
Constantin CATRINANOTE ªI ÎNSEMNÃRI DESPRE MUZICA ROMÂNEASCÃ DIN TRANSILVANIAAvând în aten!ie, în principal, programul activitã!ilorcultural-artistice ini!iate de Societatea pentru Fond de Teatru Român(S. T. R.1), „Anuarul” ºi „Revista Teatralã” vor acorda, încã dinprimele momente ale existen!ei lor, spa!ii editoriale adecvate privindcrea!ia ºi interpretarea muzicii româneºti din anii premergãtori Uniriide la 1918, în Transilvania.Anuarul S. T. R., de pildã, apare la Braºov între anii 1898 ºi1910, concretizându-ºi existen!a în 12 numere imprimate, laînceput, în Tipografia fra!ilo r Ciurcu ºi, mai pe urmã, înTipografia „A. Mureºianu” din Braºov. Recenzat de câteva din publica!iile vremii, cu deosebire derevista Luceafãrul, s-a apreciat, de exemplu, cã Anuarul S. T. R. „artrebui sã nu lipseascã din nici o bibliotecã mai însemnatã”2, iarHoria Petra-Petrescu, ardent publicist pentru teatru ºi muzicã, avea sã remarce ºi el, în anul 1913: „Ele [anuarele] con!in o comoarã de dateºi studii din via!a noastrã culturalã, cu deosebire teatralã. În elegãsim sfor!ãrile, zbuciumul, dar ºi clipele fericite, înãl!ãtoare ºi pline de îndemnuri însufle!itoare,peste care a trecut Societatea [pentru Fond de Teatru Român] de la înfiin!area ei pânã astãzi”3.Cu deschidere pentru direc!ia miºcãrii scenice româneºti,anuarele S. T. R. au acordat aten!ie, deopotrivã, atât produc!iilorartistice de teatru, cât ºi celor cu muzicã. Se publicau în aceste pagininote ºi recenzii privind prezen!a corurilor ºi repertoriul acestora,portrete de compozitori etc. Având ca promotori nume de prestigiu ale culturii ºi artei,precum: Iosif Vulcan, Vasile Goldiº, Iosif Blaga, George Dima ºiTiberiu Brediceanu º.a., anuarele S. T. R. au adunat în paginile loraproape toate reuºitele crea!iei ºi interpretãrii muzicii autohtone ºiuniversale. Scriind despre concertul de la Bistri!a-Nãsãud, Anuaruldin 1903 consemna: „Corul a stat iarãºi sub conducerea d-luiLeonida Domide. Era frumos tabloul ce ni se prezenta ochilor de pescenã. Un cor compus din 100 de persoane, edi!ia poporalã ºiamplificatã a corului lui Musicescu. Nu cred sã mai existe undevaprintre industriaºi ºi plugarii români atâta vigoare ºi avânt, ca întrecei din Bistri!a”4.Începând cu anul 1900, anuarele braºovene includ în sumarul lor ºi informa!ii ºi note extrase din„Tribuna”, „Telegraful Român” ºi „Luceafãrul” din Sibiu; apoi „Gazeta Transilvaniei” din Braºov ºi, nu în ultimul rând, „Familia” de la Oradea. Practic, Anuarele S. T. R. au secondat, modest, timp de 13ani, întreaga via!ã artisticã din Transilvania, aºa dupã cum ºi alte publica!ii, ca: „Revista Muzicalã ºiTeatralã”, „Scena” sau „Teatru ºi Muzica”, o fãceau dincolo de Carpa!i, la Bucureºti.5
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1 Formã prescurtatã a denumirii Societã!ii pentru un Fond de Teatru Român (S.T.R.).2 „Luceafãrul”, Budapesta, nr. 16-18, 1903, p. 297.3 „Revista Teatralã”, Braºov, nr. 6, 1913, p. 419.4 „Anuarul S.T.R.”, Braºov, 1903, p. 156.5 Octavian Lazãr Cosma,  Hronicul muzicii româneºti, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1984, vol. VI, p. 17.



 * Cu apari!ie la Braºov, începând cu 1 ianuarie 1913 (6 numere) ºi pânã în august 1914 (doar 4numere) pe an, „Revista Teatralã” a avut ca redactor responsabil pe dr. Horia Petra-Petrescu(1884-1962).Pentru sublinierea profilului general al acestei reviste – cel dintâi periodic din Transilvania careºi-a dedicat întreaga existen!ã propãºirii teatrului ºi muzicii autohtone6–, dr. Horia Petra-Petrescupreciza, în 1912: „ … sub miºcarea teatralã sã-n!elegem cu cea mai mare libertate toatemanifesta!iunile culturale, cari se dau la reprezenta!ii publice: declamãri, cântãri, concerte (subl.n.), conferin!e din domenii apropiate miºcãrii teatrale, la sate ºi oraºe”7.Evident, „Revista Teatralã” s-a preocupat mult mai mult decât anuarele S. T. R. pentruînfã!iºarea evenimentelor artistice cu specific teatral ºi muzical. Dacã articolele publicate subsemnãturile lui Horia Petra-Petrescu, ªtefan Mãrcuº, George Dima, Ioan Harºia vorbeau despreinterpre!ii ºi creatorii români, despre tradi!iile noastre muzicale, „Revista Teatralã” va prelua ºidiferitele ºtiri, sau unele fragmente extrase din cronicile muzicale, publicate fie în „Drapelul” de laLugoj, „Rampa” de la Bucureºti sau „Românul” de la Arad etc. De asemenea, „fiind la curent cudezvoltarea teatrului în Fran!a ºi Germania, prin periodicele de specialitate ale acestor !ãri[„Revista Teatralã”] a publicat o serie de articole cu caracter informativ”8, din care nu au lipsit ºiunele date cu privire la personalitatea muzicianului român George Enescu etc.La rubrica bibliografie se mai consemneazã ºi apari!ia unor cãr!i sau partituri muzicale, precum:Antoniu Sequens – Teoria musicei elementare, Caransebeº, 1914; Amintiri, cântece populareromâneºti, culese, armonizate pentru piano ºi cor mixt de Gh. Horhocea, ºeful corului episcopal dinHuºi, ºi C. Popa Raud, abs[olvent] al Conservatorului de Muzicã din Iaºi.Pentru a înlesni cunoaºterea sumarului celor douã publica!ii braºovene: „Anuarul S. T. R.” ºi„Revista Teatralã”, propunem în continuare urmãtoarea bibliografie adnotatã:
I. ANUARUL SOCIETÃ"II PENTRU FOND DE TEATRU ROMÂN1. Concert ºi reprezenta!ie teatralã. I (1895/6, 1896/7, 1897/8), 1898, pp. 34-35. Cu prilejul Adunãrii generale a S. T. R. de la Braºov (26-27 octombrie 1895), a cântatReuniunea de Gimnasticã ºi Cântãri, dirijatã de G. Dima. În program: W. A. Mozart – Cântec; FelixMendelssohn-Bartholdy – Rãmas bun codrului; Tudor Flondor – Somnoroase pãsãrele; G. Dima –Hora ºi Cucule cu panã surã. Isaia Popa a interpretat Arie din opera Paulus, de Felix Mendelssohn-Bartholdy. 2. Produc!ie artisticã. I (1895/6; 1896/7; 1897/8), 1898, pp. 54-55. Cu prilejul adunãrii generale a S.T.R. de la Fãgãraº (27-28 septembrie 1896), a participat corulmixt al Societã!ii Române de Diletan!i „Progresul” din Fãgãraº, dirijor Fr. Heller. În program: G.Dima – Cucule cu panã surã; G. Musicescu – Ileana. 3. Concert ºi reprezenta!ie teatralã. II, 1898, p. 56. Cu prilejul adunãrii generale a S. T. R. de la Ha!eg (5-6 iunie 1898), a cântat corul dirijat deCornel Popovici. În program: I. Mureºianu – Trecui valea; G. Dima – Fântâna cu trei izvoare;Mendelssohn-Bartholdy – Din depãrtare ºi Cu mine fugi. 
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6 Mircea Popa, «Revista Teatralã» (1913-1914), cea dintâi revistã de teatru din Transilvania, în „SCIA” (s. TMC),Bucureºti, nr. 1, 1972, pp. 90-93; I. Hangiu, Dic!ionar al presei literare româneºti (1790-1982), Bucureºti, Edituraªtiin!ificã ºi Enciclopedicã, 1987, p. 286.7 Biblioteca Academiei Române – Cabinetul de Manuscrise, fondul ªtefan Mãrcuº, S/b/CLXXXIII.8 Constantin Cuza ºi Maria Lambucã, Societatea pentru Crearea unui Fond de Teatru Român, Braºov, Casa Crea!ieiPopulare a jud. Braºov, 1971, p. 89.



Au mai cântat: Elena Popovici, Cornel Popovici, Delia Olariu – elevi ai compozitorului G.Dima. 4. Goldiº, Vasile. Dr. Alexandru de Mocsonyi – muzician ºi preºedinte de onoare, pe via!ã, alSocietã!ii pentru Fond de Teatru Român. II. 1898, p. 44. 5. Turcu, Ioan. Istoricul Societã!ii Române de Diletan!i „Progresul” din Fãgãraº. III, 1900, p. 18. 6. Goldiº, Vasile. Miºcarea teatralã la noi, în anul 1900. IV, 1901, p. 52. Printre „aranjatorii” produc!iilor teatrale s-au aflat ºi reuniunile corale, corurile !ãrãneºti ºicorurile bisericeºti. Din cele 112 reprezenta!ii teatrale cu 169 de piese (comedii, vodeviluri, cântece comice), 4asemenea activitã!i artistice au sus!inut ca repertoriu: C. Porumbescu – Cisla, C. Kreutzer – O noapteîn Granada (textul în traducerea lui G. Dima) ºi o singurã reprezenta!ie cu opereta Crai Nou deCiprian Porumbescu. 7. Adunarea generalã de la Abrud (22-23 iulie 1900). IV, 1901, p. 168. Invita!ii, membri S. T. R., la aceastã reuniune anualã au petrecut, seara, în Grãdina Erdös, în care orchestra vestitului lãutar Ghiu!iu „cânta cele mai drãgãlaºe melodii româneºti”. În prima zi a întâlnirii de la Abrud a cântat „Corul d-lui George Dima, aproape la 40 depersoane”, precum ºi cântãre!ele Adelina Piso, Valeria Pop, Virginia Gall. S-au interpretat lucrãri deG. Dima, G. ªorban, B. Smetana, Fr. Händel, J. S. Bach, H. Litolff, Fr. Schubert, G. Donizetti.Acompaniamentul, la pian, a fost asigurat de Maria V. Braniºte. 8. Blaga, Iosif. Miºcarea teatralã la noi, în anul 1901. V, 1902, p. 31. În organizarea spectacolelor de teatru ºi-au adus contribu!ia reuniunile corale, corurile !ãrãneºtiºi corurile bisericeºti.9. Reuniunea Românã de Cântãri ºi Muzicã din Reºi!a Montanã. V. 1902, p. 63. „Fãrã îndoialã – se apreciazã în acest text – reuniunile de cântãri sunt în mãsurã a putea aducecel mai bun serviciu culturii neamului nostru, îndreptându-ºi activitatea ºi asupra teatrului.Reuniunile de cântãri le este foarte uºor a lucra în direc!ia aceasta. Muzica ºi teatrul sunt foartecompatibile, în toate privin!ele, ºi în îndeplinirea problemei ºi scopului lor se pot bine ajutareciproc.”10. Vulcan, Iosif. Problema adunãrii. V. 1902, p. 177. La adunarea generalã a S.T.R., !inutã la Blaj (20-21 septembrie, 1879), s-a recomandat creareaunei burse pentru un tânãr care sã studieze muzica în cadrul unui Conservator, „ca reîntorcându-sede-acolo, sã adune melodiile noastre ºi sã le prelucreze”. 11. Concertul ºi teatrul. V, 1902, p. 206. A debutat Adela Trif. Au mai participat Virginia Gall ºi violonistul Virgil Pop de laConservatorul de Muzicã din Cluj. În program: Verdi, D’-Alard. La pian: Sigismund Pop ºi CorneliaMaciu. 12. Adunarea generalã de la Bistri!a (7-8 septembrie 1902). VI, 1903, p. 156. Corul, dirijat de Leonida Domide, a cântat Ce faci Ioanã? de G. Dima. S-au mai interpretat:Transcription Faust-Valse de Gounod, Ilustra!iunea Românã de Karrasz, arii din Trubadurul deVerdi, Chanson espagnol de Delibes. 13. Blaga, Iosif. Miºcarea teatralã la noi, în anul 1902. VI, 1903, p. 55. S-a prezentat, de douã ori, ºi Candidatul Linte, de Ciprian Porumbescu. 14. Principii generale ºi dispozi!ii speciale privind pregãtirea cadrelor în domeniul artei dramatice ºi muzicii. VII, 1904, pp. 15-16. 15. Adunarea generalã din Sebeºul Sãsesc (7-8 septembrie, 1903). VII, 1904, pp. 19-25. 
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Concertul ºi teatrul. În program: G. Dima – Hei, leli!ã din cel sat, Sub fereastra mândrei mele;G. ªorban – Eu mã duc codrul rãmâne interpretate de Corul Meseriaºilor din Sebeº. S-au mai audiat:Fantezia din opera „Mignon”, pentru vioarã ºi pian, de A. Thomas – J.-B. Singelée. La vioarã,Octavian Mureºan, acompaniat de Otto Baumann. Apoi, Ce te legeni codrule, de Gheorghe Scheletti; Solomoane cãpitane, de Hermann Kirchner, interpretate de Octavian Mureºan, acompaniat deacelaºi Otto Baumann. 16. Brediceanu, Tiberiu. Nica – vestitul lãutar de la Lugoj. VI, 1903, p. 12-17. Note bio-bibliografice despre via!a ºi activitatea lãutarului bãnã!ean Nicolae Iancu-Iancovici. Articolul a fost republicat în „Drapelul”, Lugoj, nr. 105, 6/19 septembrie, pp. 1-2 ºi nr. 106, 9/22septembrie, 1903, pp. 1-3. 17. Blaga, Iosif. Miºcarea teatralã la noi, în anul 1905. IX, 1906, p. 63. Cisla, de Ciprian Porumbescu, a fost jucatã de 4 ori: la Alba Iulia, Braºov, Brad, Sita Buzãului. 18. Stanca, Sebastian. Începutul dramei româneºti. Irozii. VII, 1904, p. 27. Despre istoria, evolu!ia ºi circula!ia acestei drame religioase populare. 19. Blaga, Iosif. Miºcarea teatralã la noi, în anul 1905. IX, 1906, p. 63. S-au interpretat ºi lucrãrile muzicale: Cisla, de Ciprian Porumbescu (Bucium-ªasa, Nãdlac,Dalboºe!), Moº Ciocârlan, de Tudor Flondor (Sibiu). 20. Raportul general al comitetului cãtre adunarea generalã din Sibium IX, 1906, p. 87. S. T. R. a cumpãrat cu 500 coroane, de la Mãrioara Porumbescu, mãritatã Ra!iu, manuscrisuloperei Crai Nou, de Ciprian Porumbescu. 21. Bena, Augustin. Chestiunea fonografului. IX, 1906, p. 99. Raport de activitate privind modul de procurare ºi de lucru cu fonograful. 22. Discursul preºedintelui Iosif Vulcan la deschiderea adunãrii generale din Lipova (20 august11906). X, 1907, p. 3. Apreciere asupra activitã!ii corale din Banat ºi a contribu!iei compozitorului Ion Vidu ladezvoltarea acesteia. 23. Raportul comitetului S. T. R. cãtre adunarea generalã din Lipova (28-29 august 1906). X, 1907,p. 75. Despre procurarea unui fonograf ºi desemnarea lui Augustin Bena de a se perfec!iona în tehnicade culegere ºi înregistrare a folclorului muzical. 24. Concert ºi teatru. X, 1907, p. 113. A cântat Valeria Papp, acompaniatã la pian de Veturia Oros. S-au interpretat ºi trei compozi!iiromâneºti semnate de E. Papp. 25. Dima, G. Rezultatele concursului de lucrãri dramatice ºi muzicale. X, 1907, p. 43. 26. Blaga, Iosif. Miºcarea teatralã la noi, în anul 1906. X, 1907, p. 45. S-au jucat vodevilurile: Florin ºi Florica de Vasile Alecsandri cu muzica lui Iacob Mureºianu(Ilva Mare) ºi opereta Moº Ciocârlan de Tudor Flondor (Fãgãraº). 27. Braniºte, Valeriu. Muzicã ºi dansuri la români în veacurile XV ºi XVII. XI, 1908, pp. 13-28. 28. Braniºte, Valeriu. Alecsandru de Mocsonyi – pianist ºi compozitor. XII, 1910, p. 13. 29. Raportul general al Comitetului despre activitatea sa din anul 1906/7, adresat adunãrii generalede la Cohalm. XI, 1908, p. 91. 
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II. REVISTÃ TEATRALÃ1. Petra-Petrescu, Horia. O arhivã de programe (afiºe) teatrale. I, nr. 1, 1913, p. 38. Despre primele spectacole de teatru cu muzicã, în limba românã, prezentate în Transilvania. 2. Blaga, Iosif. Raportul general al comitetului Societã!ii pentru Fond de Teatru Român din anul1911-1912. I, nr. 1, 1913, p. 50. Despre activitatea artisticã a bursierilor S. T. R.: Ionel Criºan, ªtefan Mãrcuº, Marioara G.Dima, Ioan Harºia, Lelia Popovici. 3. Cronicã. I. nr. 1, 1913, p. 65. Despre câteva concerte ºi spectacole muzicale organizate în !arã ºi peste hotare de cãtre GeorgeEnescu, Silviu Florescu, Constan!a Erbiceanu, Ionel Rãdulescu, Lucia Cosma, Voicu, ReuniuneaRomânã de Cântãri din Braºov, Compania Liricã Grigoriu. 4. Marin, Ilie. Muzica româneascã ºi gramofoanele. I, nr. 1, 1913, p. 16. Despre selec!ia ºi difuzarea muzicii populare româneºti. 5. Colindele româneºti în Lipsca. I, nr. 1, 1913, p. 77. Corul Tinerimii Române din Lipsca a interpretat colindele: Trei pãstori ºi Astãzi prorociile deG. Dima. 6. Cronicã. I, nr. 2, 1913, p. 77. Despre activitatea muzicalã a lui Eusebie Mandicevschi la Viena. 7. Cronicã. I, nr. 2, 1913, p. 136. Cronicã asupra concertului Reuniunii Corale de Cântãri din Braºov cu oratoriul Paulus deMendelssohn-Bartholdy, precum ºi despre o nouã reprezenta!ie cu opera Cavalleria rusticana dePietro Mascagni. 8. Dima, G. Concursul nostru muzical din 1911. I, nr. 2, 1913, p. 117. La concursul de crea!ie muzicalã („Fondul Dr. I. Mihu”) au participat: Dariu Pop, AurelPopovici, Vasile Seliºteanu, Dr. Iust. Cl. Iuga, dr. Tiberiu Brediceanu, dr. Leonida Domide, IonBorgovan. Au fost premiate lucrãrile: Înºirã-te mãrgãrite, legendã pentru soli, cor ºi orchestrã (manuscris)de Dr. Leonida Domide; Cântece pentru voce ºi pian (tipãrite) de Ion Borgovan; Colec!iune demelodii româneºti din Maramureº (manuscris) de dr. Tiberiu Brediceanu. 9. Dima, G. Dare de seamã asupra compozi!iilor muzicale intrate la concursul „Cazotti”. I., nr. 3,1913, p. 158. S-au prezentat: 22 cântãri pentru cor, Moartea lui Mihai ºi mama lui, Cântãri culese din poporºi armonizate pentru cor, Accente româneºti, Album de compozi!ii pentru pian. „Lucrarea aceasta –apreciazã G. Dima – meritã toate considera!iunea. Atât jocurile româneºti – sunt bine sim!ite ºi binelucrate în stil pianistic. Haina armonicã este variatã ºi destul de bogatã. Considerând cã lucrãri desoiul acesta abia avem, piesele înaintate sunt chemate a umple un gol sim!it în literatura noastrãmuzicalã. Propun deci ca ele sã fie ajutorate pentru a putea fi tipãrite. Braºov, 11 martie 1913.” 10. Mãrcuº, ªtefan. Un turneu muzical. I, nr. 3, 1913, p. 159. Scurtã dare de seamã asupra turneului muzical din 1912, la care au luat parte ªtefan Mãrcuº,Ionel Criºan, Aurora de Barbu. 11. Sântion, Octavian G. Un eveniment muzical. I, nr. 3, 1913, p. 176. Cronica concertului Reuniunii Române de Muzicã din Braºov cu oratoriul Paulus deMendelssohn-Bartholdy. 12. Strecker, Reinhard Dr. Jubileul lui Rich[ard] Wagner. I, nr. 3, 1913, p. 195. 13. Gheorghe Dima. I, nr. 3, 1913, p. 196. 14. Petrescu-Petra, Horia. O arhivã de programe (afiºe) teatrale. I, nr. 3, 1913, p. 210. 
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Despre câteva afiºe de spectacol din anii 1822-1832, identificate în biblioteca Gimnaziuluisãsesc din Braºov: Baletul Horia ºi Cloºca, Scãparea !ãrei Româneºti. În acelaºi articol se fac precizãri ºi asupra pieselor teatrale jucate în Lugoj, între care ºi operetaCrai Nou de Ciprian Porumbescu. 15. Cronicã. I, nr. 3, 1913, p. 217. Scurte informa!ii despre activitatea concertisticã desfãºuratã de George Enescu, Mãrcuº –Criºan – Bãilã, Magdalena Cocorescu, Ion Dumitrescu, Rudolf Lassel, Gr. Gabrielescu, AdelinaPatti, G. C. Cosmovici, Ana Voileanu, Lucia Cosma, Dimitrie Dinicu, G. Dima, Reuniunea deCântãri „Lira” din Beiuº, „Männergesangverein”-ul la Viena. 16. P. Mascagni ºi Cavalleria rusticana, I, nr. 4, 1913, p. 301. Câteva amãnunte privind elaborarea acestei lucrãri. 17. Mãrcuº, ªtefan. Douã turneuri artistice (1912-1913) ale foºtilor noºtri bursieri. I, nr. 5, 1913, p.339. Despre participarea artiºtilor: I. Mãrcuº – Criºan – Bãilã; Mãrcuº – Criºan – Aca (Aurora) deBarbu. 18. Iuga, Cl. Iustin. Concertul Reuniunii Române de Cântãri din Orãºtie. I, nr. 5, 1913, p. 377. 19. D-na Veturia Triteanu în Biserica Neagrã din Braºov, I, nr. 5, 1913, p. 384. 20. Blaga, Iosif. Adunarea generalã a S. T. R. în Caransebeº. I, nr. 6. ªi despre turneele artistice ale bursierilor S.T.R.: ªtefan Mãrcuº, Ionel Criºan, Aurora de Barbu. 21. O bibliografie muzicalã româneascã. II, nr. 1, 1914, p. 29. Despre inten!ia compozitorului Guilelm ªorban de a publica un lexicon al muzicienilor români. 22. O piesã pentru Crãciun. II, nr. 1, 1914, p. 29. 23. Concurs. II, nr. 1, 1914, p. 25. Se doreºte o colec!ie de muzicã popularã româneascã ºi compozi!ii originale, cu motiveromâneºti. Pentru selec!ionarea materialelor respective au fost propuºi, în comisia de specialitate: Gh.Dima (Braºov), I. Mureºianu (Blaj) ºi Guilelm ªorban (Dej). 24. ªtire. II, nr. 1, 1914, p. 28. Despre ini!ierea de cãtre S.T.R. a turneului artistic din anul 1912. 25. Cronicã. II, nr. 2, 1914, p. 64. Date bio-bibliografice despre Dumitru Popovici-Bayreuth, preluate din „Grosier Biogr. –Lexicon der Deutschen-Bühne”. 26. Bayreuth. Din prilejul angajãrii D-nei Veturia Triteanu. II, nr. 2, 1914, pp. 57-62. Despre importan!a muzicalã a oraºului Bayreuth ºi despre teatrul construit de Richard Wagner. 27. Harºia, Ioan. Concursul pentru dirigen!ii de cor din Teaca. II, nr. 3-4, 1914, p. 127. Cu privire la pregãtirea teoreticã ºi practicã a celor 11 dirijori participan!i la cursurile conduse de Ioan Harºia, student în muzicã la Viena, bursierul S. T. R. Articolul respectiv a fost scris la Oltpret, în ziua de 4 august 1914. 28. ªtire. II, nr. 3-4, 1914, p. 105. Despre lucrãrile muzicale înaintate pe adresa Concursului cu premii („Fondul Dr. Ioan Mihu”,1913-1914). 29. Molin, Romulus S. La chestia teatrului de la !arã. II, nr. 3-4, 1914, p. 91. Despre participarea corurilor ºi orchestrelor la adunãrile generale ale Astrei ºi S. T. R. precum ºicu prilejul „conductelor etnografice”. 30. ªtire. II, nr. 3-4, 1914, p. 124. Din activitatea Reuniunilor de cântãri din Nãsãud, Bistra, Abrud. 
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31. Cronicã. II, nr. 3-4, 1914, p. 124. Câteva date biografice despre Gh. Folescu, Aurelia Cionca, D. G. Kiriac ºi D. Dinicu. 32. Greutã!ile începutului. II, nr. 3-4, 1914, p. 82. Despre întâlnirea corurilor din ªiria ºi Bistra. 33. Paracliserul sau Florin ºi Florica. II, nr. 3-4, 1914, p. 77. Vodevil V. Alecsandri. Despre muzica acestei lucrãri s-a spus: „Cântecele sunt puse pe note de d[omnul] IacobMureºianu (Blaj), de unde se ºi pot procura. În cazul extrem se pot cânta melodii poporale”. 
 *Pentru întregirea informa!iilor semnalate în cele douã reviste braºovene – „Anuarul S. T. R.” ºi„Revista Teatralã” – anexãm, ºi un numãr de ºase scrisori existente la Cabinetul de Manuscrise alAcademiei Române Bucureºti.Anexa I Braºov, 2/15 iunie 1912Mult stima!i domni9, Avem onoare a vã comunica conclusul Comitetului Societã!ii pentru Fond de Teatru Românadus în ºedin!a sa din 1/14 iunie, de urmãtorul cuprins:„Cu privire la turneurile artistice, unul ini!iat de d[omnu]l director artistic A. P. Bãnu!iu ºi altulde bursierii, d[om]nii ªt[efan] Mãrcuº ºi Ionel Criºan, pentru lunile de varã, având în vederearaporturile prezentate, Comitetul decide:I. Admite a se face un turneu curat muzical de d[om]nii Ionel Criºan ºi ªtefan Mãrcuº ºi cucolaborarea D[omni]ºoarei Aneta Voileanu, în sensul celor cuprinse în scrisoarea din 15 mai ad[omnilor] sus men!iona!i. II. Turneul ini!iat de d[omnu]l A.P. Bãnu!iu, cu colaborarea D[omni]ºoarei Marioara G. Dima ºia altor douã puteri sã fie curat teatral. III. D[om]nii conducãtori ai turneurilor sunt ruga!i a trimite Comitetului Societã!ii programadetaliatã a turneurilor lor. IV. Pentru acoperirea speselor de început a acestor 2 turneuri Comitetul voteazã pentru A. P.Bãnu!iu, I. Criºan ºi ªt. Mãrcuº, 310 cor[oane]; pentru D[omni]ºoarele Aneta Voileanu ºi MarioaraG. Dima câte 100 cor[oane], iar pentru celelalte douã puteri diletante, din trupa D[omnu]lui A. P.Bãnu!iu, câte 50 cor[oane] cari sumã se vor plãti din cassa Societã!ii în baza chitan!elor eliberate deprimitorii banilor”10.Primi!i încredin!area deosebitei noastre stime. Pentru Comitetul Societã!iiV. Oni!iuV[ice]preºed[inte] Dr. Iosif BlagaSecretar
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9 Biblioteca Academiei Române – Cabinetul de Manuscrise, Fondul ªtefan Mãrcuº, S/7/CLXXXIII.10 Ibidem.



Anexa II Braºov, 28 decembrie 1912Dragã Mãrcuº, Vei fi citit în jurnalele noastre cã la ultima adunare generalã am fost ales „secretar literar” alSocietã!ii de Teatru. De atunci ºi pânã acum, cu o micã întrerupere (cauzã de boalã trecãtoare), amîncercat sã mã introduc în postul meu cel nou. Dupã ce am scris redac!iilor dupã schimb ºi editurilordupã cãr!i apãrute, dupã ce am stabilit lista membrilor – cãci nu era nici o ordine în eviden!amembrilor – dupã ce am primit împuternicire sã editez o revistã teatralã (ºi scriu tocmai la primulnumãr al acestei reviste) – viu sã mã adresez !ie ºi camarazilor tãi, foºti ºi actuali bursieri ai societã!ii. Eu ºtiu care este pãrerea ta referitoare la postul cel nou – de una te asigur: cã vreau sã te convingcã societatea are lipsã de o persoanã (nu numai de una, ci de zece!) care sã se intereseze numai ºinumai de bunul mers al agendelor, cari se vor spori de aici înainte pe zi ce merge. Ai sã vezi în curândcum ºi ce vreau sã prestez. „Revista Teatralã” care apare în locul „Anuarului” (având deci existen!aasiguratã), va înregistra fidel manifestãrile noastre muzical-teatrale, va da îndemnuri, va publicabiografiile oamenilor noºtri, cari s-au remarcat pe terenul acesta, va publica piese teatrale scurte,monoloage, dialoage, fotografii etc. Iatã ce te rog ºi sunt sigur cã deºi nu faci parte acum din bursierii societã!ii tot o sã-miîndeplineºti dorin!a, care este totodatã ºi o dorin!ã a comitetului: sã-mi trimi!i fotografia (eventual ºicâteva roluri) biografia pe scurt ºi un articole – amintiri – o întâmplare caracteristicã, eventual hazlie,din decursul ultimului turneu, sau altceva – ca sã poatã figura lângã fotografia ta. Vreau sã-!i publicfotografia ºi lucrurile trimise în nr. 1 sau 2 din „Rev. [ista] Teatr. [alã]”. Asupra felului cum în!eleg eu miºcarea teatralã ai sã te convingi din numerii primi ai rev[istei].Te rog spune-mi, scrie-mi pãrerea ta asupra celor scrise de mine – chiar ºi atunci când nu eºti de acord cu mine. E vorba sã aducem argumente plauzibile ºi sã ne convingem reciproc. Dorindu-!i sãrbãtori fericite, an nou cu noroc ºi o carierã strãlucitã ºi rugându-te sã-mi trimi!iarticolul, care sã nu fie prea lung, pânã mult la Crãciunul nostru. Te salut prieteneºte!Horia Petra-Petrescu11[Str]. Târgul Grâului, 4
Anexa III Braºov, 31 V 1913Dragã Mãrcuº12,Mã bucur din inimã de succesele repetate în turneul acesta. Eram sigur de ele – dar mã umple deîncredere în viitor faptul, cã ºi publicul s-a arãtat mul!umit. Dacã se intereseazã publicul este un semncã via!a noastrã culturalã începe sã fie mai intensivã. În nr. 3 al „Revistei Teatrale”13, care apare în 10-15 zile, vã aduc fotografiile ºi un articol despreturneu14. 

258

Constantin Catrina

11 Biblioteca Academiei Române – Cabinetul de Manuscrise, Fondul ªtefan Mãrcuº, S/6/CLXXXIII.12 ªtefan Mãrcuº (1886-1953), prim-tenor la Opera din Troppau ºi apoi la Teplitz – Salzburg unde va interpreta roluri dincrea!iile muzicale: Boema, Faust, Povestirile lui Hofmann, Rigoletto, Nevestele vesele din Windsor, Madama Butterfly,Flautul fermecat etc. Pentru alte detalii vezi ºi Octavian Lazãr Cosma, ªtefan Mãrcuº, … Tenor cu viitor mare, în„Muzica”, Bucureºti, nr. 3, 2001, pp. 66-82.13 „Revista Teatralã” (1913-1914), publica!ie bilunarã patronatã de cãtre S. T. R.; director ºi redactor responsabil: dr. HoriaPetra-Petrescu.14 Pentru programul turneelor artistice (teatru ºi muzicã), ini!iate de cãtre S. T. R., vezi ªtefan Mãrcuº, Un turneu muzical, în„Revista Teatralã”, Braºov, nr. 3, mai-iunie 1913, p. 159; Douã turneuri artistice (1912-1913) ale foºtilor noºtri bursieri,în „Revista Teatralã”, Braºov, nr. 5, sept.-oct. 1913, p. 339.



Noi ne pregãtim pentru Congresul Femeilor Române15 ºi sperãm sã avem o mul!ime de oaspe!i. Pregãtiri febrile la cor, pentru „Cavalleria rusticana” ºi „ªezãtoare”16.De-ar putea fi ºi Tib. Brediceanu17 la probe – acum e la Lukács pürdó18 pentru dureri reumatice – pe sãrbãtori sperã sã fie aici. Vã salut pe to!i cordial ºi vã doresc tot binele. Unde sã vã trimit revista?Salutãri bunilor cunoscu!i din Seliºte. Al tãu, Horia Petra-Petrescu19
Anexa IV Fofeldea, 1913, 2/VIIIDragã frate Mãrcuº!20Înainte de toate primeºte sincerele mele felicitãri la pasul întreprins. Sã fie într-un ceas cu noroc:Te ºtiu om de ispravã ºi de lucru. Tu meri!i o soartã fericitã. Sã vã ajute cel de sus! Am cetit în jurnale despre succesele avute prin diferite oraºe ºi m-am bucurat21. Dacã ºtii pecineva care sã raporteze mai pe larg despre turneul acesta, te rog sã dispui sã-mi trimitã un raportdespre turneu pentru „Revista Teatralã”. Îl public cu mare plãcere.Am câteva rugãri:Vreau sã ºtiu cum îºi închipuiesc oamenii formarea unei trupe de actori ºi de aceea mã adresez ladiferite persoane, ca sã-mi comunice – personal – planurile lor. Astfel, vreau sã ajung în legãturã cudiferite persoane, cari mi-ar putea da mânã de ajutor în viitor. Sã vedem ce se poate ºi ce nu se poaterealiza. Te rog ºi pe tine, dragã prietene, comunicã-mi cum crezi tu cã s-ar putea realiza trupa de actori de profesie22. Cam câte persoane sã fie? Ce sã joace? Ce buget i-ar trebui? Cât timp sã joace într-un oraº? Peunde? etc., etc. Datele acestea, fireºte, le voi utiliza numai cu învoirea ta. Te rog comunicã-mi adresa lui Bãilã23 ºi Criºan24.Ai primit nr. 4 din „Rev. [ista] T. [eatralã]? Unde vei fi peste 2-3 sãptãmâni? Te rog dã-mi ºiadresa ta în decursul verii, ca sã mã ºtiu orienta. Cu salutãri prieteneºti, al tãu Horia Petra-Petrescu. [P. S. ] Lucrez la o comedie pentru popor, aici la sate. 
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15 Cu referire la Congresul Femeilor Române de la Braºov din 1913, ini!iat de Maria Baiulescu (1860-1914).16 În zilele de 3, 5 ºi 7 iunie 1913, cu prilejul Congresului Femeilor Române de la Braºov, Reuniunea de Muzicã (dirijor Gh.Dima) prezintã, într-un spectacol de amploare, lucrãrile: La ºezãtoare (scenã liricã) de Tiberiu Brediceanu ºi Cavalleriarusticana de Pietro Mascagni. Au interpretat: Veturia Triteanu, Elena Iuga, George Folescu, ªtefan Mãrcuº ºi Maria Moga; regizori: Hans Bulhard ºi A. P. Bãnu!.17 Tiberiu Brediceanu (1877-1968), compozitor ºi folclorist, membru fondator al Operei Române ºi al Teatrului Na!ional dinCluj (1919), al Conservatorului de Muzicã din Cluj ºi al Societã!ii Compozitorilor Români (1920). Din anul 1913 aîndeplinit ºi func!ia de secretar al S. T. R. În aceastã calitate, Tiberiu Brediceanu a semnat ºi câteva rapoarte de activitate:Chestiunea teatrului nostru ºi Societatea pentru Fond de Teatru Român (1914); Problema teatrului ºi a muzicii la Braºov(1940).18 Lukás-fürdö – bãi pentru tratament în oraºul Buda (Ungaria).19 Biblioteca Academiei Române – Cabinetul de Manuscrise, Fondul ªtefan Mãrcuº, S/9/CLXXXIII.20 Biblioteca Academiei Române – Cabinetul de Manuscrise, Fondul ªtefan Mãrcuº, S/6/CLXXXIII.21 Constantin Catrina, Trepte ale teatrului liric în Transilvania, în „Cumidava”, vol. VIII (1974-1975), Braºov, MuzeulJude!ean Braºov, 1977, pp. 249-258.22 Principalul obiectiv al S. T. R. va consta, încã din primele momente ale înfiin!ãrii sale (Deva, 4-5 octombrie 1870), dinpregãtirea superioarã a unor talente apte pentru teatru ºi muzicã ºi, evident, pentru dezvoltarea unui climat propicespectacolului liric ºi dramatic (Constantin Cuza ºi Maria Lambucã, Societatea pentru Crearea unui Fond de Teatru,Braºov, Casa Jude!eanã a Crea!iei Populare Braºov, 1971. Cuvânt introductiv de prof. univ. dr. Mircea Mancaº).23 Ion Bãilã, bursier al S. T .R. pentru arta dramaticã; a jucat în Intrigã ºi iubire, de Friederich Schiller, la Teatrul din Marburg.24 Ionel Criºan, bursier al S. T. R. A interpretat diferite roluri muzicale la Teatrul din Gablonz. Dupã 1918 a fost solist alOperei Române din Cluj ºi profesor la Academia de Muzicã ºi Artã Dramaticã din Cluj.



Anexa V Viena, 2 noiembrie 1914VIII. Kochsval/29 II 18. Frate Tiberiu!25Nu-i om ca Rom[ânul] Rom[ân] ca Bãnã!eanul! Bãn[ã!ean] ca Lugojanul! Lugoj[an] caBrediceanu + Brediciean ca Braºoveanu! Aºa m-am gândit cetindu-!i expunerile cu privire la Harºiacompozitorul 1. H[arºia]26 e desertor; 2) Pânã sã se poatã re-ntoarce îºi va fi gãsit un post ori va ficompus simfonia mor!ii de foame; 3) ªansele Conservatorului din Buc[ureºti] ca sã-ºi poatã continuaactivitatea pânã la sfârºitul anului scolastic, mul!ãmitã mentalitã!ii limbute scad zi de zi. Acestea tu levezi clar ºi le expui ºiret pentru cã 1) Rãspunderea moralã p[entru] Harºia sã nu te poatã îngreuna; 2)Salvarea bursei sã nu cadã în sarcina ta; 3) Când „mãestrul” Harºia ne va fi tras chiulul sã po!i zice:non mea cupla! Eu însã î!i rãspuns: Te vãd! Deci: 1) fiind tu expertul comitetului S. T. R.: în d-alecompozi!iei depun din nou […]27 soarta bursei lui Harºia în mãinile tale obicinuite sã prindã octava;2) Dacã îi propui bursa, - eu voi iscãli, am fond […] în nãdejdea cã deºi un Harºia ne compune viitorul Lohengrin ori […] totuºi sã va inspira la o compozi!ie a textului: „Hai cu mine lele-n lunci” […] 3)Rãspunderea cadã asupra mea în fa!a comitetului pentru bursã. Asupra ta cadã rãspunderea pentruviitoarele compozi!ii ale lui Harºia, înaintea tribunalului posteritã!ii.Poate ar fi bine sã se publice un comunicat în ziare, în care sã se spunã: „Fiind suspendatã prinordin ministerial !inerea adunãrilor etc. adunarea gen[eralã] a S. T. R. sã va !inea dupã restabilireastãrilor normale. Agendele urgente le rezolvã pãnã atunci prezidiul în acord cu comitetul, în limitelerestrânse, pe lângã ulterioara indemnisare a adunãrei generale, impuse de împrejurãrile anormale ºide bugetul anului precedent: Brediceanu, Vecerdea, Vaida”28 etc. Te autorizez ºi rog, ca la un astfelde comunicat sã mã iscãli!i ºi sã-l trimi!i ºi lui Braniºte29, Dobrin, Goldiº30 ºi Maniu31. A !inea ºedin!aar fi împreunat […] mare ºi totuºi hotãrârea comitetului nu ar putea fi decât cele comunicate mai des,cãci afarã de pu!inele posi!ii fixe ale bugetului, comitetului nu i-ar rãmânea altã posibilitate decâtacordarea indemnisa!iei pentru birou. Scrisorile sunt mai ieftine decât cheltuielile de cãlãtorie alemembrilor. Idealul tãu de a cru!a iatã sã realizeazã automatic prin rãzboiu. De altcum po!i fi sigur cãîndatã ce sã va ivi vreun talent dramatic ºi posibilitatea ca sã-ºi facã studiile la Bucureºti, Lipsca,Paris ºi Bruxelles, eu la recomandarea ta, imediat voi iscãli propunerea ce mi-ai trimite pentruconferirea unei burse, în limitele bugetului precedent. Moartea eroicã a lui Sandi32 ne-a atins foartedureros, pe to!i. Eu regret nu numai pentru cã !inusem mult la capacitatea ºi calitã!ile lui, ci ºi dinpunctul de vedere a S. T. R. Cãci mã ocupam mult cu gândul sã-i deschid largi posibilitã!ile de-a sãvalida activ la conducerea societã!ii. Lipsa celor buni, jertfi!i în rãzboiu, urmeazã dupã închidereapãcii vom sim!i-o noi popor mic ºi începãtor. Te îmbrã!iºez frã!eºte. Alx. V. 
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25 Direc!ia Jude!eanã Braºov a Arhivelor Na!ionale (DJANBv). Fondul S. T. R., doc. nr. 7810/15.26 Ioan Harºia (1888-1915), compozitor ºi dirijor.27 În toate cazurile, parantezele drepte […] marcheazã unu sau mai multe cuvinte ilizibile.28 Alexandru Vaida-Voievod (1869-1928), publicist ºi om politic.29 Valeriu Braniºte (1869-1928), publicist ºi om politic. A fost membru de onoare al Academiei Române.30 Vasile Goldiº (1862-1932), pedagog, publicist ºi om politic.31 Iuliu Maniu (1873-1953), om politic român.32 Dr. Alexandru Bogdan (1881-1914), pedagog ºi publicist, autorul unor lucrãri de referin!ã: Metrica lui Eminescu, Leipzig,1904 (în limba germanã); Ritmica cântecelor de copii, Bucureºti, 1906; Douãzeci de ani de miºcare teatralã, Sibiu, 1914º.a.



Anexa VI Domnule Profesor [Catrina], Rãspund scrisorii Dv. din 5 ianuarie 1960, primitã în 7. În toamna anului 1906, a avut loc la Cohalm (azi Rupea) Adunarea generalã anualã a „Societã!iipentru Fond de Teatru” din Ardeal ºi Banat, sub preºeden!ia Directorului Virgil Oni!iu,vicepreºedintele Comitetului acestei societã!i culturale. Între al!i membri ai Comitetului, au fost defa!ã Dr. Iosif Blaga, profesorul Liceului ªaguna din Braºov, secretarul Comitetului; apoi VasileGoldiº, membru marcant în acest comitet, mai târziu preºedinte al „Astrei culturale” din Sibiu, iar înRomânia întregitã, ministru etc. ºi, bineîn!eles maestrul George Dima, tot profesor al liceuluibraºovean ºi dirijor al Reuniunii muzicale din Braºov ºi conducãtor al Corului Bisericii Sf. Nicolaedin ªchei.Cu toate cã orãºelul Cohalm era mai mult decât modest ºi n-avea decât doi-trei cãrturari români,inimosul Ion Bercan ºi însufle!itul român, care a fost George Fuciu, au depus toate eforturile, austrâns pe to!i preo!ii ºi învã!ãtorii circumscrip!iei, s-au prezentat ºi plugarii cohãlmeni ºi tineretul, aºacã sala Schlloser a fost arhiplinã.Eu33 am !inut o conferin!ã lungã: „Dupã culise”, au fost declamãri ºi teatru, iar Corul Bisericii Sf. Nicolae, sub conducerea lui G. Dima, a dat un minunat concert, pe care l-au admirat fãrã rezerveintelectualii saºi prezen!i.Dupã sfârºitul programului artistic, sãtenii ºi sãtencele noastre au dansat minunatele noastrejocuri ardeleneºti.Sunt peste 50 de ani de atunci. Totuºi, cu ochii sufletului meu vãd întreagã desfãºurarea acesteiserbãri, care a cinstit târgul meu de naºtere ºi-a ridicat prestigiul nostru na!ional, în fa!a concetã!enilor saºi. Tot ce s-a petrecut atunci, este scris în „Anuarul”34 de pe 1907 al Societã!ii pentru Fond deTeatru Român ºi regret mult, cã n-am la mânã aceastã carte, din care te-aº putea lãmuri definitiv…[A. P. Bãnu!]. Notes et remarques sur la musique roumaine de TransylvanieRésuméL’article met en évidence, sous la forme d’une bibliographie annotée, quelques aspects liés auxproblèmes de la musique roumaine signalés dans deux publications subventionnées et soignées par la Société pour Fonds de Théâtre Roumain (S. T. R): « L’Annuaire S. T. R. » (1898-1910) et « la Revuethéâtrale » (1913-1914). L’insertion des références musicales dans les deux publications mentionnées constitue un pointdu programme de perspective de la S. T. R., établi par Iosif Vulcan (1841-1907) et approfondi, plustard, par Horia Petra-Petrescu (1884-1962), directeur et rédacteur de « la Revue théâtrale ». Pour lesdirigeants de la S.T.R., le théâtre et la musique constituaient les arts de la scène indispensables à lamise en place d’un théâtre durable en Transylvanie. Ont souscrit à la même idée: A. P. Bãnuå, Augustin Bena, George Dima, Ætefan Mãrcuæ, HoriaPetra-Petrescu, Iosif Vulcan et d’autres. Les annexes contiennent des lettres et des documents d’archive, autant de témoignages sur lesdémarches de nos prédécesseurs pour la création du spectacle complexe (musique et théâtre), defacture autochtone et universelle.
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33 Eram bursierul Societã!ii la Conservatorul din Bucureºti, ºi-am fost rugat de Comitetul din Braºov, sã stãrui, ca [ºi]cohãlmenii sã primeascã a se !ine adunarea generalã în comuna mea natalã. Pe cum s-a ºi întâmplat.34 Pentru acelaºi eveniment, vezi ºi „Gazeta Transilvaniei” (Chestia fonografului Societã!ii de Teatru), Braºov, nr. 23, 16/2*XI 1907, p. 4; „Tribuna” (Serbãrile culturale de la Cohalm), Sibiu, 1907, pp. 20-21.


