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ABSTRACT: Memories, but mostly letters received or sent by the
great personalities of the past, uncover, not infrequently, new
details about events or forgotten characters. This is the case of
the letter sent to Patriarch Miron Cristea Elie (1868–1939), in
December 1929, four years after his investiture, by a Romanian
student at École des Ponts Paris Tech (the Paris School of Bridges
and Roads), Gabriel Dumitriu (born June 24, 1902). Motivation:
the poor physical conditions where the young native of Iasi lived,
although shortly before, he had become the inventor of a new
musical instrument – the “Electromagnetic violin”.
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Implicarea Bisericii în viaţa socială şi, mai ales, sprijinul acordat unor
categorii defavorizate sau considerate importante în desăvârşirea naţională sau culturală a reprezentat o constantă în istoria României2. Roluri
decisive le-au jucat, după cum era şi firesc, capii bisericeşti. Un exemplu
în acest sens reprezentându-l primul patriarh al românilor, Elie Miron
Cristea3. „Printre personalităţile de seamă ridicate din părţile noastre, Elie
1
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Conf. univ. dr., Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie a Universității
„Spiru Haret”, București, membru sociat al Diviziei de istoria Științei a CRIFST al Academiei Române.
Pentru perioada interbelică – arealul temporal la care facem, de altfel, referire în această
prezentare –, recomandăm şi lucrarea aparţinând lui Mirel Banică, Biserica Ortodoxă
Română, stat şi societate în anii ‘30, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
Născut la 18 iulie 1868, în oraşul Topliţa (jud. Harghita). După studiile gimnaziale la
Gimnaziul săsesc din Bistriţa (1879–1883), a urmat cursurile Liceului grăniceresc din
Năsăud (1883–1887), apoi pe cele ale Institutului teologic-pedagogic din Sibiu (1897–
1890) şi ale Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Budapesta (1891–1895),
unde a şi obţinut diploma de doctor cu o teză axată pe „Viaţa şi opera lui M. Eminescu”.
Principalele etape ale carierei de mirean: învăţător-director la Şcoala confesională
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Miron Cristea, care avea să ajungă primul patriarh al românilor, a fost
fără îndoială unul dintre cei mai înverşunaţi luptători pentru susţinerea şi
apărarea învăţământului românesc” (Dorel Marc4).
Miron Cristea a militat asiduu pentru emanciparea culturală a românilor transilvăneni, în special, dar nu numai, ci şi pentru emanciparea
culturală a tuturor românilor5. Încă de la ocuparea primelor funcţii ecleziastice, preocuparea pentru proteguirea şcolii6 şi a învăţăceilor7 s-a făcut
remarcată. „Ceremonia instalării întru episcop a lui Miron Cristea a avut

4

5
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românească din Orăştie (1890–1891); secretar (1895–1902), apoi asesor (1902–1909) la
Arhiepiscopia Sibiului. La începutul veacului al XX-lea (30 ianuarie 1900) a fost hirotonit diacon necăsătorit, apoi, arhidiacon (8 septembrie 1901); s-a călugărit la mănăstirea
Hodoş Bodrog (1902), sub numele Miron, ieromonah (13 aprilie 1903), devenind protosinghel (1 iunie 1908). De asemenea, s-a remarcat şi ca redactor al publicaţiei Telegraful
Român(1898–1900); preşedinte al „despărţământului” Sibiu al Astrei (1905). A ocupat,
de asemenea, funcţia de Preşedinte al Reuniunii Române de Muzică din Sibiu, ca şi
al altor instituţii culturale româneşti. În calitate de consilier a contribuit la ridicarea
catedralei mitropolitane, dar şi la înfiinţarea Băncii culturale Lumina din Sibiu. La 21
noiembrie/3 decembrie 1909 a fost ales episcop al Caransebeşului (înscăunat la 25 aprilie
/8 mai 1910). A participat la Marea Adunare Naţională de la Alba lulia din 1 Decembrie
1918, fiind şi membru al delegaţiei românilor transilvăneni. Din 1919 a devenit membru
de onoare al Academiei Române. La 18 decembrie 1919 a fost ales mitropolit primat
al României întregite. În şedinţa din 4 februarie 1925, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adoptat Actul de înfiinţare a Patriarhatului Ortodox Român, legiferat
de Parlament la 25 februarie 1925, prin Legea pentru ridicarea scaunului arhiepiscopal
şi mitropolitan al Ungrovlahiei, ca primat al României, la rangul de scaun Patriarhal. Pe
baza acestor hotărâri, mitropolitul Miron Cristea a devenit primul patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române. Ceremonia de investitură a avut loc la 1 noiembrie 1925. Pe plan
politic, a făcut parte din Regenţă (20 iulie 1927 – 8 iunie 1930) şi a fost prim-ministru al
României (10 februarie 1938 – 6 martie 1939). Una dintre primele biografii i-a aparţinut
profesorului R. Cândea şi a apărut la puţină vreme de înscăunarea ca Patriarh, „Patriarhul Miron Cristea”, în BORom, XLIII, 1925, 11, pp. 675–682.
„Elie Miron Cristea şi implicarea Bisericii în susţinerea şcolilor româneşti din timpul
dualismului austro-ungar”, în Almanahul Grai Românesc, Număr dedicat împlinirii a 10
ani de la înfiinţarea Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”,
2006, cap. 11.
Pentru portretul acestei importante figuri nu numai pentru Biserica românească,
recomandăm Ilie Şandru, Valentin Borda, Un nume peste istorie-patriarhul Elie Miron
Cristea, Târgu Mureş, 1998 sau mai recenta Constantin I. Stan, Patriarhul Miron Cristea: o viață, un destin, Colecția de studii și eseuri, Editura Paideia, Bucureşti, 2009.
Nicolae Cornean, „Patriarhul Miron, un ctitor al şcoalei româneşti”, în BORom, LVI,
1938, 11–12, pp. 674–677.
Teofil Ionescu, „Patriarhul Miron, povăţuitor şi ctitor al asociaţiilor creştine”, în
BORom, LVI, 1938, 11–12, pp. 700–702: „s-a implicat în activităţile societăţilor studenţilor de tineri şi de fete (...). De asemenea, a învăţat studenţii în «Biserici universitare» şi a
strâns misionarii la sfaturi în Congrese”.
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loc în 20 aprilie 1910, a treia zi de Paşti şi s-a desfăşurat la Sibiu, în noua
şi bizantina catedrală mitropolitană”8. La eveniment au participat preoţi
şi credincioşi din zona Bistriţei, a Turdei, Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului,
Braşov, Arad şi Banat9. Cuvântarea rostită de Miron Cristea la finalul ceremoniei a reprezentat o împletire între cultură, frământările naţionale şi
dorinţa de a fi un bun păstor, în spiritul tradiţiei: „Mama mea, o ţărancă
inteligentă şi înzestrată cu un adânc simţ firesc pentru creşterea copiilor,
a fost cea dintâi fiinţă care a sădit în sufletul meu fraged de copil – pe
lângă sentimentele de credinţă şi evlavie – ideea unui episcop şi îndeosebi
a unui vlădică românesc. Ea a fost fericită a vedea, a vorbi şi a găzdui în casa
părinţilor ei pe acela care încă multe veacuri va fi idealul unui arhipăstor
român, pe marele nostru Andrei. De atunci sufletul meu impresionabil
n-a scăpat de sub înrâurirea descrierilor acestei cu adevărat măreţe figuri
din trecutul nostru… Făgăduiesc însă, că – precum până acum, aşa şi de
aici înainte – credinţa şi legea strămoşească, limba şi cultura românească,
dragostea şi înaintarea patriei străbune, vor fi stelele conducătoare ale activităţii mele”10.
Câţiva ani mai târziu, neuitându-şi ocupaţia de altădată de ziarist,
Miron Cristea a participat, la 3 decembrie 1922, la Congresul ziariştilor,
subliniind, în luarea sa de cuvânt, ideea „datoriei ziaristului”, necesitatea
ca slujitorii scrisului să cunoască tradiţia şi să o propage, pentru educarea
tineretului şi a societăţii, în general11.
În cea dintâi cuvântare pe care a rostit-o, apoi, din postura de patriarh12, Miron Cristea nu a uitat să prezinte uneia dintre cele mai selecte
8

Ion Rusu Abrudean, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea, Înalt
Regent. Omul şi faptele, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1929, p. 176.
9 De la Arad au fost prezenţi episcopul Ioan Papp, arhimandritul Augustin Hamzea,
protosinghelul Roman Ciorogariu şi diaconul Constantin Lazăr; iar de la Caransebeş
arhimandritul Filaret Musta, protopopii Andrei Ghidiu, S. Olariu, I. Pepa, Traian Oprea,
însoţiţi de I.M.Roşu, Dr. C. Dobrin şi Dr. Valeriu Branişte. În cadrul Sf. Liturghii, mitropolitul Ioan Meţianu şi episcopul Ioan Papp. au săvârşit slujba hirotoniei.
10 Varianta integrală a acestei cuvântări în Foaia Diocezană, nr. 17 / 25 aprilie 1910, pp. 3–6.
11 I. Mihălcescu, „I.P.S. Mitropolit Primat la Congresul Ziariştilor”, în BORom, XLI, 1922–
1923, 3, pp. 223–225. După cum avea să noteze însuşi Miron Cristea, „în 3 decembrie am
sfinţit eu personal palatul Sindicatului Ziariştilor, din Bucureşti. Erau şi ziarişti francezi, olandezi şi elveţieni. Am vorbit şi eu. Desigur că era o notă originală în discursul
meu, care dădea ziariştilor români îndrumări pentru viitor” (Corespondenţă, Documente, Memorii. Elie Miron Cristea. Contribuţii istorice privind perioada 1918–1939,
Sibiu, 1987, p. 349).
12 Nu trebuie omis nici faptul că, tot acum, imediat după ungerea ca Patriarh, Miron Cristea
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audienţe ale vremurilor13, cele mai dragi proiecte legate fie de dezvoltarea
învăţământului religios la nivel universitar, fie de trimiterea studenţilor
români la studii în străinătate pentru a se perfecţiona.
Ideea importanţei deţinute de Biserică în păstrarea culturii şi a
neamului românesc, cu precădere şi prin susţinerea tinerei generaţii studioase, apare şi mai târziu, într-una dintre cele mai importante luări de
cuvânt ale Patriarhului Miron Cristea, de astă dată prilejuite de a 10-a
aniversare a Unirii tuturor românilor, festivitate care a avut loc la Alba
Iulia, la 20 mai 192914.
Iar Miron Cristea, cu predilecţie din postura de Patriarh al tuturor
românilor nu a uitat să ajute, de câte ori i s-a ivit ocazia, instituţiile de
învăţământ superior şi tineretul studios. Este cazul, de pildă, a unei destul
de consistente danii (în valoare de 100.000 lei) destinate Universităţii din
Cluj pentru cercetarea istorică15.
Într-o altă cuvântare, ţinută de astă dată chiar în faţa reprezentanţilor studenţilor, una dintr-un şir destul de impresionant de conferinţe
ţinute la Fundaţia Dalles între 24 ianuarie şi 8 aprilie 1933, sub patronajul
Consiliului Central Bisericesc, Miron Cristea a insistat asupra misiei atât
de importante ce îi revine tineretului studios şi, mai ales, dascălilor care
îl formează, pentru viitoarea propăşire a neamului16, în special, în acea
societate considerată de Patriarh ca fiind caracterizată de „lipsa aproape

13

14
15
16

s-a întors la Caransebeş, pentru a mulţumi clerului şi întregii populaţii de acolo pentru
perioada extrem de fericită petrecută în Banat. Cu acel prilej, Miron Cristea a făcut o
donaţie de 30.000 de coroane Episcopiei pe care a condus-o anterior, banii urmând a fi
împărţiţi între zidirea unei noi catedrale, ridicarea unui cămin destinat studenţilor din
Banat şi construcţia bisericii de la Mănăstirea „Izvorul Miron”, al cărei ctitor a fost.
După cum avea să noteze, Iuliu Scriban, a fost „mare mişcare de lume pe străzi. Se
vedeau chipuri străine, oameni veniţi de aiurea, aduşi de noutatea desfăşurărilor sărbătoreşti care aveau să se prefire pe dinaintea ochilor lor” (...). „La 10 jumătate, şirul
caretelor regale a plecat dela Mitropolie în felul următor: Mai întâi două plotoane de
cavalerie, apoi trăsura cu d. General Eraclie Nicoleanu, Prefectul poliţiei Capitalei, trăsura cu Patriarhul Miron şi d. Ministru al Cultelor Al. Lapedatu, trăsura cu Mitropoliţii
Pimen al Moldovei şi Nicolaie de peste munţi, altă trăsură cu Mitropolitul Nectarie al
Bucovinei şi Arhiepiscopul Gurie al Basarabiei. Alte două plutoane de soldaţi călări
închideau apoi şirul trăsurilor”.
Miron Cristea, „Cronica bisericească. Cuvântarea I.P.S. Patriarhului Regent al României
Miron, în Biserica Încoronării de la Alba Iulia la 20 mai 1929, la a 10-a aniversare a unirii
românilor”, în BORom, XLVII, 1929, 6, pp. 547–556.
Apud, arhim. Scriban, „Ştiri. Dania Patriarhului”, în BORom, XLVIII, 1930, 10, p. 1005.
Conferinţe reunite în volumul Biserica şi problemele sociale, Tipografia Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1933.
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totală de avânt şi ideal”17. „Tinerimea universitară, educatoarea de mâine a
neamului, apostolii idealurilor pe care trebuie să le îmbrăţişeze acest neam,
ne poate fi în această împrejurare de un îndoit folos. Ea sporeşte numărul
acelora, de care Biserica are nevoie, în lupta ei cu puterile întunericului
şi-i dă prilej să se desprindă ea însăşi şi să se fortifice în practica virtuţii.
Vom avea, astfel, mâine, dacă ne veţi asculta şi ne veţi urma, o pleiadă de
creştini buni şi de luptători vrednici, cu care să putem pune stavilă tuturor
încercărilor rele”18.
Şi tocmai de a putea beneficia, peste timp, de această „educată”
şi vajnică „pleiadă de creştini buni”, Miron Cristea, chiar şi înainte de
investitura în cea mai înaltă funcţie ierarhică bisericească română, a
susţinut, chiar şi material, cauza studenţească şi cu predilecţie, pe cea
a studenţilor români plecaţi la studii peste hotare (probabil, amintirile
perioadei proprii de studenţie la Budapesta au avut şi ele un rol în acest
comportament!).
Pe lângă cazul pe care dorim să îl analizăm astăzi, numele lui Miron
Cristea a apărut deseori legat şi de alte – în termeni moderni – „sponsorizări” de studii. De pildă, după cum îşi amintea Sebastian Stanca19,
din perioada în care Miron Cristea, doctor în Litere, intrase în Serviciul
Consistoriului din Sibiu, ca secretar consistorial, le purta de grijă la patru
absolvenţi de teologie (printre care şi viitorul dr. Stanca!) trimişi de el la
Budapesta pentru completare de studii. Le trimitea bani, dar şi ... poveţe,
pe care „noi le primeam cu bucurie”.
17 Idem, p. 14.
18 Idem, p. 29.
19 Sebastian Stanca, „O rară bunătate sufletească”, în BORom, LVI, 1938, 11–12, pp. 648–
650. Fostul protejat a încercat să se ridice la înălţimea proteguitorului de altădată.
Născut la 17 octombrie 1878, în Petroşani, în familia unui preot, Sebastian Stanca, după
ce a finalizat studiile (secundare la Gimnaziul evanghelic-luteran din Sebeş, 1890–1893
şi la Liceul ortodox „Andrei Şaguna” din Braşov, 1893–1898, cele superioare la Institutul
teologic din Sibiu, 1898–1901), odată venit sprijinul Patriarhului Miron Cristea, a urmat
Facultatea de Litere a Universităţii din Budapesta, între 1901–1905, susţinându-şi doctoratul în 1910. În acea perioadă, a devenit preşedintele Societăţii literare „Petru Maior”
din Budapesta, în 1902 numărându-se şi printre cei câţiva (12 la număr) studenţi români
care au pus bazele, tot în acel oraş, a revistei Luceafărul; la Budapesta, a lucrat ca redactor şi la Poporul Român (1901–1906 şi 1907) şi Lupta (1907), iar, odată reîntors la Sibiu,
la Telegraful Român (1906). Preot paroh în Vulcan (jud. Hunedoara, 1907–1911), apoi
în Sebeş (jud. Alba, 1911–1919), asesor referent şcolar în Consistoriul eparhial ortodox
român din Cluj (1919–1921), apoi la Episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului (din 1922
consilier la secţia bisericească), deţinând postul până în 1940.
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Unul dintre volumele apărute sub îngrijirea unei alte înalte feţe bisericeşti – Antonie Plămădeală – şi dedicate vieţii şi activităţii Patriarhului
Miron Cristea – Corespondenţă, Documente, Memorii. Elie Miron Cristea.
Contribuţii istorice privind perioada 1918–1939, Sibiu, 1987 – ascunde, printre
altele, şi încercarea unui alt student român aflat la studii în străinătate20 –
de astă dată, la Paris! –, de a primi sprijin, în special material, de la Patriarh.
Nimic aparte până acum, dar numele şi, mai ales, motivaţia posibilei preaînalte „subvenţii” poate prezenta un interes special.
Autorul misivei este Gabriel Dimitriu, originar din Iaşi21, la data
redactării scrisorii (decembrie 1929, la numai patru ani de la investitura lui
Miron Cristea), student la Paris, la Şcoala de poduri şi şosele. Găsindu-se
într-o precară stare materială s-a decis să îi ceară ajutorul Patriarhului
Miron Cristea.
Pentru a avea mai multă convingere în rezolvarea doleanţei, Dimitriu
a pomenit şi de calitatea sa de „inventator al viorii electromagnetice”,
brevet în jurul căruia se stârnise, după propria-i mărturisire, o întreagă
tevatură. Astfel, deşi îşi brevetase maşinăria la un birou special de invenţii,
C. C. Winther-Hausen, s-a trezit cu un... anume domn Makhonine, care nu
numai că îşi revendica, din toate puterile, proprietatea, dar, mai dădea şi un
concert cu o astfel de vioară, în prezenţa nimeni altuia decât a Preşedintelui
Republicii Franceze, Gaston Doumergue22. Violonista invitată să interpreteze cu noua vioară minune se numea Cecilia Hausen... În acele destul de
controversate stări de lucruri, românul şi-a angajat un avocat şi, după propriile mărturisiri, se pare că, chiar în momentele în care Dimitriu i se adresa
Patriarhului Miron Cristea, Makhonine începuse să cedeze.
Dar cine sunt toate aceste personaje?!
În primul rând, autorul scrisorii, pe atunci (1929), tânărul student
Gabriel Dimitriu, avea să devină una dintre cele mai importante figuri ale
20 Corespondenţă, Documente, Memorii. Elie Miron Cristea. Contribuţii istorice privind
perioada 1918–1939, Sibiu, 1987, p. 75, in extenso p. 179.
21 Pentru legăturile strânse dintre Miron Cristea şi urbea Iaşiului, recomandăm, diac.dr.
Ilie Gheorghiţă, „Legăturile I.P.S. Patriarh Dr. Miron Cristea cu Moldova şi îndeosebi
cu Iaşi-ul”, în Mitropolia Moldovei, XIII, 1938, 12, pp. 457–466.
22 Gaston Doumergue (1863–1937), preşedinte al Franţei (1924–1931), preşedinte al Consiliului de Miniştri (1913–1914, februarie-noiembrie 1934); preşedinte al Senatului
(1923–1924); Ministru al Coloniilor (1902–1905, 1914–1917); Ministrul Afacerilor Străine
(3–26 august 1914, 1913–1914); Ministru al Instrucţiunii Publice şi al Artelor (1908–1910);
Ministrul Comerţului şi Industriilor (1906–1908); Ministrul Muncii (martie-octombrie
1906).
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ingineriei româneşti. Născut la 24 iunie 1902, la Iaşi, Dimitriu a studiat
vioara la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi (1918–1921), cu profesorul Mihai Barbu şi teoria muzicii cu Constantin Baciu. După absolvirea
Şcolii de Subingineri de Lucrări Publice din Bucureşti (1926), s-a specializat la Şcoala de Poduri şi Şosele din Paris (1929–1932), obţinând diploma
de subinginer constructor. Printre cele mai importante poziţii ocupate de
Gabriel Dimitriu după deceniul cinci al veacului XX, s-au numărat: profesor
la Şcoala de Subingineri de Lucrări Publice din Bucureşti şi conferenţiar la
Facultatea de Construcţii a Politehnicii din Timişoara (1942–1952), consilier şi director tehnic adjunct la Institutul de Proiectări-Construcţii, filiala
Timişoara (1955–1957), expert la IPROMET-Bucureşti (1959–1964) etc.
Episodul relatat în scrisoarea adresată Patriarhului Miron Cristea
este unul cu totul real. Numele său apare alături de cel al „vioarei electromagnetice fără cutie de rezonanţă”23, invenţie înregistrată la Ministerul
de Comerţ şi Industrie din Paris la 16 decembrie 1929, orele 13 şi 2 minute,
obţinând brevetul nr. 686.683 din 15 aprilie 1930. Instrumentul a fost, apoi,
prezentat publicului francez, şi nu numai, la 22 martie 1930, de chiar autorul, violonistul ing. Gabriel Dimitriu, acompaniat de pianista Anny Piry.
Legătura dintre Dimitriu şi vioara electromagnetică apare stipulată
şi într-una dintre cele mai prestigioase publicaţii din domeniu – Electronic
Technology, Volume 8, Iliffe Pulisher, pe anul 1931: „Electromagnetic
Violin for Use with Loud Speaker. (French Pat. 686.683, Dimitriu, pub.
29th July, 1930”24.
Odată reîntors în ţară, Dimitriu a mai realizat şi un „violoncel electromagnetic fără cutie de rezonanţă”, organizând concerte experimentale
publice (1930–1931), la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Paşcani, manifestaţii
organizate cu sprijinul unor cunoscuţi instrumentişti români: violoniştii
Constantin C. Nottara, Carel Kollar, Ionel Ghiga şi Lucia Burada; violonceliştii George Drăghici, Fior Breviman sau pianiştii Theodor Rogalski şi
Mariana Cătulescu-Parnika.
Tot de numele aceluiaşi Gabriel Dimitriu se mai leagă şi inventarea unui „radio automat”, brevetat tot la Bucureşti, câţiva ani mai târziu,
la 31 decembrie 1936, maşinărie distinsă, un an mai târziu, cu medalia
23 Episodul disputei dintre cei doi posibili inventatori comentat şi de ziarul românesc
Universul (4 august 1930), sub titulatura „Vioara electromagnetică este invenţia unui
român! Îndrăzneaţa substituire a unor impostori”.
24 Electronic Technology, Volume 8, Pulisher Iliffe, 1931, p. 101.
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de argint la Concursul internaţional de invenţii de la Paris pentru radio
automat (1937).
Ivan Makhonine25, născut la Sankt Petersburg (în 1895), era, la data în
care apărea în scrisoarea lui Gabriel Dimitriu, un cunoscut inginer şi inventator. În perioada primei conflagraţii mondiale, în Rusia, Makhonine s-a
evidenţiat lucrând în cadrul unui Institut de cercetare de stat ale cărei preocupări erau direcţionate în totalitate spre inventarea de arme şi muniţii cu
ajutorul cărora războiul să poată fi lesne câştigat. Perioada celor patru ani
(1914–1918) i-a adus, nu numai faimă, ci şi importante câştiguri financiare.
În jurul anului 1917, Makhonine a inventat un mijloc de producţie pentru
un carburant sintetic, capabil să facă să funcţioneze, fără prea mari modificări, orice tip de motor cu explozie, în mod obişnuit alimentat cu benzină
sau alţi carburanţi de acel tip. Un an mai târziu, Ivan Makhonine şi-a legat
numele şi de construirea unui locomotive cu propulsie electrică, sursa de
energie utilizată fiind ţiţeiul. Maşinăria, ultramodernă pentru epoca sa,
a funcţionat doar doi ani, între 1920–1921, legând Sankt Petersburgul de
Moscova. 1921–1922 a reprezentat perioada în care, probabil influenţat şi
de situaţia extrem de complicată din Rusia comunistă, împreună cu soţia,
dar şi cu impresionanta, de acum, avere, Makhonine s-a decis să emigreze
în Franţa26, extrem de hotărât să ofere invenţiile sale noii patrii: „banii pe
care i-am strâns îmi permit să realizez, pe propria mea socoteală, toate dispozitivele pe care le am în minte şi pe care vreau să le dau în schimb Franţei
pentru ospitalitatea arătată”27. De-a lungul a mai multor ani, Makhonine
a făcut multe teste şi a cerut expertizele celor mai importante instituţii
din domenii pentru carburantul său revoluţionar. Automobile, camioane,
bărci, avioane – orice era echipat cu un motor cu explozie a fost încercat cu
noul carburant. Dar, din păcate, avizul pentru producerea pe scară pe largă
nu a putut fi obţinut în Franţa de dinainte de război28.
25 Jean Dauvergne, Le Mystère Makhonine, Les Presses rapides, Limoges, 1961; Guy
d’Helle, Les Autres Sources d’énergie, Les cahiers des Temps Présents, 1974.
26 Atât de impresionantă devenise averea lui Makhonine, încât, odată ajuns la Paris, a reuşit să închirieze un luxos hotel particular, situat pe strada Brémontier, în Arondismentul
XVII.
27 Apud, Pierre Fontaine, Alerte au petrole franco-saharien, Les Sept Couleurs, 1961, p. 31.
28 Un episod interesant este amintit în cartea lui Pierre Fontaine, respectiv dialogul care
pare să fi avut loc între inventator şi ministrul Comerţului, Industriilor, Poştlelor şi
Aeronaturicii din acea perioadă Maurice Bokanowski (în funcţie între iulie 1926 şi
septembrie 1928): „M. Bokanowski: Dacă aş autoriza fabricarea carburanului dvs., se
va putea spune că aş avea vreun interes în această afacere. Ivan Makhonine: Dacă nu-l
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Aflat în capitala franceză, Makhonine, mai ales datorită influenţei
jucate şi de soţie, a încercat să ofere şi muzicii un dram din inventivitatea
sa. Şi, de aici, corelaţia – la nivel de maşinărie inventată şi brevetată – cu
inginerul meloman român Gabriel Dimitriu. Unele dintre lucrările de specialitate29 leagă apariţia viorii electromagnetice de numele inventatorului
rus, promovarea noului instrument făcându-se cu ajutorul uneia dintre
cele mai cunoscute violoniste ale vremii, tot de origine rusă, Cecilia Hansen
(16 februarie 1897–24 iulie 1989)30. Elevă a lui Serghei Prokofiev31, Cecilia
veţi autoriza, se va spune că v-au influenţat grupurile de petrolişti” (op. cit., p. 31). Tragică ironie, ministrul care a refuzat carburantul minune ce nu se apridea niciodată, a
pierit, carbonizat, într-un tragic accident de avion (2 septembrie 1928)! Şicanele pe
care le-a avut de suportat Makhonine din partea, cu predilecţie, a susţinătorilor surselor tradiţionale de combustie (în special, marii proprietari de sonde petroliere), dar şi
unele explicaţii tehnice, corelate cu piaţa internaţională a invenţiilor, şi în L’aventure du
petrole francaise a aceluiaşi Pierre Fontaine, Nouvelle Edition Latine, Paris, 1967, p. 189
sau mai recenta Pierre Poujade, L’histoire sans masque, Elytis, Paris, 2003, pp. 257–261.
29 Cităm, printre altele: Danièle Pistone editor, Musiques et musiciens à Paris dans les
années trente. Volumes 30–31 of Musique, musicologie, H. Champion, Paris, 2000, p. 332:
„mais l’innovation la plus originale est présentée en 1930 par la violoniste Cecilia Hansen, accompagnée par l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par
Philippe Gaubert: il s’agit du violon mis au point en France par un ingénieur d’origine
russe: Ivan Makhonine”. Sublinierea este extrem de importantă: „vioara ... pusă la punct
în Franţa de I. Makhinine”! Dar şi presa contemporană, de pildă, Horvath’s bulletin,
1930, p. 1960: „Cecilia Hansen Introduces Makhonine Violin According to a cable from
Paris, CECILIA HANSEN introduced the new Makhonine violin at Pleyel Hall on April
14th. On this violin the tone is electrically amplified and sounds much like a sopran”.
Publicitatea a fost atât de intensă, încât ştirea a traversat Europa, olandezii arătându-se
extrem de mâhniţi de faptul că, cu toate că fusese invitată, alături de noua vioară minune,
Cecilia Hausen nu reuşise să le onoreze invitaţia. Astfel, în ianuarie 1931, într-un anunţ
cu privire la un concert al violonistului Henri Temianka (1906–1922), apărea şi ştirea
conform căreia „Cecilia Hausen kon niet kommen. Dat was wel een teleurstelling, ook,
omdat ik er op had gerekend nu eens wat nader kennis te kunnen maken met de Makhonine viool (een viool meet een soort luidspreker-versterking, wardoor de toon krachtiger
klinkt, maar wardoor het geluid ook eens een kleine, minder wenschelijke transformatie
maakt, waarvoor, zij propaganda maakt” – publicaţia olandeză Tweede Blad, 22 ianuarie
1931; în traducerea noastră: „Cecilia Hausen nu a reuşit să vină. A fost o dezamăgire, de
asemenea, pentru că am mizat acum pe cunoașterea, mai apropiată, a viorii Makhonine
(o vioară electrică despre a cărei formă şi sunet special s-a vorbit foarte mult în ultima
vreme”).
30 O scurtă, dar interesantă biografie a violonistei, care dovedeşte faima dobândită până
în acea perioadă a apărut încă din 1925, Basanta Koomar Roy, The Music and Personality of Cecilia Hansen: The Celebrated Violinist, 1925. Recomandăm, pentru o imagine mai
largă, şi mult mai recentul studiu „Venus of the Violin”, autor: Tully Potter, în Classical
Recordings Quarterly; Autumn 2011, Issue 66, p. 10.
31 Prieten, de altfel, cu primul soţ al Ceciliei, pianistul Boris Zacharov, Prokofiev i-a şi
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îl impresionase cu tehnica sa chiar şi pe tânărul Yehudi Menuhin, care
o ascultase cu prilejul unui turneu din Statele Unite ale Americii (1922–
1923, concertul la care a fost în sală Menuhin a avut loc San Francisco)32.
Dar şi pe pictorul Ilya Repin, care, între 1922–1927, i-a pictat un portret,
violonista pozându-i, în prima parte a timpului (1922) în conacul Penaty
(astăzi Muzeul Repin)33. Şi, mai târziu, pe un alt faimos profesor al vremii,
Leopold Auer (1845–1930)34, sub îndrumarea căruia Cecilia a studiat la
Conservator. Dar şi publicul din ţările nordice (Estonia, Letonia), centraleuropene (Cehoslovacia, Germania) sau America, pe care le-a încântat cu
felul special şi apariţia fermecătoare.
Important rămâne, peste timp, faptul că, în ciuda oricărei publicităţi,
bazate pe nume importante ale artelor, noua vioară electromagnetică a fost
patentată sub numele românului Gabriel Dimitriu. Iar tânărul inventator a
putut merge mai departe şi datorită sprijinului, nu numai moral, pe care l-a
primit, într-un moment de cumpănă, de la primul Patriarh român, Miron
Cristea.
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