
 

 

Cartea de după spectacol. Temperamentul ecumenic: 
secole de istorie și acorduri muzicale 
21 Septembrie 2013 12:07  

Ateneul Român – 20 septembrie, ora 19:00. Final de concert, agitație în holul de la intrare, 
camere de luat vederi, cărți și multe suflete emoționate. Lansarea cărții "Le Temperament 
Ecumenique" a lui Filip-Lucian Iorga. Invitați: dirijorul catalan Jordi Savall, istoricii Zoe Petre și 
Neagu Djuvara și, desigur, autorul. 

"Le tempérament œcuménique" (convorbiri cu Jean Delumeau, Neagu Djuvara, Jacques Le Goff, 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Eric Mension-Rigau și Jordi Savall) este o carte în care cinci istorici 
și un muzician pasionat de istorie ne împărtășesc gândurile lor despre ecumenism, despre 
rădăcini și memorie, despre identitatea și evoluția Europei, despre moarte și destin, despre 
importanța educației, locul religiei în lumea contemporană, sensul istoriei, obiectivitate și 
empatie, despre temeri și bucuria de a trăi, despre democrație și extremisme, despre evoluțiile 
demografice și încălzirea globală. O carte care nu-și propune să ofere rețete, ci să îndemne la 
reflecție. 

Volumul este dedicat memoriei sopranei Montserrat Figueras (1942-2011), soția lui Jordi Savall 
și amintirii istoricului francez Pierre Chaunu (1923-2009) și a apărut în Franța, la Editions 
Baudelaire, cu sprijinul Fundației Culturale Erbiceanu. 



"Nu am cuvinte să îl laud pe Filip Iorga" 

Prima care ia cuvântul este Zoe Petre: "Cartea se cheamă 'Temperamentul Ecumenic', dar în 
acest temperament se adună firi foarte diferite și a fost talentul colegului nostru acela de a aduce 
la un numitor comun superior toate aceste minți strălucite. Îi mulțumesc pentru prilejul de a vorbi 
despre o carte care m-a bucurat și care îmi dă foarte multe speranțe."  

Ea admite că a lecturat cu plăcere cartea tânărului istoric, carte care aduce împreună nume mari 
ale istoriografiei internaționale, și invită și publicul să îi urmeze exemplul "cu toată atenția pe care 
o merită" o astfel de creație. 

Nevoia de "a face muzică împreună" 

Filip Iorga ia microfonul, dorind să mulțumească, emoționat, tuturor celor prezenți. Ce a urmărit 
prin scrierea acestei cărți? Să învețe, să distrugă bariere etnice și, mai ales, religioase, să educe 
la rândul său.  

"Temperamentul este felul în care viața reacționează la stimulii externi. Ecumenismul nu este 
numai o mișcare religioasă care tinde să reunească, să reîmprietenească diversele confesiuni 
creștine. Ecumenismul vine de la un cuvânt grecesc, care se leagă de universalitate. De aici a 
plecat și ideea acestei cărți. De la câteva curiozități ale mele, uneori naive, curiozități legate de 
Europa de azi, de felul în care ne protejăm propria identitate, fără să rănim alte identități, de felul 
în care redescoperim patrimonii istorice pierdute pentru alte epoci, le redescoperim, poate le și 
reinventăm, de felul în care reușim să trăim viețile într-un mod echilibrat, rotund, într-un mod 
ecumenic, dincolo de credința pe care o avem fiecare." 

Cele șase "personaje" ale cărții sale sunt mai mult decât istorici sau muzicieni de renume, sunt 
niște modele. "(...)modelele sunt acele persoane pentru care nu e o contrafacere să le imiți", 
crede Filip Iorga. Nu el i-a ales, ci ei l-au ales, oarecum, pe el. Povestea lor, experiențele de 
viață, noianul de cunoștințe și pasiunile acestora s-au pliat perfect pe ideea de temperament 
ecumenic a scriitorului român. Faptul că au acceptat să i se destăinuie îl umple pe tânărul istoric 
de recunoștință.  

   

Neagu Djuvara - "un exemplu tipic de ecumenism" 

"Nu știu să vorbesc așezat", acestea sunt primele cuvinte ale marelui Neagu Djuvara. Respectul 
față de munca unui coleg, față de publicul care îi urmărește fiecare mișcare cu emoție depășește 
limitările fizice. Alege să își împărtășească opiniile în limba franceză - nostalgica limbă a 
copilăriei sale într-o Românie cunoscută ca "cea mai francofonă țară din Europa" la acea vreme.  



"Ceea ce îmi evocă cartea lui Filip Iorga este amintirea unui mare om, pe care l-am cunoscut și 
pe care l-am iubit și anume Prințul Vladimir Ghica. Am avut plăcerea de a-l cunoaște. Acesta s-a 
născut ortodox și a devenit catolic la vârsta maturității. (...) Un om de o inteligență superioară, el 
a devenit episcop. (...) Viața lui a fost cu adevărat edificatoare."  

Beatificat după moarte, îndreptățit să oficieze căsătorii în ambele rituri în timpul vieții, Vladimir 
Ghica a luptat întotdeauna pentru unificarea bisericilor. El este cel care l-a ajutat pe Neagu 
Djuvara să se căsătorească la vârsta de douăzeci de ani, deși el era catolic, iar logodnica sa 
ortodoxă. Văr al mamei lui Djuvara, acesta îl identifică pe Prințul Ghica cu spiritul ecumenic.  

Neagu Djuvara a adus şi un exemplu personal al termenului ecumenic: "Este vorba despre nunta 
fiicei mele, care a avut loc în Africa, la Niamey, în Republica Niger. (...) S-a întâmplat ca fata mea 
să se căsătorească cu un american protestant și ca cei doi să aibă ca martori o evreică 
americancă și un negru musulman. Acesta este, într-adevăr ecumenismul." Ce poate fi mai 
simplu de atât? 

"Fără sens, nu există amintiri și fără amintiri, nu există spirit" 

"Încearcă și reușește să construiască punți, poduri între culturi, între temperamente foarte 
diferite." Astfel îl caracterizează rezumativ Filip Iorga pe maestrul Jordi Savall. Modest, aproape 
de public și din postura de muzician, de pe scenă, dar și din cea de istoric, de pe scaunul din 
standul Editurii Humanitas, Jordi Savall este vădit emoționat de importanța momentului.  

De ce Jordi Savall? Pentru că muzica lui unește oameni, unește etnii diferite, unește religii 
diferite. Pentru că orchestrele lui plurietnice, muzica lui inspirată din diferite culturi și tradiții, toate 
acestea demonstrează cu prisosință ideea termenului ecumenic.  

"Pentru mine este o mare plăcere să am acest privilegiu de a reuni, ca și în această seară, 
muzicieni din diferite culturi, să pot să ofer fragmente de istorie prin muzică", spune maestrul.  

Filip-Lucian Iorga amintește că o nouă înregistrare a muzicianului catalan, dedicată culturii 
balcanice, include melodii tradiționale românești, Jordi Savall fiind, se ştie, cel care a 
redescoperit muzica lui Dimitrie Cantemir.  

"Muzica lui Cantemir are ceva special pentru că este una dintre puținele cu accente orientale 
care există într-un manuscris pe care l-a scris el însuși. Muzicile otomane erau întotdeauna 
interpretate din memorie, nu existau partituri. Și grație lui Cantemir, am aflat ce se cânta în acea 
epocă", arată Jordi Savall că legăturile lui cu țara noastră sunt puternice și de durată.  

"Muzica aproape că ne permite să obținem un anume ecumenism perfect" 

"De-a lungul timpului, una dintre cele mai mari cauze ale războaielor a fost religia. Din nefericire, 
un lucru atat de bun cum e să crezi într-un Dumnezeu, într-o altă viață generează întotdeauna 
conflicte pentru simplul fapt că fiecare dintre aceste credințe consideră că deține adevărul 
absolut. Nu există adevărul absolut. Este un lucru pe care îl învățăm prin muzică și în viață. Sunt 
multe metode de a afla adevărul și multe variațiuni ale acestei dualități. Cred că muzica aproape 
că ne permite să obținem un anume ecumenism perfect", crede istoricul - muzician. 
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