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CIPRIAN PORUMBESCU,
FIGURÃ EMBLEMATICÃ A MUZICII TRANSILVÃNENE
Ciprian Porumbescu a fost unul din marii muzicieni români care a strãbãtut cãrãrile Braºovului,
chiar dacã pentru scurt timp (1881-1883), dar cu consecinþe majore
asupra culturii locale a oraºului din inima þãrii. Contextul politic, istoric,
geografic ºi economic (nod comercial) al oraºului a fãcut ca Braºovul sã
fie supus multiplelor influenþe europene occidentale ºi celor provenite
de la sudul Transilvaniei, din Þãrile Române.
În secolul al XVI-lea, tipãriturile diaconului Coresi au deschis seria
marii rãspândiri a ideilor pe calea tiparului în aceastã zonã, iar Revoluþia
de la 1848 a plasat Braºovul într-o mare acþiune de unificare a tradiþiilor
naþionale. Biserica „Sf. Nicolae” ºi prima ºcoalã româneascã (14951)
din Scheii Braºovului au constituit elemente de autenticã tradiþie, cãci
au beneficiat de susþinerea conducãtorilor Þãrii Româneºti ºi Moldovei.
În 1822 a fost psalt ºi profesor la Biserica „Sf. Nicolae” chiar Anton
Pann. Vieþuirea alãturi de saºi le-a oferi românilor ºansa unor alte
orizonturi culturale, cãci localnicii nu beneficiau de drepturi politice
înainte de 1848. În perioada 1836-1838 au apãrut la Braºov primele periodice din nordul þãrii („Foaia
duminicii”, „Foaia sãptãmânii”– devenit „Gazeta de Transilvania”, însoþitã fiind de „Foaie pentru
minte, inimã ºi literaturã”), prin intermediul cãrora s-au rãspândit idei sociale ºi culturale de mare
noutate.
În 1830 s-au înfiinþat la Braºov primele societãþi comerciale româneºti, iar învãþãmântul a fost
propulsat de cãtre Ioan Popazu la începutul secolului al XIX-lea ºi de Mitropolitul Andrei ªaguna
dupã Revoluþia din 1848. În perioada 1870-1883 muzica vocalã a devenit disciplina „cântãri”, iar în
1881 s-a petrecut angajarea lui Ciprian Porumbescu la gimnaziul care astãzi poartã numele lui Andrei
ªaguna. Alãturi de Anton Pann, de Gheorghe Ucenescu ºi de Gheorghe Dima, Ciprian Porumbescu
(1853-1883) a fost marea personalitate care a marcat cultura Braºovului ca dirijor, violonist, profesor
ºi compozitor, semnând „teolog ºi filozof absolut”.
Nãscut la 14 octombrie 1853 în comuna ªipotele Sucevei, dupã studii generale ºi teologice la
Suceava ºi Cernãuþi, C. Porumbescu a studiat ºi la Viena (la Universitate ºi la Conservator, fiind
elevul lui Bruckner la armonie). Concomitent cu audierea cursurilor universitare, Ciprian
Porumbescu ºi-a completat cultura muzicalã ºi pe cea generalã frecventând numeroase spectacole de
teatru, operã, precum ºi concertele ce aveau loc în diferite sãli ºi în biserici din Viena. Viaþa artisticã
vienezã a fost pentru compozitorul român un extraordinar model profesional. A desãvârºit propria
pregãtire muzicalã la Braºov, frecventând lecþiile de pian cu Hermann Geifrig (1805-1886), dirijor ºi
organist la Biserica Negrã.
Marele compozitor român s-a afirmat prin daruri melodic unice în istoria muzicii româneºti:
autenticitatea ºi emoþia inspiraþiei melodice, accesibilitatea ºi patriotismul creaþiilor sale.
Porumbescu a excelat ºi în activitatea muzicalã naþionalã cu puternice rezonanþe sociale, devenind
preºedintele societãþii studenþeºti „Arboroasa” (în cadrul cãreia a susþinut conferinþe precum cea
despre „Muzica la români”). Tatãl sãu, Iraclie Porumbescu, scriitor, poet, folclorist ºi compozitor, a
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În 1495 a început sã se ridice biserica de piatrã, în locul bisericuþei de lemn mai vechi. Dar date certe despre Prima ºcoalã
româneascã sunt abia din sec. XVIII (1743).
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fost prieten ºi elev al lui Aron Pumnul, prieten devotat al lui Alecsandri ºi al lui Carol Miculi; el a
transmis fiului sãu patriotismul care avea sã-l plaseze printre conducãtorii miºcãrii sociale din nordul
Moldovei, devenind subiectul criticilor conducerii austriece ºi chiar al puºcãriilor care pedepseau
dragostea de neam.
Ciprian Porumbescu a dezvoltat ºi o autenticã conexiune culturalã cu spaþiul braºovean, cu
„Gazeta de Transilvania”, susþinând ºi o bogatã corespondenþã cu Iacob Mureºianu. În cele din urmã, în
anul 1881 a devenit profesor la Braºov la gimnaziul înfiinþat de Mitropolitul A. ªaguna, alãturi de cel pe
ale cãrui versuri scrisese „Pe-al nostru steag e scris Unire”. Dintre lucrãrile prin care a omagiat oraºul de
la poalele Tâmpei amintim „Hora Braºovului” sau „O dimineaþã pe Tâmpa”. ªi datoritã faptului cã a
fost el însuºi preocupat de dirijarea mai multor formaþii corale, creaþia sa vocalã ºi coralã ocupã cea mai
mare parte a artei sale componistice, fiind materializatã în lieduri, romanþe ºi coruri. Acestora li se
alãturã ºi coruri bãrbãteºti ºi mixte, lucrãri pentru voce ºi pian sau vioarã ºi cor, romanþe, hore, lieduri,

multe dintre ele marcate de intenþiile sale profund patriotice. Unele din creaþiile sale pãstreazã ecoul
facturii lãutãreºti, aºa cum se petrece ºi în celebra lucrare „Lãsaþi-mã sã cânt”.
Corurile constituie „cea mai valoroasã contribuþie a sa la muzica româneascã”2, fiind autorul
unor lucrãri de dimensiuni restrânse sau mai largi („Altarul Monastirii Putna”). Faptul cã a dirijat
corul de la Biserica Sf. Nicolae din Scheii Braºovului, reuniunile corale, formaþii de la Cernãuþi sau
Viena i-a prilejuit dezvoltarea laturii creatoare ce se reflectã în lucrãrile de facturã religioasã („Tatãl
nostru” – rãmas emblematic pentru Bisericile din Transilvania pânã astãzi, alãturi de „Hristos a
înviat!”). Colecþia de coruri la unison publicatã la Viena în 1880 include primele cântece patriotice
româneºti sub titulatura „Colecþiune de cântece sociale pentru studenþii români” („Imnul unirii”,
„Cântecul tricolorului”, „Gaudeamus igitur”).
Muzica instrumentalã redã cultura ºi educaþia sa de tip vest-european, mai ales la nivel
macro-formal, dar ºi din perspectiva formulãrii melodice microformale: lucrãrile pentru pian solo sau
vioarã, lucrãri camerale ºi cele pentru orchestrã micã constituie dovada acestei puternice educaþii
muzicale culte. Horele, valsurile, polcile, mazurcile, dansurile folosesc chiar elemente melodice din
cadrul folclorului românesc – dar într-un mod incipient; prelucrãrile sau chiar formele ample se
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V. Cosma, Ciprian Porumbescu, Bucureºti, Editura de stat pentru imprimate ºi publicaþii, 1957, p. 43.
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regãsesc în arta sa („Rapsodia românã”). Pentru instrumentul sãu preferat, vioara, a creat puþine
lucrãri rãmase în istoria muzicii („Balada”), iar muzica de camerã i-a prilejuit introducerea
intonaþiilor populare chiar în cadrul formelor specifice saloanelor. Lucrãrile dedicate orchestrei
aparþin mai ales perioadei studiilor de la Viena ºi Braºov.
În perioada de sfârºit a existenþei, Ciprian Porumbescu a devenit creatorul operetei „Crai nou”,
prima lucrare de acest gen în muzica româneascã, realizatã pe fundamentul versurilor lui V.
Alecsandri (legenda Dochiþei ºi a lui Bujor, valorificatã anterior ºi de Flechtenmacher). În anul 1882,

lucrarea a dobândit douã realizãri sonore, care ilustreazã foarte bine tradiþia operei în cadrul
universului muzical vienez, în care avusese ocazia sã se afle. Momentele cele mai strãlucite sunt:
uvertura (sinteza melodicã a întregii lucrãri), ariile („Lãsaþi-mã sã cânt”) ºi corurile („Crai nou”, „Pe
plaiul de munte” ºi „Haideþi, haideþi”).
În 2/14 noiembrie 1882, a apãrut în „Gazeta Transilvaniei” o cronicã scrisã de medicul Gh.
Baiulescu, violonist concertist amator (cel care îl îngrijea pe Ciprian Porumbescu): „public atât de
numeros ºi ales din loc ºi dimprejur nu ne aducem aminte sã se fi întrunit de mult ca în seara
memoratã. Sala de concert era aºa de ocupatã, încât mulþi au trebuit sã se întoarcã, neavând loc.
Dirijorul a ºtiut, în câteva probe sã iniþieze niºte muzicanþi strãini în caracterul pieselor noastre
naþionale. Orchestra a trebuit sã repete o parte din rapsodie, iar compozitorul a fost aclamat din
toate pãrþile”3. Considerat, drept cea mai importantã manifestare artisticã organizatã sub patronajul
sãu spiritual la Braºov, evenimentul premierei a constituit o mare contribuþie la viaþa muzicalã
braºoveanã.
Marele compozitor român ºi-a exercitat acea vocaþie a sintezei dintre folosirea formelor
muzicale vest-europene4 (asimilate prin contactul cu tradiþia muzicalã continentalã) ºi a melosului
popular românesc, dar nu la nivelul la care aveau sã o realizeze George Enescu ºi câþiva dintre
colegii sãi de generaþie. Porumbescu a plasat în contemporaneitatea naþionalã intonaþiile ºi cultura
muzicalã vest-europeanã, transfigurând-o însã prin sensibilitatea sa autentic româneascã. Ciprian
Porumbescu ºi-a materializat ºi vocaþia pedagogicã prin faptul cã în 1878 a scris Elementele
musicei vocale pentru ºcoalele poporale ºi normale, care a contribuit la educarea muzicalã a
multor generaþii de elevi.
Ciprian Porumbescu a fost ºi unul dintre fondatorii ºcolii româneºti de muzicã instrumentalã
ºi vocalã prin Balada pentru vioarã ºi pian, prin Rapsodia românã, prin dansurile populare ºi
lucrãri de salon pentru pian, prin cântecele sale pe versuri româneºti ºi germane. Cuvintele unui
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http://chisinau.ch/board/ciprian_porumbescu/17-1-0-66.
Chiar ºi forma de lied preluatã de la Schubert ºi Schumann.
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coleg de facultate rãmân emblematice pentru personalitatea sa: „lucru mare ºi cam rar la alþi
oameni era la Ciprian dragostea lui fierbinte ºi simþirea adâncã pentru tot ce e bine, frumos,
nobil. Cânta la vioarã ºi plângea: cânta la vioarã toate doinele ºi cântecele noastre poporale ca
nimeni altul...”.
Ciprian Porumbescu, remarkable personality of transylvanian music
Abstract
Ciprian Porumbescu was one of the greatest Romanian composers who lived and worked in
Brasov (for only two years, between 1881-1883), but who had important consequences for the local
musical culture. The political, social, economic and cultural context of the Brasov was the agent of
many european influences from the west of the continent, from the Romanian Countries. Ciprian
Porumbescu was one of the founders of the Romanian Componistic National School (for the
instrumental and vocal music) through the Balad for violin and piano, through the Romanian
Rhapsody, through the Romanian popular dances, through his piano works or his songs. Ciprian
Porumbescu exerts his vocation of the synthesis between the western musical forms (absorbed
through the direct contact with the western musical tradition) and the Romanian type of melody. This
activity was exceptional only in the works signed by George Enescu and some of his contemporaries,
but Ciprian Porumbescu had the accomplishement of a promoter.
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