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Liliana IACOBESCU
MAEªTRI AI PEDAGOGIEI MUZICALE BRAªOVENE – MIRA POPESCU
Résumé: Mira Popescu est née le 3 avril 1928, en Russie. Elle a fait ses études à Sverdlovsk. Son
mariage avec Pompiliu Popescu, qu’elle a connu en Russie, l’a emmenée à Braºov, oû elle s’est
établie en 1955, comme professeur de piano, à l’École Populaire d’Art et puis au Lycée de Musique.
Elle avait des qualités exceptionnelles: science, patience, amour pour les enfants, altruisme. Elle a eu
des élèves très distingués, comme Radu Lupu et Cristian Mandeal, et elle a présenté souvent ses
disciples à des compétitions, oû ils ont gagné des prix importants.
Elle est «partie» le 1er mai 2005 (la nuit des Pâques), en laissant un souvenir merveilleux.
Înainte de a ne ocupa de o personalitate de seamã a pedagogiei pianistice braºovene, credem cã
ar fi oportun sã amintim pe cei care, de-a lungul timpului, au pus câte o cãrãmidã la realizarea acestui
edificiu. Deþinem un document important legat de aceastã problemã, ºi anume, o scrisoare a
muzicologului Gemma Zinveliu, adresatã pianistei ºi profesoarei Ioana Minei, de la Conservatorul
din Bucureºti, care-i solicitase informaþii despre învãþãmântul braºovean. Redãm în întregime
scrisoarea, datatã 27 nov. 1979:
„Dragã Ioana,
Trimit cu întârziere aceste rânduri, deoarece arhiva celei mai importante instituþii de
învãþãmânt muzical braºovean, din prima jumãtate a secolului XX (Conservatorul Astra), nu poate fi
cercetatã, singurele surse utilizabile fiind presa ºi câteva broºuri apãrute de-a lungul anilor. Pe baza
lor, am putut stabili urmãtoarele:
1. Pedagogia pianului are la Braºov o bazã solidã, stabilitã în secolul XIX, când
remarcabili pianiºti ºi organiºti din strãinãtate s-au stabilit la Braºov, întemeind ºcoli muzicale
particulare ºi desfãºurând o intensã activitate pedagogicã (HENRI MAUSS, I. HUMPEL ETC).
2. În cursul secolului XX, pe prim plan s-a situat Conservatorul Astra, înfiinþat în 1928,
prin reunirea celor mai valoroºi interpreþi ºi pedagogi locali, indiferent de naþionalitate. Planul de
învãþãmânt al Conservatorului prevedea predarea, în cadrul secþiei instrumentale, a pianului, viorii
ºi violoncelului. Durata studiilor era de 7 ani, dintre care un curs preparator de un an, un curs
inferior de 3 ani ºi un curs superior, tot de 3 ani. În cazul unor elemente foarte talentate, durata
studiilor se putea prelungi cu o perioadã de specializare. La înfiinþarea Conservatorului, catedra de
pian era formatã din profesorii: ELENA DIMA – nepoata compozitorului Gheorghe Dima,
absolventã a Conservatorului din Cluj, clasa prof. Ana Voileanu; IMANUEL BERNFELD absolvent la „Schola Cantorum” din Paris (fost student ºi al Conservatorului din Bucureºti);
WALTER SCHLANDT – absolvent al Conservatorului din Leipzig, clasa prof. Robert Teichmüller;
VETURIA MUREªIANU – absolventã a Conservatorului din Bucureºti (era fiica medicului militar
Iuliu Mureºianu, vãr cu compozitorul Iacob Mureºianu).
3. În deceniul cinci, au fost incluºi în catedra de pian a Conservatorului Astra ºi
profesorii: ILONA WEISSZ – absolventã a Conservatorului din Budapesta, clasa prof. Dohnany;
LIA BUSUIOCEANU – absolventã a Conservatorului din Bucureºti, clasa prof. Snegiu; MARGA
ALEXANDRESCU – absolventã a Conservatorului din Cluj, clasa prof. Ecaterina Fotino-Negru
(avea numai câteva ore de pian, restul ore de acordeon); SIDONIA ELLENBOGEN – absolventã a
Conservatorului din Cernãuþi, clasa prof. Paul Jelescu. Printre absolvenþi, au fost ºi pianiºti de
reputaþie internaþionalã, ca Radu Lupu ºi Theodor Paraschivescu.
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4. Un merit deosebit revine profesorilor Conservatorului pentru faptul cã, pe lângã
producþiile organizate împreunã cu elevii, au desfãºurat o bogatã activitate concertisticã. Au fost
interpretate concerte cu acompaniament de orchestrã (Ilona Weissz), cu acompaniament de pian
(Elena Dima), s-au organizat recitaluri la douã piane (Bernfeld ºi Schlandt) ºi festivaluri, precedate
de conferinþe (Festival Beethoven, C. Franck, Chopin, Debussy).
5. Paralel cu activitatea desfãºuratã în cadrul Conservatorului, au dat ore particulare
de pian: RUDOLF LASSEL – studii la Conservatorul din Leipzig, PAUL RICHTER – absolvent al
Conservatorului din Leipzig, clasa prof. Karl Reinecke ºi Cocius; VICTOR BICKERICH – absolvent
al Conservatorului din Berlin; KLARA STROMF – absolventã a Conservatorului din Budapesta,
clasa prof. P. Kadossa; GABRIELA DIMA – fiica compozitorului Gheorghe Dima, absolventã a
Conservatorului din Cluj, clasa prof. Ana Voileanu; EMIL HONIGBERGER, absolvent al
Conservatorului din Berlin, prof. Paul Gustav; MARGIT HÜBNER, EMMA FAFLIK, MIÞI
SZARVAS.
În ceea ce priveºte materialul predat, se începea cu metoda Bayer, se fãceau multe studii,
preclasicii figurau mai rar; în schimb, clasicii ºi romanticii ocupau un loc important în repertoriu.
Cam asta este tot ceea ce am putut sã adun. Dacã doreºti mai multã informaþie cu privire la o
problemã, te rog foarte mult transmite-mi ºi am sã încerc sã mai caut material.
Cu toatã dragostea,
Gemma”
Dupã cum se poate observa, învãþãmântul pianistic braºovean avea o bazã solidã, pe care se
putea aºeza o construcþie valoroasã. O contribuþie însemnatã la dezvoltarea acestui domeniu a adus-o
profesoara Mira Popescu, a cãrei viaþã ºi activitate vom încerca sã le analizãm.
Mira Popescu s-a nãscut la 3 aprilie 1928, la Cropotkin, localitate din Munþii Ural – Rusia.
Numele ei de familie era Voznesenski, ceea ce înseamnã „Înãlþare”, cuvânt semnificativ pentru
întreaga ei viaþã. Tatãl era profesor universitar de latinã ºi greacã veche, iar mama, profesoarã de
liceu, preda limba germanã. Avea o sorã – Eleonora, mai mare cu trei ani, de asemenea profesoarã, ºi
un frate – Apolon, mai mic cu un an, pilot de încercãri, care a murit de tânãr.
Între anii 1944 ºi 1947, Mira a urmat cursurile ªcolii de Muzicã din Sverdlovsk. Aceastã ºcoalã
se afla la o mare depãrtare de casã, aºa încât era obligatã sã parcurgã o distanþã de 10 kilometri dus ºi
10 kilometri întors, înfruntând tot felul de încercãri. Iarna era foarte frig; uneori, din cauza viscolului,
drumul nu se mai vedea, ºi atunci trebuia sã se þinã de un cablu aºezat pe margine, ca sã nu se
rãtãceascã. Deºi risca mult, fãcea semn ºoferilor care treceau pe acolo ºi se urca în diferite mijloace de
transport, ca sã mai scurteze drumul. ªi nu era numai frigul, ci ºi foamea care trebuia învinsã. Bunica
fãcea supã de rãdãcini ºi se hrãneau cu lapte de caprã zilnic, pânã la saturaþie. Ca toþi intelectualii,
tatãl ei a avut de suferit odatã cu venirea comuniºtilor la putere. Pãrinþii trebuiau sã-i boteze pe copii
pe ascuns, astfel cã ea nu ºtia dacã fusese sau nu botezatã.
Conservatorul – secþia pian – l-a urmat tot la Sverdlovsk, între anii 1947 ºi 1953. Cu un an
înainte de absolvire, s-a angajat ca profesor de pian la ªcoala de Muzicã din acelaºi oraº (1952-1955).
Între timp, l-a cunoscut pe Pompiliu Popescu, care era student la Politehnicã (1950-1955) la
Sverdlovsk. S-au cãsãtorit la 23 iunie 1955, la Braºov, din acel moment ea stabilindu-se definitiv aici.
La început, a fost profesor de pian la ªcoala Popularã de Artã (1956-1962), pentru ca apoi sã fie
angajatã, tot ca profesor de pian, la Liceul de Muzicã din Braºov, unde a rãmas pânã la pensie.
Datoritã calitãþilor ei, a fost numitã ºefã de catedrã la pian.
Ca profesor de pian, a dat dovadã de însuºiri excepþionale, de o rarã mãiestrie, împletitã cu o
rãbdare, o ºtiinþã ºi o dragoste pentru copii ieºitã din comun. S-a aplecat cu o dãruire fãrã margini
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asupra fiecãrui elev, încercând ºi reuºind sã-i
înþeleagã sufletul ºi frãmântãrile. Cu bunãtatea ei
îngereascã, cu devotamentul, cu blândeþea
glasului ºi cu harul dat de Dumnezeu, a reuºit sã
câºtige afecþiunea ºi respectul, atât al copiilor ºi
tinerilor pe care i-a îndrumat, cât ºi al colegilor
muzicieni, drept dovadã recunoºtinþa arãtatã de
aceºtia, chiar dupã zeci de ani. De Crãciun, de
Paºti, cât ºi de ziua ei de naºtere, de altfel pe tot
parcursul anilor, a primit zeci de telefoane,
scrisori, felicitãri, atât din þarã, cât ºi din
strãinãtate, de la prieteni ºi foºti elevi.
Printre cei mai deosebiþi elevi ai Mirei Popescu, se aflã pianistul de talie mondialã Radu Lupu,
care-i poartã o frumoasã amintire. De câte ori s-a aflat în Braºov, a vizitat-o ºi a invitat-o la concertele
ºi recitalurile lui, în Braºov, dar ºi la Bucureºti. De altfel, mama lui Radu Lupu se afla într-o strânsã
relaþie de prietenie cu Mira.
Un alt elev deosebit a fost Cristian Mandeal, care ºi-a început cariera ca pianist, pentru ca, în cele
din urmã, sã ajungã unul din dirijorii cei mai valoroºi ai României. ªi el îºi aminteºte cu respect de
profesoara lui. Unul din momentele cele mai de preþ din viaþa Mirei a fost acela în care Vlad
Dimulescu a cântat sub bagheta lui Cristian Mandeal Concertul pentru pian ºi orchestrã de
Ceaikovski.
Printre alþi elevi ai Mirei, se numãrã: Dana Nigrim, Vlad Dimulescu, Ana ºi Ioan-Andrei
Szilagyi, Paul Cristian, Steffen Schlandt, Rodica Greavu, Cornelia Lescinschi, Dorina Popescu,
Mirela Franz, Rosaura Borgovan.
Aceºti elevi ºi mulþi alþii au fost cu grijã pregãtiþi pentru audiþiile ºi examenele din ºcoalã, dar ºi
pentru diferite competiþii, cum ar fi Concursul de la Suceava „Ciprian Porumbescu”, „Cântarea
României”, olimpiadele zonale ºi naþionale, festivaluri, emisiuni Radio ºi TV etc. De multe ori, aceºti
elevi, pregãtiþi cu atâta dragoste ºi minuþiozitate, s-au întors cu premii, spre cinstea profesorului lor ºi
a ºcolii de care aparþineau.
Un alt aspect, care meritã tot respectul ºi admiraþia din partea noastrã, îl constituie asistenþa
Mirei Popescu la cursurile de perfecþionare de la Cluj ºi Bucureºti. La Cluj, a asistat la cursurile
maestrului Harald Enghiurliu. Cel mai mult, însã, a fost prezentã la cursurile þinute de profesoarele
Ana Pitiº ºi Ioana Minei, la Conservatorul din Bucureºti. Mai ales Dana Nigrim, Vlad Dimulescu ºi
Rodica Greavu au fost elevii care au beneficiat de aceastã specializare. Se pãstreazã caietele în care,
cu conºtiinciozitate, Mira nota toate indicaþiile primite.
În anul 1982, a fost editat de Editura Muzicalã din Bucureºti Tratatul de artã pianisticã, scris de
Ana Pitiº ºi Ioana Minei, lucrare ce aduce multe ºi preþioase clarificãri în arta interpretãrii pianistice.
Odatã cu aceste descoperiri, cele douã Maestre au fost invitate în câteva oraºe din þarã, pentru a
explica pe viu concluziile la care au ajuns. Mira Popescu s-a arãtat din capul locului foarte interesatã
de aceste lucruri. Cu timpul, relaþia cu „Doamnele Profesoare” s-a transformat într-o frumoasã
prietenie, Mira mergând constant la Bucureºti cu elevii sãi. Desigur cã sfaturile nepreþuite pe care le-a
primit au fost aplicate în predare, nivelul profesional fiind astfel din ce în ce mai înalt.
Ca om, Mira Popescu se remarca printr-o mare modestie, nemãrginitã iubire ºi dragoste de
frumos, sensibilitate, generozitate ºi dãruire. Iubea natura ca nimeni altul ºi fãcea deseori plimbãri
prin împrejurimi. Colinda împreunã cu credincioasa prietenã Edda Togãnel „Drumul vechi”, pe la
„Pietrele lui Solomon”, de câte ori avea puþin timp liber, ºi simþea cum toate problemele se diluau în
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foºnetul frunzelor ºi în ciripitul pãsãrilor. O acompania la pian pe Edda, care era violoncelistã, dar ºi
cântãreaþã. Avea mulþi prieteni, care o înconjurau cu dragostea lor. La rândul ei, dãruia fiecãruia ceva
din sufletul ei bun ºi frumos. Rudele erau departe ºi, deºi a fost în Rusia de vreo 10 ori, pentru a-i
vedea pe cei dragi, dorul de ei o mistuia. Din fericire, rudele din partea soþului s-au comportat
minunat cu ea, apreciind-o ºi fiindu-i aproape pânã în ultima clipã.
Cu toate cã avea un trup fragil, o forþã extraordinarã emana din fiinþa ei. Orice frãmântare ºi
durere aveai, gãseai în ea sprijin ºi alinare, cât ºi un sfat înþelept.
Nu numai oamenii au iubit-o, ci ºi Dumnezeu, care a luat-o la El în noaptea de Înviere, la 1 mai
2005, pregãtitã spiritual (spoveditã ºi împãrtãºitã), lãsând în urmã totul orânduit, pentru a uºura
sarcina celor rãmaºi. Cei care i-au stat alãturi în ultimele clipe au fost foarte impresionaþi de precizia
cu care ea ºi-a anunþat plecarea. Trecerea ei în lumea spiritualã a fost cu adevãrat o „Înãlþare”, care
ne-a dus cu gândul la numele ei dinainte de cãsãtorie…
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