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Constantin CATRINA
MUZICA ªI MUZICIENII BRAªOVULUI ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
Începutul secolului al XIX-lea, în domeniul muzicii, la Braºov, lasã în urmã o bogatã activitate
artisticã, ocrotitã ºi perpetuatã de cãtre Bisericã, de unele formaþii instrumentale (Collegium
Musicum), de organiºti cu o pregãtire profesionalã larg recunoscutã.
Chiar din primii ani ai secolului respectiv, prin legãturile Braºovului comercial cu centrele
culturale Viena ºi Leipzig, paleta turneelor muzicale (spectacole de operã ºi operetã, de teatru ºi
vodevil, recitaluri de muzicã instrumentalã ºi vocalã etc.) este tot mai coloratã, mai diversã. Evident,
aceste interferenþe se vor lega, în principal, de existenþa în cetatea Braºovului a unei comunitãþi ce
aspira la o culturã muzicalã de sorginte europeanã, precum ºi de prezenþa unor formaþii
instrumentale, fanfare, pianiºti, cântãreþi ºi organiºti, care aveau capacitatea de a colabora cu trupele
artistice aflate în deplasare pentru finalizarea unor contracte ºi recitaluri de calitate.
Braºovul secolului al XIX-lea, dupã investigaþiile noastre, a fost intens cercetat de interpreþi ºi
compozitori, de formaþii muzicale cu vechi statute de rezistenþã. Acesta este ºi motivul pentru care ºi
paginile de faþã nu pot cuprinde, în totalitate, nici mãcar pe cele mai elevate ºi inedite evenimente
artistice ºi de creaþie muzicalã autohtonã. Studiului nostru trebuie sã-i adãugãm, în timp, ºi alte pagini
cu caracter muzicologic, privind reuniunile instrumentale ºi corale, muzica de orgã ºi organiºtii
respectivi, învãþãmântul muzical particular ºi din ºcolile timpului; despre unele turnee ºi recitaluri
susþinute de compozitori ºi instrumentiºti români ºi strãini etc.
Iatã, deci, felul în care vom proiecta în viitor încã o suitã de imagini ale unui oraº muzical pe care
Tiberiu Brediceanu (1877-1968), târziu, în secolul al XX-lea, îl definea ca pe un viitor centru artistic
de viþã europeanã.
1. Schiþa unui dialog muzical între Est ºi Vest
Legãtura muzicienilor români cu zone cultural-artistice europene s-a fãcut, în secolul al XIX-lea
ºi primele decenii ale secolului al XX-lea, cel mai statornic prin Lipsca (vechea denumire de origine
latineascã a centrului universitar Leipzig). În acest oraº, acoperit de aureola ultimilor 27 de ani din
viaþa lui Johann Sebastian Bach (1685-1750), negustori români, între care ºi braºoveni, vor edita în
anul 1827 – deci cu doi ani înainte de apariþia „Curierului românesc” al lui Ion Heliade Rãdulescu, cu
11 ani mai devreme de „Gazeta de Transilvania”/„Gazeta Transilvaniei” (1838) ºi cu doi ani înaintea
„Albinei Româneºti” a lui Gheorghe Asachi de la Iaºi – primul periodic românesc, „Fama Lipschi”,
în ale cãrui coloane vor apãrea, în septembrie 1858 ºi Statutele capelei române din Lipsca, în care,
printre altele, se menþiona: „Când vom aduna fondul necesar, atunci, în loc de unul vom aduce
doi-trei cântãreþi sau mai mulþi juni fãrã mijloace, care sã ºi studieze vreo ºtiinþã în ºcolile de aici, ºi,
dupã ce-ºi vor dobândi ºtiinþa cuvenitã, sã se poatã înmulþi lumina ºtiinþei [ºi a artei] în patria
noastrã …”.
Nu cunoaºtem în mod concret anumite documente care sã ateste numele tinerilor ajutaþi în acest
sens, dar ºtim cã importanþi muzicieni români au frecventat, în diferite perioade de timp, cursurile
Conservatorului Regal de Muzicã din Leipzig, precum: George Dima (1872-1874, 1878-1880),
Iacob Mureºianu (1880-1883), Rudolf Lassel (1881-1883), Ioan Dãianu (1896), Ioan Scarlatescu
(1902-1914), Paul Richter (1897-1902), Aurelia Cionca (1903-1906), Mihail Jora ºi Emanoil
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Ciomac, iar lui Eusebie Mandicevschi i se acordã titlul de Doctor sine examine, cu prilejul împlinirii
vârstei de 70 de ani. ªi tot la Leipzig studiazã ºi bãnãþeanul Nicolae (Niki) Popovici, artistul liric care,
între anii 1887 ºi 1895, a fost profesor ºi dirijor în ªcheii Braºovului.
Pentru transilvãneni instruirea tinerelor talente în centrele muzicale europene nu a fost doar o
ambiþie de a perpetua vechi relaþii cu caracter comercial, ci era vorba, mai ales, de un crez ce vroia sã
impunã recunoaºterea artei muzicale româneºti în lume. Într-o corespondenþã trimisã din Viena lui
Tiberiu Brediceanu (2 noiembrie 1914), pe atunci secretar al Societãþii pentru Fond de Teatru
Român, se spunea: „…Poþi fi sigur cã îndatã ce se va ivi vreun talent dramatic [ori muzical] ºi
posibilitatea ca sã-ºi facã studiile la Bucureºti, Lipsca, Paris ori la Bruxelles, eu la recomandarea ta,
imediat voi iscãli propunerea ce mi-ai trimis-o pentru confirmarea unei burse în limitele bugetului
precedent”!. De altfel, numele muzicienilor români (compozitori, pedagogi, interpreþi), prezenþi în
conservatoarele de muzicã europene (Augustin Bena, Nicolae Bretan, Aca de Barbu, Horaþiu C.
Birou, C. Calmuschi, Alma Cornea, Ionel Criºan, Marioara Dima, Angela ºi Magda Mohora, ªtefan
Mãrcuº, Aurelia Popa Radu, Lia Pop, Lelia Popovici, Hortensa Saftu, Silvia Secoºan, Olga ºi Zeno
Vancea, Ana Voileanu) vor spori ºi datoritã ajutorului primit din partea Astrei".
Cu toatã sobrietatea ºcolii muzicale de la Leipzig, cu evidentele ei investigaþii în domeniul
creaþiei, interpretãrii ºi teoretizãrilor aservite piscurilor artei universale, credem cã prezenþa artiºtilor
români în metropola muzicalã germanã s-a datorat ºi rezonanþei, în timp, a efectelor noastre populare.
Sã ne amintim, fie ºi numai în treacãt, de cele câteva melodii populare ºi însemnãri privind Starea
muzicii noastre în Transilvania ºi Banat, publicate în „Allegemeine musikalische Zeitung” nr. 46,
47/1814 ºi nr. 30/1821#, dar ºi de laboratorul profesorului Gustav Weingand care, în spiritul
problematicii seminarului sãu de învãþare a limbii române, va întreþine o corespondenþã de
specialitate cu George Bariþiu, Artur Gorovei, directorul revistei de folclor „ªezãtoarea” de la
Fãlticeni ºi, nu în ultimul rând, cu dr. Alexandru Bogdan, cel dintâi filolog român care a elaborat un
studiu de proporþii cu privire la Metrica eminescianã.$
Rezonanþe româneºti s-au fãcut auzite, cu o anume intensitate, ºi la Dresda, unde în primele
decenii ale secolului al XX-lea, în cadrul serilor de Muzicã ºi poiezie din România, lucrãrile Bertei
Bock, ale lui Rudolf Lassel, Paul Richter ºi George Enescu s-au impus cu strãlucire.%
Ansamblului de interpretare a muzicii româneºti în concertul european i se vor adãuga ºi
eforturile muzicianului Paul Richter (1875-1950) care, în dialog cu Primãria Braºovului, va
concluziona: „Faptul cã eu, ca componist ºi dirigent, am fost pus în faþa obligaþiilor grele muzicale
în Cehoslovacia, Austria ºi Germania – poate fi de valoare idealã nu numai pentru oraºul nostru, dar
cu însemnãtate ºi pentru muzica româneascã pe care am interpretat-o în nenumãrate rânduri; la
Dresda, de exemplu, fãcându-i propaganda cea mai aprigã”&.
Fãrã îndoialã, între interpreþii români care au adus incontestabile servicii propulsãrii muzicii
noastre în universul artei sonore a fost, la hotarul dintre cele douã secole (XIX ºi XX), ºi Aurelia Cionca
(1888-1962). La Viena ori Leipzig, Varºovia, Berlin, Oranienburg sau Budapesta, se spunea la vremea
respectivã cã „nicãieri nu lipsesc din programele maiestrei opus-urile compozitorilor români, ceea ce
ne îngãduie sã scriem – cã Aurelia Cionca este prima pianistã care s-a hotãrât sã facã cunoscutã
!
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muzica noastrã peste hotare, în centrele mari” . Frecvenþa repertoriului muzical autohton interpretat în
strãinãtate de pianista româncã va sensibiliza critica de specialitate sã judece, de acum, mai atent
partiturile româneºti prin înseºi þesãtura ºi forma lor intriseci. „Personal mãrturisesc” – nota dr. Julius
Korngold, criticul muzical de la „Neue Freue Presse” din Viena – „cã, pânã nu demult, când se vorbea
de România muzicalã, de obicei se rosteau trei nume: maestrul Enescu, ca virtuoz violonist ºi
compozitor, Aurelia Cionca, mare pianistã, G. Georgescu, ca dirijor de orchestrã… ªi, deodatã, ce
bogatã serie de nume noi, în programul manifestãrilor muzicale ce am avut bucuria sã ascult în timpul
de urmã ºi pe care le recapitulãm aici: Tiberiu Brediceanu, Sabin V. Drãgoi, Marþian Negrea, Mihail
Andricu, Octavian Beu ºi, bineînþeles, marele maestru G. Enescu” .
Devine iatã evidentã ideea cã, prin dialogul artei muzicale, românii au cunoscut nu numai
experienþa artisticã a vecinilor lor dar, mai ales, cotele de evaluare a patrimoniului sonor existent, cât
ºi miºcarea ideilor artistice europene. Ioan Harºia (1888-1915), ca sã dãm un exemplu, se pronunþa cu
insistenþã, în articolele sale expediate de la Leipzig, ca în viaþa de concert sã se asculte tot mai multã
muzicã creatã de Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, apoi Haydn, Mozart,
Beethoven, Wagner, Smetana, Max Reger ºi – mai precizeazã muzicianul – trebuie sã se facã ºi o
„criticã muzicalã în sensul lui Schumann” .
Deºi se aflau la studiu într-o metropolã muzicalã precum Leipzig, tinerii muzicieni români
rãmâneau într-un permanent contact cu locurile de baºtinã, iar pe deasupra se pregãteau intens pentru a
împlini un mare ideal, acela de ridicare culturalã ºi artisticã a naþiei strãbune. Pe Iacob Mureºianu Jr.
(1857-1917), de pildã, îl surprindem – lecturându-i corespondenþa cu fratele sãu, Aurel Mureºianu
(1847-1909) – cu cel puþin douã idei ce îl vor preocupa ºi urmãri întreaga viaþã: „Muzica e câmpul, e
teritoriul pe care voi sã lucru ºi voi lucra ca sã pot zice ºi eu odatã cã sunt demn de numele ce-l port; pe
cum vei ridica tu, ca ziarist naþiunea din rugina ei, aºa voi ridica ºi eu muzica naþionalã din dârlãiturile
ei zilnice” ; iar dupã mai puþin de un an, în 1881, studentul de la Konservatorium für Musik
Königliches devine ºi mai concret: „Voi sã adun toate cântecele populare sã le pun pe note ºi sã le
rãspândesc prin publicul român, ãsta e punctul întâi, punctul doi e ca prin aceea cã le adun, am dreptul
sã le rãpesc ºi pentru mine în opurile mele. Oh! Ce frumoase sonate ºi simfonii voi croi din ele” .
Evident, ceea ce a realizat Iacob Mureºianu la Braºov, ºi apoi la Blaj, între anii 1886 ºi 1917,
reprezintã împlinirea unui ideal solemn dublat, desigur, de o muncã responsabilã ºi mult
roditoare.  La moartea maestrului s-au putut citi, între multele aprecieri, ºi cuvintele acestea: „De
nu ar uita neamul românesc, cã dupã Mureºianu au rãmas multe lucrãri inedite de mare valoare ºi
o vãduvã cu copii… Este ºi acesta un scherzo al sorþii ca ºi admirabilul sãu Scherzo de la pian, în
care Mureºianu rivalizeazã cu cei dintâi compozitori ai tuturor vremurilor” .
2. Orchestre ºi fanfare. Dirijori
Încã din secolul al XVI-lea ºi pânã cãtre secolul al XVIII-lea, întâietate între persoanele cu
atribuþii speciale (însemnate) din Braºov ºi Þara Bârsei au avut-o turnerii, adicã trompetiºtii,
timpaniºtii sau flautiºtii din turnurile de supraveghere ºi de pazã ale cetãþilor medievale din
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Transilvania.  Dar aceºti turneri, conform unor precizãri de epocã, nu erau, cum s-ar crede,
instrumentiºti mediocri, cu slabe calitãþi tehnice ºi interpretative, ci muzicanþi de grad înalt pentru
vremurile respective. Ei aveau datoria, de pildã, de a cânta la anumite ore ale zilei coralul din turn;
acompaniau apoi serviciul religios, participau la serbãrile ºcolare ale comunitãþii, la procesiunile cu
caracter funebru sau cu prilejul recrutãrilor în armatã. Cã aceºti instrumentiºti se aflau în imediata
apropiere a administraþiei ºi vieþii religioase din Braºov ne-o spune ºi documentul din 22 mai 1612,
din care reiese cã Johannes Czernick de Brigh a donat Bisericii Negre o canã de argint auritã, ca
amintire de la cel care, timp de 31 de ani, a fost în slujba oraºului în calitate de cornetist (trâmbiþaº) .
Ieºind pentru un moment din peisajul muzical al Braºovului medieval, dorim sã consemnãm aici
cã autorul melodiei ce a stat la baza lucrãrii simfonice din secolul al XIX-lea Marºul lui Rákóczi, de
Hector Berlioz (1803-1869), a fost ºi el un trâmbiþaº, pe nume Petru Christian, originar din Drãguº –
Þara Oltului. Pentru cã melodia trompetistului român a produs o mare faimã principelui Francisc
Rackozy I, soþia, principesa Suzana Lorantfi, îi recunoaºte acestui „fost ostaº” drepturile sale mai
vechi ºi îi întãreºte actul dat la 7 februarie 1654.  Dar Ion Codru-Drãguºanu, în aceleaºi pagini din
Peregrinul transilvan (1862), îl mai pomeneºte ºi pe „celebrul tubicinar” Andrea Trâmbiþaº, care,
„… prin strãlucite merite tubicinare fu ridicat din stadiul plebeu” ºi i se acordã diploma de boiernaº,
parafatã ºi semnatã la 12 iulie 1663, de cãtre principele Transilvaniei, Mihail Apafi.
La Braºov, încã din primii ani ai secolului al XIX-lea se fac cunoscute atât formaþia de muzicã
militarã, cât ºi o micã grupare de instrumentiºti, probabil o formulã ce a dãinuit încã dupã desfiinþarea
acelui Collegium Musicum, fondat la 24 octombrie 1767. De asemenea, din însemnãrile vremii mai
aflãm cã la 2 ianuarie 1812, cu ocazia spectacolului teatral, trupa lui Carol Florescu ºi Franz Kamauf,
în colaborare cu instrumentiºtii braºoveni, a interpretat uverturile: Fuchs – Gutenberg, Donizetti –
Fiica regimentului, precum ºi liedul Das Ständchen de Schubert, iar la 16 august, acelaºi an, muzica
militarã împreunã cu elevii comunitãþii germane prezintã partiturile: Liszt – Fantezie pentru pian,
Kalliwada – Concertul pentru vioarã.
Dacã în anul 1814 Orchestra orãºeneascã (Stadtkapelle) din Braºov era alcãtuitã din 8 membri,
în timp aceastã formaþie a ajuns la 24 de instrumentiºti, fiind capabilã sã interpreteze mãcar douã
lucrãri din marele repertoriu muzical universal: Recviemul de W. A. Mozart, în 1814, apoi oratoriile
Creaþiunea ºi Anotimpurile de J. Haydn. Desigur, aceste reuºite artistice s-au datorat dirijorilor ei,
adicã lui: Samuel Abraham, Michael Caspar, Fr. Roseri, Karl Weywar, Johann Mysliwecek, Michael
Ziemmermann ºi Anton Brandner – toþi aceºti muzicieni fiind pregãtiþi în marile conservatoare de
muzicã din Viena, München, Paris, Praga etc.
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În activitatea muzicalã generalã a Braºovului formaþiile instrumentale, întreþinute de
comunitate, au colaborat mereu cu fanfarele militare sau viceversa, fie în cazul unor concerte de
promenadã, fie de acompaniament sau de interpretare a unor lucrãri simfonice de mai mare
amploare. Cu ocazia centenarului naºterii lui Fr. Schiller din anul 1859, fanfara Regimentului
Ulanilor a fost în posibilitatea de a executa primele trei pãrþi din Simfonia a IX-a de L. v.
Beethoven, situând astfel Braºovul înaintea multor centre muzicale europene. ! De asemenea,
Eliza Circa ºi Ludovic Wiest, violoniºti, vor fi acompaniaþi de orchestra Regimentului
Gondrecourt (dirijor Paba). "
Ne este clar astãzi cã, dupã prima jumãtate a secolului al XIX-lea, Orchestra orãºeneascã – o
formulã de fanfarã dotatã nu numai cu instrumente de suflat, ci ºi cu unele cordofone, mai ales – a
avut în mod succesiv doi mari dirijori proveniþi ºi ei din eºalonul muzicilor militare: pe Michael
Ziemmermann ºi Anton Brandner. Primul menþionat a fost capelmaestrul fanfarei Regimentului 73
Infanterie de la Viena. În aceastã ipostazã el a obþinut, în 1867, locul suprem la marele concurs al
fanfarelor militare de la Paris, unde a interpretat uvertura Wilhelm Tell de G. Rossini (1792-1868).
Urmare acestui succes de rãsunet capelmaestrul este invitat, în 1868, sã preia conducerea
Orchestrei orãºeneºti din Braºov. Prin organizarea formaþiei respective ºi prin abordarea unui
repertoriu de bunã calitate, un repertoriu „clasicizant”, M. Zimmermann a întrunit cele mai
notabile aprecieri venite din partea invitaþilor sãi. Dar cum oferta promisã iniþial, de a i se da
posibilitatea sã înfiinþeze o ºcoalã de muzicã (un conservator, probabil) #, nu s-a derulat întocmai,
muzicianul ovaþionat la Paris se retrage definitiv de la pupitrul dirijoral oferit de cãtre braºoveni. A
urmat, apoi, la scurt timp, Anton Brandner (1840-1900), ºi el un excelent fanfarist militar, ºi
compozitor în acelaºi timp, originar din Boemia. $
Dar ce a realizat nou Anton Brandner în oraºul în care se acumulaserã destule pretenþii
muzicale? A statuat, în primul rând, o colaborare productivã cu interpreþii localnici ce cântau la
instrumentele cu coarde (vioarã, violã, violoncel etc.), apoi, cel mai important demers, va iniþia o
serie de 4 concerte de stagiune. Acesta a fost, iatã, începutul prin care s-au pus bazele viitoarei
Societãþi filarmonice din Braºov, 1878 (Kronstädter Philarmonische Gesellschaft). În fapt, noua
orchestrã simfonicã va preceda, cu ani buni, unele formaþii similare ce urmau sã ia fiinþã la Berlin
(1882), Hamburg (1887), Varºovia (1900), Praga (1901). %
Precum înþelegem ºi din unele însemnãri apãrute în presa timpului, Anton Brandner a fost ºi un
dotat compozitor. La o primã solicitare venitã tocmai din Banat, Brandner semneazã un Cadril
românesc pe care îl dedicã Reuniunii Române de Lecturã din Timiºoara. Receptivã la cele petrecute
în oraºul de pe Bega, revista „Familia” va consemna cu entuziasm (1884): „Douã capele muzicale au
delectat publicul, una militarã, alta civilã. Afarã de jocurile: Ardeleana, Lugojana, Pe picior,
Romana, muzica militarã a mai cântat ºi un cadril studiat anume pentru ocasiunea aceasta ºi o polcã
românã, ambele piese fiind trimise de domnul Anton Brandner, dirigintele orchestrului orãºenesc
din Braºov” &.
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Ibidem.
Kronstädter Zeitung, Braºov, nr. 7, 12 ianuarie 1867, p. 24; Ibidem, nr. 118, 27 iulie 1867, p. 441.
Lexicon der Siebenburger Sachsen. Wort und Welt Verlag, Innsbruck, 1993, p. 592-593; Kronstädter Zeitung, Braºov,
nr. 134, 24 august 1868, p. 535.
Jahresbericht der Kronstädter Philarmonischen Gesellschaft über das vereins jahr 1900-1901, Braºov, p. 5-16. Indexul
compoziþiilor lui Anton Brandner, alcãtuit de Max Krausse (1860-1917), urmaºul sãu la conducerea Societãþii filarmonice,
se opreºte la: 3 uverturi, 2 valsuri, 9 polci, 4 lieduri, 3 potpuriuri, 16 cadriluri, 18 polci franceze, 3 polci „repezi”, 15
marºuri funebre.
Dupã Programul de salã le cea de a 113-a Stagiune a Filarmonicii „G. Dima”, Braºov, 1991.
Balul român din Timiºoara, în „Familia”, Oradea, nr. 9, 1884, p. 118; Suvenire pentru o compoziþie româneascã, în
„Familia”, Oradea, nr. 33, 1184, p. 339.
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Urmare a transformãrii Batalionului românesc nãsãudean în Regimentul austriac de Infanterie
nr. 50, ajunge la Braºov, în toamna anului 1894, ºi Franz Lehár (1870-1948), creatorul operetei
vieneze. Dupã primul concert petrecut la mai puþin de 10 zile de la data sosirii sale în oraºul de la
poalele Tâmpei, ziarul „Kronstädter Zeitung” remarca: „Se pare cã am primit o muzicã militarã
excelentã” , iar dupã a doua ieºire în public aprecierile nu s-au lãsat aºteptate: „…Succesul a fost aºa
de mare, încât orchestra a trebuit sã repete fiecare din cele 10 piese din program” . De la aceastã
datã concertele orchestrei dirijate de Franz Lehár se succed în mod regulat, prilej cu care se vor pune
în audiþie publicã ºi câteva lucrãri muzicale româneºti semnate de Iosif Ivanovici, George Cavadia,
Grigore Ventura etc.
Cum în octombrie 1894 s-a inaugurat noua salã de concerte din Braºov, Reduta (în prezent,
Centrul de culturã Reduta), în ziua de 4 decembrie, acelaºi an, Franz Lehár, în colaborare cu trupa
localã de teatru, a organizat un atrãgãtor concert în beneficiul fondului de pensionare destinat
dirijorilor militari. Cu acest prilej s-au interpretat: Uvertura la opera Egmont de L. v. Beethoven, o
fantezie cu muzicã wagnerianã, Simfonia militarã de J. Haydn ºi Romanþa pentru vioarã ºi orchestrã,
op. 50, de Beethoven, solistul concertului fiind chiar Franz Lehár.
Iatã cum, la acest sfârºit de secol al XIX-lea, orchestrele militare ºi capelmaiºtrii lor, în
colaborare cu cei mai buni instrumentiºti ai locului, au încoronat o viaþã muzicalã deosebitã, diversã,
ºi cu un evident acces la marile partituri instrumentale ºi vocal- simfonice ale repertoriului universal.
3. Spectacole de operã, operetã ºi balet. Vodevilul
Existã în acest secol al XIX-lea o susþinutã deschidere faþã de teatrul muzical, ca ºi spectacole în
care „… ponderea covârºitoare deþinând-o trupele germane transilvãnene din rândul cãrora trebuie
amintit inimosul impresar J. Gerger, care a introdus în repertoriul sãu piese jucate în limba
românã”. Pe aceeaºi filierã ne vom întâlni ºi cu trupe italiene, altele venind de la Viena ºi
Budapesta, dar ºi cu recitaluri susþinute de artiºti consacraþi scenei lirice etc.
În aceastã întrecere a teatrului cântat vor rãzbate ºi douã tipuri de spectacole în care muzica
autohtonã, cu anumite influenþe totuºi, se revarsã într-un spectacol teatral gustat cu intensitate de
cãtre auditoriul transilvãnean: este vorba de prezenþa vodevilului ºi a operetei româneºti.
O înfãþiºare tipologicã a spectrului scenic din aceastã vreme încercãm sã o conturãm fie ºi numai
printr-o enumerare succesivã de producþii artistice surprinse de presa localã braºoveanã, în principal:
J. Gerger (1815): d’Alayrec – Tâlhariu în pãdure ºi Zwt Worte oder Die Nacht im Walde; A.
Kotzebue – Vecinãtatea cea periculoasã (primejdioasã), în limba românã (ºi în anul 1818);
Gottfried Lange (1817): Tichia de bufon; Kauer – Inkle ºi Jarko; A. Catalani (1820-1821): A. Carlo
Guglielmi – Alegerea unui mire; Generali – Lacrimile unei vãduve; Rossini – Cenuºãreasa ºi
Bãrbierul din Sevilla; Josephina Uhlich (Weimer), 1822: Wenzel Müller – Horia ºi Cloºca (balet,
1822); Soc. Rom. Cantatore teatrale (1823): Kotzebue – Vecinãtatea cea periculoasã ºi Ceasul de










Apud Hummel Alexander (alias Arnold Hutmann), Franz Lehár dirijor la Braºov, în „Astra”, Braºov, nr. 4, 1970, p. 5;
L. Füredi, Lehár, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1972, p. 28-32.
Ibidem.
De observat cã ºi în alte împrejurãri concertistice capelmaistrul de la Regimentul austriac de Infanterie nr. 50, Franz Lehár,
va interpreta ºi alte lucrãri de genul: Cadrilul Carmen de Bizet, Artol – Souvenir de Bellini; Rossini – uvertura Wilhelm
Tell, Boildieu – Die weise Frau, Suppé – uvertura Die schö Galathe, apoi lucrãri ale compozitorilor români etc.
Octavian Lazãr Cosma, Hronicul muzicii româneºti, Bucureºti, Editura muzicalã, 1975, vol. III, p. 8.
Viorel Cosma, Exegeze muzicologice, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1984, p. 269-274; Eugen Onu, Un spectacol din 1815
sau din 1818?, în „Transilvania” (în cazul acestui tablou sinoptic vom menþiona, în primul rând, numele impresarului
organizator, anul în care a avut loc spectacolul, lucrarea interpretatã, sau ariile, spectacolele de balet etc.), Sibiu, nr. 3,
1988, p. 45.
Octavian Lazãr Cosma, Hronicul muzicii româneºti, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1974, vol. II (1784-1823), p. 176-180.
Ibidem.
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searã!$; Georgiana Hesse (Dresda, 1832): concert vocal-instrumental cu arii din Piratul de Bellini,
Meierbeer – cavatina din El Crociato ex Egitto!%; Kreibig Eduard ºi Huber Ignaz (1838): reprezentaþii
cu opere, opere comice, operete, tragedii!& etc.; Gebüder Schier (1851): recital de balet (Vien);
Charlotte Kotasek (1856): interpreteazã marea arie din Steaua nordului (în limba germanã), arie din
Kunok (limba maghiarã) ºi cântec naþional românesc!'; Mathilde Delke (1862), recital (participã ºi
braºoveanca Lina Mysliwecek)"; Agnese Despnez, de la Teatrul „Scala” din Milano (1871), recital,
în colaborare cu George Dima"; Friedrich Dron (1877) – interpreteazã din operetele lui Strauss,
Offenbach, Suppé, Millöcher; Berta Reisenberger (1883), interpreteazã arii din Olandezul zburãtor
de R. Wagner (ºi în duet cu George Dima)" ; Gustav Walter din Viena (1885)"!; Irina de Vlãdaia
(Paris 1888)""; Laura Konopasek (1891); Ella Gmeiner (1899)"#; Roza Papur de la Opera din Viena
(1890), la pian R. Lassel; Vasiliu, tenor de la Opera Românã Bucureºti (1895); Maria Rosenkranz
(1895), recital de arii ºi melodii populare ungureºti; la pian: R. Lassel"$ etc.
3.1. ªtefan Emilian ºi creaþia dramaturgicã a lui Vasile Alecsandri
La mijlocul secolului al XIX-lea (1852-1854), pe acelaºi circuit cu spectacole de operã ºi balet
etc., programate de cãtre trupele germane, italiene sau franceze, vodevilul românesc, gen
muzical-dramatic, îºi are la Braºov un reprezentant de seamã: pe arhitectul, profesorul de desen ºi
muzicianul ªtefan Emilian (1819-1899)."% Acestui artist i se datoreazã, în primul rând, muzica la
piesa lui Vasile Alecsandri Piatra din casã (1852)"&, urmatã mai apoi de alte muzici pentru Nunta
þãrãneascã, Muza de la Burdujeni, Doi þãrani ºi cinci cârlani, Carantina etc. De asemenea, în
colaborare cu Iacob Mureºianu (1812-1887), ziaristul ºi profesorul, ºi cu maestrul de dans Francisc
(Franz) Kamauf, va definitiva ºi muzica la dansul Romana – un capitol din cele mai pasionante
privind „utilizarea surselor folclorice în plãmãdirea artei culte româneºti”"'.
Ascultându-i ºi alte compoziþii, împreunã cu cele ale lui N. Teclu, prezentate cu prilejul balului
organizat de Reuniunea Femeilor Române, George Bariþiu exclama: „Aºa fraþilor! Sã ne folosim cu
puteri întrunite toþi, de toatã ocasiunea – pânã ºi de petrecerile noastre spre înaintarea renumelui
comun ºi îmbunãtãþirea sorþii ºi a urmaºilor noºtri”#.
Deºi muzica pentru piesele lui Vasile Alecsandri a circulat mai ales datoritã contribuþiei
compozitorilor Alexandru Flechtenmacher ºi Johann A. Wachmann#, aranjamentele vocale cu
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Ibidem, p. 190.
T. T. Burada, Cercetãri despre începutul teatrului românesc în Transilvania, în „Opere”, Bucureºti, Editura Muzicalã,
1974, vol. I, p. 265-266.
Lizica Mihiþ, Date noi cu privire la „Societatea româneascã Cantatore theatrale”, în SCIA (s. TMC), tom. 33, 1986,
p. 79-81.
Kronstädter Zeitung, Braºov, nr. 42, 13 martie 1856, p. 178.
Ibidem, nr. 179, 10 noiembrie 1862, p. 1122.
Gazeta Transilvaniei, Braºov, nr. 53, 19/7 iulie 1871, p. 4.
Cristina Bohaciu-Sârbu, Richard Wagner în cultura româneascã în „Studii de Muzicologie”, Bucureºti, Editura Muzicalã,
1983, p. 77-97.
Gazeta Transilvaniei, Braºov, 10/29 noiembrie 1885.
Ibidem, 26 iulie/7 august 1888; 28 iulie/9 august 1888.
Kronstäder Zeitung, Braºov, 30 mai, 1899; Ibidem, 2 ºi 3 iunie 1899.
Gazeta Transilvaniei, Braºov, 26 aprilie/8 mai 1895.
Emil Pop, ªtefan Emilian (1819-1899), în „Transilvania”, Sibiu, nr. 8-9, 1944, p. 678-684.
Vasile Mocanu, Ecoul operei poetice ºi dramatice a lui Vasile Alecsandri în muzica româneascã din Transilvania, în
„Studii de Muzicologie”, vol. III, 1967, p. 277-294.
Vodevilul Piatra din casã de Vasile Alecsandri, în varianta muzicalã semnatã de ªtefan Emilian, se prezintã la Braºov cu
10 ani mai devreme faþã de debutul aceleiaºi lucrãri pe scena Teatrului Naþional din Iaºi. Cu prilejul acestui eveniment
artistic, George Bariþiu menþioneazã: „... muzica piesei a fost compusã în adins aici în Braºov” („Gazeta Transilvaniei”,
Braºov, nr. 76, 27 septembrie, 1852).
Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii româneºti, Bucureºti, Editura Enciclopedicã Românã, 1974, p. 61; Tiberiu Brediceanu,
Scrieri, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1976, p. 139-150.
Gazeta Transilvaniei, Braºov, nr. 11, 5 februarie, 1851, p. 46.
Octavian Lazãr Cosma, Hronicul muzicii româneºti, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1975, vol. III, p. 262, nota 6.
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acompaniament de pian datorate lui ªtefan Emilian au încurajat ºi au dat culoare demersurilor locale
privind perspectivele muzicii noastre, mult mai apropiatã de melosul folcloric tradiþional.
Imediat dupã prima jumãtate a secolului al XIX-lea, pe lângã trupele ºi cântãreþii de operã din
România ºi de peste hotare (din Imperiul Austro-Ungar), vodevilul românesc, precum am subliniat ºi
mai înainte, cucereºte poziþii avansate în cadrul opþiunilor pentru spectacolul muzical. ªtirile ºi
notele ce susþin miºcarea teatralã autohtonã, difuzate prin foile de la Braºov, vor constitui „pricipalul
fãgaº prin care se realiza legãtura miºcãrii artistice din Transilvania cu cea din cele douã
principate. Ele împãrtãºesc ardelenilor evenimentele culturale de peste munþi, mijlocind un schimb
permanent de idei ºi valori”# . Vor fi semnificative în acest sens prezenþele trupelor române conduse
de Fany-Tardini, Mihail Pascaly ºi Matei Millo, la Braºov.
În 1867, în cadrul spectacolelor susþinute de M. Pascaly se aflã ºi tenorul Balaban, care va
interpreta Elegia lui Vasile Alecsandri, Bãlcescu murind pe muzica lui P. Mezzetti#!, iar la 1871 (25
mai/13 iunie), acelaºi actor, împreunã cu Societatea dramaticã de artiºti din România, îºi invitã
spectatorii sã vizioneze piesa Zavera lui Tudor, dramã naþionalã istoricã cu cântece, în 3 acte, „cu
muzicã nouã, româneascã, compusã de Al. Flechtenmacher”#".
De un succes rãsunãtor a avut parte ºi trupa lui Matei Millo care, în perioada 23 mai-15 iunie
1890, îºi va începe seria de spectacole cu Lipitorile satelor, de Vasile Alecsandri ºi muzica de J. A.
Wachmann, apoi va continua cu Baba Hârca, Millo Director, Kera Nastasia, Corbul Român ºi, în
final (15 iunie 1870), Jianul Cãpitan de Haiduci.##
3. 2. Braºoveanul I. D. Ionescu de la „Iunion”
Stagiunile teatral-muzicale din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea sunt înviorate de prezenþa
actorului-cântãreþ nãscut în ªcheii Braºovului, pe Tocile, ºi anume I. D. Ionescu (1844-1900).
Dupã ce trece prin ºcoala lui Millo, dupã o „practicã” în cafenelele din Galaþi ºi Brãila, apoi cu
activitate statornicã în teatrele de revistã din Bucureºti, I. D. Ionescu va reveni, din când în când, ºi pe
locurile natale. Astfel, în 1872, proiectatul turneu în Transilvania ºi Banat debuteazã la Braºov în sala
Reduta (15/27 august), împreunã cu Epifania (cântãreaþã), soþia artistului, I. A. Romanescu ºi
pianistul Martin Georgescu. Se vor succeda la aceastã datã ºapte piese cu mare succes la public:
Cucoana Chiriþa, Barbu Lãutaru, ªoldan Viteazul, Sandu Napoilã (de Vasile Alecsandri) ºi Þãranul
de la munte, Ciobanul de oi, Pandurul cerºetor (de Eugen Carada). De asemenea, cu acest prilej vor
fi interpretate ºi romanþele: Grigore Ventura – Doi ochi am iubit în viaþã ºi Al. Flechtenmacher – Adio
la Braºov.
În anul 1881 vor urma alte reprezentaþii cu Pantalonul roºu, Rãmãºagul þãrãnesc (de C.
Negruzzi) ºi La Turnu Mãgurele, Florin ºi Florica, Vivandiera (de V. Alecsandri)#$, iar la 1886
(11-12 septembrie), doar câteva reprezentaþii în Braºov, Sãcele, Râºnov ºi Zãrneºti pentru cã trupa lui
I. D. Ionescu nu este autorizatã „sã joace în Transilvania”#%. Toate spectacolele programate, s-a
#
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Ilie Moruº, Gazeta Transilvaniei ºi începuturile teatrului românesc în Transilvania, în „130 de ani de la apariþia «Gazetei
de Transilvania»“, Braºov, Muzeul Judeþean Braºov, 1969, p. 91-100.
Gazeta Transilvaniei, Braºov, 31 august, 1867. Dupã melodia Bãlcescu murind, a compozitorului Pietro Mezzetti
(1826-1894), George Dima realizeazã o variantã pentru cor mixt, adesea cântatã, mai ales, în anii Rãzboiului de
Independenþã a României (1877-1878).
Ibidem.
Ilie Moruº, File din miºcarea teatralã româneascã din sud-estul Transilvaniei între anii 1850-1920, în „Cumidava”, III,
Braºov, Muzeul Judeþean Braºov, 1969, p. 417-428.
Gazeta Transilvaniei, Braºov, 26 august/7 septembrie 1872.
Ioan Massoff, I. D. Ionescu de la „Iunion”, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1965, p. 134; Ion Dumitrescu, Muzica în
Bucureºtiul de ieri ºi de azi, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1959, p. 42-46.
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menþionat la vremea respectivã, „n-au avut un interpret asemenea lui decât în Millo, care dacã-l
întrecea pe Ionescu în jocul scenic, nu-l egala în voce”.
Evident, succesele turneelor susþinute de trupa lui I. D. Ionescu în Transilvania ºi Banat, precum
ºi în alte localitãþi, vor fi aureolate de alte mari reprezentaþii artistice înregistrate la Viena, Budapesta
ºi Paris.
Se poate aprecia, desigur, cã întreaga creaþie ºi interpretarea teatralã din aceastã perioadã au
determinat, mai ales printre românii din Braºov, o mare deschidere pentru producþiile artistice
autohtone, „fiindcã – aºa dupã cum observã D. C. Ollãnescu – «deprins cu cântecul ºi neîntreruptul
ºir al operelor italiene ºi germane ºi de sãltãreþele ºi, mai ales, slobodele la gurã vodeviluri
franþuzeºti» – publicul gãseºte în teatrul românesc ºi muzica ºi piesele care-i plac” .
Succesele spectacolelor de teatru „împreunate cu muzica” vor continua sã-ºi pãstreze
prospeþimea ºi datoritã îndemnurilor Astrei ºi Societãþii pentru crearea unui Fond de Teatru Român,
dar mai ales prin ceea ce va realiza la Blaj compozitorul, dirijorul, profesorul ºi regizorul Iacob
Mureºianu .
4. Un moment de referinþã privind creaþia muzicalã româneascã:
opereta „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu
„Ca profesor secundar de cântãri la gimnaziu, la ºcoala comercialã ºi realã precum ºi în cl. IV
ºi V de fete ... din Braºov” , Ciprian Porumbescu se impune încã de la începutul anului ºcolar 1881
printr-o tumultuoasã activitate de compozitor ºi dirijor al Reuniunii Române de Gimnasticã ºi
Cântãri, precum ºi al Corului de la biserica Sf. Nicolae.
Încurajat ºi de îndemnurile bucovinenilor Ipolit Ialosievici, Lazar Nastasi, Gheorghe Chelaru, ºi
ei profesori în ªcheii Braºovului, de Andrei Bârseanu, prietenul compozitorului din anii de la Viena,
Ciprian Porumbescu devine principalul realizator – creator ºi dirijor – al spectacolului liric, în
premierã absolutã, cu opereta Crai Nou, pe un libret de Vasile Alecsandri. Cele dintâi reprezentaþii
(sâmbãtã 27 februarie st.v./11 martie st.n. ºi duminicã, 28 februarie st.v./12 martie st.n. 1882), au
electrizat publicul prezent în sala cea mare a Gimnaziului din ªcheii Braºovului. Dupã vizionarea
celor douã spectacole, Marioara, sora compozitorului, va trimite la Stupca, pe adresa preotului Iraclie
Porumbescu, o emoþionantã scrisoare: „Îmi lipsesc cuvintele ca sã-þi scriu, iubite tatã, tot ce se
petrece în mine, bucurie, entuziasm ºi lacrimi, care curg, curg, curg mereu, fiindcã s-au amestecat
toate în inima mea: duioºie ºi bucurie! Opereta a reuºit cu succesul cel mai mare. A mers totul
minunat. Lumea era atât de entuziasmatã, de nu-ºi afla loc, bãtea din picioare, striga, aplauda. Când
apãru Ciprian ºi se aºezã la pupitru de dirighent, fu întâmpinat cu mare aplauz”.
Desigur, presa localã: „Gazeta Transilvaniei”, „Noua Bibliotecã Românã” ºi „Kronstädter
Zeitung” creioneazã în termeni conciºi, de bunã specialitate, reuºita spectacolelor cu opereta
porumbescianã. Apreciind însã cã muzica compusã pentru acest onest opus are o mare afinitate cu
operele compozitorilor moderni Offenbach, Genée, Suppé, Lecocq etc., „Gazeta”, autoarea acestor
observaþii publicate la 5/17 martie 1882, primeºte replica hotãrâtã a muzicianului C. Porumbescu ºi
din care extragem urmãtoarele rânduri: „Spre rectificarea aserþiunei acesteia, îmi permit a declara la
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p. 7; Constantin Catrina, Trepte ale teatrului liric românesc în Transilvania, în „Cumidava”, VIII, Braºov, Muzeul
Judeþean Braºov, 1977, p. 249-258.
Gheorghe Meriºescu, Iacob Mureºianu, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1966, p. 139-148.
Constantin Catrina, Ciprian Porumbescu. O sutã douãzeci ºi cinci de ani de la naºtere, Braºov, CJCES – Filarmonica de
Stat „George Dima”, 1978, p. 11.
Ciprian Porumbescu. Documente ºi mãrturii, Suceava, 1971, p. 168. S-au bucurat de un succes deosebit, în seara premierei
(Crai Nou), soprana Cornelia Roman, în rolul Dochiþei, ºi învãþãtorul Zosim Butnariu, un autentic Moº Corbu.
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locul acesta cã eu din toatã literaturã muzicei moderne chiar componiºtii aceºtia îi cunosc mai puþin
ºi nici când nu mi i-am fãcut obiect de studiu, neocupându-mã mai deloc cu dânºii.
ªi dacã este vorba de vreun componist – continuã compozitorul – pe care l-am studiat ºi-l
studiez ºi acum, încã cu multã diligenþã, atunci îmi permit a spune cã, componistul acesta e însuºi
poporul nostru român …” $! (subl. n.).
Este adevãrat cã perioada de studii de la Viena (1879-1880) l-a apropiat mult pe compozitorul
bucovinean de muzica metropolei apusene, de genul operetei; dar el, C. Porumbescu, a îmbrãcat
aceastã formã muzicalã cu desfãºurare scenicã într-un autentic costum tradiþional românesc. Ariile
din Crai Nou – Te-ai dus, iubite, O, ce fericire – ne trimit la vechea romanþã românescã, iar Român
verde ca stejarul, Frunzã verde baraboi, Frunzã verde ca stejarul sau Copiliþa de la munte, la
cântecul popular, la subtile intonaþii cu caracter modal, frecvent întâlnite în folclorul românesc
(modul minor cu treptele IV ºi VII alterate suitor).
Zborul operetei româneºti Crai Nou$" va putea fi urmãrit odatã cu fiecare repezentaþie
programatã de reuniunile locale, în colaborare cu unele formaþii instrumentale locale (orchestre ºi
fanfare), ºi care va avea loc, în secolele al XIX-lea ºi al XX-lea, în multe dintre localitãþile
transilvãnene ºi bãnãþene: Biserica Albã, Oraviþa, Lugoj, Caransebeº, Sibiu, Cluj, apoi iar la Braºov,
sau dincolo de Carpaþi, la Bucureºti, Craiova, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei,
Rãdãuþi, Botoºani$# º.a.
Trecerea la cele veºnice (25 mai/6 iunie) va întrerupe definitiv elanul ºi talentul celui care,
semnând peste 250 de lucrãri, multe din ele purtând amprentele Braºovului istoric ºi muzical, ne-a
lãsat ca moºtenire veºnicã Balada pentru vioarã, Rapsodia Românã, O dimineaþã pe Tâmpa, corurile
Trei culori, Pe-al nostru steag (versuri Andrei Bârseanu), Altarul Mãnãstirii Putna etc.
Compozitor, dirijor, violonist, pianist, poet ºi memorialist, Ciprian Porumbescu – un muzician
complet, atins de aripa geniului$$ – ne însoþeºte astãzi paºii, fie în cafasul bisericii Sf. Nicolae din
ªcheii Braºovului sau la Dârstele Braºovului, fie, cel mai elocvent, în tot ceea ce înseamnã, din punct
de vedere artistic, la Liceul (Colegiul) „Andrei ªaguna” din Braºov.
5. Optimiºtii cronicii muzicale
Studiul exigent al muzicologului Mircea Voicana, privind rolul scriitorului ºi publicistului
Cezar Bolliac (1813-1881) în susþinerea ºi diversificarea cronicii ºi criticii muzicale româneºti, va
enumera, evident, ºi câteva aspecte cu trimitere directã la spaþiul cultural ºi artistic din Transilvania;
mai ales atunci când se are în vedere activitatea muzicalã de la Braºov ºi Sibiu. Reþinem, deci, cã
activitãþile similare din oraºele ardelene – aflate în legãturã cu arta de tip occidental, cu publicistica
vienezã, praghezã ºi din alte centre de limbã germanã – „nu întrecea în problematicã, în concepþie, în
preocupãri ºi în stil”$% ceea ce realiza, la Bucureºti, Cezar Bolliac.
Se poate observa însã cã nu numai „Gazeta Transilvaniei”, dar ºi revista „Familia” de la Oradea
a reprezentat, pe tot parcursul secolului al XIX-lea, un sensibil barometru ce va înregistra fiecare
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Gazeta Transilvaniei, Braºov, nr. 31, 14/26 martie, 1882, p. 3.
Comparând opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu cu Baba Hârca de Alexandru Flechtenmacher, aceasta din urmã
„rãmâne totuºi un vodevil, iar lucrãrile lui Eduard Caudella din prima perioadã de creaþie sunt lipsite de intonaþiile
populare” (Viorel Cosma, Ciprian Porumbescu. Monografie, Bucureºti, ESIP, 1957, p. 56).
Dupã cum se menþioneazã în „Noua Bibliotecã Românã” (1 mai 1882-1 septembrie 1883, p. 3), Ciprian Porumbescu, dacã
nu trecea la cele veºnice, urma ca în toamna anului 1882 sã termine o nouã operetã, în 3 acte. Probabil, apreciem noi, era
vorba de lucrarea Noaptea Sfântului Gheorghe, pe un libret de Teochar Alexi (1843-1907). Între timp, în 1885, partitura
acestei operete va fi semnatã de compozitorul, ºi el bucovinean, Tudor Flondor (1862-1908).
Apud Viorel Cosma, Muzicieni români. Lexicon, Bucureºti, Editura Muzicalã, 2005, vol. VIII, p. 125.
Mircea Voicana, Cezar Bolliac ºi contribuþia lui la începutul criticii muzicale româneºti, în SCIA (s. TMC), Bucureºti,
nr. 1, 1963, p. 159-172.
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apariþie pe scena localã sau, atunci când era cazul, prezenþa ºi succesele artiºtilor români remarcate
peste Carpaþi sau în lume.
Redactate sub forma unor ºtiri, adesea expediate, note cu caracter de avancronicã sau articole
mai ample (Foiletonul „Gazetei”) cu conþinut pedagogic ºi de istoriografie muzicalã, „Noua
Bibliotecã Românã” a lui Theochar Alexi, „ªcoala” ºi „Familia”, „Kronstädter Zeitung” ne
dovedesc, atunci când le parcurgem paginile îngãlbenite ºi uzate de vreme, cât de apropiaþi ºi de
preocupaþi s-au aflat redactorii acestor publicaþii în surprinderea eforturilor societãþilor muzicale
pentru o viaþã culturalã ºi artisticã elevatã.
ªi totuºi, în locul repetatelor aprecieri de genul: „aplauze furtunoase, succese desãvârºite, roade
morale, izbândã culturalã” etc., „Gazeta Transilvaniei” socoteºte cã „ar fi de dorit ca un specialist în
arta muzicalã sã aprecieze dupã merit rezultatul ce l-a secerat corul de la Chizãtãu în aceastã
producþiune” (Sibiu, 1892). Desigur, o investigaþie atentã ne va convinge, în timp, cã însemnãrile
„cronicarilor muzicali” se vor diversifica, vor deveni mai concrete, mai aplicate situaþiilor cu
desfãºurare scenicã.
Deºi este menþionat în catalogul lui Iulius Gross (Kronstädter Drucke, 1535-1886, Braºov, 1886,
p. 161), un periodic proiectat de Franz Hauleitner, „Muzik-Zeitung” (1878) , atestã – chiar ºi printr-o
apariþie efemerã – gradul de informare muzicalã al braºovenilor, dorinþa acestora de a fi conectaþi la
circuitul oraºelor cu veche tradiþie muzicalã din vestul Europei. „Muzik-Zeitung”, dupã unele sublinieri
înscrise în anuarele „Societãþii Filarmonice”, avea în vedere tocmai etapa la care se ajunsese cãtre sfârºitul
secolului al XIX-lea, ºi anume: asimilarea diversificatã a culturii muzicale prin introducerea iubitorilor de
muzicã (melomanilor) în sfera formelor muzicale ºi a principalelor lucrãri simfonice semnate de
Beethoven, Mozart, Wagner etc., demersurile ce se impuneau în reuºita programelor proprii, precum ºi
publicarea, în bloc, a cronicilor de concert apãrute cu consecvenþã în „Kronstädter Zeitung” .
În acest context propice asimilãrii de cunoºtinþe muzicale, de informare artisticã generalã,
Teodor T. Burada (1839-1923) consemna cu o evidentã cunoaºtere a problemei: „... organul cel mai
bun pentru a ajunge la acest rezultat este jurnalul; prin el circulã idei, prin el se apãrã principii, se
propagã fapte care se raporteazã la istoria unei arte particulare” . În acest spirit vor continua mai
toate publicaþiile braºovene din aceastã vreme: „Gazeta Transilvaniei”, „Kronstädter Zeitung”,
„Noua Bibliotecã Românã”, precum ºi „Familia” de la Oradea etc.
*
Climatul favorabil unei potenþãri a vieþii muzicale, întreþinut ºi dezvoltat de comunitatea
Braºovului din secolul al XIX-lea, se datoreazã, dupã investigaþiile noastre, urmãtoarelor aspecte ºi
direcþii cu caracter general:
1. Perpetuarea calitativã a unor tradiþii culturale ºi artistice privind organizarea ºi funcþionarea
unor reuniuni ºi societãþi muzicale (Orchestra orãºeneascã, 1814, ºi Societatea Filarmonicã, 1878
etc.) ºi capacitatea acestora de a interpreta partituri cu o anumitã greutate în repertoriul general al
timpului (simfonii, oratorii, opere ºi operete etc.). Apoi, colaborarea armonioasã între muzicieni ºi
membrii societãþii (comunitãþii) în vederea finalizãrii unor creaþii artistice specifice.






Apud Sever Sepeþian, Corul de la Chizãtãu, 100 de ani, 1857-1957, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1957,
p. 64.
Constantin Catrina, O gazetã muzicalã braºoveanã de la sfârºitul secolului al XIX-lea, în SCIA (s. TMC), Bucureºti, Tom.
27, 1980, p. 146-148.
Ibidem, p. 148.
Teodor T. Burada, Opere, Ediþie îngrijitã de Viorel Cosma, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1974, vol. I, partea I, p. 138-140.
Arhivele Statului Braºov, Gemma Zinveliu, Bibliografia muzicalã a ziarului Kronstädter Zeitung, Braºov, 1974
(Exemplar dactilo).
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2. Evaluarea ºi dezvoltarea favorabilã a interesului faþã de pregãtirea superioarã a tinerilor
muzicieni în cadrul conservatoarelor de muzicã din Leipzig ºi Viena, München sau Paris, Bucureºti.
Un rol însemnat au avut, ºi în aceastã direcþie, ASTRA (1861) ºi „Societatea pentru crearea unui Fond
de Teatru Român” (1870).
3. Un interes sporit faþã de rolul muzicii în învãþãmântul general, ocrotit de Bisericã, sau prin
înfiinþarea de institute ºi cursuri particulare de iniþiere ºi stimulare a talentelor aparþinând diferitelor
vârste; statuarea unor normative ce rãspundeau intereselor directe ºi favorabile profesorilor cu
activitate pedagogicã în aceastã direcþie.
4. Evaluarea Braºovului nu numai din punct de vedere comercial, ci ºi prin posibilitãþile de
legãturã între Transilvania ºi celelalte metropole apusene, precum ºi perspectiva diferitelor trupe ºi
artiºti interpreþi de a-ºi continua activitatea ºi în alte oraºe de dincolo de Carpaþi: Bucureºti, Brãila,
Galaþi, Iaºi etc.
5. Circulaþia presei, a informaþiei („Gazeta Transilvaniei”, „Kronstädter Zeitung”); prezenþa unor
librãrii ºi edituri (H. Zeidner, 1867, Fraþii Ciurcu, 1880 etc.), biblioteci personale, ºi în ºcoli, biserici
etc., dotate cu partituri ºi cãrþi achiziþionate din Germania ºi Austria, Bucureºti, Iaºi sau Cluj etc.
6. Existenþa unor spaþii (sãli aparþinând hanurilor braºovene sau unor case private),
modernizarea sãlii „Reduta” (1894); instrumente muzicale ºi instrumentiºti, corepetitori (Rudolf
Lassel, 1861-1918) care asigurau o bunã colaborare cu artiºtii din Imperiul Austro-Ungar, cu alte
personalitãþi artistice din þãrile române, pentru finalizarea unor spectacole lirice, concerte
vocal-simfonice, recitaluri, spectacole de balet etc.
La Musique et les Musiciens de Brasov en XIX-e siècle
Résumé
Pendant le XIX-e siècle, à Brasov, il y avait une riche activité musicale protégée et perpétuée par
la création des sociétés musicales, des écoles et des cours particuliers d’initiation et de
perfectionnement dans le domain de la musique instrumentale et vocale.
En commençant dans la première moitié du siècle, les liaisons commerciales des brasoviens
avec les centres culturels de Vienne et de Leipzig se sont intensifiées; la gamme des tournées
musicales (spectacles d’opéra et opérette, de théâtre et du vaudeville, récitals de musique
instrumentale et vocale, etc.) sera diversifiée.
Notre étude met en évidence, surtout, l’esquisse d’un dialogue musical entre l’Est et l’Ouest,
l’activité des orchestres et fanfares, dirigées, au fil du temps, par Samuel Abraham, Michael Caspar,
Fr. Roseri, Karl Weywar, Johann Mysliwecek, Michael Ziemmermann, Franz Lehár et Anton
Brandner; puis, on remarque la présence, à Brasov, des récitals et des troupes d’opéra et ballet, de
vaudeville, venues d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, de Budapest, de Bucarest et Iassy.
Nous avons accordé une attention spéciale à la création de vaudeville de Vasile Alecsandri, qui,
à Brasov, a excellé par les adaptations instrumentales signée par ª tefan Emilian (1819-1899), aux
tournées de I. D. Ionescu à „Iunion” (1844-1900), et, ensuite, au spectacle (du 1882) de la première
opérette roumaine, „Crai Nou” („Nouvelle lune”) de Ciprian Porumbescu (1853-1883).
Notre étude fait aussi quelques références au rôle joué par la presse locale, par la critique
spécialisé qui, bien timide, a observé et a participé passionnément à la plupart des moments qui ont
conduit à l’émancipation culturelle et artistique de la communauté.
Les conclusions et notices bibliographiques veulent compléter le panorama de ce siècle-là, riche
en événements artistiques, et soutenir le développement d’une relation propice à la vie musicale
locale connectée, bien évidemment, à l’esprit européen.
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