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CIPRIAN PORUMBESCU ŞI PRIETENII SĂI MUZICIENI,
ÎN ANII DE LA BRAŞOV
CIPRIAN PORUMBESCU AND HIS MUSICIAN FRIENDS
DURING THE YEARS IN BRASOV
Abstract: 1. Concerned with the development of Romanian culture from Transylvania in the
second half of the nineteenth century and the first decades after 1900, many scholars and culture
people from Braşov showed a sustained activity for initiating and stimulating people's interest in
arts, clearly, in music too (creation and interpretation – specialized education). A lot of evidence in
this respect are articles signed by George Bariţiu (1812-1893), those articles published in
”Calendar books” from Braşov, the efforts made by Aurel Mureşianu and inserted in ”The
Romanian Telegraph” (Sibiu), in ”The Family” of Iosif Vulcan and in ”The Theatre Magazine”,
led by the publicist Horia Petra-Petrescu (1848-1928), as well as the theatre and music shows,
initiated by the students awarded the Romanian Society for Theatre Fund (STR) scholarships.
2. Presence in Braşov of the musician Ciprian Porumbescu meant also a visible opening to the
articles regarding concert preview and musical chronicles: ”The Transylvania Gazette” is a good
example of how it reflected in its columns the progress of performances and also the success of the
”Crai Nou” operetta, the instrumental concert only with Porumbescu’s musical compositions,
from October 1882 etc.
3. As a first class personality in Romanian music, in the second half of the nineteenth century,
Ciprian Porumbescu was supported especially in the years from Braşov by the local music critics;
the signatures of people like the doctor George Baiulescu and literates Theochar Alexi, Andrei
Bârseanu, Aurel Mureşianu, prove, of course, the setting up of a front of intellectuals who were
cultivating music not only in the family, but also on the concert stage and in journalism.
Perioada petrecută la Braşov de către profesorul,
compozitorul şi dirijorul Ciprian Porumbescu a fost
destul de scurtă (15 noiembrie 1881 – 15 noiembrie
1882). Deşi timpul nu i-a fost favorabil, prietenia şi
colaborarea cu muzicienii locului, cu alte persoane
din cetatea Braşovului: profesori, pictori, medici,
scriitori, dirijori şi cronicari etc., i-au înzecit efortul
faţă de o susţinută activitate de creaţie şi de
manifestare artistică prodigioasă.
La rândul lor, oameni de bine, precum şi
doamnele din societatea braşoveană – Lengher,
Neagoie, Diamandi şi Baiulescu –, cu toţii au
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participat în mod direct la organizarea unor spectacole şi concerte de caritate în favoarea
muzicianului Ciprian Porumbescu, nevoit, evident, a se deplasa în Italia, pentru
ameliorarea sănătăţii sale.
Ciprian Porumbescu în câteva date şi momente din viaţa şi activitatea muzicală
proprie:
1853, 2/14 octombrie – s-a născut în localitatea Şipotele Sucevei, ca fiu al preotului
Iraclie şi al Emiliei Porumbescu. După Şcoala primară şi Gimnaziul din Suceava, C.
Porumbescu se înscrie, în 1873, la Seminarul Teologic şi apoi la Universitatea din
Cernăuţi.
1871, 15/27 august – participă la sărbătorirea a 400 de ani de la sfinţirea ctitoriei lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mănăstirea Putna. Aflându-se în mijlocul lăutarilor bucovineni,
conduşi de vestitul Grigore Vindireu (1830-1888), după ce îşi mânuieşte cu înflăcărare
vioara, Ciprian va declara părintelui său: „Tată, am cântat Daciei întregi!”.
1876 – compune Tabăra română, cor bărbătesc cu solişti, pe versuri de Vasile
Alecsandri.
1877, mai – finalizează Candidatul Linte, comedie muzicală în două scene. Din
acelaşi an mai datează şi următoarele lucrări corale: Patria Română, La malurile Prutului şi
Altarul Mănăstirii Putna, cantată pentru solişti, cor bărbătesc cu acompaniament de pian,
pe versuri de Vasile Alecsandri.
1879-1881 – urmează Konservatorium für Musik und Darstellende Kunst din Viena
(1879-1880), unde îi are ca profesori pe: Anton Bruckner (armonie), Landeskrow (pian) şi
Faistenberger (cor şi dirijat coral).
Compune Bătrâneasca, lucrare pentru pian, Dorul, pentru vioară şi pian; alcătuieşte
o Colecţiune de cântece sociale pentru studenţii români, cântece pe o singură voce, imprimată
la Viena în 1880. În acest mănunchi de piese vocale de societate şi patriotice se află şi
Cântecul gintei latine, Imnul României June (Pe-al nostru steag), Cântecul tricolorului, Inimă de
român ş.a.
1881 – compune Lăsaţi-mă să cânt, pentru voce şi pian, Serenada, cor mixt cu solo de
sopran.
1881-1882 – este profesor de muzică la Şcolile Centrale Române din Şcheii
Braşovului, dirijorul Corului Bisericii Sf. Nicolae şi dirijor secund al Reuniunii de
Gimnastică şi Cântări din Braşov (dirijorul principal fiind organistul Hermann Geif[f]rig,
1850-1886).
1882 – finalizează opereta în două acte Crai Nou, pe libretul poetului Vasile
Alecsandri, precum şi lucrările Rapsodia română pentru pian şi Frunză verde mărgărit, cor
mixt cu acompaniament de pian.
1882, 6 ianuarie – Corul Societăţii de Lectură a Studenţilor, din cadrul Gimnaziului
Românesc, a interpretat sub conducerea profesorului de muzică – Ciprian Porumbescu –
următoarele lucrări: Păstori şi plugari, Cântec colegial şi Cântec sicilian.
„Producţiunea artistică a fost deosebită; mai ales când s-a interpretat Hora Sinaii,
prelucrată de d-sa [C.P.] pentru cor, a fost mult aplaudată şi a trebuit să se repeteze” (în
„Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1882 (7/19 ian.), nr. 3, p. 3).
1882, 27 februarie/11 martie – are loc, în Sala de festivităţi a Gimnaziului Românesc
din Şcheii Braşovului (în prezent Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”), premierea
operetei Crai Nou, în prezenţa unui numeros public, din oraş şi împrejurimi.
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1882, 5/27 octombrie – are loc, în sala Reduta, concertul de autor, ce s-a derulat sub
bagheta compozitorului C. Porumbescu „cu ajutorul Capelei orăşeneşti” (Stadtkapelle).
Cronica acestui concert a fost redactată de medicul George Baiulescu (1855-1935) şi
publicată în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 1882 (22 oct./3 nov.), p. 4.
1882, 31 octombrie – are loc, în sala Hotelului nr. 1 (Hanul La Vulturul de Aur), un
concert organizat „în beneficiul” lui Ciprian Porumbescu, care a şi plecat imediat la
tratament în Italia (Cronicar [Theodor Alexi], în „Noua Bibliotecă Română”, p. 305).
1883, 25 mai / 6 iunie – compozitorul Ciprian Porumbescu, înainte de a împlini
vârsta de 30 de ani, trece la cele veşnice, lăsând ca moştenire peste 250 de lucrări în
genurile: muzică de teatru, muzică simfonică, muzică de cameră, muzică corală, muzică vocală etc.
Detalii asupra creaţiei generale a compozitorului Ciprian Porumbescu, vezi Viorel
Cosma, Muzicieni din România. Lexicon, Bucureşti, Editura Muzicală, 2005, vol. VIII (P-S),
pp. 120-127.
Bibliografie: Acte, documente şi scrisori din Şcheii Braşovului. Text ales şi stabilit, note de
Vasile Oltean. Prefaţă de Alexandru Duţu, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, pp. 405-406; Banciu,
Axente, Familia lui Porumbescu la Braşov, în „Ţara Bârsei”, Braşov, nr. 5, 1933, pp. 400-415; Bârseanu,
Andrei, Ciprian Porumbescu. La a 25-a aniversare a morţii sale, în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr.
114, 25 mai/7 iunie 1908, p.1; Branişte, Valeriu, Ciprian Porumbescu. Icoane din frământările unui suflet
de artist, în „Drapelul”, Lugoj, nr. 54, 10/23 mai 1908, pp. 2-3; Idem, Ciprian Porumbescu. Schiţă
monografică, Lugoj, 1908; Brânzea, Ioan, Întru pomenirea lui C.G. Porumbescu. Prinos de recunoştinţă
pentru opera sa muzicală, în „Ţara Bârsei”, Braşov, nr. 5, 1933, pp. 425-431; Breazul, George, Pagini din
istoria muzicii româneşti, ediţie îngrijită şi prefaţă de Vasile Tomescu, Bucureşti, 1966, pp. 298-333;
Brediceanu, Tiberiu, Ciprian Porumbescu. Câteva date cu privire la legăturile sale cu Banatul şi Ardealul,
în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr. 70, 8 sept. 1933, p. 8; Buta, Victor, Fridrich Böhme prieten al lui
Ciprian Porumbescu la Braşov, în vol. Ciprian Porumbescu. Documente şi mărturii, ediţie îngrijită de
Grigore Foit şi Paul Leu, Muzeul Suceava, 1971, pp. 113-131; Catrina, Constantin, Ciprian
Porumbescu – ctitor al operetei româneşti. Mărturii în presa braşoveană, în „Drum Nou”, Braşov, nr.
8440, 27 febr. 1972, p. 3; Idem, Ciprian Porumbescu und des Musikleben der Zimmenstadt, în „Volk und
Kultur”, Bucureşti, nr. 3, 1974, p. 48; Idem, Ciprian Porumbescu. O sută douăzeci şi cinci de ani de la
naştere, Braşov, CJCES – Filarmonica de Stat „George Dima”, 1978; Idem, Semnificaţia documentaristorică a unei partituri muzicale în manuscris: opereta „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu, în „Muzica”,
Bucureşti, nr. 7, 1983, pp. 17-20; Idem, Muzica şi muzicienii cetăţii, Râmnicu Vâlcea, Editura Fântâna
lui Manole, 2010, pp. 13-20; Cionca, Nina, Ciprian Porumbescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1974;
Idem, Album ilustrat comemorativ, 1883-1993, Bucureşti, Editura Muzicală, 1984; Ciprian Porumbescu.
Opere alese, ediţie critică de Viorel Cosma, Bucureşti, ESPLA, 1954; Colan, Ion, Ciprian Porumbescu şi
Braşovul, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, nr. 6-8, 1964, pp. 444-469; Cosma, Octavian-Lazăr, Opera
românească, Bucureşti, Bucureşti, Editura Muzicală, 1962, vol. I, pp. 149-155; Cosma, Viorel, Ciprian
Porumbescu. Monografie, Bucureşti, Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii, 1957; Idem,
Muzicieni din România. Lexicon bibliografic, vol. VIII (P-S), Bucureşti, Editura Muzicală, 2005, pp. 120134; „Crai Nou” Operette von Porumbescu („Crai Nou” operetă de Porumbescu), în „Kronstädter
Zeitung”, Braşov, 15 martie 1882, p. 3; Gherman, Mircea, O pagină vie, în „Astra”, Braşov, nr. 2,
1972; Grămadă, Ion, Ciprian Porumbescu la „România Jună”, în „Junimea Literară”, Arad, nr. 2-3,
1912: Leu, Paul, Ciprian Porumbescu, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Muzicală,
1978; Măniuţ, Petruţa-Maria, Ciprian Porumbescu, ură emblematică a muzicii transilvănene, în „Ţara
Bârsei”, Braşov, nr. 9, 2010, pp. 241-244; Morariu, Leca, Braşovenii colaboratori ai lui Iraclie
Porumbescu, în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr. 61, 25 nov. 1944, p. 2, şi nr. 62, 2 dec. 1944, pp. 35; Idem, Ciprian Porumbescu în temniţă, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 54, 7 oct. 1944, pp. 1-4; Idem,
Iraclie şi Ciprian Porumbescu, ediţie îngrijită de Vasile D. Nicolescu şi Vasile Vasile, Bucureşti,
Editura Muzicală, 1986; Idem, Scrisorile lui Ciprian Porumbescu, în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr.
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49, 30 aug. 1944, p. 2; Petra-Petrescu N., Ciprian Porumbescu, compozitor român, în „Calendarul
Amicul Poporului”, Sibiu, 1861, pp. 57-81; Popovici, Doru, Muzica corală românească, Bucureşti,
Editura Muzicală, 1966, pp. 52-58; Porumbescu, Iraclie, Istoria violinei lui Ciprian Porumbescu, în
„Gazeta Transilvaniei”, nr. 113, 20 mai/1 iunie 1890, pp. 1-3; Posluşnicu, Mihail Gr., Din trecutul
musical al românilor: Ciprian Porumbescu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1926; Idem, Istoria
musicei la români de la Renaştere până-n epoca de consolidare a culturii artistice, Bucureşti, 1928, pp. 455474; Predescu, Lucian, Enciclopedia României „Cugetarea”, Bucureşti, Editura Cugetarea-Georgescu
Delafras, 1940, p. 688; R.(ang), R.(afael), Ciprian Porumbescu, în „Calendarul Minervei”, Bucureşti,
1902, pp. 165-169; Stanca, Horia, Ciprian Porumbescu. Portretul unui mare animator, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1975; Străoneanu-Balaş, Al., Ciprian Porumbescu şi Braşovul, în „Steaua”, ClujNapoca, nr. 1, 1971, pp. 114-115; Vancea, Zeno, Creaţia muzicală românească (sec. XIX-XX), vol. I,
Bucureşti, Editura Muzicală, 1968, pp. 153-160; Vasilovschi, Emilian, Ciprian Porumbescu –
compozitor român, în „Calendarul Societatea Ortodoxă pentru literatură, Retorică şi Muzică
Bisericească”, Cernăuţi, 1890, pp. 87-95; Vulcan, Iosif, Ciprian Porumbescu, în Mărturii Muzicale,
ediţie îngrijită şi prefaţă de Iancu Staicovici, Bucureşti, Editura Muzicală, 1979, pp. 82-83; Zinveliu,
Gemma, Contribuţii la cunoaşterea activităţii lui George Dima şi Ciprian Porumbescu la Braşov (18731883), în „Studii de Muzicologie”, vol. IX, Bucureşti, Editura Muzicală, 1973, pp. 195-206.

*
Portretele lexicografice rânduite în continuare pun în lumină contribuţia fiecărui
muzician braşovean faţă de prietenia şi ajutorul acordate tânărului Ciprian Porumbescu,
apăsat de probleme grave ale sănătăţii sale.
De asemenea, fiecare fişă de lexicon este încă însoţită nu numai de datele personale
ale celor prezentaţi în continuare, ci şi de câte un mănunchi de referinţe bibliografice, care
întăresc aportul fiecărui component al acestui fişier cu caracter lexicografic la viaţa
muzicală locală.

George Baiulescu

(1886-1918)

BAIULESCU, George (Gheorghe) (n. 9 iulie 1855, Braşov – d.
16 martie 1935, Braşov), medic balneolog.
Este fiul preotului ortodox Bartolomeu Baiulescu. Şi-a
finalizat studiile gimnaziale la Braşov, iar Universitatea,
Facultatea de Medicină, a urmat-o la Viena. Aici a mai
absolvit şi Conservatorul de Muzică (Lucian Predescu,
1940). S-a stabilit la Braşov ca specialist, profesor de igienă
şi medic al Gimnaziului Românesc din Şcheii Braşovului
(1886).
I-a tratat, din punct de vedere medical, şi pe profesorii
de muzică Ciprian Porumbescu şi Nicolae (Niki) Popovici.
A cântat la vioară în concerte locale şi a publicat
articole de medicină şi muzică în „Albina Carpaţilor” (Sibiu),
„Gazeta Transilvaniei” şi „Meseriaşul Român” (Braşov).
A militat, de asemenea, pentru o cultură muzicală
modernă, apreciind însă, destul de abrupt, că

Colecţia Bibl. „G. Bariţiu”,

la noi biserica a împiedicat dezvoltarea muzicei, abătându-se de la drumul ce duce
spre progres şi oprindu-se pe un teren neproductiv... Biserica la alte popoare a produs
compozitori şi a înfiinţat şcoli de muzică înainte de a exista conservatoare, la noi încă n-a
464

ŢARA BÂRSEI
contribuit întru nimic la ameliorarea muzicei naţionale (în „Albina Carpaţilor”, Sibiu, nr.
7, 1877, pp. 79-82; 93-94).

Medicul George Baiulescu este şi cel care a recenzat cu patos derularea concertului
instrumental organizat, în ziua de 5/27 octombrie 1882, de către compozitorul C.
Porumbescu „cu ajutorul Capelei orăşeneşti”.
În preambulul cronicii respective, George Baiulescu aprecia:
Când vedem că musica la noi se află într-un astfel de stadiu de dezvoltare, încât
suntem siliţi a trimite librete pentru opere româneşti în străinătate spre a ave partituri cu
motive naţionale, trebuie să simţim o satisfacţiune deosebită ori de câte ori ne ofere
ocasiune de a vorbi despre talentul artiştilor noştri indigeni, care lucră şi pe terenul
musical, ca să ne emancipăm de străini şi să scăpăm de procedura normală de a ne
importa opere româneşti din străinătate. Astfel de ocasiuni sunt rare şi tocmai de această
causă cu viua plăcere raportăm despre succesul eclantatu, ce l-a avut concertul, la care
am asistat Vinerea trecută [cel dedicat compozitorului Ciprian Porumbescu] (în „Gazeta
Transilvaniei”, 22 oct./3 nov. 1882, p. 4).

Cronica respectivă nu este semnată de G. Baiulescu, precum se obişnuieşte; numele
autorului este însă menţionat de C. Porumbescu în scrisoarea expediată din Braşov, la 6
noiembrie 1882, în care se spune: „asta-i critică, demnă de Gazetă... e scrisă cu bună
judecată şi cu pricepere, de dr. Baiulescu” (cf. Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, Bucureşti,
Editura Muzicală, 1974, p. 215).
Referinţe bibliografice: Lucian Predescu, Enciclopedia României. „Cugetarea”, Bucureşti,
Editura Cugetarea-Georgescu Delafras, 1940, p. 68; Emil Bologa I., Ştefan Suciu, Primii medici ai
şcolilor române din Braşov, în „Cumidava”, IV, Braşov, Muzeul Judeţean Braşov, 1970, pp. 511-517;
Ilie Moruş (coord.), Cărturari braşoveni (sec. XV-XX). Ghid bibliografic, Braşov, CJCES-Bibl.
Municipală, 1972, p. 22; Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1974, p. 213;
Constantin Catrina, Studii şi documente de muzică românească, Bucureşti, Editura Muzicală, 1986, p.
100; Horia Cristian, Zur Geschichte der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft..., în Berträge zur
sudeuropäischen Musikgeschichte, München, Editura Musik Südest, 2001, pp. 148-157; Gheorghe Păşescu
şi colab., În slujba Neamului Românesc. Portrete astriste, Braşov, Editura Pastel, 2006, p. 106; Petre-Marcel
Vârlan, Filarmonica Braşov, 1878-2008, Braşov, Editura Universităţii „Transilvania”, 2008, p. 42.

BÖHME, Friedrich (sec. XIX). Este originar din Saxonia. A cântat la corn în Orchestra
oraşului Braşov – Stadtkapelle, dirijorul formaţiei în acea perioadă fiind Anton Brandner
(1840-1900). Deşi infirm, era un „interpret eminent” la corn şi bariton (eufoniu). După ce
a colindat marile oraşe, precum Berlin, Paris, Londra, Petersburg, Geneva, Budapesta ş.a.,
a ajuns la Braşov în ziua de 4 februarie 1881, iar de aici a plecat, prin demisie, la 16
aprilie 1883.
După însemnările compozitorului Ciprian Porumbescu, Friedrich Böhme a fost
unul din colaboratorii săi cei mai apropiaţi. Din scrisorile expediate la Stupca aflăm, de
pildă, că:
La Braşov, la gară, n-aş fi crezut că mă aşteaptă cineva. Şi totuşi – ghici cine era? –
bunul, bătrânul Böhme, care mi-a ieşit înainte până la uşa compartimentului, cu lacrimi
în ochi, şi m-a îmbrăţişat faţă de tot publicul cu atâta căldură, încât aproape că m-am
ruşinat...
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O altă împrejurare de aceeaşi intensitate nobilă, spune C. Porumbescu, a fost pe
când pregătea momentul de a deschide concertul instrumental de la Reduta, din 27
octombrie 1882:
Böhme, bătrânul meu Böhme, cu încercatul lui cvartet de suflători cânta în camera de
alături. Suna aşa de frumos, aşa de frumos. Ei executau Aceasta este ziua Domnului...
Böhme mi-a făcut cadou atunci un tablou splendid... ghirlande sub sticlă într-un cadru
aurit. Extraordinar de frumos!
Referinţe bibliografice: Viorel Cosma, Descoperirea manuscrisului partiturii de orchestră a
operetei „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu, în „Magazin”, Bucureşti, nr. 211, 31 octombrie 1961,
p. 8; O scrisoare a lui Ciprian Porumbescu, în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr. 14, 25 mai/7 iunie
1908, p. 1; Victor Buta, Friedrich Böhme prieten al lui Ciprian Porumbescu la Braşov, în vol. Ciprian
Porumbescu. Documente şi mărturii, Suceava, Muzeul Suceava, 1971, pp. 113-131; Nina Cionca,
Ciprian Porumbescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1974, p. 187; Constantin Catrina, Semnificaţia
documentar-istorică a unei partituri muzicale în manuscris: opereta „Crai Nou” de Ciprian
Porumbescu, în C. Catrina, Studii şi documente de muzică românească, Bucureşti, Editura
Muzicală, 1986, pp. 67-79.

BRANDNER, Anton (n. 29 noiembrie 1840, Mühldorf,
Boemia – d. 15 octombrie 1900, Braşov).
Este absolvent al Şcolii Pedagogice din Skt.
Joachinsthal (1854); studiază în particular armonia şi
orchestraţia la Eger (Cracovia) şi Viena. Obţine un
atestat de dirijor pentru fanfară (1867), acest
document fiind semnat de Michael Zimmermann
(1834-1907). În anul 1864 se află ca instrumentist la
Fanfara Regimentului 73 Infanterie din Viena, iar
între anii 1869 şi 1900, este dirijor la Stadtkapelle
(Braşov). De asemenea, timp de 4 ani (1885-1889),
este şi dirijorul corului Männergsangverein din
Braşov. În anul 1897 (16-19 oct.) organizează, la
Ateneul Român din Bucureşti, o mică stagiune de 3
concerte simfonice.
Datorită iniţiativei dirijorului Anton Brandner
de a întări componenţa Orchestrei orăşeneşti
(Stadtkapelle) – o alcătuire majoritară din
Anton Brandner
instrumentişti suflători – şi cu instrumente de coarde
(1840-1900)
(viori, viole, violoncele şi contrabasuri), s-a
inaugurat, începând cu 6 mai 1878, respectabila Societate Filarmonică/Kronstädter
Philharmonischer Gesellschaft. Privind în trecut, această orchestră braşoveană modernă a
avut ca predecesoare doar formaţiile similare din Petersburg (1802), Londra (1813), New
York şi Viena (1842), Bucureşti (1868) şi Timişoara (1871).
Cu această societate simfonică au avut prilejul să dirijeze, sau să fie acompaniaţi ca
solişti, nume de primă mărime a muzicii româneşti şi europene: Ciprian Porumbescu
(1882), George Dima (1900), Richard Strauss (1921), George Enescu (1923), Felix von
Weingartner (1923), Edwin Fischer (1926), cât şi, mai ales, dirijorii braşoveni Anton
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Brandner, Max Krause, Paul Richter, Victor Bickerich, Rudolf Lassel. De asemenea, unele
lucrări vocal-simfonice,
simfonice, interpretate de Societ
Societatea
atea Corală „Cântarea României” din
Bucureşti (aflată în turneu), în frunte cu dirijorul Marcel Botez (1922, 1924, 1926), sau
respectabila Reuniune de Gimnastică şi Cântări din Braşov, dirijată de George Dima
(1875) şi Nicolae Popovici (1887), au fost acompaniate
acompaniate de această importantă reuniune
simfonică.

Societatea Filarmonică, după 1879

Ca dirijor, a interpretat în concerte publice numeroase lucrări simfonice şi vocalvocal
simfonice (oratorii şi cantate): Beethoven: Simfoniile I-VIII; Uvertura Coriolan; Mozart:
Uvertura Flautul fermecat, Concertul nr. 10 pentru pian şi prchestră;
prchestră Haydn: Simfonia nr. 4 în
Re major; Saint-Saëns: Dans macabru;
macabru Smetana: Uvertura Sărutarea;; MendelssohnMendelssohn
Bartholdy: Simfoniile nr. 3, 4 şi 5;; uverturi, oratorii, lieduri; Grieg: Peer Gynt;; Glinka:
Kamarinskaia; Weber: Concertul pentru clarinet şi orchestră op. 74; Rode: Variaţiuni;
Variaţiuni
Volkmann: Concertul pentru violoncel şi orchestră;
orchestră Wagner: Uverturile Taunnhäuser şi Rienzi;
Rienzi
Schubert: Menuet în si minor;; Bocherini: Menuet; Bach: Preludiu nr. 1.
De asemenea, în unele concerte simfonice au mai fost interpretate şi unele lucrări
semnate de A. Brandner: Hora Sinaia,, Uvertura festivă, Marea poloneză,, diverse marşuri,
polci, potpuriuri, cadriluri.
Dl. Anton Brandner [apreciază criticul muzical
mu
C.M. Cordoneanu] e un distins
teoretician şi dirijor care, prin competenţa şi prin gustul său estetic-artistic,
estetic
a reuşit să
pună capela oraşului aproape pe aceeaşi linie cu marile orchestre reputate din Europa.
Într-adevăr,
adevăr, execuţiunea pieselor, de la
l clasicismul cel mai dificil şi delicat, până la
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variatele capricii ale musicei moderne actuale, se face cu o deosebită acurateţe şi o bine
inspirată nuanţare [1990].

Anton Brandner promovează cu iscusinţă şi pasiune creaţiile şi prelucrările de
folclor ale muzicienilor români, aşa cum s-a întâmplat şi după concertul din 10
septembrie 1879, când au cântat la Braşov J. Brahms şi I. Ioachim şi despre care presa
locală consemna:
Până târziu în noapte lăutarii cei mai de frunte de aici au trebuit să le cânte A
ciobanului şi alte jocuri şi melodii române. D. Johannes Brahms care trece astăzi de cel
mai mare compozitoriu, a esprimat faţă de directorul capelei orăşeneşti de aici [Anton
Brandner] dorinţa să-i împărtăşească piesele cele mai alese române ce le posede. Capela
[a] şi executatu, cu ocasiunea banchetului după concert mai multe piese române, între
cari şi un potpuriu prea frumos [subl.n.], cari au fost ascultate de către artişti cu mare
atenţiune. (în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr. 73, 12/24 sept. 1879, p. 4).
Referinţe bibliografice: Concert Phylarmonic, în „Răsboiul”, Bucureşti, nr. 1173, 15 oct. 1880,
p. 4; Suvenire pentru o compoziţie românească, în „Familia”, Oradea, nr. 33, 1884, p. 349; Jubileul
dirigintelui Brandner, în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr. 212, 28 sept./10 oct., 1894; C.M.
Cordoneanu, Musica la Braşov, în „România Musicală”, Bucureşti, 1-15 sept. 1900, p. 111; K.H.
Himsch, Anton Brandner, în Jahrasberich der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft über das
Vereinsjahr 1900/1901, 1901, pp. 5-16; Concertul simfonic din nov. [Comemorarea lui Anton Brandner],
în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr. 139, 28 nov. 1924, p. 2; Jubileul de 50 de ani al Societăţii
filarmonice din Braşov, în „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, 15 apr. 1928; Octavian-Lazăr Cosma,
Hronicul muzicii româneşti, vol. IV (1859-1898), Bucureşti, Editura Muzicală, 1976, pp. 75, 103-104;
Constantin Catrina, Die erste siebenbürgische Musik-zeit-schrift, în „Karpatenrundschau”, Braşov, nr. 9, 2
mart. 1979, p. 6; Constantin Catrina, O gazetă muzicală braşoveană de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în
SCIA (s.TMC), tom 27, 1980, pp. 146-148; Octavian-Lazăr Cosma, Hronicul muzicii româneşti, vol. V
(1898-1920), Bucureşti, Editura Muzicală, 1983, pp. 176-178; Iuliu I. Roşca, Ode prin Bucuresci. Muzica la
sfârşit şi început de secol (1882-1904), ediţie îngrijită şi prefaţă de Despina Petecel, Bucureşti, Editura
Muzicală, 1987, pp. 73-74; Horia Cristian, Un dirijor de neuitat. 100 de ani de la moartea lui Anton
Brandner (trad. din l. germ.), în „Karpatenrundschau”, Braşov, nr. 42, 21 oct. 2000; Horia Cristian, Zur
Geschichte der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft..., în Beiträge zur südosteuropäischen
Musikgeschichte, München, 2001, pp.148-158; Constantin Catrina, Muzica şi muzicienii Braşovului în
secolul al XIX-lea, în „Ţara Bârsei”, Braşov, nr. 5, 2006, pp. 100-111; Petre-Marcel Vârlan, Filarmonica
Braşov, 1878-2008, Braşov, Editura Universităţii „Transilvania”, 2008, pp. 33-39.

COSTI, Găluşcă (a doua jumătate a secolului al XIX-lea-primele două decenii ale secolului
XX), lăutar.
Din toate datele adunate în timp despre Costi Găluşcă, de abia acum se poate
spune câte ceva. În primul rând, însemnările lui Ciprian Porumbescu ni s-au părut cele
mai concrete. Astfel, scriind unui prieten al său, pe nume Christache, pe când
Porumbescu se afla la Nervi, în Italia (11 ian. 1883), acesta îi va comunica pe un ton
cvasimobilizator:
Cu durere aud că esci tot bolnav. Dee Domnul să te faci şi tu bine ş-apoi întâlnindu-ne
în Braşov, să serbăm o re’nviere a sănătăţii noastre colea cu un buchet teribil, să ne cânte
Găluşcă şi Brandner de să clocotească toate mahalalele... (subl.n.).
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Şi Sextil Puşcariu (1877-1948),
1948), lingvist, filolog şi istoric literar, originar din Braşov,
va consemna din aducere aminte:
Braşovul a avut câţiva lăutari vestiţi... Fraţii Găluşcă – de pildă – au încântat copilăria
şi adolescenţa mea...

Din aproape în aproape, „Gazeta Transilvaniei”, ziarul românilor de dincoace de
Carpaţi, îl menţionează mereu pe Cost
Costii Găluşcă (Costi Sibianu?), ca fiind un excelent şi
vestit lăutar al locului; el a cântat în anii săi de glorie şi în câteva metropole din Vestul şi
Estul Europei: Belgia (Bruges), Franţa (Paris), Ungaria (Budapesta), Rusia (Moscova), iar
pe când se afla la
a Braşov, mai ales vara, „cânta cu foc” în grădinile marilor restaurante:
„La Pomul Verde”, „Europa” sau „Vila Kertsch”. Într-o
Într o împrejurare mai specială, Costi
Găluşcă-Sibianu
Sibianu „a instruit gratuit corul din Braşovu Vechi”.
Cu fiecare ocazie, prezenţa Capelei
Capelei conduse de Costi Găluşcă se constituia într
într-o
„fală naţională, bucurie, păhare, cântări... fie că vioara-i
vioara i drăguţa cântă, dar cântă” (în
„Tribuna”, Sibiu, nr. 85, 14/26 apr. 1892, p. 337).
Strunele virtuozului Costi Găluşcă îi atrăseseră atenţia şi celui care prin suferinţă
îşi încorda vioara departe de meleagurile Bucovinei şi Ţării Bârsei: Ciprian Porumbescu.
Referinţe bibliografice:: Ilie Berg, Săptămâna Luminată în Braşov (Marele Concert), în
„Tribuna”, Sibiu, nr. 85, 14/26 apr. 1892, p. 337; Grigore F
Foit, Ciprian Porumbescu – confesiuni
autografice, în Ciprian Porumbescu. Documente şi mărturii, Suceava, Muzeul Suceava, 1971, pp.
133-155;
155; Sextil Puşcariu, Braşovul de altădată, cuvânt înainte de Ioan Colan, ediţie îngrijită de
Şerban Polverejan, Cluj-Napoca,
oca, Editura Dacia, 1977, p. 239.

DIMA, Pantelimon (Pandele) (n. 27 iulie 1840, Braşov –
d. 6 august 1929, Cluj).
A fost profesor de matematică la Liceul „Andrei
Şaguna” din Braşov, autor de manuale şcolare şi, „în 5
rânduri”, dirijorul Reuniunii Român
Românee de Gimnastică şi
Cântări. Pantelimon (Pandele) Dima a cântat la vocea
de bas din corul aflat sub bagheta fratelui său,
compozitorul, dirijorul, profesorul şi cântăreţul
Gheorghe Dima (1847
(1847-1925).

Pantelimon Dima
(1840-1929)
Colecţia Muzeul „Casa Mureşenilor”,
Braşov

Cu ocazia reactivării Reuniunii Române de Gimnastică
şi Cântări din Braşov [1924] în fruntea căreia se afla
Tiberiu Brediceanu, ca preşedinte, sunt proclamaţi
membri de onoare foştii dirijori Gheorghe şi Pandele
Dima, precum şi reputat
reputata solistă a aceleiaşi Reuniuni
Maria G. Dima... Scrisoarea de mulţumire a lui Pandele
Dima... este deosebit de interesantă în conţinutul ei exprimat
prin modestul post-scriptum
post
care constituie un adevărat
document istoric al înjghebării şi apoi înfiinţării secţiei corale
a susnumitei reuniuni [Constantin Zamfir, 1974].
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După data de 15 noiembrie 1882, când Ciprian Porumbescu a plecat la tratament în
Italia, Pandele Dima împreună cu Nicolae Pop preiau catedra de muzică pe care o vor
suplini în favoarea colegului
ului lor, muzicianul de la „Şaguna
„Şaguna” (1881-1883).
Referinţe bibliografice:: Axente Banciu, Pandele Dima,, în „Ţara Bârsei”, Braşov, nr. 3, 1929, pp.
291-292; Pantelimon Dima,, în „Anuarul Liceului «Andrei Şaguna»”, Braşov, 1928-1929,
1928 1929, p. 24;
Constantin Zamfir, George Dima – muzician şi om de cultură
cultură, Bucureşti, Editura Muzicală, 1974, pp. 36-37.
7.

Actuala orgă a
Bisericii Negre din Braşov
a fost construită între anii
1836 şi 1839 de către
Carl Buchholz din Berlin

GEIF[F]RIG, Hermann (n. 2 mai 1850, Türingen,
Germania – d. 21 decembrie 1886, Sibiu), organist,
pianist, profesor şi compozitor.
Îndeplineşte funcţia de organist la Biserica
Neagră din Braşov, apoi profesor de muzică la
Gimnaziul Românesc din Şcheii Braşovului (1879(1879
1880) şi dirijorul Reuniunii de Gimnastică şi
Cântări din Braşov (1878-1883).
1883). Numele lui H.
Geif[f]rig apare mereu în corespondenţa lui Ciprian
Porumbescu. În primul rând, din toamna anului
1881, lui Porumbescu i se oferă şi „postul de dirijor
secund” al Reuniunii de Gimnastică, alături de
Hermann Gei[f]frig, care va rămâne încă dirijorul
principal.
La începutul lui septembrie, în 1882, Ciprian
Porumbescu va scrie astfel surorii sale, Mărioara:

Tocmai acum a plecat Geifrig, a avut o oră de
meditaţie cu mine, şi te salută. Cânt game, ap
apoi cele
100 de exerciţii ale lui Czerny şi mi-am
mi
comandat
marele manual de Lebert şi Stark. Progresez destul de iute şi Geifrig e de părere că el se
va mândri odată cu mine [Nina Cionca, 1974, p. 197].

De asemenea, într-o
o altă scrisoare i se comunică Marioarei:
Mario
Ieri dimineaţă, după lecţia de pian, am fost cu Geifrig la Biserica Neagră sus la orgă şi
el mi-a cântat ceva – dar cât de măreţ, cât de patetic şi sublim răsună această orgă! Şi apoi
cântul său – el cântă mai bine decât concertistul acela!

Herman Gei[f]frig
ei[f]frig este şi compozitorul lucrărilor corale: Hora dorobanţilor de la
Griviţa şi Durerea săteanului român.
Referinţe bibliografice:: „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr. 44, 21/9 iun. 1877; Constantin
Zamfir, George Dima, muzician şi om de cultură,
cultură, Bucureşti, Editura Muzicală, 1974, p. 45; Nina
Cionca, Ciprian Porumbescu,, Bucureşti, Editura Muzicală, 1974, p. 160 passim; Hans Peter Türk, Paul
Richter,, Bucureşti, Kriterion Verlag, 1975, pp. 14, 17; Constantin Catrina, Cântecele transilvănenilor
pentru Independenţă Naţională,, în SCIA (s.TMC), Bucureşti, Tom 24, 1977, p. 147; Idem, Studii şi
documente de muzică românească,, Bucureşti, Editura Muzicală, 1986, p. 31; Horia Cristian, Zur
Geschichte der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft...
Gesellschaft..., în Beiträge
eiträge zur südosteuropaischen
Musikgeschichte,, München, Editura Musik Südost, 2001, pp. 148-157;
148
Viorel Cosma, 40 de ani în
fotoliul de orchestră,, vol. 2, Bucureşti, Editura Pegasus Press, 2003, p. 11.
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CONSIDERAŢII FINALE
1. Preocupaţi de dezvoltarea culturii româneşti din Transilvania celei de a doua
jumătăţi a secolului al XIX-lea şi primele decenii de după anul 1900, numeroşi cărturari şi
oameni de cultură braşoveni au dovedit o susţinută activitate în scopul iniţierii şi
stimulării interesului oamenilor pentru arte, evident pentru muzică (creaţie şi
interpretare – învăţământ de specialitate). Ne stau mărturie în acest sens articolele
semnate de George Bariţiu (1812-1893), cele publicate în „Calendarele” de la Braşov,
demersurile lui Andrei Mureşanu inserate în „Telegraful Român” (Sibiu), din „Familia”
lui Iosif Vulcan şi „Revista Teatrală”, condusă de publicistul Horia Petra-Petrescu (18481928), precum şi spectacolele de teatru şi muzică iniţiate de către bursierii Societăţii
pentru Fond de Teatru Român (STR).
2. Prezenţa la Braşov a muzicianului Ciprian Porumbescu a însemnat totodată şi o
deschidere vizibilă faţă de avancronica şi cronica de concert, „Gazeta Transilvaniei” fiind
un exemplu elocvent al felului în care s-a reflectat, în coloanele sale, mersul pregătirilor şi
reuşita, evident, a spectacolelor cu opereta Crai Nou şi a concertului instrumental de autor
din octombrie 1882 etc.
3. Ca personalitate de primă mărime în muzica românească din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, Ciprian Porumbescu va fi susţinut în mod special, în anii de la
Braşov, de către critica muzicală locală; semnăturile medicului George Baiulescu şi ale
literaţilor Theochar Alexi, Andrei Bârseanu, Aurel Mureşianu dovedesc, desigur,
constituirea unui front de intelectuali ce vor cultiva muzica nu numai în familie, ci şi pe
scena de concert şi în publicistică, deopotrivă.
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