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Printre scriitorii de limbã românã din
Þara Sfântã se numãrã ºi câþiva medici,
iar numãrul lor e destul de mare. Se pare
cã zilnica frecventare a dramei umane
ascute sensibilitatea oamenilor în halate
albe. Nume de scriitori evreo-români ca
Gabriel Ben Meron, Francisca Stoleru,
Madeleine Davidsohn, Eruhim Roisman,
Zisu Lebel, Iulius Iancu, Idy Ilian, Morel
Abramovici, Alexandru Marton, Dorel
ªora, Adam Simantov, S. Iacobson, Be-
nedict ºi Vlad Solomon au început sã
circule ºi la noi, mai ales în anii din urmã.
În Israel, aceºti scriitori originari din
România au continuat sã scrie ºi sã viseze
în româneºte, legaþi prin fire adânci de
cultura þãrii de baºtinã. Numele lor poate
fi întânit nu numai pe reþete, ci ºi în revis-
te ºi publicaþii de limbã românã, ca autori
de poeme, memorii, prozã ºi aforisme.

Una din cele mai distinse prezenþe ale
scrisului de limbã românã din Israel este
cea a doctorului Iancu Feldstein, nãscut
la 7 decembrie 1916, la Galaþi. A absolvit
studiile Facultãþii de Medicinã de la Iaºi,
practicându-ºi profesia, în domeniul
obstreticii-ginecologiei, vreme de 48 de
ani. Medic ºi dascãl de excepþie, a publicat
în þarã numeroase lucrãri ºtiinþifice, fiind
autorul unor invenþii care au îmbogãþit
medicina româneascã.

A emigrat (a aliat, cum spun evreii)
împreunã cu familia în Israel,  în 1987,
rãmânând legat sufleteºte de þara de
origine, de cultura ei. Va publica în revis-
tele de limbã românã din Þara Sfântã,
dar ºi în reviste din þara de baºtinã. Cãrþile
sale Momente (Editura Minimum, Tel
Aviv, 1992) ºi Viaþa în echilibru (Editura
Persona, Bucureºti, 1997) sunt scrieri
memorialistice, conþinând confesiuni ale
unui umanist modern ce aduce un fier-
binte elogiu vieþii ºi semenilor întru raþi-
une. Volumul Destãinuiri, reflecþii (Edi-
tura Minimum, Tel Aviv, 1994) conþine
confesiuni ºi reflecþii ale unui moralist
obiºnuit sã cerceteze nu doar labirintul
propriei vieþi, dar ºi al realitãþii din jur.
Descrierea unor cazuri medicale, a vieþii
de spital, alterneazã cu penetrante eseuri
dedicate unor pictori sau muzicieni.

O pledoarie pateticã pentru adevãr ºi
frumos conþine ºi volumul Armonia vie-
þii (Haifa, 2001) – subtitlul cãrþii, Cuvân-
tul, medicul, muzica, filozofia, indicând
cei patru piloni ai profesiunii de credinþã
a unui spirit ce-ºi exprimã gândurile într-
o limbã româneascã de o mare frumuseþe.
O altã apariþie  semnatã de acest medic-
scriitor, erudit, cu o vastã culturã uma-
nistã se numeºte Un cocktail spiritual
benefic vieþii (Editura Minimum, Tel
Aviv, 2004) ºi conþine pagini ale unui
emoþionat jurnal intim, ca ºi eseuri ºi
meditaþii asupra cãrþilor, muzicii, picturii
ºi filozofiei.  Spre deosebire de confratele
sãu Idy Ilian, ce constatã cã literatura n-
a reuºit sã împiedice rãzboaiele ºi sã
aducã armonia între oameni, Iancu Feld-
stein crede cã zilnica frecventare a arte-
lor e în mãsurã sã rafineze spiritul ºi sã-
i acorde o dimensiune mai umanã. Într-
o perioadã în care se citeºte din ce în ce
mai puþin, doctorul Iancu Feldstein vede

în lecturã unul din secretele longevitãþii
alãturi de exerciþiul fizic ºi de existenþa
genei respective, ereditarã. Prin culturã,
educaþie, voinþã ºi rezistenþã pot fi com-
bãtute drogul, viciul, stresul - carac-
teristici ale unei lumi “atât de bântuitã
de rãu, brutalitate, vulgaritate, nerecu-
noºtinþã“. Cartea medicului este ea
însãºi un cocteil, cuprinzând o multitu-
dine de aspecte ale precupãrilor de viaþã
aparþinând unui spirit avid de cunoaº-
tere. Autorul evocã, în aceste pagini,
întâmplãri din domeniul profesiei, no-
teazã meditaþii asupra specificului ei.
Volumul conþine fragmente ale unui
jurnal intim ce reþine principalele etape
ale formãrii sale ca om ºi ca medic.
Autorul îºi retrãieºte cu emoþie clipele
plecãrii la Facultatea de Medicinã de la
Iaºi, pe fundalul unei istorii tragice,
marcatã de începutul celui de-al doilea
rãzboi mondial. Pierderea mamei sale în
cutremurul din noiembrie 1940 ºi între-
ruperea studiilor vor constitui pentru
tânãr momente de cumpãnã existenþialã
ce-l vor marca în profunzime. Pe acest
fond va intra ca “intern”la secþia
chirurgicalã a Spitalului Israelit din
Galaþi, locul în care îºi va descoperi cu
adevãrat vocaþia pentru medicinã ºi
pasiunea cu care-ºi va exercita aceastã
nobilã profesiune. Filele de jurnal ale
doctorului Iancu Feldstein reþin “tristeþi
ºi bucurii, înfrângeri ºi victorii, cobo-
râºuri ºi suiºuri” ale unui destin sinuos,
de-a lungul cãruia autorul nu va abdica
niciodatã de la idealurile sale. Medicul
crede cu tãrie în frumuseþea ºi miracolul
vieþii, vãzând în artã (muzicã, picturã,
literaturã, filozofie) remedii împotriva
stresului, a bolilor epocii moderne.  El
dedicã scurte, penetrante eseuri unor
muzicieni (Schumann, Paganini, Liszt,
E. Grieg etc), pictori (Coubet, Degas,
Soutine, Pallady, Modigliani etc.), medi-
teazã asupra psihanalizei ºi moºtenirii
lãsate de Sigmund Freud. Dar ne reþin
atenþia ºi comentariile sale informate,
sintetice, asupra teme ºtiinþtifice precum
drogurile, genele ºi implicaþiile morale
ale clonãrii.

 Muzica este una din artele care-l pa-
sioneazã cu predilecþie. Chiar ºi atunci
când mediteazã asupra artei poetice
emeinesciene, medicul reþine înclinaþia
poetului pentru folosirea metaforei
muzicale, pentru artificiile fonice. Prin
numeroase aspecte ale cãrþilor sale, dr.
Iancu Feldstein se dovedeºte un scriitor
autentic, un rafinat degustãtor al artelor
ºi un comentator avizat, la curent cu ce-
le mai noi descoperiri  din diverse dome-
nii. Nu în ultimul rând, trebuie subliniatã
devoþiunea cu care medicul-scriitor pro-
pagã în Israel valori ale culturii româ-
neºti, onestitatea ºi spiritul obiectiv cu
care rememoreazã epoci dramatice ale
istoriei noastre.

Prin toate aspectele operei sale, doc-
torul Iancu Feldstein se dovedeºte un
veritabil umanist al epocii moderne, care
crede în posibilitatea forjãrii unui exem-
plar armonios, fidel naturii sale de esenþã
divinã.
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Astfel, viitorul profesor ºi compozitor
s-a format favorabil, dobândind cunoaºterea
aprofundatã ºi plasticã a materiei muzicale,
în stilul armonic ºi în stilul contrapunctic,
cãrora le-a gãsit aplicaþie în propriile com-
poziþii. Totodatã, a fãcut multe exerciþii
demonstrative, de aplicaþie muzicalã a ceea
ce învãþa, cântând în corul elevilor de la
Colegiul Gojdu, sau în corul mixt, cu
orchestrã, al Catedralei “Sfântul Nicolae”
din Oradea, condus de Francisc HUBIC.
Ca elev septiman ºi octavan, a condus el
însuºi corul bãrbãtesc de patru voci al
colegilor gojdiºti, apoi corul elevilor din
internat, cu care a învãþat colinzi, piese de
George Dima, Kiriac, Fr. Hubic ºi corul
robilor din opera Nabucco de Verdi.

OPERA MUZICALÃ. Deosebit de în-
tinsã, opera compozitorului Mihai Pop
Bruchenthal, bibliografiatã deocamdatã nu-
mai parþial, urmeazã douã paradigme funda-
mentale: compoziþii de sorginte ºi inspiraþie
popularã, respectiv compoziþii de facturã
clasicã. În total am gãsit pânã acum date
despre 164 de compoziþii de facturã clasicã
ºi 1340 de piese de stilisticã popularã. Toate
formeazã o mare operã muzicalã, aproape
deloc cunoscutã, puþin tipãritã, în cea mai
mare parte rãmasã sub formã de partituri
manuscrise, care nici nu se gãsesc într-un
singur loc, ci sunt periculos de risipite ºi,
deci, expuse factorilor de risc ºi distrugere.
Credem cã se impune ºi în cazul Bruchen-
thal începerea unei munci de recuperare a
acestui patrimoniu inestimabil ºi de conser-
vare a lui într-un fond public, pentru folo-
sinþa educaþionalã a celor ce vin. Patrimoniul
muzical Bruchenthal, cât ni s-a dezvãluit
pânã acum, cuprinde imnuri corale (11 tit-
luri), cântece patriotice (7), poeme corale
(10), preludii (10), madrigale ºi cantate
corale (58), lieduri ºi romanþe (9), cântece
pentru copii (18), muzicã instrumentalã
(18), muzicã de camerã (7), muzicã sim-
fonicã (10), creaþii coralo-simfonice (3),
muzicã scenicã (4). Pentru a ne apropia de
spiritul ºi mesajul unei opere muzicale atât
de surprinzãtoare, prin mãrimea ºi fineþea
ei stilisticã, ineditã, vom aduce în continuare
câteva exemple:

Sonata nr. 1 pentru vioarã ºi pian
(1973) ºi încã cinci alte sonate, care folo-
sesc folclorul bihorean, preluat în stil rap-
sodic. Sonata nr. 4, numitã bihoreanã.
Balada ceasului, pentru vioarã ºi pian
(1974). Formatã din opt secþiuni, cu carac-
ter de lied, care imitã armonic sunetele de
orologii din turnuri, prin acordarea deo-
sebitã a viorii. Tema l-a preocupat ºi a reluat-
o, amplificatã ca ºi concert pentru vioarã
solo ºi cvartet de coarde. Priveliºti biho-
rene. Fantezie simfonicã, prin preluare de
material de pe melodii vechi din Bihor
(colecþia Bartok din 1910 ºi colecþia
proprie). Lucrarea ilustreazã sonor un
scenariu estival, în pãdure, unde o fatã
diafanã, ca o zânã, se scaldã în apa
primordialã, iar un tânãr romantic o priveºte
dintre frunze de arin, pânã o gãseºte.
Simfonia rusticã, în re major, cursivã ºi
contrastantã, cu sonoritãþi ample ºi bine
fundamentate. Bucuria amintirilor, opus
252, suitã de balet pentru orchestrã sim-
fonicã, pornind în scenariu de la afirmaþia
“Da, amintirile. Unicul scenariu din
care nu putem sã fim alungaþi!”, a poe-
tului german Jean Paul Richter (1762-
1826). Am insistat  cu exemple din creaþia

simfonicã, deoarece  am dorit o completare
de imagine, faþã de pãrerea reductivã, ce
s-a încetãþenit, cã Mihai Pop Bruchenthal
ar fi fost mai mult un autor de piese corale.
Voi încheia exemplele cu creaþiile coral-
simfonice, care sunt cele mai mari ºi sur-
prinzãtoare. Primul a fost poemul coral-
simfonic “Inochentie Micu Klein”, com-
pus în anul 1943, cu care autorul a luat
parte la un concurs de compoziþie, lansat
la Blaj. Juriul de atunci, condus de cãtre
George ENESCU, i-a acordat premiul al
treilea, însoþit de o mare sumã de bani, daþi
ca încurajare de cãtre Episcopia greco-
catolicã de la Blaj. A urmat “Nunta în
Bihor”, operã într-un act, ce redã puternic
ºi autentic mersul ceremonialului de nuntã
de la Hotar, Subpiatrã ºi Þeþchea, transpus
artistic. A mai urmat “Vicleimul”, operã
în douã acte  ºi un tablou, apoi “Oratoriu
de Crãciun” ºi “Feleaga”, operetã popu-
larã într-un act (1967). Exemplele ar putea
continua, pentru a avea cunoaºterea exactã
a unui patrimoniu, ce este periclitat ºi trebuie
recuperat.

LUCRÃRI DE MUZICOLOGIE. Pro-
fesorul a fost un studios neobosit ºi neîn-
cetat, care a dorit sã fie bine informat în
domeniu ºi a redactat numeroase articole,
studii ºi câteva cãrþi de specialitate, care
au rãmas în manuscris: Tratat de teoria
instrumentelor simfonice, în trei volume,
despre instrumentele de suflat din lemn, cele
din metal, instrumentele cu coarde ºi cele
de percuþie. A scris un Tratat de teoria
formelor muzicale, de uz academic, care
a fost achiziþionat de cãtre Uniunea Com-
pozitorilor din România.

ACTIVITATEA CULTURALÃ PU-
BLICÃ. S-a desfãºurat cu asiduitate pe tot
parcursul vieþii active a profesorului de la
Beiuº, ºi în mod exclusiv în domeniul mu-
zical. Mihai Pop Bruchenthal a devenit astfel
cel mai productiv arhitect ºi dirijor de for-
maþiuni muzicale, corale, sau instrumentale,
din vestul românesc. Din anul 1935 ºi pânã
în 1972 a dirijat Corul Lyra, înfiinþat încã
din anul 1903. A format ºi a condus Corul
sindicatelor din Beiuº (1945), Corul
Cooperativei Muncitorul (1957), Corul
Învãþãmânt (1961), Corul URCC Beiuº
(1955), Corul ªcolii profesionale (1954-64),
Orchestra semisimfonicã a Beiuºului
(1958), pe lângã formaþiunile  ºcolare, deja
menþionate. Tuturora le-a asigurat un reper-
toriu bine echilibrat,  românesc ºi universal,
cu piese valoroase, patriotice, populare, cul-
te. Cu ele a dat peste trei sute de concerte
publice ºi reprezentaþii în concursuri, luând
o sumedenie de premii ºi distincþii, între
care Ordinul Meritul Cultural în anul 1969.
A þinut peste douã sute  de conferinþe pu-
blice, de educaþie muzicalã, în faþa beiuºe-
nilor ºi a altora.

Suntem întemeiaþi sã afirmãm, cã
profesorul Mihai Pop Bruchenthal, prin ope-
ra ºi activitatea sa, prin devotamentul faþã
de profesie ºi naþiune, a personificat magis-
tral modelul de  intelectual astrist, cã a fost
un risipitor de sens superior cu sine, cu
viaþa lui, pentru a fi generos în folosul nea-
mului sãu, a comunitãþii, a elevilor.

Încheiem, spunând cã este necesar sã
se înceapã fãrã întârziere procesul de cãu-
tare ºi recuperare a acestui tezaur muzical,
de formare unitarã a unui Fond Bruchenthal,
acum risipit, de adunare a lui într-un singur
loc ºi de cercetare a lui.

Centenar Mihai Pop
Bruchental
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