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MULTICULTURALITATEA ÎN VIAﬁA MUZICALÃ A BRAªOVULUI
ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
1. Introducere
Încã din secolul al XVI-lea, Braºovul era recunoscut drept „pia˛ã principalã (emporium) a
popoarelor vecine ºi asemenea unui loc de desfacere comun tuturor bunurilor”1 ºi pentru faptul cã
aici „se adunã toate popoarele vecine, ca într-o pia˛ã comunã de mãrfuri”2. Comer˛ul a constituit o
cauzã pentru existen˛a conglomeratului etnic, dar nu a fost singura.
Marele Principat al Imperiului Habsbugic, titulaturã atribuitã Ardealului în 1765, se distinge
demografic prin coexisten˛a câtorva etnii importante pentru destinul cultural al acestuia ºi al centrului
ﬁãrii Bârsei - regiune aflatã la curbura Carpa˛ilor: saºii – într-un numãr total de 126.546 în Ardeal,
din care în zona Braºovului erau 18.029, în Braºov locuind 7710 suflete - sunt cu pu˛in mai numeroºi
decât românii braºoveni, care numãrau 5355 de membri, în zona Braºovului trãind 21.283 de
locuitori, conform situa˛iei demografice consemnate în 1762 ºi 1765.3 Maghiarii se situau în jurul a
717 locuitori.4 La sfârºitul secolului al XVIII-lea, în Braºov se aºezaserã macedoromâni ºi greci,
aceºtia din urmã creând o comunitate destul de puternicã, deºi pu˛in numeroasã. ﬁiganii, în numãr de
336 de familii în 1781, fuseserã aduºi de Maria Tereza (1740-1780), care le alocase ºi un mic teren,
dar aceºtia nu renun˛aserã la ocupa˛iilor specifice nomazilor – furtul ºi cerºitul.5
Raportul demografic al etniilor braºovene este reflectat ºi în numãrul plãtitorilor de impozite, la
mijlocul secolului al XVIII-lea (1752) - când existau 1312 plãtitori saºi, 887 români ºi 105 unguri.6 În
timp, acestora li s-au alãturat ofi˛erii ºi func˛ionarii detaºa˛i la Braºov, un amestec etnic din toate teritoriile
Imperiului, mai ales din Bohemia în domeniul muzicii militare.7
La emanciparea culturalã ºi na˛ionalã româneascã – dimensiuni surori ale impunerii pe toate
planurile a etniei majoritare - au contribuit ºi reformele realizate de împãratul Iosif al II-lea, fiul
împãrãtesei Maria Tereza – care a devenit coregent la tron în anul 1765 –, unele dintre acestea fiind
progresiste.8
2. Multiculturalitate în via˛a muzicalã a Braºovului în secolului al XIX-lea
În contextul social-politic al secolului al XIX-lea, etniile conlocuitoare din Braºov au dat glas
unei polifonii culturale ce se înscrie într-un concert al multiculturalitã˛ii, care – deºi nu-ºi propunea sã
cultive armonia ºi colaborarea interetnicã - avea suficiente elemente de sincronicitate tematicã ce
compuneau vitrina culturalã multicolorã a contribu˛iilor muzicale comunitare. Multiculturalitatea
muzicalã s-a manifestat pe diverse direc˛ii: muzica religioasã, muzica folositã în educa˛ia muzicalã,
muzica instrumentalã cameralã, cea orchestralã ºi muzica coralã.
2.1. Multiculturalitate în muzica religioasã
Încã din secolul al XVIII-lea, ca urmare a decretului imperial de toleran˛ã pentru Biserica
Ortodoxã, se restabileºte baza largã de masã a cultului ortodox, o mare parte a popula˛iei româneºti
pãrãsind în valuri succesive religia greco-catolicã. Braºovul este decretat în 4 septembrie 1761 drept
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oraº de reºedin˛ã episcopalã ortodoxã, iar biserica Sf. Nicolae din ªcheii Braºovului a devenit lãcaº
de cult episcopal9, eveniment de mare bucurie pentru popula˛ia româneascã trãitoare în oraº ºi în
vecinãtã˛i. În continuarea acestui act se plaseazã Edictul de toleran˛ã din 1781, care recunoaºte
libertatea cultului religios pentru necatolici în întregul Ardeal.10
Învã˛ãmântul muzical ortodox românesc ºi-a gãsit un sprijin temeinic în secolele precedente în
ªcoala româneascã din ªcheii Braºovului, înfiin˛atã în 1495, dupã cum afirmã Candid S. Muºlea
(Biserica Sfântul Nicolae din ªcheii Braºovului, 1943)11 pe lângã biserica Sf. Nicolae, despre care
profesorul Andrei Bârseanu, preºedintele Astrei, afirma cã „ea n-a putut fi altceva, decât o ºcoalã
elementarã, sau cel mult o ºcoalã de dieci în care se învã˛a cititul, scrisul ºi cântãrile bisericeºti…
dupã cum erau mai toate ºcolile româneºti înfiin˛ate pentru fiii de iobagi care nu puteau aspira mai
mult în via˛a lor decât la treapta preo˛iei ºi a dãscãliei”12.
În secolul al XIX-lea, în locul grãmãticilor au apãrut cântãre˛ii bisericeºti profesioniºti, aduºi în deceniile patru ºi cinci - din Bucureºti, prin intermediul lui Anton Pann.13 La interven˛ia
protopopului Popazu, a fost ob˛inutã recunoaºterea ªcolii de la Sf. Nicolae de cãtre guvernul
Transilvaniei ºi de cãtre episcopul Moga, prin Decretul nr. 1196 din data de 27 februarie 1844.
Acesta dãdea dreptul elevilor absolven˛i merituoºi sã fie primi˛i în gimnaziile din „˛érã fãrã nici o
pedecã”, dupã cum afirmã Andrei Bârseanu în Istoria ºcoalelor centrale române gr. or. din Braºov
scrisã din incidentul jubileului de 50 de ani al gimnaziului (Braºov, Tipografia Ciurcu & Comp.,
1902, p. 38)14.
Un nou document normativ transilvãnean - Ordinãciunea arhiereascã pentru rândul cel bun în
ºcoalele noastre populare (1854) - precizeazã modul „unitar de organizare ºi de conducere” al
învã˛ãmântului românesc ortodox, cântarea cãpãtând un loc statornic ºi sistematic, fiind obligatorie
pentru fiecare clasã.15 Cu prilejul adunãrii generale a Astrei de la Braºov, din 15 iulie 1862, George
Bari˛iu pledeazã pentru necesitatea introducerii muzicii în ºcoala româneascã în ansamblul ei, în
prelegerea Despre artele frumoase cu aplicarea lor la cerin˛ele poporului românesc16, cãreia îi aflã o
solu˛ie mitropolitul Andrei ªaguna în Instruc˛iune pentru Directorii ºcoalelor populare, ºi pentru
Directorii ºi inspectorii ºcoalelor capitale, precum ºi pentru inspectorii districtuali de ºcoale din
Archidiecesa greco-rãsãriteanã a Ardealului, datã la Sibiu în 1865: „… ºcolarii fãrã deosebire de
sex sã se deprindã în cântãri bisericeºti ºi sã meargã la Bisericã în ajunul duminecelor ºi al
serbãrilor mari, ºi acolo cetind ºi cântând sã petreacã în evlavia”17.
Învã˛ãmântul muzical german braºovean beneficia încã din secolul al XVI-lea de Schola
Coronensis, o institu˛ie de învã˛ãmânt înfiin˛atã de Johannes Honterus, în care un loc de seamã îl avea
muzica ºi activitatea muzicalã ºcolarã.18 Pentru aceastã ºcoalã, ctitorul a realizat manualul Odae cum
harmoniis (1543). În capitolul muzicii religioase trebuie sã includem ºi muzica organalã cultivatã cu
sârg în Cetate de muzicieni de prestigiu, aspect pe care-l vom trata mai pe larg mai târziu.
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2.2. Multiculturalitate în învã˛ãmântul muzical laic
Pe acest fundal social, politic ºi economic – plin de vicisitudini ºi servitu˛i ale românilor,
întotdeauna nedreptã˛i˛i19 - ºi pe osatura învã˛ãmântului braºovean s-a dezvoltat cultura spiritualã în
aceastã localitate de seamã a Transilvaniei. Câteva acte imperiale sus˛in învã˛ãmântul românilor
neuni˛i, cum este Reguli directive pentru îmbunãtã˛irea învã˛ãmântului din ºcolile elementare sau
triviale, sârbeºti ºi româneºti, neunite ºi Planul general pentru ºcolile germane normale, principiale
ºi triviale, în ˛ãrile ereditare împãrãteºti ºi regeºti (1774)20.
Apari˛ia Gimnaziului Românesc (1850) din ªcheii Braºovului reprezintã o continuare a vechii
ºcoli româneºti de pe lângã biserica Sf. Nicolae, în care muzica – alãturi de alte câteva discipline –,
face parte din planul de învã˛ãmânt „numai dupã posibilitã˛i”21. Cântecele laice au fost introduse în
învã˛ãmântul braºovean românesc, la începutul secolului al XIX-lea, de Anton Pann ºi apoi cultivate
de cãtre elevul sãu George Ucenescu, care le numea esterne - spre a le diferen˛ia de cântãrile
religioase, numite cântarea divinã -, dar ºi de cãtre profesorii de muzicã I. Miselvicek, C.Th.
Wagner ºi studentul Nicolae Dima. Mai târziu, dupã ultimul psalt-profesor de muzicã bisericeascã la
catedra de muzicã a ªcolilor Centrale Române din Braºov, care a fost G. Ucenescu, G. Dima ºi al˛i
dascãli ai acestui lãcaº de învã˛ãmânt – C. Porumbescu, I. Mureºianu, N. Popovici, T. Popovici º.a. –
au cultivat cu consecven˛ã cântecul laic, dezvoltând permanent repertoriul ºcolar în acest sens.
Aceastã orientare a fost posibilã datoritã educa˛iei muzicale occidentale pe care o aveau la bazã
profesorii de muzicã braºoveni.
La Braºov func˛ioneazã ºi diverse institu˛ii ºcolare private unde se preda obiectul muzicã, ca ºi
studiul pianului, cum era Institutul particular de fete Vautier (1854-1899), în care profesor de muzicã
era W. Humpel; Institutul de învã˛ãmânt particular (1869) ºi ªcoala-internat pentru feti˛e (1886),
aflatã sub patronajul Reuniunii Femeilor Române; ªcoala latinã, numitã ºi Gimnaziul latino-german
sau romano-catolic (1837).22
Elevii din clasele terminale ale Gimnaziului Românesc formau câte un cvartet instrumental în
fiecare clasã. Dintre aceºtia, slova memoriilor pãstreazã numele unora dintre elevi ca Stericã, A. Pop,
M. Dima, V. Bude. Unii dintre dintre aceºtia, mai rãsãri˛i într-ale muzicii, începeau deja sã se
introducã prin localuri, în cãutare de câºtig bãnesc.23 La liceul Honterus activa orchestra elevilor
Lyra, care a activat pânã la mijlocul secolului al XX-lea.
Învã˛ãmântul laic se realiza ºi prin intermediul asocia˛iilor ºi societã˛ilor culturale, al cãror scop
era ºi educa˛ia muzicalã a membrilor acestora, a tineretului ºi sus˛inerea unor activitã˛i muzicale. Una
dintre acestea a fost Societatea româneascã cântãtoare ºi theatralã, înfiin˛atã în 1847 din ini˛iativa
lui Iosif Farkaº, care cuprindea artiºti amatori din Arad, Lugoj ºi Braºov24, ºi care precede înfiin˛area
în 1863 a Reuniunii române de gimnasticã ºi cântãri.
ªcoala de muzicã înfiin˛atã în 1834 la Braºov a avut ca nucleu Capela orãºeneascã,
instrumentiºtii acesteia oferind ºi lec˛ii private, precum toboºarul Greger ori violonistul Till.25
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2.4. Multiculturalism în muzica instrumentalã
Rãdãcinile muzicii instrumentale în cetatea Braºovului sunt seculare. Sã ne referim doar la
Collegium Musicum din 1767, care promova prin muzicã „ceea ce e onorabil, cuviincios, pe mãsura
virtu˛ii ºi bunelor obiceiuri”26.
Dezvoltarea vie˛ii muzicale, în general, ºi a muzicii instrumentale, în special, s-a datorat ºi
faptului cã în multe oraºe ale Transilvaniei începutului de secol al XIX-lea, se gãseau diferite
instrumente muzicale în familiile din clasa mijlocie27, dar mai ales piane (forte-piano-uri în limbajul
timpului), cu precãdere în Cluj, Sibiu ºi Braºov.28 Acestea erau aduse tocmai din Viena, ºi nu doar
pentru oraºele transilvãnene ci ºi pentru Principatele Române Moldova ºi ﬁara Româneascã, un rol
important revenind în acest comer˛ Braºovului ºi Sibiului.29
În 1815, în Braºov este înfiin˛atã Stadtkapelle [Capela orãºeneascã] – fanfarã alcãtuitã din
muzicieni din Boemia, Germania ºi Austria, care devine Orchestra orãºeneascã în 1842. Aceasta
avea obliga˛ia „sã acompanieze serviciul religios, sã cânte la serbãrile ºi maialurile ºcolare, sã
distreze publicul prin organizarea de concerte de promenadã etc.”30.
În jurul anului 1820 activeazã numeroase fanfare militare, care – alãturi de Societatea muzicalã
vocal-instrumentalã - au contribuit la formarea unui public specializat, constituind ºi rezerva de
instrumentiºti ai Orchestrei oraºului.
În 1869 a fost înfiin˛atã o micã orchestrã de muzicieni perfec˛iona˛i, care a func˛ionat pânã în
1935, ºi care era formatã din 24-28 de membri, fiind retribuitã de oraº ºi obligatã la anumite servicii
fa˛ã de acesta. Din momentul constituirii Asocia˛iei Filarmonice (1878), muzicienii ei aveau sã
participe regulat la repeti˛iile ºi concertele acesteia ºi apoi la cele ale Societã˛ii Filarmonice
Braºovene31.
În anul 1873 a apãrut Societatea Diletan˛ilor braºoveni la ini˛iativa capelmaestrului oraºului,
Zimmermann, ºi a succesorului acestuia, Anton Brandner, dupã plecarea primului la Viena, misiunea
noii forma˛ii fiind „sã dea prilej diletan˛ilor sã cânte ºi sã studieze împreunã”32. Societatea
Diletan˛ilor, premergãtoare Societã˛ii Filarmonice, era consemnatã în Cartea adreselor braºovene
cu 57 de membri activi ºi 62 de sus˛inãtori, în 1872, ºi cu 105 membri activi ºi 60 de sus˛inãtori în
1873. Faptul a fost posibil prin unirea diferitelor reuniuni corale într-o singurã societate. Hans
Hausleitner conducea activitã˛ile concertistice ale Societã˛ii.33
În 1876, urmãrind înfiin˛area unei orchestre, Anton Brandner a atras colaborarea câtorva
diletan˛i pentru a realiza unele serate concertante ale fanfarei oraºului. În vederea interpretãrii a patru
concerte simfonice – dupã modelul concertelor vieneze, orchestra a fost mãritã la 36 de persoane ºi a
fost prevãzut un repertoriu. Concertul din 6 mai 1878 marcheazã începutul activitã˛ii
Philharmonische Gesellschaft, formatã din membrii Societã˛ii Diletan˛ilor ºi din cei ai Capelei
orãºeneºti, formatã din fanfara orãºeneascã, ai cãrei instrumentiºti cântau la mai multe instrumente,
atât de suflat cât ºi cu coarde, ºi care provenea din Suflãtorii din turn.
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Timp de 14 ani dupã acest eveniment, cele douã forma˛ii – Societatea Diletan˛ilor ºi Societatea
Filarmonicã – au activat în paralel. În general, orchestra diletan˛ilor aborda lucrãri mai lejere –
precum uverturi, cvartete de coarde, fantezii din opere – iar concertele erau urmate de dans. Când
repertoriul de mare calibru o impunea, aceasta se reunea cu fanfara oraºului. Orchestra diletan˛ilor
era, s-ar putea spune, o pepinierã pentru Societatea Filarmonicã.
La noua formulã orchestralã au aderat, în timp, ºi mul˛i fruntaºi ai culturii muzicale româneºti
braºovene, precum preotul ortodox dr. Vasile Saftu, G. Dima, V. Oni˛iu, medicul G. Baiulescu,
La˛icu, directorul de bancã Valeriu Bologa, prof. Andrei Bârseanu, prof. dr. Sterie Stinghe, avocatul
dr. Nicolae Mãnoiu º.a. Între muzicieni îi aflãm pe violoniºtii Manasse Dima – fratele lui G. Dima,
Alexi ºi Johann Cristo (n. Taflan), dr. E. La˛in.
A. Brandner a contribuit la îmbogã˛irea repertoriului cu lucrãri simfonice de anvergurã între care
se numãrau toate simfoniile beethoveniene, mai pu˛in ultima, reducând totodatã ponderea
uverturilor, serenadelor ºi fanteziilor în programele de concert. Biblioteca Societã˛ii Filarmonice
braºovene numãra în 1944 un numãr de aproximativ 150 de crea˛ii muzicale, ceea ce oferã o imagine
asupra amplorii ºi diversitã˛ii repertoriului interpretat.
Via˛a concertisticã braºoveanã a finalului de secol XIX s-a bucurat de prezen˛a unor
instrumentiºti de mare prestigiu, proveni˛i din culturile muzicale germanã ºi maghiarã, precum
violonistul Joseph Joachim, compozitorul Johannes Brahms, violoncelistul Felix Popper ºi pianistul
Géza Zichy. În aceastã ultimã perioadã a secolului al XIX-lea, ºi cultura muzicalã româneascã a fost
prezentã pe scenele braºovene prin interpretarea unor artiºti pre˛ui˛i, ca Irène de Vlãdaia, Theodor
Burada, Dimitrie Popovici, Alexandru Alexy, Francisc Ondricek, Emil von Sauer, Maria Rosenkrantz. Pe
scenã au urcat soliºti muzicieni de origine braºoveanã ori stabili˛i în oraº, ca Irene von Brennerberg, Max
Krause, Rudolf Lassel, Eduard Löbel ºi Nicky Popovici, Leontina Gärtner, Lula Gmeiner, Else ºi Grete
Krummel, Ella Hessheimer, celistul Karl Klein ºi clarinetistul Wenzel Janota34. Au fost organizate ºi
seri-medalion, dedicate câte unei personalitã˛i muzicale, precum C.M. von Weber (1884) ºi F.
Mendelssohn-Bartholdy (1886).
2.4.1. Muzica organalã
Muzica organalã reprezintã o altã componentã a multiculturalismului muzical în secolul al
XIX-lea. Organiºtii proveni˛i din rândul comunitã˛ii sãseºti au fost Johann Christian Clooss
(1839-1841), Heinrich Mauss (1841-1877) ºi Rudolf Lassel (1887-1918). Dupã cum era ºi firesc
pentru cultul practicat între zidurile Bisericii Negre, aceºtia au promovat în primul rând muzicã
religioasã germanã, ai cãrei autori erau protestan˛i.
2.4. Multiculturalism prin muzica coralã
Reuniunea românã de gimnasticã a fost înfiin˛atã în anul 1863, la ini˛iativa profesorului Nicolae
Teclu, iar în 1866 devine Reuniunea românã de gimnasticã ºi cântãri, cu statut nou datoritã adãugãrii
sec˛iei de cântãri. În cadrul acesteia activau I. Codru Drãguºanu, P. Roºca, I. Meºotã, ªt. Iosif, G.
Dima ºi P. Dima, C. Porumbescu º.a.35
Repertoriile corurilor reuniunilor de gimnasticã ºi cântãri au cuprins piese de largã circula˛ie
din repertoriul clasico-romantic aflat în circula˛ie în acele vremuri pe scenele muzicale europene, ca
ºi piese folclorice româneºti, sãseºti ºi maghiare armonizate de compozitori ardeleni proveni˛i din
etniile respective.
În Braºov concertau ºi coruri din alte provincii româneºti: corul lui Gavriil Musicescu a fost
primit deosebit de cãlduros cu repertoriul sãu de muzicã popularã româneascã ºi religioasã.
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Prezen˛e deosebite în peisajul muzical multietnic braºovean aveau societã˛ile muzicale
germane: Der deutsche Liederkranz (Cununa de cântece), Liedertafel ºi Kronstädter
Männergesangverein (Corala bãrbãteascã braºoveanã) înfiin˛atã în 185336.
Comunitatea maghiarã a participat la via˛a muzicalã braºoveanã ºi prin reuniunea de cântãri
Magyar dalárda, care a luat naºtere în 1863, ca ºi Reuniunea românã de gimnasticã.
Colaborãri multiculturale se manifestau în activitatea acestor forma˛ii la nivelul repertoriilor dar
ºi, mai târziu, la nivelul conducerii muzicale, în care unii dirijori proveneau dintr-o etnie diferitã de
coloratura na˛ionalã a forma˛iei corale.
În februarie 1868 a luat fiin˛ã ramul de cântãri – la ini˛iativa profesorului de matematicã P. Dima
(n. în 27 iulie 1840 la Braºov) ºi în cadrul Reuniunii române de gimnasticã ºi cântãri, într-o primã
formulã doar bãrba˛i, iar din 1870 sub formã coralã mixtã, care organiza conveniri colegiale. Primul
program sus˛inut de acestã nouã formulã artisticã a constat din 12 piese, „în majoritate cântece
româneºti ºi lucrãri din repertoriul universal: S. Nosievici – Detunata, cor de bãrba˛i; cor din opera
«ﬁigane» de Balfe (probabil, de opera The Bohemian Girl de Michael William Balfe – n.n.); cântece
pentru voce ºi pian; versuri din crea˛ia lui Gr. Alexandrescu ºi Vasile Alecsandri”37. Reflectând
evenimentul presa localã a scris: „Un public român foarte numeros de ambele sexe se aflã rãpit de
înãl˛imea artei ºi de puterea spiritului care predominã aceastã convenire... o reuniune de cântãri e
tocmai în ajunul înfiin˛ãrii... ºi noi vom saluta cu toatã bucuria... asemenea întreprinderi pentru cã...
ceea ce e na˛ional român, românii braºoveni îl vor conferi pe întrecute”38.
2.3. Muzica lãutãreascã
Etnia ˛igãneascã existentã în zona Braºovului a dat ºi ea câteva figuri vestite de lãutari. Dintre
aceºtia s-au distins fra˛ii Gãluºcã ºi „banda” lui Dic, „cel cãruia îi plãcea sã fie ascultat de
pricepãtori, cãci avea ambi˛ia sã fie ºi în˛eles, nu numai ascultat”39.
Aceºtia cântau în birturi, în grãdini „cu copaci umbroºi”, la chefuri de tot soiul, dar fãceau ºi
serenade de inimã albastrã la ferestrele câte unei domniºoare de pe˛it, de talentul lor bucurându-se
mai ales românii ºi maghiarii. Lãutarii cunoºteau preferin˛ele muzicale ale muºteriilor ºi, cu un soi de
intui˛ie, „conducãtorul tarafului pleca capul pe vioarã, se apropia de tine ºi, fãrã sã ceri, î˛i cânta la
ureche cântecul favorit”40. Lãutarii nu cântau însã vocal, ci doar melodia ºi acompaniamentul ˛inut
cu ˛imbalul.
3. Concluzii
Dupã cum se poate observa, valorile culturale – provenite din sânul spiritualitã˛ii etniilor
conlocuitoare braºovene – s-au împletit armonios pe scenele muzicale ale oraºului centenar de la
poalele Tâmpei, în cursul secolului al XIX-lea. Complexitatea acestor legãturi multiculturale prin
muzicã reiese din multitudinea planurilor pe care acestea s-au manifestat, de la plãmãdirea
personalitã˛ilor prin mijloacele învã˛ãmântului, pânã la formele rafinate ale culturii muzicale
instrumentale ºi corale, în momente de elevatã trãire esteticã sau doar de petrecere.
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Multiculturalism in the musical life of Braºov in the 19th century
Abstract
Situated at the crossroads of important commercial and cultural routes as a connection point of
the three Romanian principalities – Transylvania, Romanian Country and Moldova – the city of
Braºov has been, since its origins, the place where various cultures overlapped, like the one
belonging to the Romanians, who represented the majority of the people, the Germans, the
Hungarians, the Greeks, the Bulgarians and other ethnic groups, with fewer members in the local
community. The study aims to depict the blending of the main cultures represented in Braºov in the
music performed during the 19th century. Based on the report of the ethnic population in Braºov, the
study illustrates the multicultural aspects of musical life in Braºov in the religious music as well as in
the forms of performing secular music and the ensemble instrumental music, the organ, choral music.
The main moments of the development of the instrumental music – Collegium Musicum,
Stadtkapelle, The Vocal-Instrumental Musical Society, The Society of the Dilettantes of Braºov –
culminated with the birth of The Philharmonic Society in 1878. The study makes reference to
musicians who belong to different ethnic groups, who have contributed to the multicultural
development of the city at the foot of the Tâmpa. Among them, the following ones are mentioned G.
Dima, A. Brandner, Th. Burada, D. Popovici, Emil von Sauer, N. Popovici, K. Klein, W. Janota; here
are some of the city organists: J.Ch. Clooss, H. Mauss and R. Lassel. The study also emphasizes the
contribution of some amateur musicians, whom major fields of activity are completely different from
music, such as finance, law, medicine or education. The aspects of the multiculturalism specific to
those times are also revealed as key points of the musical education in Braºov. The forms of the party
music are part of the multicultural musical background, the fiddler-like music, represented by famous
fiddlers like the Gãluºcã brothers, Dic’s band.
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