comme: L’Histoire de Dobroudja, La première médaille militaire, Braæov et l’amitié roumaine-tchècoslovaque, Considération sur le lieu de Posada et encore tant d’autres. Mircea Gherman a activé sur des plans multiples, mais nous nous sommes limité à le décrireseulement comme écrivain, car ç’était le thème que nous avons précisé au commencement.En dépit de sa santé précaire, il a réussi à éditer le premier numéro de la revue « Åara Bârsei »,son dernier bonheur avant de quitter ce monde. Par la parution régulière (annuelle) de la revue duMusée « Casa Mureæenilor » du violoncelle, l’un des plus chers rêves de Mircea Gherman s’estaccompli.
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