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Cuvânt înainte 
În 2004, anul publicării lucrării, sunt comemorate în multe locuri transformările petrecute în urmă cu 15 ani                 
în Europa Centrală şi de Est. „Libertate” a fost deviza acelor vremi. Libertatea a cucerit spaţiul personal, dar                  
în aceeaşi măsură şi pe cel al ştiinţei. Astfel mi-a fost posibil şi mie, ca vestgerman nativ, să mă ocup mai                     
intens cu istoria muzicală din spaţiul fostelor state socialiste. Am cunoscut România de azi şi mai ales am                  
aflat de diversitatea culturală a regiunii multiculturale Transilvania. Aşa a fost posibil ca acum câţiva ani,                
să-mi pot încheia studiile mele muzicologice la Bonn, la profesorul dr.  Emil Platen , cu o lucrare despre                 
compozitorul sas transilvănean,  Rudolf Lassel . Ideea altor cercetări era la îndemână, iar Braşovul se oferea               
de la sine datorită diversităţii sale ca obiect de studiu.  



O generoasă bursă a  Institutului Herder din Marburg, mi-a permis continuarea cercetărilor în cadrul unui                
studiu de promovare la  Universitatea Tehnică din Chemnitz . Aici, această lucrare a fost acceptată ca               
disertaţie. Pentru aceasta mulţumesc  Institutului Herder , îndeosebi preşedintelui Comisiei de Selecţie           
pentru  Bursa de Promovare Immanuel Kant , domnului profesor dr. dr. h.c.  Roderich Schmid , pentru sprijinul               
acordat. Mulţumesc  Universităţii Tehnice Chemnitz , îndeosebi doamnei  Regina Panten şi membrilor           
Comisiei de Promovare: preşedintelui, profesorul dr.  Friedrich Naumann , examinatorului, profesor dr.           
Hans-Jürgen Feurich precum şi experţilor, profesor dr.  Eberhard Möller (Zwickau, Germania) şi profesorului             
dr.  Hans Peter Türk (Cluj). Mulţumiri deosebite adresez îndrumătorului meu doctoral, domnul profesor dr.              
Helmut Loos (Leipzig, Germania), pentru sprijinul acordat şi îngrijirea acestei lucrări. De asemenea aş dori               
să mulţumesc  Societăţii Germane pentru  Cultură Muzicală în Sud-estul Europei şi  Însărcinatului pentru             
Cultură şi Medii al Guvernului Federal  pentru sprijinul acordat la publicare.  

În acest loc, doresc să mulţumesc în mod deosebit, tuturor celor care m-au ajutat la găsirea surselor, şi                   
care m-au sprijinit prin punerea la dispoziţie de materiale, prin indicaţii şi ajutor practic în timpul elaborării.                 
Doresc să-i menţionez mai ales pe angajaţii  Arhivelor Statului din Sibiu, pe cei ai  Bibliotecii Muzeului                
Brukenthal din Sibiu, pe cei ai  Arhivelor Statului din Braşov, pe cei ai  Arhivei Comunităţii Evanghelice C.A.                 
din Braşov, pe cei ai  Bibliotecii Judeţene Braşov, pe cei ai  Bibliotecii de Stat Germane Unter den Linden                  
Berlin, pe cei ai  Arhivei Facultăţii de Muzică Felix Mendelssohn Bartholdy din Leipzig (Germania), pe cei ai                 
Bibliotecii Naţionale a Austriei din Viena, pe cei ai  Institutului Max Reger din Meiningen (Germania), pe fraţii                 
de la biblioteca  Mânăstirii Scheyem din Bavaria (Germania) precum şi pe cei ai  Arhivei Transilvane Schloss                
Horneck  din Gundelsheim am Neckar (Germania). 

Mulţumirile mele deosebite se îndreaptă arhivarului  Gernot Nussbächer din Braşov pentru energicul şi              
neobositul său sprijin şi pentru indicaţiile sale fundamentate; arhivarului Bisericii Evanghelice C.A. din             
România, domnul  Kurt Philippi şi soţiei sale  Ursula (Sibiu), pentru sprijinul lor cuprinzător acordat în timpul                
călătoriilor mele în România; domnului  Herman  Binder (Sibiu) pentru preţioasele sale indicaţii referitoare la              
construcţia de orgi; domnului  Kurt Schuh (Viena) pentru ajutorul acordat la parcurgerea de materiale              
referitoare la  Corul de Bărbaţi al Vienei ; domnului  Otto Elekes (Hamburg, Germania), domnului profesor dr.               
Walter Kindl (Timişoara) domnului  Jürgen Nagel (Berlin), doamnei  Gabriella Gyenge (Sfântul Gheorghe) şi             
domnului  Michael Riszovannij (Berlin şi Budapesta) pentru ajutorul lor la traducerile din română şi              
maghiară, autorului  Karl Teutsch (Wüstenrot) pentru indicaţiile referitoare la cronica de familie  Ellei             
Gmeiner ; doamnei  Ana Szilagyi (Braşov) pentru ajutorul acordat la dispunerea orgilor; domnului  Thomas             
Şidilariu pentru materialele despre familia de constructori de orgi Karl Einschenk; domnului  Patrick             
Kast-Jauß (Leipzig, Germania), domnului  Karl-Heinz Gößwein (Oberhausen, Bavaria-Germania), doamnei         
Sibylle Klingenberg (Bonn, Germania), doamnei  Martina Rohfleisch (Rheinbreitbach, Germania) părinţilor          
mei  Gisela şi  Josef Sand (Bad Honef, Germania) precum şi mai ales prietenului meu  Rainer Walk-Mill                
(Zermatt, Elveţia) pentru parcurgerea critică şi sprijinul ideatic la finalizarea lucrării mele. 

În încheiere, o trimitere la trei noi publicaţii, care ţin cont de aspecte ale istoriei muzicale braşovene. Pe                   
acestea le-am obţinut numai în faza finală de redactare a dizertaţiei mele, motiv pentru care nu le-am putut                  
lua în considerare decât parţial: 

Volumul de culegeri  Contribuţii la istoria muzicii Sud-est Europene. Viaţa muzicală a germanilor în               
contextul culturii muzicale Sud-est Europene, poziţii şi tradiţii , pe care  Franz Metz l-a publicat la München în                 
anul 2001, cuprinde printre altele o contribuţie de  Peter Kiraly despre virtuosul lăutar braşovean,  Valentin               
Bakfark , o contribuţie de  Walter Kindl despre firma constructoare de orgi  Wegenstein şi o altă contribuţie a                 
lui  Horia Cristian  despre  Societatea Filarmonică Braşoveană . 

Al treilea volum al  Contribuţiilor la istoria muzicii a saşilor transilvăneni , pe care  Karl Teutsch l-a publicat                  
la Kludenbach (Germania) în 2002, cuprinde printre altele, numeroase trimiteri suplimentare la personalităţi             
braşovene, la muzica evanghelică scolastică şi sacrală precum şi la asociaţiile muzicale. 

Volumul de culegeri  Umanismul în Ungaria şi Transilvania , pe care  Ulrich A. Wien şi  Krista Zach , l-au                  
publicat la Köln în anul 2004, cuprinde o contribuţie a lui  Erhard Franke despre  Practicarea muzicii                
bisericeşti şi scolastice a saşilor transilvăneni în secolul al 16-lea , cu unele pasaje referitoare la Braşov. 

Aceste noi apariţii arată interesul istorico-muzicologic crescând faţă de spaţiul de cercetare Sud-est              
European şi subliniază continua necesitate de cercetare. Şi referitor la viaţa muzicală braşoveană sunt              
dezirabile cercetări continuatoare, care aici încă nu au putut fi realizate: printre acestea, obiect de studiu ar                 
putea fi muzica sacrală romano-catolică mai ales importanţa cecilianismului , folosirea cărţilor de cântece,             1

al relaţiei limbilor germană şi maghiară sau răspândirea gregorianismului. Despre domeniul muzicii române             

1 Termenul defineşte un curent al muzicii bisericeş� catolice de la finele secolului 19, denumit după mar�ra creş�nismului                  
�mpuriu Cecilia din Roma. 



ortodoxe, cercetării germane ar trebui să-i fie făcute accesibile prin intermediul traducerilor, noi rezultate ale               
cercetării româneşti, îndeosebi articole despre importanţa Bisericii Sf. Nicolae din Scheii Braşovului, la             
dezvoltarea liturghiei ortodoxe. Pentru cercetarea muzicii militare ar trebui accesate eventual noi surse,             
care ar putea fi găsite la Viena sau Budapesta. 

Devine astfel limpede că prezenta lucrare despre istoria muzicii braşovene, constituie doar o contribuţie               
fără pretenţia la exhaustivitate şi se doreşte a fi o piesă de mozaic dintr-o mare imagine a istoriei muzicii                   
transilvănene ce trebuie mai întâi creată, dar, care se poate deja recunoaşte în contururile sale. 
 
Berlin, decembrie 2004                                                                                                            Wolfgang Sand  
  
 
 
 
 
 
Partea I 
 
 
 

1. Introducere 
„Multikulti” este un termen des uzitat al vremilor noastre şi care produce o adevărată polarizare în rândul                 2

celor interesaţi de politică. În timp ce unii resping din principiu structurile multietnice ale societăţii, alţii văd                 
tocmai în convieţuirea diferitelor popoare, îmbogăţirea propriului lor cotidian şi a propriei lor culturi. Nu în                
cele din urmă, evenimentele din spaţiul ex-iugoslav, fac ca şi contemporanii xenofili europeni să devină               
sceptici: posibilitatea unei convieţuiri paşnice pe termen lung, a oamenilor cu etnii şi confesiuni diferite,               
într-un spaţiu restrâns, pare discutabilă. Cu toate acestea, pe parcursul istoriei au existat mereu exemple               
pentru comunităţi multietnice durabile. În Imperiul Habsburgic cu numeroase popoare, mai ales Transilvania             
s-a numărat printre cele mai colorate regiuni prin pluralismul său etnic şi religios. Peisajul din interiorul                
arcului carpatin, constituie întretăierea culturilor maghiară, germană, slavă, greacă, evreiască şi           
românească precum şi a mai multor confesiuni creştine. Cu atât mai mult surprinde că pe acest fundal, în                  
decursul istoriei sale atestate documentar de peste un mileniu, nu au avut loc erupţii de violenţă notabile                 
sau războaie civile fundamentate religios. Dacă în regiunile rurale ale Transilvaniei, grupurile etnice se              
menţineau deseori în sate separate, oraşele pot fi socotite preponderent, drept oglindă a bogăţiei culturale,               
în care muzicii i-a revenit un loc special. Un anume oraş mai ales, situat la picioarele Carpaţilor Sudici, a                   
devenit de foarte timpuriu, patria celor mai mari etnii transilvănene: Braşovul, denumit în maghiară Brasso               
şi în germană Kronstadt. Maghiari, români, ţigani şi germani – cei din urmă cunoscuţi sub numele de „saşi                  
transilvăneni” – au convieţuit aici alături şi în vecinătate, atestat documentar încă din Evul Mediu .  3

Elementul multietnic transilvan menţionat, condiţionează şi o anumită diversitate culturală în care             
activitatea muzicală constituie o componentă esenţială. În cadrul acesteia, muzicii îi poate reveni o              
importanţă atât de legătură dar şi de separare între populaţii. Pe acest fundal, o istorie cuprinzătoare a                 
muzicii transilvănene, ar fi cu siguranţă un obiect de cercetare captivant care merită aprofundat, care însă                
ar depăşi cadrul unei dizertaţii. Limitarea la un cadru restrâns al istoriei muzicale a unui oraş, deschide în                  
schimb perspectiva unei redări globale detaliate, ce poate include ca timp, mai multe secole. Faptul că                
Braşovul a fost marcat cultural încă din secolul al 13-lea, de către cele mai importante grupuri ale populaţiei                  
transilvănene, permite un fel de focusare: în acest mod pot fi luate în considerare diversele aspecte etnice,                 
confesionale şi general sociologice ale istoriei muzicii transilvănene. Conform principiului „pars pro toto”,             
Braşovul poate reprezenta întreaga regiune prin diversitatea sa culturală. 

Viaţa muzicală poate fi şi mai uşor reconstituită, dacă ne familiarizăm puţin mai amănunţit cu                
particularităţile topografice, istorice, etnice şi confesionale ale oraşului. O privire de ansamblu asupra             
problematicii noţiunii de naţiune şi a limbilor vorbite, precum şi a situaţiei surselor şi nivelului de cercetare                 
încheie această introducere.  

2 Mul�kul�: prescurtare a termenului german Mul�kulturalismus, noţiune generalizatoare pentru o serie de abordări teore�ce               
socio-filozofice pentru poli�ca socială a unui stat. 
3 Germanii au fost recrutaţi de regii maghiari în secolele 12-13, drept coloniş� pentru Sud-estul Imperiului şi au primit de la                     
colocatarii regiunii numele de „saxones”, cu toate că proveneau majoritar din spaţiul Mosel-Franconia. Când se va face vorbire în                   
con�nuare de „saşi” sau „săseşte”, atunci referirea va fi de regulă la imigranţi şi urmaşii acestora. 



 
 
 

 
Scara 1 : 30.000 
 
Planşa 1 - Cartierele Braşovului (aprox. 1900): cele mai importante biserici şi aşezăminte muzicale  
(sursa: plan al oraşului din arhiva Institutului Transilvan din Gundelsheim (Neckar), prescurtat în continuare              
ASIG, fond A VII-r, prelucrat şi redus la scara 1/3 a originalului (scara 1 : 10.000) Viena (aprox. 1900) 
 
 
- Biserica germană Evanghelică Bartolomeu (sec. 13), din 1923 cu orgă  Wegestein 
- Biserica germană Evanghelică Sf. Martin (1395/1795), din 1926 cu orgă  Walker-Sauer , modificată de              
Einschenk  
- Biserica ortodoxă română din Braşovul Vechi 
- Biserica germană evanghelică Blumăna, conţine din 1939 ultima orgă  Einschenk  (op. 44) 
- Biserica maghiară evanghelică-luterană din Blumăna (în maghiară: Bolonya) şi cartierul ţigănesc  
- Hanul  Soarele de Aur  din Blumăna 
- Gimnaziul românesc 
- Casa compozitorului  Gheorghe Dima 
- Biserica germană evanghelică din Cartierul Schei (1793-1794), din 1908 cu orgă  Rieger 
- Biserica românească ortodoxă Sf. Nicolae (sec. 14-16) din Cartierul Schei şi Prima Şcoală Românească  
 
 
 
 
 



 1.1. Braşov – structura oraşului, etnii şi confesiuni 
 

Cel care urcă Muntele Tâmpa, care străjuieşte oraşul cu cei 960 de metri ai săi, şi aruncă de acolo o                     
privire spre Nord-vest, asupra văii ce se aşterne 350 de metri mai jos, aceluia i se înfăţişează un oraş cu o                     
structură neobişnuită: el poate identifica uşor o piaţă de formă trapezoidală cu o clădire a Sfatului şi o                  
învecinată mare biserică gotică, care par a constitui centrul unui oraş medieval înconjurat odinioară de               
ziduri. Dar poate identifica şi trei centre învecinate ce dau de asemenea impresia unei vechimi înaintate.                
Ele încurcă oarecum imaginea tradiţională despre modul de dezvoltare al unui oraş european.  

Cercetarea istorică locală confirmă imaginea dată de particularităţile topografice pe care Braşovul o              
trezeşte la un străin de aceste locuri. Există mai multe centre de aşezare medievală, fiecare cu istoria sa                  
proprie. În plus, mai ales până în secolul al 19-lea, aceste cartiere ale oraşului au fost marcate de grupuri                   
etnice şi sociale diverse, aparţinând unor confesiuni diferite.  

Nu numai istoricii români, ci şi cei saşi, presupun că în cazul  Scheiului , ar putea fi vorba de cea mai                     
veche aşezare, de origine româno-slavă . Acest cel mai sudic cartier al oraşului se întinde sinuos într-o vale                 4

carpatină şi este denumit de către români  Schei şi de maghiari  Bolgarszek . Mai ales registrele cu plăţile                 5

impozitelor începând cu secolul al 15-lea, oferă o imagine a locuitorilor acestui cartier: pe lângă o majoritate                 
săsească la începuturi şi o foarte mică minoritate maghiară, începând din secolul al 16-lea în acest cartier                 
domină românii, mulţi dintre ei negustori. Astfel, posibil şi datorită unei imigraţii româneşti din nesigurele               
Principate de dincolo de Carpaţi – au existat legături strânse între cartierul  Schei şi Moldova, dar mai ales                  
cu Ţara Românească.  

În  Scheii Braşovului se află şi cea mai veche biserică ortodoxă a Braşovului,  Biserica Sf. Nicolae . Ea este                   
menţionată concret pentru prima dată în 1399* şi adăposteşte în curtea ei o clădire în care a funcţionat                  
prima şcoală românească. La extremitatea nordică a cartierului a fost construit în secolul al 19-lea               
Gimnaziul Românesc.  

Pe lângă toate acestea, un preot din  Schei ,  Popa Iane , a redactat în 1587 cel de al doilea ca vechime                     
document în limba română.  Scheiul a devenit „unul dintre cele mai importante centre ale culturii româneşti”               6

, legat de aceasta şi un centru al vieţii muzicale româneşti timpurii.  7

Cel de al doilea ca vechime cartier al oraşului nu se află situat în jurul pieţii deja menţionate, ci este o                      
aşezare prelungită în Nord-vestul oraşului. Aceasta se împarte la rândul ei în două, aşa numitul  Braşov                
vechi şi cartierul mărginaş  Bartolomeu . Locuitorii români denumesc aşezarea din spatele Dealului Cetăţuie             
şi al Sf. Martin drept Braşovul Vechi, iar maghiarii îi spun  Obrasso , în ambele limbi sensul fiind acelaşi. Aici                   
se presupune că s-a aflat istorica aşezare  Brassovia sau  Brascho , sediu temporar al comitelui regal.               
Etimologic ar putea fi vorba de originea slavă pentru denumirea în română şi maghiară a Braşovului. 

Cele mai vechi biserici păstrate din acest dublu cartier sunt construcţii sacrale săseşti. Zidurile  Bisericii                
Bartolomeu îşi au temeliile parţial din secolul al 13-lea şi păstrează încă elemente romanice. După               
introducerea Reformei, comunitatea săsească evanghelică din Cartierul Bartolomeu a dezvoltat spre           
mijlocul secolului al 19-lea o existenţă administrativă, liturgică şi muzicală proprie, care s-a păstrat până în                
ziua de azi.  

Cea de a doua biserică este  Capela Sf. Martin , ridicată de abia la sfârşitul secolului al 14-lea şi modificată                    
în 1795. Aceasta se subordonează administrativ şi în ce priveşte muzica sacrală  Bisericii Negre  din  Cetate . 

Conform noilor rezultate prezentate de  Gernot Nussbächer , unul dintre cei mai competenţi cercetători ai               
istoriei Braşovului, dubla suburbie  Braşovul vechi şi  Bartolomeu ar putea să fi luat naştere ca un fel de                  

4 Vezi referitor la aceasta, una dintre cele mai importante cercetătoare ale Braşovului, Maja Philippi:  Populaţia Braşovului în sec.                   
14 şi 15, condiţii de colonizare şi componenţa etnică , în:  Arhiva Transilvaniei, Arhiva Asociaţiei pentru Istoria Transilvaniei , seria 3,                   
vol. 17, Köln şi Viena 1984, pag. 91-155.  
5 Denumirea în maghiară înseamnă „scaunul bulgăresc” şi corespunde vechii denumiri germane „Belgerey”, probabil o referire la                 
locuitorii slavi ai car�erului, veniţi din Balcani, deci din direcţia Bulgariei. Şie ei erau ortodocşi iar în �mp, au fost absorbiţi de                      
populaţia românească. Numele românesc „Schei” indică şi el un aport slav de colonizare şi ar putea fi o derivare a denumirii                     
„sclavus” pentru slav. Vezi Maja Philippi:  Braşov .  Consideraţii istorice despre un oraş în Transilvania. Articole şi prelegeri ,                 
Bucureş� 1996, pag. 67. În întreg pasajul, pag. 61-74, autoarea oferă o privire de ansamblu asupra „Suburbiilor Braşovului                  
medieval”, pasaj pe care se bazează următoarele expuneri în măsura în care nu sunt alte menţiuni.  
6 Vezi Gernot Nussbächer  Cel de al doilea ca vechime monument de limbă în română, datat cu exactitate , în (editor)  Din cronici şi                       
hrisoave, contribuţii la istoria Transilvaniei , Bucureş�, 1981, pag. 143-145. Cel mi vechi înscris în limba română datează din 1521                   
şi a fost redactat la Câmpulung în Ţara Românească, localitate situată la Sud-vest de Braşov, în prelungirea Pasului Bran.  
7 M. Philippi:  Braşov, consideraţii istorice , pag. 71 
*(N.T Nota traducatorului) atestata indirect sec.XIII din surse ale cronicilor vechi din Schei reluate de David Cepescu si Ioan Jiapa,                    
precum si existenta Omiliarului sec.XI-XII ,vezi  Şcoala românească din Şcheii Brasovului , Vasile Oltean, 1989 



aşezare complementară faţă de deja existentele sate româneşti . Începând cu Evul Mediu, suburbia a fost               8

locuită preponderent de saşi iar ulterior, izolat, şi de maghiari, ocupaţia acestora fiind preponderent              
agricultura. 

Cartierul cel mai important al oraşului este  Cetatea . Aceasta a fost întemeiată de către Ordinul                9

Cavalerilor Teutoni la începutul secolului al 13-lea cu numele de  Corona , denumire din care a rezultat                
numele german de  Kronstadt . În centrul acestei aşezări, iniţial pur germane, se află menţionata piaţă               
centrală şi  Biserica Sf. Marii . Aceasta din urmă a fost construită între 1383 şi 1477, numele ei actual de                   
Biserica Neagră  rezultând ca urmare a marelui incendiu din 1689. 

Cel târziu la sfârşitul secolului al 14-lea,  Cetatea ajunsese un centru comercial dominant. În interiorul ei,                 
saşii şi-au creat structuri de conducere independente faţă de comite, structuri care prevedeau funcţiile de               
Jude al oraşului şi cea de  Vilic precum şi un  Sfat , lărgit mai târziu aşa numitul „ centumvirat ”, constituit din o                    
sută de reprezentanţi numiţi. Dezvoltarea unei vieţi muzicale orăşeneşti şi publice a început în  Cetatea               
săsească, o importanţă deosebită având în acest sens extinderea Casei Sfatului începută în secolul al               
15-lea cu al ei Turn al Trompeţilor. 

Alături de  Biserica Sfintei Marii se poate socoti şi  Mânăstirea Dominicanilor , drept locaş de cultivare                
ante-reformator al muzicii sacrale. Începând însă cu secolul al 16-lea,  Biserica evanghelică a Sfintei Marii               
s-a aflat în plin centrul dezvoltării muzicii bisericeşti împreună cu învecinatul Gimnaziu Săsesc. În Cetatea               
post-reformatoare a secolului 17, au existat pentru început numai biserici evanghelice.  

De abia pe parcursul secolului 18, în perioada habsburgică, au fost construite două biserici catolice. Mai                 
întâi a fost ridicată  Biserica Sf. Ioan , sau  Biserica Mânăstirii Franciscanilor - astăzi în stil baroc -, din Strada                   
Sfântul Ioan, pe locul unei construcţii anterioare din secolul al 16-lea şi care a fost folosită temporar ca                  
biserica evanghelică. În deceniul al optulea al secolului 18, pe terenul între timp părăsit al fostei  Mânăstiri a                  
Dominicanilor din Strada Vămii, a fost ridicată o nouă mare construcţie barocă. Pentru început, aceasta a                
aparţinut Conventului Iezuit şi este azi  Biserica Parohială Romano-Catolică . În spatele ei se află  Gimnaziul               
Catolic , la care au învăţat şi învaţă mai ales braşovenii romano- dar şi cei greco-catolici.  

Aproape simultan cu cele două biserici romano-catolice a fost permisă pentru prima dată şi construcţia                
unei noi biserici ortodoxe – ascunsă însă într-o curte interioară lângă Târgul Cailor. Este vorba de  Biserica                 
greco-ortodoxă a Sfintei Treimi , definitivată în 1787. Construcţia acestei biserici a fost o concesie în faţa                
numeroasei comunităţi de negustori greci şi români a Braşovului care aparţineau cultului ortodox. În 1895,               
auspiciile se schimbaseră: românii ortodocşi au construit  Biserica Sfânta Adormire a Maicii Domnului .             
Aceasta a putut fi ridicată chiar în Piaţa Sfatului, cu alte cuvinte în inima  Coronei săseşti. Clădirea                 
propriu-zisă a bisericii a rămas încă ascunsă în curtea interioară, în spatele unei construcţii frontale în stil                 
maur. În decursul secolului al 19-lea şi la începutul secolului 20 în Cetatea dominată încă de saşi şi                  
germani, au apărut noi centre de cultivare a muzicii. Pentru început, pe terenul transformat în promenadă                
largă al fostelor fortificaţii din Nordul oraşului au fost construite pavilioane muzicale, iar în 1909, la cererea                 
Corului de Bărbaţi Braşovean chiar o mare  sală de festivităţi din lemn. În imediata vecinătate, pe direcţia                 
Braşovului vechi, odată cu construcţia  Hotelului Central nr. 1 , în interiorul clădirii a fost amenajată şi o sală                  
de concert mult agreată. În secolul 19, pentru concerte au fost folosite, pe lângă  Casa Hirscher din Piaţa                  
Sfatului, construită în secolul 16, şi numeroasele cafenele. În 1894, a fost deschisă marea  Sală de Concert                 
din Strada Hirscher într-o clădire construită exclusiv pentru muzică. 

În 1901, şi comunitatea evreilor din Braşov, constituită în secolul al 19-lea, a primit un teren în  Cetate ,                   
sinagoga construită pe Strada Poarta Schei neavând însă un rol perceptibil în viaţa muzicală a oraşului. Cu                 
construcţia nouă a  Hotelului Coroana în 1912, pe animata Stradă a Porţii, s-a mai adăugat o sală festivă                  
care se preta pentru reprezentaţii muzicale. 

La Începutul secolului 20, oraşul de la poalele Tâmpei se prezenta cu o largă paletă de lăcaşuri muzicale.                   
Acestea se aflau majoritatea în  Cetate , atunci când vorbim de evenimente muzicale importante în Braşov. 
 
 

8 Conform  Gernot Nussbächer într-o scrisoare adresată autorului din 15.09.2013, citată în con�nuare Nussbächer:  Scrisoare din                
15.09.2013. Nussbächer  consideră drept probabile aşezări anterioare româneş� şi pentru car�erele  Cetate şi  Blumăna descrise în                
con�nuare.  
9 Cetatea poartă în germană denumirea de „Innere Stadt”, ceea ce înseamnă „Oraşul Interior”. 



 
 

Planşa 2 - Cetatea şi locaţiile relevante pentru viaţa muzicală  
(sursa: la fel ca planşa 1, mărime originală) 
 
Biserici şi şcoli 
- Biserica Neagră cu orga  Buchholz 
- Gimnaziul german evanghelic  Honterus 
- Biserica evanghelică germană din Schei 
- Şcoala evanghelică de fete 
- Biserica şi Gimnaziul Romano-catolic 
- Biserica  Sfântul Ioan  cu  orga Wegestein 
- Biserica greco-ortodoxă  Sfânta Treime 
- Biserica română ortodoxă  Adormirea Maicii Domnului 
- Gimnaziul român 
- Sinagoga evreiască 
 
  Alte locaţii relevante pentru viaţa muzicală 
- Casa Sfatului cu Turnul Trompeţilor 
-  Casa Negustorilor/Casa Hirscher  cu sala festivă  
-  Sala de concerte  (strada Hirscher) 
-  Hotel Coroana  cu sala festivă 
-  Hotel Central nr. 1  cu sala festivă 



-  Hotel Continental 
- Casa familiei  Mureşianu 
- Sala festivă a  Corului de Bărbaţi Braşovean  (1909) şi pavilioane muzicale 
- Ţigănia 
- Firma constructoare de orgi  Einschenk 
 
 

O anumită importanţă pentru viaţa muzicală a avut şi cel de al patrulea şi cel mai nou cartier al oraşului,                     
Blumăna în limba română,  Bolonya în maghiară şi  Blumenau în germană. În această suburbie estică, un fel                 
de sat urban în faţa porţilor  Coronei , au dominat locuitorii maghiari. Printre ei se aflau şi unii care aveau                   
ocupaţia de simpli muzicanţi, care nu prea trebuiau să plătească impozite, după cum confirmă menţiunile               
pentru „Hegedüs” (violonist), „Sipos” (fluieraş), „Dobos” (toboşar) sau Trombitas” (trompet) din primele liste             
de impozitare. 

În această parte a oraşului se afla şi „Ţigănia”, deci casele ţiganilor. Prezenţa acestui al patrulea grup de                   
populaţie al Braşovului este menţionată din secolul 15, dar poate fi presupusă ca fiind mai timpurie. Şi                 
ţiganii au activat frecvent ca muzicanţi. În Blumăna nu a existat nici o mare construcţie sacrală, numai o                  
veche leprozerie care avea o capelă, pe locul actualei biserici evanghelice. Alături de aceasta au mai fost                 
construite câte o mică biserică maghiară evanghelică şi una reformată. 
  

Care a fost aparent tulburea componenţă confesională a grupurilor etnice braşovene şi ce importanţă în                
revenea muzicii pentru fiecare dintre etnii? 
 

La început, atât braşovenii saşi cât şi cei maghiari au aparţinut Bisericii Catolice. Începând cu 1542, saşii                  
vorbitori de germană au adoptat cu toţii Reforma Luterană. Din acest moment, Biserica Evanghelică de               
Confesiune Augustană (C.A.) poate fi considerată drept biserica populaţiei săseşti, iar  Biserica Sfintei Marii ,              
sau  Biserica Neagră de mai târziu, a devenit biserica evanghelică principală a oraşului. În afara bisericilor                
de pe  Dealul Sf. Martin şi din  Blumăna , mai este menţionată încă o mică biserică clădită între 1793 şi 1794                    
în  Schei , legată administrativ de  Biserica Neagră . Pentru creştinii evanghelici din Braşov, o muzică sacrală               
elevată, cu interpretări corale şi la orgă, constituia un element esenţial al liturghiei, la fel ca pentru fraţii lor                   
într-u credinţă din Germania.  

Deja din 1559 saşii au întreprins eforturi pentru a răspândi Reforma şi în rândul „valahilor” ortodocşi                 
braşoveni, deci locuitorii vorbitori de limba română ai oraşului . În afara unor traduceri în limba română ale                 10

Bibliei care au găsit răspândire, încercările nu au produs însă nici o schimbare în serviciul religios şi                 
învăţătura religioasă a grupului de locuitori. Şi la Braşov, liturghia ortodoxă completată vocal s-a păstrat fără                
orice muzică instrumentală.  

Asemănarea se menţine şi pentru Biserica greco-catolică: ea era unită cu Roma, în liturghie a păstrat                 
însă formele tradiţionale ale ortodoxiei. La începutul secolului al 18-lea, Habsburgii romano-catolici,            
încercaseră prin crearea acestei noi confesiuni, să includă populaţia ortodoxă a Transilvaniei în sistemul              
politic al imperiului. La Braşov însă, încercarea nu a avut succes. În oraş au existat locuitori greco-catolici                 
numai începând cu secolul al 19-lea şi şi aceştia proveneau mai ales din imigraţie. O biserică proprie a fost                   
construită în cele din urmă în 1937. 

Diferit au evoluat lucrurile cu populaţia maghiară a Braşovului, care pentru început a devenit evanghelică                
împreună cu saşii.  

Începând cu secolul 17, numeroşi maghiari braşoveni s-au declarat calvinişti-reformaţi iar odată cu              
stăpânirea Habsburgilor de la începutul secolului al 18-lea, din nou de confesiune romano-catolică.             
Maghiarii din oraş rămaşi evanghelici, s-au desprins în 1886 de Biserica Evanghelică în propria Biserică               
„evanghelic-prezbiterian-sinodală”, devenind astfel independenţi. Diferenţele se rezumă însă numai la limba           
liturghiei, nu şi în învăţăturile credinţei . Toate cele trei confesiuni ale maghiarilor permiteau şi stimulau               11

muzica sacrală, chiar dacă cu intensităţi diferite. 
În cursul Reformei Luterane din secolul al 16-lea, în Ungaria au cunoscut o nouă răspândire şi anticele                  

învăţături ariane. Din această mişcare anti-trinitaristă şi strict monoteistă s-a format prin intermediul aşa              

10 Vezi:  Surse despre istoria oraşului Brasso, editate pe cheltuiala oraşului Brasso. Vol. Patru. Brasso 1903. Cronici şi jurnale. Vol.                    
Unu (1143-1867),  citat în cele ce urmează, drept Surse IV, pag.100  
11 Vezi  Separarea comunităţii evanghelice maghiare a Districtului Braşov, de Biserica Evanghelică C.A. a Transilvaniei , ediţie                
specială din  Jurnalul Transilvan German , nr. 3802-3805 şi 3807-3809 (1886). Celelalte trimiteri referitoare la scindarea               
confesională le datorez dlui. Nussbächer,  scrisoarea din 15.09.2003 .  



numitei „Biserici unitariene” o nouă confesiune, care s-a răspândit însă exclusiv în rândurile populaţiei de               
limba maghiară din Transilvania. Mărturii timpurii ale acestei noi confesiuni se găsesc la Braşov încă din                
secolul al 16-lea: 
    „1568, din 10 februarie. Vine Regele Iohann către Braşov şi lăsă pe predicatorul Curţii sale, Franciscum  
      Davidis, care devenise arian, să predice în biserica evanghelică ungurească.”   12

Se pare că încercările predicatorului Curţii au rămas fără succes, pentru că a durat până la începutul                  
secolului 20, până când unitarienii s-au stabilit definitiv la Braşov. De abia în 1910 citim despre instalarea                 
festivă în funcţie a „primului preot unitarian, în recent (…) înfiinţata comunitate independentă unitariană” a               
Braşovului . 13

În renăscuta comunitate romano-catolică a Braşovului s-a regăsit în schimb nu numai maghiari ci şi - mai                  
ales în secolul 19 – şi o foarte mare parte a credincioşilor vorbitori de germană. Printre aceştia se numărau                   
unii saşi convertiţi, în principal însă funcţionari habsburgici. Ponderea germană s-a redus însă către              
sfârşitul secolului al 19-lea şi mai ales la începutul secolului 20 din ce în ce mai mult, în favoarea vorbitorilor                    
de maghiară.  

Biserica Reformată pe de altă parte număra aproape exclusiv membri maghiari şi era singura care                
dispunea de menţionata biserică mică din Blumăna. Conform învăţăturii sale se admitea muzica sacrală şi               
de orgă, comparativ cu confesiunile luterane însă, în măsură mai degrabă modestă. 

Introducerea şi scurta privire asupra topografiei, grupurilor de populaţii şi confesiuni au indicat deja că                
problema apartenenţei etnice sau naţionale este de importanţă deosebită pentru Braşov şi viaţa muzicală.              
Plecând de aici, deja câteva reflecţii asupra acestui termen.  
 
 
 1.2.  Noţiunea de naţiune, problema limbii şi articularea 
 

Noţiunile „naţiune”, „etnie”, „popor” şi „naţionalism” au avansat între timp la rangul de subiecte cărora li se                  
acordă multă importanţă în studiile ştiinţelor sociale. 

Noţiunile „etnie”, „popor”, „naţiune” şi „naţionalism” au devenit în ziua de azi subiecte de studiu pentru                 
ştiinţele sociale. Dar chiar şi sociologi recunoscuţi, ca  Peter Alter , constată că cercetarea naţionalismului,              
practicată de mai mulţi ani, nu a fost încă capabilă să cadă de acord asupra unor „definiţii general valabile”.                  

Dezvoltarea cercetării naţionalismului nu a ocolit nici muzicologia, fiind forţate mai ales cercetări ale               14

muzicii corale a secolului al 19-lea. Dacă din aceste contribuţii cu toate diferenţele în modul de                15

accentuare şi scop, se doreşte identificarea de elemente comune referitoare la o descriere a fenomenului               
„naţiune”, atunci – în ciuda tuturor rezervelor faţă de posibilitatea enunţului unei definiţii - se evidenţiază                16

mai ales două aspecte uşor de reconstituit: pe de o parte, noţiunea o naturalitate determinată prin naştere                 
iar pe de alta o artificialitate motivată parţial politic.  

Atunci când se vorbeşte despre Braşov ca oraş „multietnic”, termenul inclus de             , (în germană ad    
litteram „trunchiul naţional”) exprimă în primul rând aspectul natural, pentru          locuitorii oraşului  
putând fi creionate diferite linii de provenienţă condiţionate nativ. Originea latină a cuvântului străin în               
germană de „naţiune” (Nation) implică ceva asemănător: noţiunea „natio” pentru „popor” sau „trunchi             
naţional” este se pare înrudit cu verbul „nascor” pentru „a fi născut”. Drept criteriu de distingere, limbii                 

12 Text original: „1568, die 10 febr. Kommt der König Johann gegen Kronen und lässet seinen Hofprediger Franciscum Davidis, der                    
ein Arianer worden, in der evangelischen ungarischen Kirche predigen.“ 
   Vezi  Surse IV , pag. 101 
13 Vezi  Kronstädter Zeitung , anul 74, nr. 65 din 21.03.1910, pag. 3 
14 Vezi Peter Alter:  Naţionalismul , Frankfurt (Main) 1985, pag. 13. Alţi autori încearcă cu toate acestea definiţii. As�el, istoricul din                    
Köln,  Otto Dann , vorbeşte despre naţiune ca despre „o comunitate poli�că de interese” cu „egalitate de drepturi a membrilor                   
săi”, cu referire la un „teritoriu concret”, vezi O�o Dann:  Naţiune şi naţionalism în Germania 1770-1990 , München 1996, pag. 12.                    
O asemenea descriere defineşte însă mai degrabă un stat democra�c decât o naţiune. Noţiunea pare deci neclară: din                  
voluminoasa literatură despre acest subiect, enumerăm aici cu �tlul de exemplu: Ernest Geller:  Naţionalismul şi modernitatea ,                
Berlin 1991; Helmut Berding (coordonator):  Conştiinţa naţională şi identitatea colectivă (=  Studii despre dezvoltarea conştiinţei               
colective din perioada modernă,  vol. 2), Frankfurt (Main) 1994.  
15 Bine documentat de ex. la Friedhelm Brusniak şi Dietmar Klenke (coord.):  „Slavă poporului şi cântecului german!” –  Identitate                   
naţională şi cultura cântului în istoria germană. Referat de conferinţă Feuchtwangen 1994 (=  Contribuţii la Feuchtwangen la                 
cercetarea muzicologică , editat de Friedhelm Brusniak, vol. 1), Augsburg 1995  
16 Problema de principiu a oricărei definiţii este că în mod natural foloseşte la rândul ei noţiuni ce necesită propria lor definiţie tc.                       
Se ajunge as�el în final la regrese infinite sau într-un cerc. Conş�en�zând această problema�că de principiu şi limitarea                  
eforturilor de definire, se va proceda aici într-o manieră aşa-numită de „indexalitate”, adică delimitarea obiectului printr-o amplă                 
enunţare a aspectelor.  



materne îi revine o importanţă deosebită, pe lângă care mai joacă un rol şi elemente cotidiene, ce pot fi                   
cuprinse cu termeni cum ar fi obiceiurile. Aplicat asupra vieţii muzicale, în acest context poate fi cantonat                 
fenomenul muzicii populare, transmise oral de la generaţie la generaţie.  17

Pe lângă noţiunea  , limba greacă mai cunoaşte şi un alt termen ce corespunde cuvântului german                  

„popor”: În limba greacă, acesta are asemănător latinescului „populus” un accent politic şi              
desemnează în acelaşi timp şi statul. Contrar amintitei sale semnificaţii originare latine, în limbajul cotidian,               
cuvântul german „naţiune” (Nation) a preluat de asemenea acest caracter de sintetic şi al unei idei politice,                 
mai degrabă decât termenul folosit ocazional sinonim de „popor” (Volk). În Transilvania exista deja la               
sfârşitul Evului Mediu, termenul pur politic de „naţiune”. Cu acesta au fost notate cele trei stări cu putere                  18

de influenţă, anume nobilimea majoritar vorbitoare de maghiară, trunchiul popular de limbă maghiară al              
secuilor şi saşii transilvăneni vorbitori de germană. Membrii stărilor trebuiau să aparţină uneia din cele patru                
confesiuni recunoscute la vremea respectivă, anume romano-catolică, evanghelic-luterană, celei reformate          
sau unitariene. Populaţia ortodoxă, vorbitoare de limba română nu avea statutul de naţiune transilvană, la               
fel ca ţăranii fără proprietate, indiferent de apartenenţa acestora la grupurile de populaţie maghiară, română               
sau săsească.  

Referitor la cercetarea vieţii muzicale a Braşovului, latura politică a „naţiunii transilvane” nu a jucat pentru                 
început nici un rol, pe acest fundal însă dorinţa populaţiei române de a dobândi drepturi politice şi                 
recunoaştere culturală este pe deplin de înţeles. În acest context trebuie menţionată muzica naţională              
românească de la finele secolului 19, pentru a cărei formare nu este întâmplător că a dobândit importanţă                 
un oraş transilvan ca Braşovul. La acesta se adaugă însă şi caracterul delimitator care a caracterizat                
noţiunea medievală de naţiune, şi care a ieşit din nou în evidenţă în secolul al 19-lea, ca aspect al                   
diverselor mişcări naţionale.  

Mai ales recentele materiale sociologice publicate, pun accent general pe artificialitatea ideii de naţiune şi                
caracterul de delimitare. Astfel, sociologul american  Benedict Anderson vorbeşte chiar explicit despre            
„inventarea naţiunii” şi o „comunitate imaginară” . În cursul genezei unei conştiinţe naţionale, muzicii îi              19

revine un loc deosebit, la fel şi la Braşov. Cercetarea ce urmează, vă încerca să arate cum mai ales pe                    
parcursul secolului 19, apartenenţa naţională a devenit o chestiune importantă pentru mulţi braşoveni şi              
cum în această perioadă, coruri cu amprentă etnică germane, româneşti şi maghiare alături de dezvoltarea               
muzicii naţionale româneşti culte, au devenit manifestări marcante ale vieţii muzicale braşovene. 

Cu toată asemănarea termenilor, în cele ce urmează, folosirea termenilor „popor” şi „etnie” va implica mai                 
mult aspectul natural, de limbă şi definire a originii iar folosirea termenului de „naţiune” va implica mai ales                  20

aspectul artificial, politic şi reflectat elevat în conştiinţă. 
La întrebarea despre o identitate etnică a fost menţionată deja importanţa limbii. După Concordia               

austro-ungară, a început cu accent chiar în Transilvania din anii 70 ai secolului 19, aşa numita                
„maghiarizare”: limba maghiară a devenit materie obligatorie în şcoli şi urma să funcţioneze ca limbă               
oficială în întreaga ţară. Dacă se aruncă o privire asupra statisticilor oficiale de recensământ, atunci pentru                
Braşov şi împrejurimi rezultă următoarea evoluţie.  21

 
 
 Cunoştinţe de limbă în procente:  
 

17 Această tradiţie exclusiv orală îngreunează o cercetare ş�inţifică, după cum se va arăta mai amănunţit referitor la Braşov, vezi                    
introducerea la capitolul 2. 
18 Vezi referitor la semnificaţia noţiunii de „naţiune” în istoriografia transilvană volumul amplu al  Institutului de istorie a                  
Academiei de Ştiinţe a Ungariei  de Bela Köpeczi (coord.):  Scurtă istorie a Transilvaniei , Budapesta 1990, de la pag. 215 încolo 
 
19 Aşa în �tlul în limba germană al lucrării sale de căpătâi, vezi. Benedict Anderson:  Inventarea naţiunii: despre cariera unui                    
concept plin de consecinţe , tradus din engleză de Benedict Burkard şi Christoph Münz, Berlin 1998. Subiectului “comunităţilor                 
imaginare” Anderson le mai dedică o lucrare, vezi:  Imagined communities. Reflactions on the origins and spread of nationalism                  
(Comunităţi imaginare. Reflecţii despre originea şi răspândirea naţionalismului) Londra şi New York 1991.  
20 Adjec�vul „popular” derivat din termenul „popor” (Volk  ► völkisch)a dobândit după cum se ş�e în perioada naţional-socialistă                 
o încărcătură rasistă. În cele ce urmează va fi folosit din această numai rareori, fiind u�lizat neutru ca valenţă în sensul de „etnic”                       
sau cu referire la „trunchiul popular”. 
21 Vezi. Aceste cifre provin din recensămintele oficiale ale anilor 1880 şi 1910, citate conform ar�colului lui Joachim von                   
Pu�kamer:  Multilingvismul şi constrângerea lingvistică în Ungaria Superioară şi Transilvania 1867-1914. O cercetare statistică,              
în: Revista transilvană de istorie , în con�nuare ZfSL, 26 (97.), anul (2003), fascicul 1, pag. 7-40, tabele pag. 20 şi 36. Despre                      
evoluţia întregii populaţii a Braşovului din sec. 18 până la finele sec. 20 vezi rezumatul din capitolul 5.3.3.  



_____________________________________________________________________________________ 
Anul recenzării             ca limbă maternă                    a doua limbă cunoştinţe generale 

1880 1910 1880 1910 1880 1910 
_____________________________________________________________________________________ 
Limba maghiară 29,6 35,0 11,9 27,8 41,5 62,8

 
Limba germană 32,9 29,2 3,8 8,2 36,7 37,4 
 
Limba română 36,2 34,7 13,0 27,5 49,2 62,1 
 
 

În cele trei decenii dintre 1880 până în 1910, limba maghiară s-a putut deci răspândi cel mai mult. Ea a                     
înlocuit-o deci pe cea română ca limbă dominantă şi a depăşit-o pe cea germană. Aceste cifre sunt                 
relevante de asemenea şi pentru viaţa muzicală, dacă se doreşte a se înţelege semnificaţia pe care au                 
dobândit-o  Corul Braşovean de Bărbaţi  fondat în 1859 şi imediat după acesta corul românesc  Reuniunea               
română , pentru afirmarea grupurilor populare pe care le reprezentau. Mai ales corul german a devenit în                
jurul anului 1900 un loc al rezistenţei masive în faţa tendinţelor de maghiarizare. 

Legat de menţionata statistică este interesant şi fenomenul că toate limbile au cunoscut o răspândire mai                 
largă. Pentru aceasta, recentele cercetări lingvistice transilvănene vin cu o teorie nouă. Ea înţelege              
fenomenul multilingvismului nu numai ca pe o treaptă evolutivă în procesul de maghiarizare al finelui de                
secol 19, ci percepe această manifestare ca pe un fel de nouă identitate transilvăneană. Cercetătorul               
lingvist  Joachim von Puttkamer rezumă că la cumpăna dintre secole „a început să se contureze o societate                 
al cărei principal semnalment era multitudinea crescătoare de limbi şi cunoştinţe lingvistice ale membrilor              
săi”. Această teorie ar explica şi evoluţiile ulterioare din asociaţiile corale braşovene, marcate iniţial etnic,               22

dar mai ales în corul maghiar  Brasso Maghyar Dalarda . Structura membrilor acestuia nu mai permite               
recunoaşterea cu claritate, în anii din jurul lui 1910, exclusiv a etnicităţii drept criteriu de diferenţiere, ci                 
indică mai degrabă un fenomen ce ar putea fi definit drept un fel de „conştiinţă naţională maghiară                 
multietnică”.  

În acest context, ar mai trebui menţionată pe scurt diversitatea de limbi, ca problemă a practicii ştiinţifice.                  
Pentru majoritatea oraşelor şi mare parte a satelor Transilvaniei există nume de localităţi în limbile latină,                
maghiară, română şi germană, iar pe alocuri şi în limba slavă. În cele ce urmează se vor folosi în principiu                    
denumirile germane ale localităţilor, cu două excepţii însă: 
- pe de o parte atunci când denumirea în limba germană a ieşit complet din uz, atunci în paranteze rotunde                    
va fi menţionat numele localităţii în funcţie de apartenenţa culturală, în limbile maghiară sau română 
- pe de alta, la trimiterile bibliografice, locul apariţiei va fi menţionat întotdeauna în limba originală iar în                  
paranteze pătrate va fi trecută denumirea germană. Pentru rest, o sinopsă           
româno-maghiaro-slavo-germană cu denumirile localităţilor, aflată în anexa acestei lucrări, permite          
identificarea fără dubii.  

În literatura istoriografică transilvăneană şi în limbajul cotidian braşovean este chiar uzual ca prenumele               
să fie traduse. Din această cauză, în cele ce urmează vor fi folosite prenumele germane, în cazul în care                   
numele de familie permite presupunerea apartenenţei germane. La prima menţionare va fi indicată însă în               
paranteză pătrată, traducerea în maghiară sau română a prenumelui, în măsura în care acestea sunt               
utilizate în textele limbii corespunzătoare despre respectiva persoană. Important în acest context este că în               
limba maghiară se foloseşte mai întâi numele de familie şi după aceea prenumele.  

Din considerentele de până acum, referitoare la problemele etnice, rezultă totodată un mor de abordare                
pentru articularea acestei lucrări. 

Ideea naţiunii şi propriei apartenenţe la un popor, s-a răspândit la Braşov începând cu secolul al 19-lea.                  
Asupra domeniului muzical, acest proces s-a răsfrânt mai ales prin înfiinţarea de coruri marcate etnic şi                
care reprezentau un element important în cadrul acestui proces de identificare naţională proprie. În acelaşi               
timp, la Braşov, muzica s-a desprins din vechile sale dependenţe: manifestările muzicale nu mai erau               
determinate de funcţiile liturgice din biserici sau reprezentativitatea faţă de oraş sau armată, ci arta               
sunetelor a avansat în a doua jumătate a secolului XIX la rangul de eveniment estetic în sine, iar prin                   
aceasta a dobândit o dimensiune supra-etnică şi de legătură trans-populară. De această tendinţă s-a              
ocupat o anumită formaţiune muzicală, anume  Societatea Filarmonică Braşoveană , deschisă tuturor           
grupurilor etnice. 

22 Vezi Pu�kamer:  Multilingvism şi constrângerea lingvistică , pag 9. 



   În acest sens, pare utilă mai întâi o împărţire în două a prezentei lucrări: 
Prima parte principală se ocupă de viaţa muzicală braşoveană până în primele decenii ale secolului al                 

19-lea cu diverse aspecte importante din domeniul vieţii muzicale urbane şi bisericeşti.  
În a doua parte principală se face o cercetare amănunţită a perioadei dintre mijlocul secolului al 19-lea şi                   

prăbuşirea Monarhiei Dunărene din anii 1918-1919, din perspectiva diferitelor asociaţii muzicale din oraş.             
Imaginea va fi completată de capitole mai scurte despre continuarea vieţii muzicale bisericeşti, despre              
fenomenul muzicienilor itineranţi precum şi despre formele de manifestare şi efectele cultivării muzicale             
urbane. 

Cu limitarea în timp a acestei cercetări până la destrămarea Imperiului Habsburgic, o dimensiune politică                
pare a deveni criteriu de articulare pentru istoria muzicii. Totuşi, ultimii ani ai Primului Război Mondial şi                 
prăbuşirea Monarhiei Cezaro-Crăieşti din anii1918-1919, reprezintă şi o linie de fractură culturală pentru             
Braşov. Vom încerca să arătăm că Transilvania şi Braşovul întreţineau legături muzicale strânse cu Viena,               
Budapesta şi îndeosebi cu Boemia. Prin trecerea regiunii Sud-estice a Ungariei la România în anul 1919,                
aceste legături au fost slăbite cu centre muzicale situate din acel moment în afara ţării. Pe de altă parte,                   
Primul Război Mondial a făcut ca viaţa muzicală braşoveană să înceteze a exista.  

Cu moartea lui  Max Krause în 1917, a lui  Rudolf Lassel în 1918 şi plecarea lui  Gheorghe Dima în 1919,                     
Braşovul şi-a pierdut în plus trei dintre cele mai importante personalităţi muzicale germane şi româneşti. În                
acest sens, anii de sfârşit ai Primului Război Mondial nu marchează doar o linie de frântură politică ci                  
constituie totodată o incizie în istoria muzicală braşoveană. 

Această delimitare nu trebuie totuşi privită cu stricteţe: pentru Transilvania în importantul capitol al               
construcţiei de orgi rezultă o împărţire specială care trebuie să depăşească cadrul de timp al acestei                
cercetări. Odată cu construirea  orgii Buchholz între 1836 şi 1839, în  Biserica Neagră nu a fost instalat                 
numai cel mai mare instrument de până atunci din Sud-estul Europei, ci în întreaga regiune s-a format o                  
nouă idee: cea a construirii de orgi. Continuarea a avut loc la începutul secolului 20 în  Biserica din Schei iar                    
în deceniile doi şi trei s-a generalizat cu diferitele orgi ale firmelor  Wegenstein şi  Einschenk . Întreaga                
construcţie de orgi braşoveană, până în 1939, este tratată într-un excurs. 

Şi câţiva artişti şi-au câştigat primele experienţe muzicale în Braşovul habsburgic burghez, însă şi-au               
părăsit patria pentru a face cariere în Germania în anii douăzeci şi treizeci. Mici rezumate ale biografiilor lor                  
încheie această cercetare şi pentru o redare coerentă, depăşesc de asemenea cadrul temporal fixat              
subiectului.  
 
 
 
  1.3. Privire de ansamblu asupra surselor şi gradului de cercetare 
 

Din perioada Evului Mediu şi până la începutul secolului al 19-lea există numai puţine documente care să                  
ofere informaţii despre viaţa muzicală braşoveană.  

Surse importante constituie înainte de toate materialele din administraţia oraşului, păstrate astăzi în              
Arhivele Statului din Braşov . Printre acestea se numără chitanţe şi documente fiscale pentru perioada              23

renascentistă care în anii dinainte şi de după 1900 au fost publicate în mai multe volume ale  Surselor                  
despre istoria oraşului Braşov . Parte a acestei colecţii au fost publicate şi câteva cronici şi jurnale precum şi                  
matricola  Gimnaziului Evanghelic Honterus . Şi în aceste scrieri se găsesc indicii sporadice referitoare la              
istoria muzicii.  

Pentru perioadele mai târzii, oferă informaţii câteva documente ale administraţiei oraşului cu schimburile              
de scrisori documentate în acestea, care cuprind aspecte izolate ale istoriei muzicale orăşeneşti. Din              24

registrele matricole ale  Bisericii Negre  se pot găsi din loc în loc date biografice ale muzicienilor.  25

Situaţia este asemănătoare pentru  Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae , ale cărei documente au fost deja               
analizate de cercetarea muzicologică română. 

23 Prescurtate în con�nuare  SAK . Numele oficial este astăzi  Arhivele Naţionale Braşov . Această denumire nu s-a impus însă în                   
limba germană şi pe deasupra pare puţin potrivită pentru că prin fondurile sale maghiare şi germane, arhiva nu reprezintă o                    
ins�tuţie naţională românească ci doar un element integrat în edificiul ins�tuţiilor de stat. Din această cauză, denumirea de                  
„Arhivele de Stat” pare mai potrivită. Printre fonduri se numără şi azi încă materiale înstrăinate din proprietatea  Bisericii Negre                   
asupra cărora se va mai face referire.  
24 Vezi  SAK :  Actele Magistratului Braşov , citate în cele ce urmează,  SAK AMB  cu număr şi an. 
25 Matricolele de botez, cununie şi deces ale  Bisericii Negre au fost între �mp digitalizate sub denumirea  Membrii comunităţii                   
Bisericii Evanghelice C.A. Braşov şi publicate în banca de date  Corona sub formă de CD-uri. Sunt luate în considerare  Naşterile şi                     
Botezurile  pentru anii de la 1684 până în 1900,  Cununiile  din 1737 până în 1920 şi  Decesele  din 1694 până în 1950. 



Pentru secolul 19 situaţia surselor se îmbunătăţeşte semnificativ. Mai ales în  Arhivele Statului Braşov , în                
Arhiva Bisericii Negre şi în  Arhiva Institutului Transilvan din Gundelsheim pe Neckar sunt păstrate              
numeroase programe de concert. Edificator se dovedeşte pe lângă acestea un index al  Colecţiei Muzicale               26

a Bibliotecii din Braşov , pe care l-a întocmit Muzicologul  Erich H. Müller din Dresda. Chiar dacă colecţia                 27

ca atare trebuie considerată a fi pierdută în cea mai mare parte, acest rezumat din 1930, documentează nu                  
numai existenţa unor opere cunoscute ale literaturii muzicale, ci, dincolo de aceasta, moştenirea             
compoziţională a artiştilor locali transilvăneni. Înflorirea activităţii asociaţiilor a adus cu sine şi dorinţa de               
documentare: asociaţiile muzicale şi corurile braşovene ale diferitelor grupuri etnice au prezentat rapoarte             
anuale şi publicaţii festive bogate cu ocazia diverselor jubilee, păstrate mai ales în arhivele din Braşov şi                 
Gundelsheim. 

Aceste surse cunosc o completare destul de amplă prin presă: anunţuri de concerte, critici, necrologuri                
sau anunţuri, oferă o imagine amplă a vieţii culturale a Braşovului din perspectiva presei germane, române                
şi maghiare. Cele mai importante periodice sunt  Kronstädter Zeitung ,  Gazeta de Transilvania şi  Brassoi              
Lapok pentru a doua jumătate a secolului 19. Un număr mare al ziarelor este păstrat în  Arhivele Statului                  
Braşov  precum şi în  Arhivele Muzeului Brukenthal Sibiu .  

Până în zilele noastre, cercetările referitoare la istoria muzicii transilvănene şi îndeosebi a celei               
braşovene au fost mai degrabă sporadice. Lipsesc redările generale de istorie a muzicii sau culegerile de                
referinţă. Au existat şi continuă să existe însă mereu, contribuţii în limbile germană, română şi maghiară                
asupra acestui complex. De remarcat înainte de toate, este locul diferenţiat pe care cercetarea l-a ocupat                
până acum faţă de viaţa muzicală transilvăneană în general şi faţă de cea braşoveană în special din                 
diverse părţi:  

În limba germană se găsesc cu regularitate contribuţii referitoare la subiect, în prezent preponderent în                
articole ale  Revistei pentru Istoria Transilvaniei , în articole ale suplimentului german din România  Karpaten              
Rundschau  precum şi în seria  Studiilor de Muzicologie  a  Editurii Gehann . 

Deja din secolul al 19-lea au existat primele încercări ale muzicologiei germane, de a se adresa spaţiului                  
marginal Transilvania. Astfel în 1810 a apărut un articol despre tema muzicii în Ungaria şi Transilvania în                 
Ziarul muzical general din Leipzig .   28

În regiune, eforturile timpurii în acest domeniu, datează de asemenea de la începutul secolului 19.                
Iubitorul de muzică  Adolph Marienburg , „Vice-Notair”, a redactat un tratat în mai multe părţi, rămas din                
păcate neterminat, cu titlul  Teatrul şi muzica în Braşov , care se ocupa mai ales de fenomenul frecvent                 
acelor vremi, al trupelor itinerante de operă. În mod surprinzător, acesta a fost remarcat mai mult de către                  
cercetarea română, cu toate că tratează aproape exclusiv ansambluri muzicale de limbă germană şi              
maghiară.   29

În mare măsură ignorată a fost şi prima revistă transilvăneană de muzică:  Ziarul Muzical . Ea a apărut în                   
1878 la Braşov şi par să fi fost tipărite numai şase numere. Editorul ei a fost iubitorul braşovean al muzicii                    
Franz Hausleitner . În mod regretabil, până acum nu a putut fi găsit nici un singur exemplar al acestei                  

26 Programe se găsesc în  SAK mai ales în două colecţii:  Fondul II 14269 (cuprinde: programe de concert ale  Corului de Bărbaţi                      
Braşov; fond nr. 186, inv. nr. 63; Fondul Reuniunea română de gimnastică şi de cântări din Braşov, nr. 6 Programele                    
Producţiunilor Reuniunei române de gimnastică şi de cântări din Braşov 1873-1012 , citate în con�nuare ca  Fond RR 6 cu indicarea                    
paginii. În  Arhiva Bisericii Negre , prescurtată în cele ce urmează drept  ASK , se află programe de concert mai ales în trei colecţii:                      
Fond IF 32 (Programe ale Serviciului Divin şi ale concertelor bisericeşti 1857-1941); Fond IVF 260a (Fascicole din moştenirea prof.                   
Viktor Bickerich , care conţin printre altele: programe de concerte 1800-1950);  Programe şi critici ale reprezentaţiilor Patimilor                
după Matei din 24.03.1935; critici şi programe 1924-1925 şi 1930-1933; idem 1926-1930); Fond IV F 260b (fascicole din                  
moştenirea prof. Viktor Bickerich , conţine:  programe de concert şi teatru din anii 1900-1960, neordonate). În ASIG se găsesc                  
programe de concert în Fondul A VII 31/22 şi A 2884 (cuprind: programe ale Societăţii Filarmonice Braşovene 1886-1944 precum                   
şi programe ale Corului de Bărbaţi Braşov ). Programele  Corului de Bărbaţi Braşov din colecţiile menţionate în  SAK, ASK şi  ASIG                    
sunt citate în con�nuare laolaltă sub KMGV, programe de concert. Programele Societăţii Filarmonice din colecţiile ASK şi ASIG                  
sunt citate în con�nuare laolaltă sub  KPhG . Programe de concert. Numeroase programe sunt păstrate în mei multe colecţii.  
27 Vezi Erich H. Müller:  Colecţia Muzicală a Bibliotecii din Braşov ; Braşov 1930. 
28 Vezi  Allgemeine musikalische Zeitung  (în con�nuare  AmZ ), anul 12 (1809-1810) nr. 24 din 14.03.1810, rubrica 371. 
29 Din acest tratat au fost publicate în total patru părţi, vezi  Adolph Marienburg :  Teatru şi muzica la Braşov în  Foi pentru minte,                       
suflet şi istoria patriei (în con�nuare  BGGV ) nr. 16 din 18.04.1839, pag. 131-132, nr. 17 din 25.04.1839, pag. 139-140; nr. 18 din                      
02.05.1839, pag. 148; nr. 19 din 09.05.1839, pag. 153. Acest tratat a cunoscut se pare o completare în deceniul şapte al secolului                      
al 19-lea, care însă nu a fost editată şi este păstrată sub formă de manuscris în  ASK,  Fond T.q.101 , pag. 439-441.  BGGV se află în                         
SAK ,  Fond PI 165 . 



publicaţii, nici în arhive transilvănene nici în  Biblioteca de Stat Berlin şi nici în  Biblioteca Naţională din                 
Viena . În consecinţă nu se poate afirma nimic despre conţinutul sau orientarea acestui ziar.  30

În publicările de până acum în limba germană, domină cercetări pe care le-au întreprins reprezentanţii din                 
rândul saşilor transilvăneni. Sub aspect ştiinţific, aceste contribuţii sunt de calităţi diferite. Există astfel              
tratări foarte atent cercetate şi documentate, tratări obiective mai ales ale vieţii muzicale anterioare              
Reformei şi Renaşterii precum şi pentru perioada timpurie a secolului 20. Contribuţia muzicală a              
reformatorului sas transilvănean,  Johannes Honterus ,  Odae cum harmoniis , a avut parte în acest context              
de o cercetare destul de detaliată şi fundamentată. La fel şi viaţa şi opera virtuosului lăutar  Valentin Bakfark                  
au fost cercetate intens şi extrem de controversat, atât de partea germană cât şi de cea maghiară. Viaţa                  
muzicală globală a Braşovului a fost tematizată recent într-un scurt material al organistului  Hans-Eckart              
Schlandt , însă numai ca o privire de ansamblu, fără aparat ştiinţific. Cea mai portantă contribuţie în limba                 31

germană de până acum, la istoria muzicală a oraşului o oferă  Hans Peter Türk cu a sa extrem de bogată în                     
material şi atent elaborată biografie a lui  Paul Richter .  Türk se ocupă intens cu viaţa şi opera probabil                  32

celui mai important compozitor şi dirijor braşovean sas. Pe lângă aceasta, autorul abordează obiectiv şi               
istoria muzicală a oraşului din pragul spre secolul 20.  

Faţă de aceasta, multe scrieri săseşti transilvănene în limba germană din deceniile doi şi trei al secolului                  
trecut păstrează parţial un caracter popular-apologetic. Un exemplu în acest sens îl oferă ampla operă a lui                 
Egon Hajek , fiul unui muzician militar, din 1927. Ea poartă titlul programatic  Muzica, realizatorii şi vestitorii                
ei în Transilvania, odinioară şi acum . Contrar titlului cuprinzător, autorul ia în considerare însă exclusiv               
muzicieni germani şi ignoră reprezentanţii celorlalte etnii. Şi în descrierea sa,  Hajek nu cultivă întotdeauna               
un ton la obiect şi devine pe alocuri naţional-patetic. Un exemplu limpede se găseşte în pasajul despre                 
cântăreaţa braşoveană  Lula Mysz-Gmeiner , în care accentuează: “Această artă de interpretare a liedurilor,             
această credinţă în detaliu este originar-germană, numai romantismul putea compune astfel, însă numai             
sufletul german poate reda astfel liedurile”. Cu toate acestea, lucrarea conţine informaţii bine cercetate şi               33

oferă pentru prima dată în asemenea volum o privire de ansamblu largă asupra vieţii personalităţilor               
muzicale săseşti-transilvănene.  

Ceva mai modeste în ce priveşte calitatea lor par contribuţiile de până acum ale muzicologilor din Austria                  
de azi. Există aparenţa că istoria muzicii din ţările Coroanei Habsburgice, iar prin aceasta din vaste spaţii                 
ale fostei Monarhii Dunărene, prezintă puţin interes pentru cercetătorii austrieci. Această impresie este             
confirmată şi de noua  Istorie Muzicală a Austriei în trei volume. În privinţa perioadei de dinainte de 1919,                  34

lucrarea se limitează preponderent la acele locuri ce ţin de teritoriul actual al ţării, precum şi la personalităţi                  
care au trăit şi activat acolo. Este adevărat că unul dintre autori,  Friedrich C. Heller , accentuează că                 
cercetarea pentru întreaga Monarhie nu a pus până în prezent „suficiente materiale concludente” şi              
îndeosebi perioada din jurul anului 1900 „nu este tratată decât în trecere”, fără a ţine cont de rezultatele de                   
până acum ale cercetării muzicologice transilvănene, maghiare sau româneşti. O limitare doar la teritoriul              35

de bază austriac nu pare a avea sens. Pe baza exemplului Braşovului se va arăta că şi un oraş                   
transilvănean îndepărtat era inclus în multe privinţe în activitatea muzicală a Austro-Ungariei. Chiar  Heller              
îşi exprimă speranţa ca „o viitoare întreţesere a cunoştinţelor cu ajutorul prelucrării moderne a datelor şi o                 
cercetare comparativă corespunzătoare” vor putea completa într-o zi, contribuţia sa la istoria muzicală a              
Austriei.   36

În schimb istoriografiei muzicale în limba română de până acum nu i se poate reproşa autolimitarea.                 
Aparent este chiar opus, din moment ce istoria transilvană este inclusă pe alocuri puţin diferenţiat în istoria                 
muzicală a României, cu toate că Transilvania nu a devenit parte a actualei ţări decât după Primul Război                  
Mondial, anterior aparţinând timp de o mie de ani Regatului Ungariei. Astfel, de exemplu, compozitorul,               
pedagogul şi dirijorul braşovean sas  Rudolf Lassel apare ca de la sine înţeles în lexiconul muzicienilor                

30 Singura dovadă pentru existenţa revistei este un indice al tuturor �păriturilor braşovene până în 1886: Julius Groß:  Tipărituri                   
braşovene 1535-1886. O contribuţie la istoria culturală a Braşovului . În acesta se găseşte menţiunea corespunzătoare la nr. 1581.                  
Această revistă a fost menţionată până acum numai într-un ar�col al unei publicaţii în limba germană din România: Constan�n                   
Catrina:  Revista muzicală transilvăneană. Acum 100 de ani a apărut în vechiul Braşov un „Ziar Muzical” , în  Karpaten Rundschau ,                   
anul 12. (23) nr. 9 (1402) din 02.03.1979. 
31 Vezi Hans-Eckart Schlandt:  Viaţa muzicală braşoveană , în Harald Roth (coord.):  Braşov. O istorie transilvăneană a unui oraş ,                  
München, 1999, pag. 228-233. 
32 Vezi Hans Peter Türk:  Paul Richter , Bucureş� 1975. 
33 Vezi Egon Hajek:  Muzica, realizatorii şi vestitorii ei în Transilvania  (…) Braşov 1927, pag.110. 
34 Rudolf Flotzinger/Gernot Gruber (coord.)  Istoria Muzicală a Austriei , vol. 1-3, Viena, Köln, Weimar 1995, în con�nuare  MGÖ . 
35 Vezi Friedrich C. Heller:  Vremea modernismului , în  MGÖ , vol. 3, pag. 91-172, citate de la pag. 128-129. 
36 Vezi Heller:  Vremea modernismului . Pag. 127. 



români , cu ignorarea faptului că a decedat în 1918 şi nu a fost nici român şi nu a deţinut niciodată                    37

cetăţenia română. Şi din tratarea biografiei altor muzicieni saşi, germani sau maghiari, care au activat               
anterior anului 1919 în Transilvania, lipsesc pe alocuri menţiunile clare despre etnie şi condiţiile politice ale                
vremii. 

În acest context, trebuie amintită întrebarea până azi controversată asupra originii şi provenienţei              
românilor: 

În afara României se conturează un consens bazat mai ales pe noi cercetări lingvistice, că strămoşii                 
acestui popor provin din Balcani şi că probabil în decursul Evului Mediu, posibil chiar numai în secolele 12                  
şi 13, au colonizat spaţiul României actuale.  38

În istoriografia tradiţională românească este împărtăşită în schimb de la vechii savanţi şi până azi în mod                  
frecvent, aşa numita  teză a continuităţii . Aceasta susţine descendenţa actualilor români de la un popor               
daco-roman, care a populat în mod continuu spaţiul carpatin de la plecarea romanilor din provincia  Dacia în                 
anul 271. Maghiarii şi saşii ar fi pătruns în Evul Mediu în acest teritoriu originar românesc.   39

În muzicologie, mai ales  Viorel Cosma poate fi considerat un reprezentant al teoriei tradiţionale a                
continuităţii, după cum sună titlul programatic şi pentru un ne-român uşor provocator titlu al principalei sale                
lucrări:  Două milenii de muzică pe pământul României . Puţini ani mai târziu, în România a apărut o ediţie                  
revizuită în limba germană cu titlul corespunzător textual,  Zwei tausend Jahre Musik auf dem Boden               
Rumäniens . Întrucât pentru perioada anterioară secolului al 13-lea oricum nu există documente scrise             40

despre istoria oraşului Braşov, se poate constata încă de aici, că în această chestiune nu se pot obţine                  
certitudini, dacă pe teritoriul actual al oraşului au locuit mai întâi români, triburi slave sau poate totuşi                 
maghiari. Pentru muzică, asta înseamnă că rămâne deschis subiectul ce muzică populară sau sacrală a               
răsunat până în secolul al 12-lea, chiar dacă cele mai recente cercetări ale lui  Gernot Nussbächer pledează                 
pentru o tradiţie mai veche a muzicii bisericeşti ortodoxe şi populare româneşti.  41

La parcurgerea publicărilor româneşti din perioada comunistă, trebuie luat în considerare că situaţia              
politică internă şi mai ales politica faţă de minorităţi a dictaturii târzii a lui  Ceauşescu , au împiedicat                 
obiectivitatea ştiinţifică. Bineînţeles că istoriografia românească naţională, promovată şi cerută de stat, nu a              
putut lăsa neatinsă istoria muzicii. 

Din perspectiva sigură de azi, pare indicată o anumită reţinere la aprecierea compromisurilor pe care                
munca sub dictatură le aduce cu sine în mod forţat. Astfel, istoria muzicii în mai multe volume,  Hronicul                  
muzicii Româneşti a probabil celui mai important muzicolog român,  Octavian Lazăr Cosma , cuprinde un              
volum mare de pasaje şi date despre istoria muzicii transilvănene. În cuprins este evidenţiată în mod                
repetat importanţa Braşovului pentru dezvoltarea culturii româneşti. Cronica a apărut în anii şaptezeci ai              
secolului trecut la Bucureşti. Dacă nu se ia în considerare faptul că Transilvania este integrată uneori                42

nereflectat în istoria muzicii româneşti, atunci această amplă operă oferă totuşi o privire de ansamblu               
deosebit de cuprinzătoare, bogată în materiale şi în cea mai mare parte remarcabil cercetată, asupra vieţii                
muzicale din perioada maghiară a Transilvaniei. Cronica lui  Cosma poate fi socotită cu siguranţă printre               
lucrările de pionierat ale istoriei muzicii. Ceva asemănător, ca anvergură, nu a mai fost atins de atunci. 

Şi printre cercetătorii maghiari există un interes deosebit pentru istoria muzicii în fosta parte a ţării. La                  
Budapesta a apărut deja în 1939 o istorie a muzicii transilvănene de  Denes Bartha: Erdelz Zenetörtenete .                
Autorul oferă în ea o privire de ansamblu asupra vieţii muzicale a tuturor grupurilor etnice din Transilvania.  
Din  Surse despre istoria oraşului Braşov ,  Bartha a întocmit în plus o listă a cantorilor şi organiştilor                 
braşoveni. El numeşte în acelaşi timp importante asociaţii muzicale şi ajunge referitor la  Societatea              43

Filarmonică Braşoveană ,  Societatea Muzicală Sibiană şi muzicienii germani ai bisericilor la următorul            
rezultat:  

37 Aşa la Viorel Cosma:  Muzicieni români. Compozitori şi muzicologi. Lexicon , Bucureş� 1970, pag 273. 
38 Un asemenea consens s-a manifestat recent la un forum interdisciplinar din 18-19 octombrie 2001 la Freiburg (Breisgau) faţă                   
de întrebarea  Sub ce împrejurări istorice, românii au devenit majoritari pe teritoriul statului lor actual? , vezi ZfSL anul 25 (96),                    
(2002), caiet 1, pag 62-71.  
39 Referitor la problema�că, vezi Harald Roth:  Mică istorie a Transilvaniei , Köln, Weimar, Viena 1996, pag. 20-23. 
40 Titlul complet este: Viorel Cosma:  Două milenii de muzică pe pământul României. Introducere în istoria muzicii româneşti ,                  
Bucureş� 1977. Ediţia germană se numeşte corespunzător:  Zweitausend Jahre Musik auf dem Boden Rumâniens. Einführung in                
die Geschichte der rumänischen Musik ,  aus dem Rumänischen von Klaus Keßler , Bukarest 1980. 
41 Vezi detalierile despre structura oraşului din capitolul 1.1. 
42 Importante pentru acest domeniu sunt mai ales volumele trei şi patru, care cuprind perioadele din 1823 până în 1859 şi din                      
1859 până în 1898: Octavian Lazăr Cosma:  Hronicul muzicii Româneşti , vol. 3 Bucureş� 1975 şi vol. 4, Bucureş� 1976, citate în                     
con�nuare ca O. Cosma:  Hronicul III  şi  Hronicul IV .  
43 Vezi Denes Bartha:  Erdely zenetörtenete Külölenyomat a törteneti Erdely -  XXX  Budapesta 1936. Pag. 32-35. 



„Aceste două asociaţii, Filarmonica Braşoveană Societatea Muzicală Sibiană sunt focarele culturii            
muzicale orchestrale a germanilor transilvăneni. Pe lângă acestea, au mare influenţă asupra destinului             
culturii muzicale transilvănean-germane, mai ales organiştii şi directorii muzicali ai principalelor biserici.”   44

 
De o importanţă de ordin general sunt studiile despre aşa numita „muzică ţărănească” a maghiarilor şi                 

românilor, ale lui  Bela Bartok  şi  Zoltan Kodaly . 
În timp ce majoritatea rezultatelor au fost publicate în principal în limba maghiară, unii maghiari – mai ales                   

din perioadele timpurii – au ales limba germană pentru contribuţiile de cele mai multe ori scurte, asupra                 
istoriei muzicale a Transilvaniei. Întrucât ponderea minorităţii maghiare la viaţa muzicală a Braşovului pare              
redusă cantitativ, lipsesc şi publicările referitoare la oraş în limba maghiară. 

Detaliile asupra stadiului cercetării sunt evidenţiate în fiecare pasaj. Aici este locul pentru o scurtă privire                 
de ansamblu asupra a patru domenii de specialitate care au fost până acum puţin tratate în literatură şi                  
care în această cercetare ar trebui luate în considerare în mod deosebit: 
 
 1. Construcţia de orgi  

Printre cele mai importante şi variate capitole ale istoriei muzicii transilvănene şi implicit braşovene se                
numără construcţia de orgi. Chiar şi biserici mici, din localităţi îndepărtate ale regiunii, mai găsim şi azi o                  
remarcabilă diversitate de instrumente construite parţial foarte solid – condiţionat nu în cele din urmă şi prin                 
diversitatea confesională a Transilvaniei. Prima încercare amplă de cercetare sistematică a orgilor            
transilvănene şi prin aceasta şi a celor braşovene a fost întreprinsă de organistul sibian  Franz Xaver                
Dressler . El a întocmit o bază de date despre orgi şi a publicat câteva din rezultatele sale provizorii în 1975                    
într-o serie de opt articole în publicaţia de cultură braşoveană  Karpaten Rundschau . Câţiva ani mai târziu,                45

Dressler a cuprins cel mai recent stadiu al cercetărilor sale, punând în centrul expunerii numai două familii                 
de constructori de orgi. Acest manuscris a fost publicat postum în  Revista pentru Istorie a Transilvaniei în                 
1986. Din păcate,  Dressler a dat numai rareori în ceea ce a publicat date exacte despre sursele sale, astfel                   
că numeroase observaţii interesante nu sunt documentate, ceea ce le face numai condiţionat utilizabile              
pentru ulterioare cercetări ştiinţifice.   46

Plecând de la cercetările lui  Dressler , constructorul sibian de orgi  Hermann Binder a publicat recent o                 
amplă contribuţie despre orgile din Transilvania. Este vorba de cea mai amplă şi fundamentată lucrare               
despre acest domeniu de cercetare de până acum în limba germană.  Hermann Binder este cel mai bun                 47

cunoscător al orgilor Bisericii Evanghelice din România. Lui i se datorează câteva menţiuni preţioase              
incluse în această lucrare. Cuprinzătorul indice al orgilor vin lucrarea lui  Binder . Ţine însă cont numai de                 
instrumentele aflate în bisericile evanghelice de limbă germană din România, la a cărei cerere activează ca                
expert în orgi. Anterior, în 1996, în cooperare cu  Binder , a existat o primă publicare mai voluminoasă                 
despre construcţia de orgi dinspre partea maghiară prin  Istvan David .  David oferă pentru prima dată un                48

inventar trans-confesional amplu al instrumentelor din Transilvania, ordonat alfabetic după numele           
localităţilor în limba maghiară. Pentru acesta furnizează date despre constructor, anul realizării şi numărul              
registrelor, incluzând şi mai multe orgi din Braşov. Autorul reţine însă numai orgile mai mari sau mai                 
importante, cum este cazul  orgii Buchholz  din Braşov şi dispunerea sa exactă.  

Drept lipsită de importanţă se dovedeşte în schimb Transilvania pentru o mai veche publicaţie maghiară a                 
lui  Laslo Zolnay , al cărei titlu sugerează pentru început altceva:  Constructori de orgi şi organişti maghiari în                 

44 Bartha:  Erdely zenetörlenete pag. 38 La această traducere şi la cele următoare din maghiară m-a ajutat sociologul  Michael                   
Riszovanij  (Berlin), la traducerile din limba română m-a sprijinit mai ales profesorul dr.  Walter Kindl  (Timişoara).  
45 Seria de ar�cole despre orgi a lui  Franz Xaver Dressler (1898-1981) se găseşte în colecţia  Karpaten Rundschau , anul 8 (1975) cu                      
�tlurile  „Regina instrumentelor”, „Arta construcţiei de orgi în Transilvania ”, în numărul 11, din 14.03., pag. 6 (citate în con�nuare                   
Dressler: orgi etc.) „ Adaptat cântului ţărănesc… Orgi baroce transilvănene”, în nr. 12 din 21.03, pag. 6 ( Dressler: Orgi II ),  „Cu                    
decoraţiuni cu figuri baroce Johann Vest – un constructor transilvănean de orgi , în nr. 13 din 28.03., pag. 6 ( Dressler: Orgi III ),                      
„Diversitatea caracterului sonor. Constructori de orgi transilvăneni ai secolului 18”, în nr. 14 din 04.04., pag. 6 ( Dressler: Orgi IV ),;                    
„Orgi baroce în Transilvania. Cele 40 de lucrări ale lui Johann Hann”, în nr. 15 din 11.04, pag. 6 ( Dressler: Orgi V );  „Porţie dublă                        
pentru maestru”.  Familia de constructori de orgi Maetz , în nr. 16 din 18.04, pag. 6 ( Dressler: Orgi VI );  „Ţara Bârsei preia                     
conducerea. Constructorul de orgi Johann Thois şi lucrările sale , în nr. 18 din 01.05. pag. 6 ( Dressler: Orgi VII );  „Constructori de                     
orgi în războiul de eliberare. Sfârşitul unei tradiţii muzicale originale”  în nr. 20 din 16.05, pag. 6 ( Dressler: Orgi VIII ).  
46 Franz Xaver Dressler:  Arta germană a construcţiei de orgi în Transilvania (citat în con�nuare Dressler:  Arta construcţiei de orgi )                    
în  ZfSL , anul 9 (80) (1986), nr. 1, pag. 13-26.  
47 Hermann Binder:  Orgi în Transilvania, Studii de istoria muzicii , vol. 3, Kludenbach 2000. 
48 Istvan David:  Müemlek orgonak Erdelyben  (Orgi monumentale ale Transilvaniei), Cluj 1996.  



secolele 14-16 . În acest text în limba germană,  Zolnay lasă neamintit întregul spaţiu transilvănean, cu               49

excepţia unui mic pasaj despre Sibiu şi a unei singure fraze, pe deasupra greşite, despre Braşov.  50

Din partea muzicologiei româneşti nu există până acum cercetări demne de menţionat pentru domeniul               
muzicii de orgă în Transilvania. Publicaţiile româneşti, receptează de cele mai multe ori numai rezultatele în                
limba germană. Acest lucru are cu siguranţă de a face mai ales cu faptul că populaţia română din                  
Transilvania şi implicit a Braşovului, aparţine în mod covârşitor şi azi, acelor confesiuni care nu cunosc                
muzica de orgă. Aşa se face că alte domenii ale muzicologiei, cum ar fi tradiţia muzicii populare sau                  51

dezvoltarea unei muzici naţionale pe parcursul secolului al 19-lea sunt mai interesante pentru cercetătorii              
români. 

Drept sursă pentru domeniul muzicii de orgă la Braşov, slujesc pe lângă colecţiile de surse menţionate la                  
început şi instrumentele păstrate, care provin în totalitate din secolul 19 şi prima jumătate a secolului 20.                 
Pentru domeniul istoriei construcţiei de orgi, perioada comunistă s-a dovedit a fi – în mod paradoxal – un                  
avantaj: din lipsa mijloacelor financiare, instrumentele braşovene au rămas ferite de modificări ce le-ar fi               
desfigurat - aproape neschimbate. Dispunerea lor va fi cuprinsă în această disertaţie, încercându-se             
totodată şi aşezarea lor în contextul istoric. 
 
  2. Muzica militară:  

De importanţă mai redusă, însă totuşi nu de neglijat pentru viaţa muzicală a Braşovului, este muzica                 
militară. Fanfarele au jucat un rol important în armata Monarhiei Dunărene, însă acest domeniu de               
cercetare a fost puţin perceput până acum şi nici nu a fost tratat cuprinzător. Prima încercare considerabilă                 
a făcut-o, la mijlocul secolului trecut, cercetătorul muzicii de suflători, austriacul Emil Rameis, ale cărui               
rezultate ample au fost publicate numai postum, de  Eugen Brixel , la mijlocul anilor şaptezeci. Este vorba                52

de o redare globală, bine cercetată şi extrem de detaliată a istoricului evoluţiei fanfarelor militare austriece                
până la destrămarea Imperiului Habsburgic, care necesită însă încă ample cercetări individuale. Îndeosebi             
domeniul Transilvaniei nu a putut fi cercetat mai îndeaproape, nici de  Rameis şi nici de  Brixel . Astfel, un                  
pasaj mai mic al acestei lucrări se va ocupa şi de muzica militară braşoveană, pentru a completa rezultatele                  
celor doi autori în acest nou domeniu ştiinţific.  
 
 
 3. Asociaţiile muzicale: 

Obiectul principal al acestei dizertaţii îl constituie activitatea asociaţiilor muzicale braşovene pe parcursul              
secolului 19. Cu toate că tocmai acestea au constituit în Transilvania instituţii importante ale vieţii muzicale,                
subiectul a fost foarte puţin tratat până acum de cercetarea de limbă germană. Referitor la subiect – pe                  
lângă deja menţionatele publicaţii festive şi rapoarte anuale ale asociaţiilor – există doar puţine articole. În                
unele, activitatea multietnicei  Societăţi Filarmonice Braşovene a fost tratată într-o contribuţie ce reuneşte             
mai multe rezumate referitoare la datele personale şi repertoriu, de către muzicologul braşovean  Kurt              
Philippi  (senior).   53

Ceva mai intens s-a ocupat de acest domeniu istoriografia muzicală română. Este de înţeles că                
preferenţial este cercetată activitatea  Reuniunii române de gimnastică şi cântări din Braşov . Personalităţi şi              
repertoriu ale acestui cor au dobândit importanţă supraregională în decursul procesului de autoidentificare             
naţională românească din secolului 19. Din acest motiv nu surprinde că asociaţia este evidenţiată de mai                
multe ori şi la  Octavian Lazăr . Cele mai importante materiale ale  Reuniunii române de gimnastică şi                54

cântări din Braşov se află în  Arhivele Statului Braşov . În plus, această instituţie a preluat în perioada                 
comunistă şi importante fonduri ale  Bisericii Negre , care, prin decret, a trebuit să predea materialele               
nespecifice bisericeşti. O returnare nu a avut loc până în acest moment. Printre documentele expropriate               

49 Laszlo Zolnay:  Constructori de orgi şi organişti maghiari în secolele 14-16 , în  Studia Muzicologica Academia Scientiarium                 
Hungaricae , introducere de Zoltan Kodaly, vol. 4, Budapesta, 1972, pag. 385-398.  
50 As�el el afirmă: „Din celălalt capăt al ţării, din Braşov, cunoaştem din prima jumătate a secolului al 16-lea, numele                    
constructorului de orgi Hyeronimus Ostermeyer”, vezi Zolnay:  Constructori maghiari de orgi ; pag 398. Din secolul 16 sunt însă                  
cunoscute şi câteva alte nume de constructori de orgi, iar  Hyeronimus Ostermayer a fost numai organist, vezi capitolul următor                   
2.4.2. 
51 După cum am enunţat deja în capitolul 1.1, este vorba de confesiunile româno-ortodoxe şi greco-catolice. 
52 Emil Rameis: Muzica militară austriacă de la începuturile ei şi până în 1918, completat şi prelucrat de Eugen Brixel (= Wolfgang                      
Suppan şi Eugen Brixel (coord.): Alta musica. O publicaţie a Societăţii pentru cercetarea şi Promovarea Muzicii de Fanfară, vol. 2)                    
Tutzing 1976. 
53 Vezi Kurt Philippi:  Scurtă istorie a Societăţii Filarmonice Braşovene ” (1878-1944), în  ZfSL , anul 5 (76) (1982), nr. 2, pag. 144-185. 
54 Important pentru acest domeniu este mai ales O. Cosma:  Hronicul IV . 



se numără şi moştenirea Corului de bărbaţi braşovean, care acum se află în  Arhivele Statului , ca parte a                  
Colecţiei Biserica Neagră . Totalitatea partiturilor corului sunt dispărute. Conform informaţiilor arhivarului           55

braşovean  Gernot Nussbächer , această moştenire a corului nu a fost parcursă sau solicitată de către nici                
un cercetător, de la exproprierea ei în anii şaizeci-şaptezeci şi până acum, ea aşteptând să fie analizată. 

Următoarea redare se dedică mai ales acestor două importante coruri ale Braşovului, dorind în acest                
cadru, după cum s-a anunţat, să facă lumină mai ales în subiectul etnic şi interetnic. 
 
 
 4. Biografii ale artiştilor:  

Din viaţa muzicală braşoveană se ridică mereu personalităţi individuale care prin viaţa şi activitatea lor, au                 
dobândit importanţă locală şi deseori chiar internaţională. Informaţii biografice rezultă de asemenea, tot din              
menţionatele  Surse despre istoria oraşului Braşov . Datele de naştere, botez, cununie şi deces se pot               
extrage pentru mari părţi dintre saşii braşoveni, din matricolele  Bisericii Negre . În rest, se pot găsi informaţii                 
despre compozitori şi interpreţi germani, români şi maghiari în ziare, programe de spectacol şi publicaţii               
festive ale asociaţiilor. Diferite personalităţi au fost deja scoase în evidenţă în biografii sau articole mai mult                 
sau mai puţin ample, cum ar fi deja menţionatul volum de  Egon Hajek , în biografia lui  Paul Richter de  Hans                    
Peter Türk  sau în numeroasele contribuţii despre  Valentin Bakfark .  

Mai ales despre  Gheorghe Dima ,  Iacob  Mureşianu şi  Ciprian Porumbescu există deja numeroase              
contribuţii din partea cercetării româneşti, astfel încât în acest punct s-a putut renunţa la o cercetare                
intensivă a surselor. În acest context, contribuţiile în limba română sunt doar sintetizate şi completate cu                
unele cercetări proprii, mai ales în privinţa pregătirii urmate de către compozitori. 

O serie de alţi compozitori nu au fost amintiţi până acum de literatura germană, iar de către cea română                    
numai foarte puţin. Pentru completarea imaginii, în cele ce urmează vor fi prezentate deci schiţe biografice                
ale unor braşoveni cu talente muzicale, necunoscuţi până acum: conducătorii fanfarelor oraşului, solişti             
locali, pedagogi muzicali, constructori de orgi, organişti, conducători de coruri, dirijori precum şi cantori              
evanghelici şi ortodocşi îşi vor găsi locul în evocări de întindere adecvată. 
 

Pentru integralitate, în prezenta lucrare se va rezuma scurt ceea ce există deja ca imagine de ansamblu,                  
dar se vor închide mai ales marile goluri care mai află în domeniile muzicii de orgă, a activităţii asociaţiilor                   
muzicale, a muzicii militare şi biografiilor artiştilor.  
 
 
 2. Viaţa muzicală a Braşovului până în perioada secolului al 19-lea 
 

Din Evul Mediu şi până către sfârşitul secolului 18, pe lângă magistratul oraşului, mai ales diferitele                 
confesiuni au constituit forţele definitorii ale vieţii publice din Braşov. În aceeaşi măsură, ele constituie şi o                 
dimensiune decisivă în domeniul muzicii. De abia secolul 19 va aduce în prim plan apartenenţa etnică a                 
cetăţenilor Braşovului – cu efecte sesizabile şi asupra vieţii muzicale. 

Dacă se doreşte diferenţierea istoriei muzicale a Braşovului, atunci alături de muzica oficială a oraşului,                
bineînţeles că amplul domeniu al muzicii dedicate confesional, merită o redare separată şi diferenţiată la               
rândul ei. Diversele comunităţi de credincioşi nu deţineau numai biserici, în care se cultiva muzică vocală şi                 
în parte şi de orgă, ele întreţineau şi şcolile oraşului iar acestea au dobândit o anumită importanţă                 
pedagogică.  

Strâns legat de largul domeniu al muzicii bisericeşti se înalţă îndeosebi construcţia braşoveană de orgi,                
drept obiect de studiu. 

Alături de acestea, numele oraşului este legat de mai mulţi artişti – mai ales în perioada Renaşterii - a                    
căror viaţă şi activitate a realizat punţi către Europa Centrală şi care pentru aceasta merită trataţi separat. 

Dacă primele documente referitoare la istoria muzicală a Braşovului se referă înainte de toate la muzica                 
sacrală şi orăşenească, atunci nu trebuie totuşi omis că şi muzica populară a fiecărei etnii trebuie adăugată                 
vieţii muzicale timpurii. Posibil pare de asemenea, ca şi muzica menestrelilor să fi jucat un anumit rol în                  
Braşov. Din păcate, lipsesc documente vechi despre domeniul muzicii populare care să ducă la constatări               56

certe. 

55 Vezi  SAK :  Colecţie Biserica Neagră , prescurtat în con�nuare  CBN , fond IV, nr 1-15. Printre ele se află  Statutul Corului de bărbaţi                      
braşovean , inventarul �păriturilor, statutul din 1892/95, liste ale membrilor, procese verbale de şedinţe 1909-1929, rapoarte de                
ac�vitate ne�părite 1918-1932, unele publicaţii ale asociaţiei  Solitarul  precum şi două albume cu fotografii şi diverse înscrisuri.  
56 Aici trebuie amin�tă călătoria în Transilvania a unui anume  Oswald von Wolkenstein . 



Numai către mijlocul secolului 19, etnograful  Friedrich Wilhelm Schuster s-a ocupat de culegerea şi               
catalogarea de cântece populare săseşti-transilvănene, publicând în 1865 pentru prima dată o colecţie             
cuprinzătoare. Opera sa ştiinţifică a fost continuată şi aprofundată la cumpăna spre secolul 20, mai ales                57

de către etnograful, învăţătorul şi preotul  Gottlieb Brandsch , urmând şi alte ediţii de cântece. Pe lângă                58 59

cântecul în limba germană, a crescut interesul ştiinţific şi pentru cântările în dialect săsesc-transilvănean,              
care a devenit în acelaşi timp şi obiect al muzicii artistice braşovene. Pentru cercetările sale,  Brandsch a                 
trimis în colaborare cu  Adolf Schullerus în anul 1903, un chestionar comunelor germane din Transilvania, în                
care urmau să fie menţionate cântecele cunoscute local. Chestionarul a purtat numele semnificativ  Inventar              
al cântecelor care sunt cântate în comun în satele (şi oraşele) germane ale Transilvaniei (la tors, în seri de                   
vară, în după amiezile duminicale, la munca comună etc.) Printre titlurile enumerate, se află însă doar unul                 
singur, al cărui text se referă la Braşov:  Braşov, Braşov, trebuie să mă despart . Rezultatele publicate la                 60

începutul anilor treizeci au fost apreciate de cercurile ştiinţifice din Germania. Cu toate acestea, a rămas                61

problema că, deşi s-au obţinut mărturii despre răspândirea cântecelor populare transilvănene în momentul             
recenzării de la cumpăna dintre secole şi poate şi pentru câteva decenii mai devreme, însă despre                
vechimea exactă a acestora şi răspândirea în perioadele anterioare nu s-au putut culege informaţii exacte.               
Studii comparative cu Germania, indică însă mai ales cântecele în dialect au o provenienţă preponderent               
medievală şi că au fost aduse în timpul imigraţiei în Transilvania în secolele 12-13 din patria originară,                 
regiunea Mosel-Franconia. De atunci au fost cântate probabil şi la Braşov. 

La începutul secolului 19 deja, se găsesc articolele pomenite în  Revista generală de muzică , care s-au                 
ocupat cu primele cercetări comparative despre particularităţile fondului de cântece ale maghiarilor,            
ţiganilor, saşilor şi românilor în Transilvania. Întrucât toate aceste patru grupuri de populaţii erau deja               62

prezente şi stabilite, în Braşovul Evului Mediu târziu se poate contura ideea unei culturi de cântece                
populare cu siguranţă diverse, în oraşul de la poalele Tâmpei. În acest context însă, nu se pot identifica nici                   
particularităţi locale şi nici datări precise. 
  
 

2.1. De la fluieraşi şi vestitori în turn la  Capela (orchestra) oraşului  
Dacă originile muzicii populare rămân incerte, în cercetarea vieţii muzicale urbane cu începere din secolul               
16, se trece pe terenul certitudinilor: din această perioadă sunt păstrate cheltuielile magistraturii, din care la                
o căutare atentă se pot deduce informaţii despre cultura muzicală. Pe lângă acestea, mai există şi acte                 
despre administrarea Castelului Bran – o fortăreaţă de hotar pe drumul comercial către Ţara Românească               
şi care în acele vremi se afla în proprietatea Braşovului. 
 
 
 
 2.1.1. Trompeţi, toboşari şi fluieraşi ai secolului 16 

Comparabil cu situaţia muzicală din spaţiul vorbitor de limbă germană din Europa Centrală, şi în Braşovul                 
secolului al 16-lea, trompeţii, toboşarii şi aşa numiţii „fluieraşi”, constituie grupul profesional al muzicanţilor. 

Printre cele mai vechi mărturii despre cultura muzicală braşoveană, se numără registrele de socoteli ale                
castelanului Branului din 1505. Ele probează că trompetul cetăţii, pe nume  Johannes i se acorda frumosul                
venit trimestrial de paisprezece guldeni ceea ce constituia o soldă medie. Vice-castelanul nu câştiga cu               

57 Vezi Friedrich Wilhelm Schuster (coord.):  Cântece populare, proverbe, ghicitori, formule magice şi versuri pentru copii                
săseşti-transilvănene. Cu observaţii şi tratate , Sibiu 1865; citate în con�nuare ca Schuster:  Cântece populare 1865 .  
58 O primă lucrare importantă în cercetarea ş�inţifică a muzicii populare a fost  Despre metrică în cântecele populare                  
germane-transilvănene de Gottlieb Brandsch (= supliment la programul seminarului teologico-pedagogic al Bisericii Naţionale din              
Sibiu pentru anul şcolar 1904/05 , Sibiu 1905, citat în con�nuare ca Brandsch:  Metrica cântecelor populare . 
59 Go�lieb Brandsch (coord.):  Cântece populare germane-transilvănene. Vol. I Cântece în dialect săsesc transilvănean. Ediţia a                
doua, prelucrată şi extinsă a colecţiei „Cântece populare săseşti-transilvănene” de Fr. W. Schuster (= Scrieri ale Academiei                 
Germane, nr. 7)  Sibiu 1931. 
60 Ches�onarele au apărut ca supliment al  Foii de corespondenţă a Asociaţiei pentru istoria Transilvaniei , anul 26, nr. 2-3 din                    
februarie şi mar�e 1903. Pentru cântecul  Braşov, Braşov, trebuie să mă despart,  vezi pag. 18.  
61 As�el, muzicologul  John Meier din Freiburg, a scrie un ar�col mai amplu, în care a apreciat şi completat cercetările lui                     
Brandsch, vezi John Meier: Cântece populare germane transilvănene; în  Revista trimestrială transilvană, foaie de corespondenţă               
a Asociaţiei pentru istoria Transilvaniei , anul 55 (1932), pag. 173-190.  
62 Vezi precedentul capitol 1.3. 



mult mai mult, având șaptesprezece guldeni iar procuratorul trebuia să se mulţumească cu numai              
unsprezece guldeni.  63

Alături de trompete, şi tobele făceau parte din cotidianul muzical al oraşului şi cetăţii Bran. În acelaşi an,                   
castelanul consemna cheltuieli de 25 de aspri pentru repararea tobelor: „Item pro labore tympanae, das               
man sy wber cogenn hat awff das schlos etc, asp. 25”. Cheltuieli asemănătoare se regăsesc în registrele                  64

de socoteli ale oraşului în acelaşi mod în anii următori. În 1542, cu  Simon Clomp este menţionat nominal                  
primul meseriaş care se pricepea la repararea tobelor – fiind vorba probabil de un blănar. În acest context                  65

trebuie ţinut cont că până în a doua jumătate a secolului al 15-lea, toba era relativ puţin cunoscută în                   
Europa de Vest. De abia Regele maghiar şi prin aceasta şi guvernator al Transilvaniei  Ladislaus a V-lea a                  66

trimis în 1457 soli la curtea Regelui Franţei, care au fost însoţiţi de toboşari călare. În spaţiul cultural                  
german din Europa, asemenea instrumente s-au răspândit încet, numai după 1500. Asta face ca registrele               
de cheltuieli din Bran să constituie o dovadă timpurie pentru folosirea în sine a acestor instrumente de                 
percuţie. Întrucât domeniul cercetării instrumentelor muzicale, presupune că toba este de provenienţă            
asiatică, este posibil ca datorită poziţiei sale geografice, Braşovul să fi fost una dintre primele escale pe                 67

drumul urmat de acest instrument de la Est către Vest, spre Europa Centrală şi de Apus. Ca al treilea                   
instrument din perioada Renaşterii, întâlnim în vechile surse braşovene în mod frecvent „fistula”, adică              
fluierul sau flautul.   68

Care au fost însă domeniile în care au activat trompeţii, toboşarii şi fluieraşii? Sarcinile lor pot fi                  
comparate în Braşovul secolului 16 oarecum cu cele ale confraţilor de breaslă din alte oraşe europene sau                 
curţi domneşti. Dacă activitatea lor se doreşte a fi puţin diferenţiată, atunci ea se referă mai ales la viaţa                   
militară şi urban-civilă, cea din urmă nefiind întotdeauna separabilă de domeniul bisericii săseşti. 

În muzica militară, trompeta a fost probabil instrumentul cel mai important. Acest lucru a fost valabil în                  
Evul Mediu şi şi în perioada Renaşterii. Strâns legat de aceasta, trompeta a avansat la rangul de însemn                  69

al domniei. 
În Braşov, festivităţile în onoarea Regelui se realizau bineînţeles tot cu muzică de fluiere şi trompete.                 

Când Monarhul apărea personal, oraşul era darnic cu ornamentaţia muzicală: Regele Ungariei de Est              
Johann Zapolya a făcut pe 2 decembrie 1538 o vizită în Ţara Bârsei şi s-a oprit la Braşov. Cu acest prilej                     
oraşul a fost de-a dreptul generos, pentru că muzicanţii au primit laolaltă din visteria oraşului ca                
recompensă respectabila sumă de opt guldeni, ceea ce corespundea salariului trompetului oraşului pentru             
un sfert de an.   70

Şi tobele au jucat, după cum este dovedit, un rol comparabil în armată. Astfel, în jurnalul Vilicului găsim în                    
1528 menţiunea puţin cam întortocheată: „den fues knegten vor di pang den darabanten das si mit han                 
genom ken clausemburck, flor. 2” Se pare că deci pedestraşii unei formaţii militare au fost trimişi de la                  71

Braşov la Cluj şi să ducă trabanţilor deja aflaţi acolo, tobele oraşului. Pentru aceasta au fost plătiţi de oraş                   
cu doi guldeni. 

63 Vezi  Surse despre istoria oraşului Braşov, editate pe cheltuiala oraşului Braşov. Volumul unu. Braşov 1886, Registre de socoteli                   
din anii 1503-1526 , citate în con�nuare  Surse I , pag 95. Guldenul era cea mai mare unitate monetară. Unui gulden (prescurtat                    
flor. sau fl. = florin) îi corespundeau 50 de aspri (prescurtat asp.) sau 100 de denari.  
64  Surse I , pag. 110.  În traducere: „Pentru munca la tobe, pentru că în castel au fost din nou acoperite, etc. 25 aspri.”  
65 O dovadă pentru cheltuieli asemănătoare în anii următori este o listare a dărilor de seamă pentru Bran, pentru anii 1527 până                      
în 1537: „tympani meliora�one et obduc�one eiusdem nova pelle”, deci cheltuieli pentru îmbunătăţirea tobelor şi în�nderea                
unei noi piei peste acestea, vezi  Surse despre istoria oraşului Braşov. Editate pe cheltuiala oraşului Braşov. Volumul doi. Braşov                   
1889. Registre de cheltuieli din 1526-1540 , citate în con�nuare  Surse II , pag. 482. Asemănătoare sunt menţiunile din lista de                   
inventar a Branului pentru anii 1538-1547: „tympanum – corio obductum”, deci toba a fost îmbrăcată cu piele, vezi  Surse despre                    
istoria oraşului Braşov. Editate pe cheltuiala oraşului Braşov. Volumul trei. Braşov 1896. Registre de cheltuieli din (1475)                 
1551-1550 (1571),  citate în con�nuare  Surse III , pag 55. Pentru anul 1542 apare numele meseriaşului în registrele de socoteli ale                    
castelanului Branului: „Quod tympanum de novo est obductum corio, dedimus Simoni Clomp asp. 25”, deci 25 de aspri a dat                    
castelanul Branului lui  Simon Clomp  pentru că a în�ns piele nouă pe tobă.  
66  Ladislaus  a domnit ca Rege din 1444 până în 1457 
67 Vezi de exemplu Jeremy Montagu:  Istoria instrumentelor muzicale în Evul Mediu şi Renaştere , din engleză de Eva şi Wolfgang                    
Ruf, Celle, 1980, pag. 53. 
68 Vezi de exemplu Jeremy Montagu:  Istoria instrumentelor muzicale în Evul Mediu şi Renaştere , din engleză de Eva Küllmer,                   
Freiburg, 1981, pag. 107. 
69 Vezi Montagu:  Instrumente muzicale, pag 42 
70 Registrul Vilicului oraşului păstrează pentru anul 1538: Item feria secunda post Andreae dedi fistulatoribus ac tubicinibus regia                  
maiesta�s bibales fluor. 8, vezi Surse II, pag 591. Împrejurimea Braşovului se numeşte după un afluent al Oltului, Bârsa (germ.                    
Burzen, magh. Boarca) şi Ţara Bârsei (germ. Burzenland). 
71  Surse II , pag. 111. 



Aceşti trabanţi par să fi fost legaţi destul de strâns de oraş, pentru că în registrele de cheltuieli se                    
regăsesc frecvent cheltuieli pentru achiziţia sau îngrijirea tobelor lor. Pe lângă aceasta, toboşarii primeau              72

sume pentru straiele lor festive, denumite strai de Curte. Rămâne puţin neclar dacă a fost vorba mai                 73

degrabă de o utilizare civilă sau militară a tobelor. Probabil că in acest caz diferenţierea nu se poate face                   
neechivoc.  

Este cert că toboşarii braşoveni aveau sarcina să salute formaţiuni militare ce soseau sau plecau, ca                 
salut sau rămas bun. Astfel, un toboşar a primit în vara anului 1541 o recompensă de doisprezece aspri                  
pentru că a bătut toba de două ori, la întoarcerea oştirii: „Quod timpanista 2. vice dum hostes reverbantur,                  
timpanul pulsavit, dedi asp. 12”. Cu puţin mai devreme în oraş avusese loc chiar o paradă militară. Cu                  74

acest prilej, toboşarii primiseră o recompensă ceva mai mică de numai patru aspri. Au rămas în schimb                 
bani în visteria oraşului pentru a întinde piei noi pe tobe.  75

În acelaşi an a apărut un muzicant mai puţin obişnuit în registrele de socoteli al oraşului: fluieraşul lui                   
Stephan  Maylath . Rolul istoric al acelui voievod transilvănean pe nume  Maylath pare nebulos. În              
istoriografie este considerat în general drept separatist transilvănean care în 1540 s-a opus Regalităţii              
maghiare şi a vrut să instaureze printr-o mişcare mascată un regat propriu în interiorul arcului Carpatin.   76

Aparent, braşovenii iubitori de libertate, au dezvoltat o relaţie bună cu acest voievod necredincios Regelui,               
pentru că l-au sprijinit de mai multe ori financiar şi material. Maylath s-a dovedit a fi şi un iubitor de muzică                     
care avea un fluieraş propriu, de a cărui situaţie se îngrijea deosebit. Vilicul oraşului consemna astfel, în                 
martie 1541 de mai multe ori plăţi pentru  muzicantul lui Maylath în contul stăpânului său. În luna august a                   77

aceluiaşi an, aflăm din altă menţiune şi numele fluieraşului:  Nicolaus . De data aceasta, muzicantul, cam               
răsfăţat, a primit frumoasa recompensă de un gulden la demersul Judelui oraşului, totodată un sprijin al                
Braşovului pentru demersurile lui  Stephan Maylath .   78

Şi în cotidianul civil al oraşului carpatin, muzicanţii îşi aveau locul lor. Cea mai importantă sarcină revenea                  
în acest cadru trompetului. El sufla pentru adunări, dădea semnale de avertizare şi anunţa festivităţi, pe                
care le şi însoţea muzical. Locul de muncă al funcţiei de muzicant era Turnul Sfatului. Acesta a fost                  
modificat între 1515 şi 1528, aşa că procurarea unei trompete pentru Sfatul Braşovului în 1528 ar trebui                 79

privită în relaţie cu definitivarea turnului. Datorită locului din care suflau semnalele, trompeţii erau porecliţi               80

şi „Turner” (germ. „cei/cel din turn), denumire care s-a menţinut până în secolul 19, devenind pe la 1800                  
chiar sinonim pentru muzicanţii oraşului la modul general. Odată cu instituţionalizarea suflatului în trompetă              
din turn este legată în timp şi crearea unei vestimentaţii proprii de serviciu. Registrele de socoteli ale anului                  
1541 dovedesc că trompetului i s-a acordat suma potrivită de trei guldeni pentru procurarea unei uniforme.                
Aici este consemnat pentru prima oară şi numele trompetului oraşului:  Antonius .  

În timpul procesiunilor festive din oraşul carpatin, trompeţii nu puteau lipsi. Apariţia lor era deseori                
îmbogăţită cu toboşari şi ocazional şi cu fluieraşi. Un exemplu ilustrativ pentru o asemenea festivitate               
muzicală completă vine dintr-o menţiune din registrele oraşului pentru anul 1520. În Braşovul dinaintea              
Reformei mai exista se pare un autentic carnaval stradal. În timpul acestuia, muzicanţii călăreau alături de                
juzi şi târgoveţi pe străzi şi primeau din visteria oraşului o mică recompensă: Item tubicinibus et timpanatori                 

72 As�el de exemplu în registrele de cheltuieli ale anului 1534 se vorbeşte de „draban�s nostris”, deci trabanţii noştri” care au                     
primit bani pentru cumpărarea unei tobe noi, îmbrăcate cu blană, vezi  Surse II , pag. 372. 
73 Vezi Surse II, pag. 195. Menţiunea sună as�el: „Item tympanistae pro suo curiali panno hoff gewant fluor.1”.  
74 Surse II, S 110 
75 Vezi Surse II, 102: „Dum dd (…) habn geheerschaut, dedi tympanistae bib. Asp. 4.” În acelaşi pasaj sunt numite blănurile                     
tobelor: „Pro corrigiis ad �mpanum da�s asp. 6” după cum notează Vilicul oraşului în iunie 1541, vezi op. cit. 
76 Vezi de ex. Gabor Bartha: Începuturile Principatului şi primele crize (1526-1606), în Köpeczi; Scurtă istorie a Transilvaniei; pag.                   
243-301. Referitor la Stephan Maylath, care este denumit aici în maghiară cu Maylad Istvan, vezi. Pag. 248-250. 
77 Vezi de ex.  Surse III , pag. 93: „Fistulatori d. Mazladt ad ra�onem Maylathi dedi in exp. fl. 2”, deci fluieraşului stăpânului Maylath                       
în contul acestuia, i-a fost dată frumoasa sumă de doi guldeni. Pe aceeaşi pagină 91 la data de 3 mar�e 1541: „Fistulatori d.                       
Maylathi datae sunt 14 ulnae panni Berkammer ad ra�onem d. Maylathi, fl. 7 asp. 28”, fluieraşului domnului  Maylath i-au fost                    
daţi 14 coţi de postav pe socoteala domnului Maylath, şase zile mai târziu, fluieraşul a mai primit încă un gulden pentru postav,                      
vezi pag. 92  
78 Vezi Surse III, pag. 113: „Nicolao fistulatori d. Maylath bib ex. commissione d. iud. fl. 1”  
79 Vezi Gernot Nussbächer:  Clădirea Sfatului din Braşov , Braşov 1996, pag. 5-6. În  Scurtă istorie pe ani a Transilvaniei, îndeosebi a                     
Ţării Bârsei a învăţătorului braşovean  Joseph Teutsch (1702-1770), publicată  Surse IV , pag. 98-153 este vorba despre o renovare a                   
turnului trompetului, vezi pag. 100.  
80 Vezi Surse II, unde la pag. 120 găsim: „Item vor ein thramet off das rot hausz fluor. 1 asp. 25”. 



bibales quod in faschango equivaverunt cum dominis judice et civibus asp. 8” arată registrele din               81

februarie, luna Carnavalului. Muzicii instrumentale îi revenea deci de atunci, o valoare deosebită în              
distracţia populară.  

E drept că trompeţii, toboşarii şi fluieraşii îşi ocupaseră cu claritate locul lor în manifestările militare şi ale                   
oraşului, în Braşovul secolului al 16-lea, se pare însă că nu toţi pot fi consideraţi angajaţi instituţionalizaţi                 
permanenţi ai oraşului. Numai trompetul a primit după terminarea Turnului Sfatului, începând cu 1529, o               
soldă regulată, după cum dovedesc cu claritate registrele de cheltuieli ale oraşului, contrar afirmaţiilor              
contrare făcute ocazional. Venitul său era se pare suficient pentru o viaţă în condiţii de bunăstare                 82

modestă. Într-o listare a oraşului pentru anul 1541 de ex. este menţionată o casă proprie a trompetului în                  
Strada Lungă.   83

Comparativ însă în listă, cu valoarea de zece guldeni, casa se situa în josul preţurilor imobiliare braşovene. 
Ceva mai neclară este situaţia socială şi economică a restului muzicanţilor, cum ar fi fluieraşii sau                 

toboşarii. Nu se poate afirma cu certitudine dacă aceştia se aflau deja la începutul secolului 16 stabil în                  
slujba oraşului. În registrele timpurii de cheltuieli care s-au păstrat, ei sunt menţionaţi de cele mai multe ori                  
cu sume foarte mici care nu aveau în nici un caz cum să ajungă ca salariu regulat. Parţial lipsesc chiar şi                     
menţiunile pentru prilejul concret al plăţii care eventual ar fi putut face lumină în privinţa sarcinilor                
fluieraşilor.  84

Şi toboşarii sunt retribuiţi pentru munca lor numai pentru evenimente deosebite şi festivităţi – dar atunci                 
cu generozitate. Pe lângă aceasta, pentru serviciile lor sunt recompensaţi şi în natură: „Eodem dedi               
tympanistae 2 oct. Vini, 1 par calcarium, postilenam ac sellae melioratione asp. 13”, cum spune o                85

menţiune din 1542. Toboşarii au primit deci două optimi de vin, o pereche de pinteni, o curea neagră şi                   
pentru îmbunătăţirea şeii încă 13 aspri. Ocazional primeau deja menţionatele subvenţii pentru veşmintele             
de serviciu, pe lângă aceasta însă  foarte frecvent bani pentru instrumente şi întreţinerea acestora.  

Interesantă pare însă o menţiune din 1541: în registrele de cheltuieli ale oraşului se menţionează că                 
trompetul a primit de această dată banii pentru piei noi la tobe. Lui, în calitate de angajat îi revenea                   86

probabil o anumită sarcină de supraveghere a instrumentelor şi, poate, şi asupra muzicanţilor – fie ei                
angajaţi sau nu. Plecând de aici se poate presupune că cel puţin tobele ca atare erau proprietatea cetăţii şi                   
deci şi a oraşului. Dovada certă există din anul 1550, unde este menţionată în mod explicit achiziţia a                  87

81 Surse I, pag. 261, în traducere: „Trompeţilor şi toboşarilor pentru băutură, pentru că în �mpul Carnavalului au călărit împreună                    
cu juzii şi târgoveţii, 8 aspri.” În mod regretabil, până acum nu există o cercetare cuprinzătoare a tradiţiilor Carnavalului în                    
Transilvania.  
82 As�el într-un material istoric despre  Capela oraşului se afirmă că trompeţii oraşului din turn nu pot fi dovediţi cu documente                     
decât începând 1556, vezi Alexandr Hummel (= pseudonimul lui dr. Arnold Hu�mann):  Trompeţii, capelmaistrul şi magistraţii, de                 
la capela oraşului la Filarmonica de Stat , în: Neuer Weg (= Drum Nou, co�dian central de limbă germană), nr. 6813 din 3.4.1971.                      
Şi dinspre partea românească se găsesc menţiuni inexacte: într-o serie de cinci ar�cole despre istoria muzicală a Braşovului în                   
renumita revistă românească de cultură Astra, muzicologul  Gemma Zinveliu Donea nu tratează cu exac�tate tocmai muzica                
instrumentală a începutului secolului 16, în �mp ce fapte şi evenimente ulterioare sunt documentate cu exac�tate. Puţin                 
nediferenţiat, Gemma Zinveliu Donea amestecă sarcinile trompeţilor, toboşarilor şi flau�ş�lor, menţionând ca „Primele dovezi              
scrise” pentru aceş� instrumen�ş� anul 1505, vezi Gemma Zinveliu Donea:  Cinci secole de muzică instrumentală. File din trecutul                  
muzical al Braşovului, în Astra, anul 4, nr. 12, decembrie 1969, pag. 8. Pentru anul 1505 nu se pot proba însă numai plăţile                       
salariale menţionate la început către trompetul din Bran, vezi  Surse I , pag. 95. Un trompet al oraşului apare numai după                    
modificarea turnului Sfatului şi cumpărarea instrumentului său în anul 1529 pe listele de salariu, de ex. în socotelile Vilicului din                    
1534 cu un salariu trimestrial de opt guldeni, vezi  Surse II , pag 345 sau 373 pentru anii ulteriori vezi de ex. Surse III, pag. 101, 116,                          
123 etc. 
83 Vezi lista „Evaluarea caselor” din Surse III, pag. 130-131: „Der trommieter fl. 10”. Strada Lungă este strada principală a                    
Braşovului Vechi  şi leagă promenada de la marginea  Cetăţii  cu centrul din  Bartolomeu , vezi  Planşa 1 . 
84 As�el în registrul de cheltuieli al Vilicului, pentru anul 1520 se găsesc cheltuieli de patru aspri – per total o bună recompensă –                        
pentru fluieraşi, însă fără o menţiune concretă a prilejului, vezi  Surse I , pag. 261. Este adevărat că poziţiile de cheltuieli ce preced,                      
sunt pentru băuturi şi servire cu ocazia unei serbări. Se poate deci presupune fluieraşii au preluat partea muzicală a fes�vităţii. 
85 As�el, menţiunea din 12 august 1542, vezi  Surse III , pag. 167. În acelaşi an au existat menţiuni asemănătoare pe 17 octombrie:                      
„Tympanistae dedi 8 oct. Vini, ut tympana appromtuaret”, de această dată instrumen�stul a primit opt op�mi de vin, pentru ca să                     
repare tobele, vezi ibid., pag. 173. 
86 Respec�va menţiune este: „Quod tubicen 2 tympana corio obduxit asp. 20” din toamna târzie a anului 1541, vezi  Surse III , pag.                      
123. 
87 As�el, Registrul de cheltuieli al Vilicului oraşului, ne relatează pentru aprilie 1529 despre cheltuieli către un „maistrul Thomas”,                   
„das im di pang czu hat losen richten”, deci că a pus la punct toba, drept pentru care a primit modesta sumă de patru aspri, vezi                          
Surse II , pag. 116. Asemănătoare o menţiune asupra cheltuielilor de război pentru anul 1528: „Item das man dy pawken czu                    
gericht hot”, deci pentru că tobele au fost aranjate, pentru care au fost cheltuiţi din nou patru aspri. Această menţiune cons�tuie                     
totodată o dovadă în plus pentru folosirea tobelor în domeniul militar, vezi  Surse II , pag. 124. Alte cheltuieli ale Vilicului oraşului                     



două tobe de mână noi pentru oraş: „Quod 2 timpana manualia sunt civ. parata, fl. 1 asp. 23. În acelaşi,                    88

„fenrich vnd Drommelschläger” au primit prin demersul Judelui oraşului 25 de aspri.   89

Cel târziu la sfârşitul secolului 16, la Braşov se dezvoltase o viaţă muzicală laică: fluieraşi, toboşari şi                  
trompeţi angajaţi stabil evoluau la serbările din oraş şi dădeau cu apariţiile lor un cadru festiv evenimentelor                 
militare sau politice. Iar din turnul Casei Sfatului se suflau cu regularitate orele în oraşul de la poalele                  
Tâmpei. 

Din păcate, până la această oră nu au fost găsite partituri ale pieselor interpretate de muzicanţii oraşului                  
în aceste vremuri, astfel încât despre practica muzicală din perioada Renaşterii în Braşov şi Transilvania se                
pot face doar speculaţii. Numele multor tineri transilvăneni ai acelor timpuri se găsesc însă în registrele de                 
înmatriculare ale marilor universităţi europene. Prin aceste relaţii bune ale regiunii, cu Europa Centrală se               
poate presupune însă un repertoriu asemănător cu cel ce putea fi auzit în oraşele germane.  90

Viaţa muzicală din Braşov nu a fost însă la fel de limpede reglementată, ca de exemplu în Sibiu. În acest                     
al doilea oraş ca importanţă din Sudul Transilvaniei, muzicanţii oraşului s-au asociat chiar într-o breaslă               
proprie în 1598. În Statutul lor, suflătorii din turn sibieni reglementau cu mare precizie ziua lor de serviciu,                  91

creând astfel primul Statut al unei bresle de muzicanţi cunoscut în Transilvania. Pentru Braşov nu s-au                
găsit până acum menţiuni pentru asocieri asemănătoare ale muzicienilor. 
  
  
 
 2.2. Muzicanţii oraşului din secolul al 17-lea până la începutul secolului 19: sarcini şi mod de viaţă 

Chiar dacă nu s-a păstrat nici un statut care să descrie drepturile şi obligaţiile trompeţilor oraşului, se                  
poate dovedi totuşi cu claritate cel puţin regularitatea serviciului lor public, din registrele de cheltuieli şi                
cronici, până la începutul secolului al 19-lea. 

Pe întreg parcursul acestei perioade, locul de muncă al suflătorilor din turn a fost distrus de mai multe.                   
De exemplu în anii 1608, 1662, 1682 şi 1689 turnul Casei Sfatului a devenit temporar neutilizabil pentru uz                  
muzical, în urma trăsnetului, a prăbuşirii sau incendiului. Şi din cauza războaielor s-a ajuns în unii ani la                  92

întreruperea suflatului din trompete din turn. Cea mai lungă pauză muzicală documentată cuprinde             
perioada dintre anul 1611 până în 1615. Cauza ar putea să fi fost conflictul saşilor, înainte de toţi, al                   
braşovenilor, cu Principele  Gabriel Bathory . În timpul acestui război civil transilvănean, oraşul s-a aflat de               
partea adversarului Principelui, a lui  Gabriel Bethlen . Probabil şi muzicanţii oraşului se numărau printre              93

membrii delegaţiei cu care a fost sprijinit militar  Bethlen . Din această cauză, muzica publică a fost                
desfiinţată şi nu a putut să se normalizeze decât după consumarea acestor evenimente. Astfel, senatorul               
braşovean şi fost trabant al oraşului Andreas Hegyes scrie pe 7 iunie 1615 ,adică la aproape doi ani după                   

pentru îngrijirea tobelor, vezi  Surse III , pag. 102 („pro corigiis ad �mpanum”, deci pentru blană peste tobă), pag. 116 („Clompin                    
Thysen pro 2 pellibus ad �mpanam civ. Asp. 40”) etc.  
88  Surse III , pag. 583. 
89 Vezi  Surse III , pag. 583. 
90 Unii muzicieni braşoveni din perioada Renaşterii vor fi prezentaţi mai îndeaproape în capitolul următor 2.4. 
91 Vezi Legile breslei suflătorilor din turn sibieni într-un ar�col de ziar, explicat şi documentat parţial de  Franz Xaver Dressler , vezi                     
Franz Xaver Dressler:  Suflători din turn, adjuvanţi şi ucenici , în:  Karpaten Rundschau , nr. 7 din 14.02.1975. Referitor la suflătorii                   
din turn, vezi şi Go�lieb Brandsch:  Muzica printre saşi , în Friedrich Teutsch (coord.):  Imagini din istoria culturală a saşilor                   
transilvăneni , pag. 309.  
92 Pentru prăbuşirea turnului în anul 1662 vezi menţiunea  Diarium al lui Paulus Bencker în  Surse III , pag. 186 sau  Jurnalul lui                      
Johannes Stamm , publicat în  Surse pentru istoria oraşului Brasso. Editate pe cheltuiala oraşului Brasso. Volumul şase. Brasso.                 
1915. Cronici şi jurnale. Volumul trei (1549-1827) , citat în con�nuare ca  Surse VI , pag. 176-214, despre prăbuşire vezi pag. 186.                    
Marele incendiu al oraşului din 1689 este descris amănunţit în mai multe cronici. Despre turnul trompeţilor se vorbeşte şi în alte                     
documente: Pe21.07.1682 a fost „asemenea vreme cu tunete încât turnul trompeţilor a fost trăsnit”, vezi din nou menţiunea din                   
Diarium al lui Paulus Bencker în  Surse III, pag. 209. Evenimentul este confirmat şi de către Johannes Stamm,  vezi Surse VI , pag.                      
205-206. O modificare a construcţiei a avut loc în secolul 17, vezi  Cronica lui Daniel Nekesch-Schuller (1606 până după 1664),                    
publicată în Surse III, pag. 219-291, pentru modificarea construc�vă a turnului vezi pag. 264 sau şi  Jurnalul lui Petrus Banfi                    
(înainte de 1573 până în 1617), publicat în  Surse pentru istoria oraşului Brasso. Editate pe cheltuiala oraşului Brasso. Volumul                   
cinci. Brasso. 1909. Cronici şi jurnale. Volumul doi (1392-1851),  citat în con�nuare ca  Surse V , pag. 417-432. Acolo se                   
menţionează referitor la un trăsnet care a lovit turnul în 1608: „Pe 5 iulie furtuna a trăsnit turnul Pieţii din Cronen (…) Pe 16                        
septembrie sfera mare a fost aşezată pe turnul Tramiter şi înnoită, iar în sferă a fost găsită o scrisoare care a stat acolo 80 de ani                          
(…) Item şi orele au fost înnoite iar turnul a fost albit”, vezi pag. 421. O altă descărcare electrică a existat de ex. în anul 1610, vezi                           
item. pag. 422.  
93 Detaliat, aceste conflicte interne din Transilvania precum şi rolul Braşovului, sunt descrise de Maja Philippi, vezi M. Philippi:                   
Braşov , pag. 166-185.  



alegerea lui Bethlen drept nou Principe: „În sfânta zi de Rusalii, după ce patru ani nu au ţinut fluieratul de                    
pe turn, s-a făcut un nou început.” Aici noţiunea de „fluieraş” pare să se referă la modul general la                   94

suflători. 
Pentru aceştia, prima jumătate a secolului 18 a dus la pierderea uneia din sarcinile lor iniţiale, anume                  

serviciul regulat de a anunţa ora. Această sarcină este preluată în 1727 de toboşari după cum reiese dintr-o                  
sursă contemporană: „17 noiembrie se desfiinţează fluieratul obişnuit ce urmează după fiecare semnal de              
oră şi se introduce bătutul în toba mare.” Din păcate nu se poate constata nici ce cauze au stat la baza                     95

acestei schimbări foarte neobişnuite şi nici cât timp anume a revenit această sarcină toboşarilor. La               
începutul secolului 19 însă, semnalul muzical din oră în oră revine în mod dovedit din nou în sarcina                  
trompeţilor oraşului şi după cum se va arăta, va fi desfiinţată definitiv de abia în anul 1816. 

Atribuţiile militare ale toboşarilor şi trompeţilor par să fi existat mai departe în secolele 17 şi 18. Cronicile                   
relatează de exemplu despre o mobilizare în timpul tulburărilor de pe la finele autonomiei Transilvaniei şi                
începutul domniei Habsburgice. S-a adus la cunoştinţa braşovenilor „că toţi cei ce doresc să întâmpine pe                
duşman în câmp, la ropotul tobelor din Castel sau la sunetul trompetelor din turnul trompeţilor să se adune                  
călare şi pe jos cu puşcă bună în afara Porţii Vămii.” În acelaşi an 1706 se spune mai departe, că                    96

într-adevăr „pe turnul trompeţilor gălăgie şi în câmp” s-a suflat şi că în consecinţă târgoveţii s-au pregătit de                  
luptă.   97

În secolul 17, evenimentele deosebite nu erau celebrate numai cu sunete de trompete din vârful Turnului                 
Casei Sfatului, ci şi cu muzică populară. Astfel, chiar şi la Braşov, majoratul fiului Principelui transilvan                
Michael  Apafi a fost serbat în 1684, cu toate că festivitatea ca atare se desfăşura la Alba Iulia, la peste 200                     
de kilometri depărtare. După o procesiune cu cântece de slăvire, de pe turnul trompeţilor au fost                
interpretate şi „câteva motete”. Din păcate nu aflăm nici ceva mai precis despre piesele oferite şi nici                 98

despre cântăreţii interpreţi. Probabil a fost vorba despre elevii Liceului Evanghelic care erau atraşi frecvent               
la realizarea evenimentelor festive. În general, la Braşov devenise o uzanţă ca evenimentele politice să fie                99

însoţite de festivităţi ornamentate muzical. Despre acestea, cronicile ne relatează cum ar fi „muzică              
frumoasă” cu ocazia reinstalării Principelui transilvan  Sigmund Bathory în primăvara anului 1601 sau             100

despre procesiuni cu „frumoase motete” la alegerea Principelui Gabriel Bethlen în noiembrie 1613, pe care               
Braşovenii îl sprijiniseră în timpul războiului civil. De remarcat este că Principele  Bethlen însuşi a renunţat                101

în învecinatul orăşel Codlea la muzica în onoarea sa ceea ce contemporanul braşovean  Andreas Hegyes a                
consemnat cu surprindere: „Este despre aceasta de mirare că Înălţimea Sa Principele nu a lăsat să fie                 
suflate trompetele când a venit în oraş.” Ca atare, sunetele de trompetă ţineau ca de sine înţeles de                  102

bon-ton. Când un Principe renunţa în alte locuri la muzică, la observatorul braşovean răsfăţat muzical,               
acest lucru trezea mirare.  

Cel târziu de la sfârşitul secolului 16 şi durata întregului secol 17, este documentat că pe lângă trompeţi şi                    
alţi muzicanţi se numărau printre angajaţii stabili ai oraşului. Prima dovadă pentru aceasta se datorează               
generozităţii unui suflător braşovean: în primăvara anului 1612,  Johann Zernichi sau  Czernicki a donat              
Bisericii Negre o cană din argint aurit. În acel moment, donatorul lucra deja de 31 de ani buni ca trompet în                     
slujba „oraşului Kronen”. Donaţia s-a păstrat timp de mulţi ani şi a fost pomenită în mai multe cronici.  103

94  Surse V,  pag. 523: Această relatare provine din jurnalul contemporanului Andreas Hegyes (1578-1627). Jurnalul foarte precis                 
reprezintă un document contemporan redactat viu şi cons�tuie probabil de departe cea mai importantă mărturie de istorie locală                  
braşoveană a începutului de secol 17, vezi ibid. pag. LXXIIff.   
95  Surse IV , pag. 132. 
96  Surse pentru istoria oraşului Brasso. Editate pe cheltuiala oraşului Brasso. Volumul şapte. Brasso. 1918. Cronici şi jurnale.                  
Volumul patru (1684-1783) , citate în con�nuare  Surse VII , pag. 63. 
97 Vezi  Surse VII , pag. 64. 
98 Vezi  Surse IV,  pag. 214 
99 Vezi capitolele 2.2.3 şi 3.6.2. 
100 Vezi  Surse V,  pag. 379 
101 Vezi  Surse V,  pag. 481. Şi această relatare provine de la  Andreas Hegyes . 
102 Vezi  Surse V, pag. 493. Din context reiese că aici cu „oraş” nu este indicat Braşovul, pe care Principele la vizitat de abia pe 4                          
aprilie, ci orăşelul învecinat Codlea unde  Bethlen  a intrat se pare atât de lipsit de s�l. 
103  Scurtă istorie pe ani a Transilvaniei  de  Joseph Teutsch , unde  este amin�t trompetul oraşului (în germană: Zinkenbläser, de la                    
aliajul de zinc folosit pentru instrument), vezi Surse IV, pag. 103. În 1929 cana donată de muzicant trebuie să se mai fi aflat în                        
tezaurul  Bisericii Negre după cum se confirmă într-un ar�col de ziar din ianuarie 1929. În ar�col este citată şi dedicaţia gravată:                     
„Czinkenblöser Johannes Czernicki von Brigh, da er bis in das 31. Jahr dieser Stadt Kronen gedient, dieser Pfarrkirche auf den                    
Altar zum Gedächtnis” (De la suflătorul Johannis Czernicki care până în al 31-lşea an a slujit acestui oraş Kronen, acestei Biserici                     
Parohiale pe altar spre pomenire), vezi  Kronstädter Zeitung anul 93, nr. 25 din 31.01.1929, pag. 3. Ar�colul din ziar (redactat de                     



În ce măsură suflătorii în zincuri pot fi echivalaţi la modul general cu fluieraşii nu se poate stabili cu                    
certitudine datorită frecventelor imprecizii de limbă. Probabil că termenii sunt folosiţi ca sinonime, pentru că               
din anul 1682 s-a păstrat un inventar al moştenirii lăsate de „fluieraşul artist” Laurentius Kascher, care pe                 
lângă „o vioară mare bas” şi o „vioară viol” a lăsat familiei sale şi un „Cornett sau Zincken” în valoare de un                      
gulden şi „2 alte Zinck-uri”, însă nu şi fluiere. Aici este probabil vorba despre un fluieraş în sensul larg al                    104

instrumentelor de suflat. 
Muzicanţii braşoveni par să se fi bucurat de o anumită popularitate şi în împrejurimi, astfel încât erau                  

angajaţi şi în alte locuri. Un exemplu ne este dat de alegerea unui preot în învecinatul Prejmer în august                   
1615. Evenimentul a oferit prilejul să fie aduşi „fluieraşi, scripcari, cântăreţi din Cronen”. În acelaşi an, „tot                 105

felul de muzicanţi” au fost trimişi la o nuntă în Făgăraş, oraş situat oricum, la peste şaizeci de kilometri spre                    
Vest.   106

Bineînţeles că nunţile erau manifestările la care erau angajaţi muzicanţi. În Braşovul iubitor de ordine,                
aceste obiceiuri erau reglementate chiar din punct de vedere poliţienesc. Astfel, o Regulă Nupţială din               
1697, stabilea că după „împlinirea copulaţiei”, „muzicanţii se putea face auziţi după cum a fost obiceiul                
până acum”. Putem bănui că la asemenea evenimente şi muzicanţii oraşului mai câştigau ceva în plus.                107

Documentate sunt aceste activităţi secundare ale muzicanţilor oraşului la începutul secolului 19, când au              
apărut invidioşii: despre interpretări muzicale private ale muzicanţilor din turn – de acum referirea este               
generală la toţi muzicanţii orăşeneşti – se face menţiune în acte a plângerilor în 1803, şi anume din partea                   
coriştilor  oraşului . Acest grup de cântăreţi se compunea din elevii mai mari ai  Gimnaziului  Honterus . Ei s-au                 
plâns că „muzicanţii din turn ai oraşului şi-au luat libertatea contrar poruncii magistratului (…) să facă                
muzică chiar şi de ziua onomastică a consoartelor lor.” Disputa a fost soluţionată de mai marii oraşului, în                  
sensul că oricine poate interpreta muzică acolo unde este invitat în mod expres. S-a subliniat că „este                 
interzis atât muzicanţilor oraşului din turn dar şi coriştilor, să facă asemenea reprezentaţii fără să fie invitaţi,                 
de care trebuie să se ţină cu exactitate coriştii petenţi.”  108

Despre condiţiile de viaţă personale ale muzicanţilor oraşului nu se poate afla decât cu greu ceva. Atunci                  
când avem informaţii păstrate este vorba de cele mai multe ori despre situaţii de importanţă minoră sau mai                  
degrabă despre enunţuri negative din cronici vechi. Astfel, în anul 1689, trompetul  Thomas este judecat               
pentru că a interceptat şi reţinut „în mod obraznic” o scrisoare de graţiere princiară. În asemenea cazuri nici                  
muzicanţii oraşului nu erau menajaţi: „omul fără de Dumnezeu” a fost „în fiare” închis în turn. Cu câţiva                  109

ani mai devreme, trompetul  Hans şi-a aflat un sfârşit tragic: pe 28 decembrie 1668 „el a fost înjunghiat cu                   
un cuţit după care în noul an a murit”. Despre cauzele, circumstanţele sau făptaşul crimei nu aflăm nimic.                  110

Din asemenea surse sărace transmise, neputând fi întocmite biografii ale muzicanţilor.  
 
 

2.1.3.  Instrumentele de la finele secolului 18 
 
Ca răspuns la întrebarea despre cum erau alcătuite instrumentele Braşovului în secolele 17 şi 18, din                
sursele paupere se poate extrage rareori ceva, iar ca exemplare istorice să fi supravieţuit vâltorii vremurilor                
nici nu poate fi vorba. De abia dintr-un inventar bisericesc din 1792 putem afla mai detaliat despre                 
instrumentele muzicale ale oraşului şi provenienţa lor:  

„În orgă se află următoarele instrumente muzicale: 4 perechi de cornuri de vânătoare, dintre care cea mai                  
nouă pereche este de cornuri franţuzeşti, toate cu curbură, 2 perechi de clarinete din care una cu două                  
tonuri, 1 pereche de oboaie, 1 pereche flauţi traversieri, 1 pereche de fagoturi, 1 Zink vechi, 3 tromboane şi                   

Julius Groß ) şi cronica lui  Joseph Teutsch se contrazic însă în ce priveşte data donaţiei: primul vorbeşte despre 22 mai 1612 în                      
�mp ce cronicarul din secolul 18 susţine că evenimentul s-a petrecut în mar�e 1612.  
104 O copie a inventarului este păstrată în ASK, fond IV F 2, pag. 62. 
105 Vezi menţiunea din jurnalul lui  Hegyes  în  Surse V , pag. 529 
106 Vezi  Surse V , pag. 515. 
107 Vezi  Neu verfaßte Kron-Städtische Policey-Ordnung betreffend Einige Ceremonien Derer Hochzeit und Leichenbegängnisse,             
Cron-Stadt 1697, păstrate în ASK, Fond Tq 101/14,  pentru muzică vezi pag 118 (Nou redactatul Regulament Poliţienesc referitor la                   
unele ceremonii anume cortegii nupţiale şi funerare Cronen) 
108  SAK: AMB,  nr. 2008 (1803), pag. 1. 
109 Vezi  Surse VII , pag. 440 
110 Vezi  Surse VI , pag. 193. 



anume curbate cu un singur ton, 4 violine, 2 viole alto, 1 cello de lucrătură nemţească (Bassetel                 
Deutschländer Arbeit), 1 violon lucrat la Leipzig.”   111

În această enumerare este de remarcat mai întâi prezenţa cornurilor franţuzeşti care se deosebesc de                
cornurile de vânătoare obişnuite, prin curburile care nu sunt plasate la muştiuc ci în canalul de aer din                  
mijlocul curburii. Aceste aşa numite cornuri franţuzeşti (Inventionsbogen) puteau fi folosite în timpul             
interpretării prin extensie. În 1792, invenţia era relativ nouă: o datorăm suflătorului în corn  A. J. Hampel .                 
Pentru prima dată, aceste cornuri au fost fabricate la Dresda în a doua jumătate a secolului al 18-lea.   112

Muzicologul şi cercetător a istoriei Braşovului  Erich H. Müller din Dresda s-a ocupat de lista de inventar                 
deja în 1930. Dacă se ia în considerare că invenţia acestui corn a avut loc în Saxonia atunci pare justificată                    
presupunerea lui  Müller , că exemplarele din Braşov au ajuns laolaltă cu violina menţionată prin intermediul               
Târgului de la Leipzig în Transilvania.   113

    Ce instrumente se află însă în spatele termenilor „Bassetel Deutschländer Arbeit” şi „Violon”. 
Bassetel este un instrument menţionat laolaltă cu alte instrumente cu coarde, ceea ce pledează de la                 

sine că nu poate fi vorba de instrumentul de suflat Bassethorn (corn basset) ci de un instrument cu coarde                   
cu tonuri joase. Nu este sigur pentru început dacă este vorba de ceea ce numim azi cello din familia                   
violinelor sau mai degrabă de un semi-bas cantonat între contrabas şi cello. Cea de a doua a fost şi                   
presupunerea lui  Müller , în scrisoarea menţionată trimisă la Braşov. În cea de a doua jumătate a secolului                 
18, în spaţiul sudic germano-austriac se găsesc denumirile de „Bassel” sau „Bassete”, de exemplu în               
cunoscuta şcoală de muzică a lui  Leopold Mozart . În 1796 apare explicit termenul de „Baßetl”. În spaţiul                 
central-german, se găseşte termenul de „Bassetgen” în teoria compoziţiei de Leipzig a lui Johann Georg               
Albrechtsberger din 1790. În toate cele trei cazuri referirea este indubitabil la instrumentul cello. Tocmai               114

la aceste regiuni se extind şi legăturile muzicale constatate până acum ale saşilor transilvăneni. Se poate                
deci presupune că braşovenii au preluat şi terminologia muzicală din Sudul şi Centrul Germaniei şi că în                 
spatele „Bassetelului” din Braşov se afla un cello (violoncel).  

Şi denumirea de „Violon” este echivocă în domeniul instrumentelor iar în semnificaţia ei este parţial chiar                 
controversată. Pe lângă o violină şi posibil un cello, termenul desemnează în germană, instrumentul cu               115

coarde cu tonurile cele mai joase. Şi în enumerarea braşoveană ar putea fi vorba de un contrabas, pentru                  
că violinele sunt deja menţionate iar un cello a fost trecut cel mai probabil sub numele deja menţionat de                   
„Bassetel”, după cum s-a arătat deja. 

Aceste noi achiziţii din Germania arată că la Braşov, către sfârşitul secolului 18, se depuneau eforturi de                  
a fi în pas cu timpul şi de a rămâne conectat cu Europa Centrală. Pentru aceasta se recurgea chiar la                    
importuri muzicale de la Leipzig. Această tendinţă se poate citi şi din alt fenomen, anume necesitatea                
crescândă a instituţionalizării continue a vieţii muzicale, anume prin înfiinţarea de noi asociaţii, o evoluţie               
care cuprinsese deja multe regiuni ale Europei centrale. Un prim pas în această direcţie a fost înfiinţarea                 
unui  Collegium musicum  în oraşul de la poalele Tâmpei.  
 
 
 
 
 
 

111 Va mai fi de arătat că muzicanţii oraşului erau atraşi şi în slujba Bisericii Evanghelice. Drept care se poate presupune că această                       
enumerare aparţine instrumentelor oraşului. Din păcate, la Braşov originalul inventarului nu a mai putut fi găsit. În forma citată, a                    
fost însă publicat de către  Julius Groß sub �tlul  Despre istoria muzicală a Braşovului , vezi  Kronstädter Zeitung , anul 93, nr. 25 din                      
31.01.1929, pag. 4.  
112 Vezi  Lexiconul instrumentelor muzicale , coord. de Wolfgang Ruf, Mannheim 1991, pag. 222-223. Cornistul  Hampel a trăit                 
aproxima�v între 1705 până în 1771. La iniţia�va sa, constructorul de instrumente muzicale  Johann Werner din Dresda a                  
construit primele cornuri franţuzeş�, posibil chiar în deceniul cinci ai secolului 18. 
113  Müller  a lansat această presupunere în 1929, într-o scrisoare adresată preşedintelui  Societăţii Filarmonice Braşovene, Gustav                
Philippi . Din păcate această scrisoare nu mai este de găsit, extrase din ea au fost însă publicate în ar�colul sus-menţionat, al lui                      
Julius Groß,  vezi  Kronstädter Zeitung , anul 93, nr. 25 din 31.01.1929. 
114 Vezi evoluţia numelui de cello în: Winfried Pape/Wolfgang Boetcher: Violoncelul,.  Istoric, construcţie, tehnică, repertoriu,               
Mainz 1996, mai ales paginile 31-37.  
115 Înţelesul termenului „Violon” în franceză, pentru desemnarea violinelor este controversat. Rămâne însă întrebarea care               
instrument anume se află în spaţiul de limbă germană în spatele acestei denumiri. Termenul desemnează cu cer�tudine un                  
contrabas, alături există însă meşteri constructori de instrumente, care consideră că prin „Violon” este denumit un cello., vezi                  
Alfred Planyavsky:  Istoria contrabasului , Tutzing 1984, pag. 137, mai ales menţiunile din nota de subsol 141, ibid. 207-213.  



2.1.4. Scurta viaţă a  Collegium musicum  din Braşov 
Structuri, personalităţi şi program 

 
Din păcate, documentele originale despre Collegium musicum nu mai pot fi găsite în Braşovul zilelor               
noastre. Este însă adevărat5, că înaintea celui de AL doilea Război Mondial, în Biblioteca Evanghelică din                
oraş, mai existau fragmente de copii, de la două „expertize” de la întemeierea „Colegiului” şi registrul de                 116

procese verbale al comunităţii din 1767 până în 1783. Cele trei documente – publicate în extrase în 1932                  117

– redau luate laolaltă o imagine destul de clară a structurilor şi sarcinilor comunităţii muzicienilor, întrebarea                
legată de repertoriul lor rămânând mai mult sau mai puţin în umbră.  
   Pe baza altor documente se mai pot aduce în plus unele date despre biografia membrilor muzicanţi. 

 Collegium s-a promovat pe sine drept o comunitate de „cunoscători şi iubitori” ai muzicii. Asta citim în lista                   
celor 22 de membri fondatori din 24 octombrie 1767 alături de numele unor muzicieni profesionişti cum este                 
cantorul  Andreas Klees , organistul  Lucas Hermann şi cinci trompeţi din turn – şi nume ale unor diletanţi –                  
exceptând câţiva târgoveţi neindicaţi mai îndeaproape, mai ales liceeni ai Gimnaziului  Honterus .  118

Conducătorul acestei instituţii de învăţământ ( denumit “Präfekt” ),  Georg Klees , se număra de asemenea              
printre fondatori şi participanţii cercului muzical. El era activ muzical încă înainte de constituirea  Collegium ,                
publicând în 1765 o culegere de 33 de „Cantate funerare pentru felurite prilejuri”. Până la al Doilea Război                  
Mondial, a făcut parte din fondul  Bibliotecii Braşov , astăzi fiind de asemenea pierdută. Cantatele au fost                
compuse majoritatea pentru patru voci cu acompaniament general de bas şi acopereau conform             
destinaţiilor transmise parţial, un spectru larg de oficii funerare. Se găsesc astfel piese pentru funeraliile               
unei femei „decedate pe patul de lăuzie”, pentru unul sau mai mulţi copii, pentru un „învăţător credincios”                 
sau chiar pentru „un bărbat mai tânăr sau o femeie mai tânără sub douăzeci de ani care nu lasă în urmă                     
orfani”. Unele dintre aceste lucrări poartă menţiuni legate de creatorii lor. Astfel, în colecţia  Klees se                119

găseşte o arie funerară a compozitorului  Christian Gotthilf Tag , o cantată prelucrată a capelmaistrului şi               120

organistului la Domul din Merseburg Johann Theodor Römhild precum şi o lucrare a cantorilor sibieni               121

116 Cele două exper�ze pierdute au fost publicate în 1932 de către istoricul muzicolog  Erich H. Müller , şi anume într-un ar�col în                      
care cercetătorul din Dresda adunase materiale despre  Collegium musicum din Braşov pe care î-l explicitase parţial pe scurt, vezi                   
Erich H. Müller,  Collegium Musicum din Braşov , în  Revista trimestrială transilvană, foaie de corespondenţă a Asociaţiei pentru                 
istoria Transilvaniei , anul 55, Sibiu 1932, pag. 41-56.  
117 Cartea nu este încă cuprinsă în listele actuale ale  ASK , dar la ora aceasta nici nu mai poate fi găsită. Menţiunea din lista de                         
inventar este: IV F 19  Protocoll des Collegii Musici in Cronstadt, im Jahr 1767 d. 12 December: Hds. Deutsch – Halblederband 2 .                      
(Procesele verbale ale Colegiului Muzical din Braşov, în anul 1767 în germană, legat5 jumătate în piele). Din acest registru de                    
procese verbale,  Müller a publicat  Regulamentul şi ordinea Collegii Musici precum şi listele membrilor asociaţiei, vezi Müller:                 
Collegium , pag. 46-52. Următoarele detalieri cons��ue – în măsura în care nu există altă menţiune – un rezumat şi o evaluare a                      
acestei lucrări ale cărei baze nu mai pot fi verificate azi, întrucât întreg volumul cu procese verbale ca sursă primară pentru                     
Collegium  este pierdut. 
118  Andreas Klees a fost fiul lui  Johannes Klees din Braşovul Vechi şi a fost botezat pe 30.07.1713, vezi  Matricola botezurilor                     
Bisericii Negre , vol. 1, pag. 386. El a decedat pe 14.09.1780, vezi  Matricola deceselor Bisericii Negre , vol. 1, pag. 82. Despre                     
organistul Lucas Hermann vezi capitolul 2.2.5. 
119 Vezi Müller: Colecţia muzicală, pag. 92-94. Acest rezumat oferă conform introducerii un inventar al tuturor „de la Reformă                   
până în prezent existente lucrări şi cărţi muzicale”, asta însemnând o listare completă începând din anul 1543 până în 1929.                    
Pentru această aşa numită  Bibliotecă Braşoveană a fost amenajată deja în perioada Reformei Luterane o clădire în vecinătatea                  
actualei  Biserici Negre , în care au fost cuprinse fonduri de carte ale bisericii săseş�, ale capitulului braşovean şi ale mânăs�rilor,                    
nu însă şi scrieri ale Bisericii Ortodoxe. Cea mai mare parte a vechiului fond de cărţi a fost distrusă în marele incendiu al oraşului                        
din 1689, as�el încât  Müller a cuprins în inventarul său numai fondul existent în 1929. Conform martorilor încă în viaţă, la                     
intrarea Armatei Roşii în 1944, biblioteca a mai suferit mari pierderi întrucât după ocuparea clădirii, volumele au fost aruncate în                    
stradă. Fondurile păstrate au ajuns în cele din urmă prin ordin al statului în arhiva oraşului, actuala SAK. U parte mai mică, printre                       
care materialele muzicale menţionate de  Müller , au trecut la ASK. În mod regretabil însă, cea mai mare parte a acestor materiale                     
muzicale este pierdută. 
120 Vezi Müller:  Colecţia muzicală , pag. 157.  Christian Gotthilf Tag (1735-1811) sa născut la Baierfeld/Erzgebirge şi a decedat la                   
Niederwönitz lângă Zwickau. A fost între 1755 şi 1808 cantor la Hohenstein în Saxonia.  Aria funerară pentru un om tânăr                    
transmisă în colecţia Klee a fost ocupată pentru două voci sopran şi bas şi purta �tlul  Scurtă este viaţa mea pământeană (Kurz ist                       
mein irdisch Leben). 
121 Vezi Müller:  Colecţia muzicală , pag. 143. Römhild sa născut pe 23.09.1684 la Salzungen, a fost începând cu 1731 capelmaistru                    
al Curţii iar din 1735 organist la Domul din Merseburg unde a şi decedat pe 23.10.1756. Nici această cantată  Fi deci din nou                       
mulţumit (Sei nun wieder zufrieden) din colecţia  Klees nu se mai află la Braşov. Par�tura găsită de Müller în 1929 a fost                      
completată de o altă mână cu o voce de oboi. 



Johann Knall şi  Johann Sartorius cel tânăr . Pe ce căi sau cu ce prilej lucrările au ajuns din Saxonia în                    122

Transilvania nu se poate reconstitui. Ele dovedesc însă din nou afinitatea braşovenilor cu lumea muzicală a                
Germaniei Centrale. Dacă pentru celelalte 29 de cantate,  Klees mai are calitatea de compozitor, nu se mai                 
poate constata. Este în schimb foarte plauzibil, ca unele dintre piesele funerare ale colecţiei lui  Georg Klees                 
să fi fost interpretate cu participarea  Collegium , pentru că  Regulamentul şi ordinea Colegii Musicii prevedea               
ca repertoriu nu doar „Concerte, simfonii, quadro, trio”, ci şi în mod explicit şi „cantate” (de la punctul 9).                   
Acest lucru precum şi denumirea profesională de „Choralist” (corist) la unii membri, indică faptul că pe                
lângă muzica instrumentală, probabil dominantă, era cultivată şi cea vocală. Georg Klees a decedat deja pe                
07. februarie 1769, după cum este consemnat în registrul proceselor verbale. Despre primirea unui              
membru nou în locul său, documentele comunităţii nu pomenesc nicăieri. Acesta este un lucru cu atât mai                 
surprinzător, cu cât  Regulamentele şi ordinele  prevedeau în mod explicit că în cazul plecării unuia sau mai                 
multor membri, „locurile eliberate, prin alţi membri îndemânateci din vreme să fie înlocuite” (vezi punctul               
25). 

Imediat după înfiinţarea comunităţii, pe 23 noiembrie, ca al 23-lea membru a aderat colegiului şi                
constructorul de orgi  Johann Gottlieb Czetsch El a îmbogăţit instrumentele din dotarea organizaţiei în              123

următorul an cu un violon de construcţie proprie. Instrumentele muzicale nu se importau deci numai din                
Germania ci şi Braşovul dispunea în a doua jumătate a secolului al 18-lea de meşteri proprii. La numai                  
două zile după venirea ca membru a lui  Czetsch , procesul constitutiv s-a încheiat: pe 25 noiembrie 1767,                 
conducerea colegiului a fost „dată în unanimitate” membrului Sfatului Braşov şi preceptor cezaro-crăiesc             
Martin von der Seulen (1729-1772). Prin aceasta a primit titlul de Praeses Collegii şi probabil că în                 
conformitate cu  Regulamentele şi ordinele a fost ales în funcţie de către membri (punctul 1). De mirare este                  
că în cazul lui  von der Seulen este vorba despre o personalitate din serviciul public şi nu de un muzician                    
profesionist cum ar fi fost de aşteptat, dacă ne gândim la instituţii comparabile din Germania, cum ar fi                  
Collegium musicum din Leipzig sub  Georg Philipp Telemann sau  Johann Sebastian Bach . Bineînţeles însă              
că această alegerea ar putea avea de a face cu firea lui  von der Seulen, despre care nu avem de unde afla                      
mai mult. La fel de posibil pare să se pus în mod voit accent pe alegerea unei persoane de rang public în                      
această funcţie. Pentru această versiune pledează faptul că  Regulamentele şi ordinele prevedeau în mod              
explicit alegerea membrilor de onoare, rezervate cetăţenilor cu „Distinction”, asta însemnând distinşi            
(punctul 4). Se punea deci de la bun început preţ pe prestigiul social. Această conştiinţă de sine elitară se                   
reflectă în plus în unele paragrafe care prezintă un caracter moralizator. Se cere astfel membrilor să evite                 
tot ce ar putea fi „necuviincios şi dezavantajos” pentru societate, fiind menţionate concret „beţia, sfada,               
vorbire înţepătoare şi indecente” (punctul 14). Pe lângă aceste vicii, regulamentul prevede şi virtuţi: „unitate               
şi concordie (…) în spirite” trebuie să fie stăpâne, pentru că „un muzicant prost dispus şi recalcitrant”                 
deposedează „o piesă frumoasă de efectul dominant” strică „întregul bun gust” (punctul 13). În ultimele               
paragrafe se mai accentuează o dată: la baza colegiului trebuie să se afle „unitatea şi iubirea” iar ac                  
„instituţie folositoare şi de lăudat” vor trebui ţinute la rang de cinste acele lucruri care sunt „de lăudat,                  
cuviincioase, de virtute şi de bune moravuri” (punctele 27 şi 28). Mai ales menţionarea iubirii ca bază pentru                  
Collegium aminteşte mai degrabă de o comunitate religioasă sau sectă decât de o asociaţie muzicală. Şi                
interdicţia de a părăsi „fără cauză temeinică” comunitatea (punctul 24) subliniază încă o dată caracterul               
elitar al asociaţiei. Dacă ne gândim că în acele timpuri Francmasoneria se afla în plină înflorire, atunci mai                  
ales ultimele reguli menţionate ale asociaţiei, amintesc de asemenea Loji.   124

Restul punctelor reglementează mai ales aspecte tehnice cum ar fi obligativitatea prezenţei, zilele în care                
au loc întrunirile de două ori pe săptămână, aspectele financiare legate de cotizaţie şi donaţii, îngrijirea                
instrumentelor comune, prime pentru compoziţii proprii ale membrilor şi altele asemănătoare. Din întreg             
acest statut al asociaţiei, reiese impresia de autonomie a colegiului. Dacă în mai sus menţionata               
Ohnmaasgeblichen Gutachten in Ansehung der Einrichtung und Emporhaltung eines Collegii musicii oder            
Concerto (Expertiză definitorie în perspectiva înfiinţării şi menţinerii unui colegiu muzical sau de concert –               

122 Vezi Müller:  Colecţia muzicală , pag. 95-96 ( Knall ) şi pag. 152 ( Sartorius ).  Müller încă nu făcea deosebirea între  Johann  Sartorius                    
tatăl şi fiul, cercetarea exactă asupra acestor compozitori sibieni se datorează contribuţiei lui Erhard Franke:  Sarorius Vater und                  
Sohn (Satorius, tatăl şi fiul), în Karl Teutsch (coord.):  Contribuţii la istoria muzicală a saşilor transilvăneni , vol. 1, Kludenbach 1999,                    
pag. 48-199.  Franke probează numărul 31 al colecţiei Klee, piesa  Mein Valet ist schon gemacht  (Al meu rămas bun e deja făcut),                      
drept lucrare a lui  Johann Sartorius fiul  (1712-1787)(vezi ibid. pag. 169-170). Drept an al morţii lui  Johann Knall ,  Erhard Franke                    
indică 1794, drept an al morţii lui  Sartorius cel tânăr , data de 03.10.1787, vezi ibid. pag. 166.  
123 Despre constructorul de orgi  Johann Gottlieb Czetsch  se relatează şi în următorul capitol 2.3.4. 
124 Domeniul Francmasoneriei transilvănene mai aşteaptă încă încă o cercetare ş�inţifică cuprinzătoare. Cercetări în acest sens                
întreprinde la această oră  Thomas Şindilariu , care mi-a atras atenţia asupra unor Loji la Sibiu şi a menţionat că şi la Braşov a                       
existat în acea perioadă o asemenea formă de asociere.  



prima expertiză), se vorbea ca „locul de întrunire” să fie „auditoriul şcolii”, iar „ordentlichn Musici oder                
musicierenden Personen (…) keine anderen als das Instrumental und Vokal-Chor bey unseren Großen             
Pfarr Kirche (muzicanţii membri sau persoanele care fac muzică să nu fie altele decât instrumentiştii şi corul                 
vocal al Bisericii Parohiale), atunci  Regulamentele şi ordinele  anului 1767 nu mai menţionează dependenţa              
obligatorie sau relaţia cerută cu Şcoala sau Biserica Evanghelică, chiar dacă structura profesională             
menţionată a membrilor şi strânsa legătură socială a acestora între ei admit presupunerea unor asemenea               
afinităţi. Lipsa legăturii cu Biserica pledează în schimb în favoarea caracterului Francmasonic al colegiului.  

În mod diferit faţă de instituţii asemănătoare din Hamburg, Leipzig sau Frankfurt pe Main, pentru                
Collegium musicum din Braşov nu se găsesc menţiuni pentru concerte mai mari şi anunţate public. Pe altă                 
parte, amintitele  Regulamente şi ordine  permit accesul ascultătorilor în măsura în care nu produc „gălăgie               
şi nelinişte” şi invită chiar de a solicita de la „auditores” un obol (punctele 20 şi 18) şi chiar de a solicita                      
drept contribuţie partituri (punctul 8). Aceste remarci amintesc deja de de concerte reglementate cu taxe de                
intrare. Programe de concert sau note în ziare despre manifestări ale  Collegium  nu s-au găsit până acum.  

Dacă din puţinele menţiuni despre donaţiile sau achiziţiile de partituri, se încearcă citirea unor eventuale                
indicii despre un repertoriu, atunci în cadrul  Collegium , alături de compoziţii instrumentale aparţinând lui              
Georg Philipp Telemann , probabil că au fost cultivate mai ales opere ale barocului târziu italian. 

În continuare se regăsesc numele unor compozitori mai ales din centrul Germaniei, influenţaţi de această                
direcţie. S-au aflat în inventar sonate, concerte, uverturi şi simfonii de  Johann Gottlieb Graun , Johann               125

Adolf Hasse  şi  Gottfried Heinrich Stölzel  alături de cele ale unor creatori italieni cum ar fi  Carlo                 126 127

Tessarini  , Giuseppe Antonio Paganelli  sau  Pietro Locatelli  . În afara acestor muzicieni, care la acel              128 129 130

moment erau în majoritate decedaţi, se mai găsesc două menţiuni despre contemporani de atunci: în afara                
donării unei simfonii de  Karl Ditters von Dittersdorf în 1768, registrele consemnează pe 11 octombrie 1776                
cheltuirea sumei relativ mari de 10,62 guldeni maghiari pentru cumpărarea partiturii oratoriului  Israeliţii în              
deşert de  Carl Philipp Emanuel Bach . Cu această achiziţie  Collegium era la înălţimea vremurilor, întrucât cu                
numai un an în urmă, opera muzicianului ce a activat la vremea sa la Hamburg, fusese trimisă sub tipar                   
datorită cererii mari. Se pare că la Braşov se dorea a avea parte de evoluţia spre „stilul sensibil”. În acelaşi                    
timp este posibil să fi fost prima întâlnire a transilvănenilor cu lumea oratoriilor. Nici în Germania acestea nu                  
mai erau cultivate legat de loc sau scop ci deveniseră concertabile şi supraregionale. În această evoluţie,                
opera lui  Bach ocupă un loc special. Din păcate, la Braşov nu se găsesc indicii despre o reprezentaţie                  131

efectivă şi reacţii a  Izraeliţilor . Vocile pentru oratoriu, rămase până la al Doilea Război Mondial sunt însă un                  
motiv pentru presupunerea că o reprezentaţie a avut totuşi loc, altfel este greu de crezut că s-ar fi făcut                   
transcrieri ale vocilor din partitură.   132

125 În acest caz este vorba probabil de  Johann Gottlieb Graun , fratele ceva mai vârstnic al lui  Carl Heinrich Graun .  Johann Gottlieb                      
s-a născut în 1702 sau 1703 la Wahrenbrück şi a murit în 1771 la Berlin. A studiat printre altele la  Tartini în Padova şi a intrat în                           
1732 în serviciul lui  Frederic al II-lea al Prusiei. Spre diferenţă de fratele său, care sa remarcat în calitate de compozitor de opere                       
şi cantate, latura forte a lui  Johann Gottlieb a fost compunerea de muzică instrumentală, fiind cunoscut mai ales 28 de Concer�                     
grossi, peste 60 de concerte pentru violină şi circa 100 de simfonii. În tezaurul de par�turi al  Collegium din Braşov au existat trei                       
simfonii nenominalizate.  
126  Johann Adolf Hasse s-a născut în în 1699 la Bergendorf lângă Hamburg şi a murit în 1783 la Veneţia. A studiat cu Scarla� la                         
Napoli, a trăit şi ac�vat mai ales în Italia şi Dresda. Accentul ac�vităţii sale compoziţionale l-au cons�tuit operele, concertele şi                    
sonatele pentru soliş� precum şi muzica liturgică de diferite categorii. Dintre par�turile existente la Braşov, anume un trio şi o                    
simfonie nenominalizată, aceasta din urmă cons�tuind o apariţie de excepţie în creaţia lui  Hasse .  
127  Gottfried Heinrich Stölzel  s-a născut în 1690 la Grünstädel în Erzgebirge şi a murit în 1749 la Gotha. El a lucrat şi trăit printre                         
altele la Leipzig, la Breslau, în diferite oraşe italiene precum şi la Praga şi Gotha. Pe lângă 12 cantate, a lăsat opere, pasiuni şi mise                         
precum şi câteva lucrări instrumentale. În par�turile ce au aparţinut  Collegium s-a aflat o  Simfonie pentru cornuri                 
nenominalizată. 
128 Violonistul şi compozitorul italian  Carlo Tessarini s-a născut în jurul anului 1690 la Rimini şi a murit după 1766. El a trăit şi                        
lucrat la Veneţia, Urbino, Paris şi Arnheim. La  Collegium s-au aflat par�turile pentru  Concert pentru flaut travers şi o piesă  a tre                      
voc . 
129  Giuseppe Antonio Paganelli s-a născut în 1710 la Parma şi a murit în 1762 la Madrid. A trăit şi lucrat cea mai mare parte a vieţii                           
la Veneţia iar din 1737 până în 1739 şi la Bayreuth. La  Collegium în Braşov s-au aflat următoarele par�turi ce i-au aparţinut: o                       
piesă nenominalizată  a tre voc . 
130  Pietro Locatelli  s-a născut în 1695 la Bergamo şi a murit în 1764 la Amsterdam. A fost elev al lui  Acangelo Corelli la Roma şi s-a                           
stabilit după călătorii în care a concertat la Amsterdam. La  Collegium s-au aflat următoarele par�turi ale următoarelor sale                  
lucrări: o piesă  a tre voc . Este vorba fie de una dintre cele şase  Sonate a tre op. 5 sau una din cele zece  Sonate a tre op. 8, primele                              
au apărut 1736 ul�mele 1744, cu toate la Amsterdam.  
131 Vezi Hans-Günter O�enberg:  Carl Philipp Emanuel Bach , München 1988, pag. 162-169, despre cerere, �părire şi poziţie în                  
istoricul genului vezi mai ales pag. 166-167. 
132 Vezi Müller:  Colecţia de partituri , pag. 12. 



Dacă repertoriul, apariţiile publice ale  Collegium şi prin acestea importanţa sa pentru viaţa muzicală a                
oraşului sunt însoţite de multe semne de întrebare, durata existenţei sale este de asemenea greu de                
definit. Conform cercetărilor ce nu mai pot fi reconstituite, efectuate de Müller, activitatea asociaţiei a fost                
sistată din 1773 până în 1782 după care a fost reluată pentru scurt timp. Ultima înregistrare în registrul                  
proceselor verbale datează din anul 1784. Ce motive anume au dus în cele din urmă la dispariţia acestei                  
asociaţii muzicale elitare va rămâne neştiut. 
 
 
2.1.5 Înfiinţarea  Orchestrei   oraşului : muzică drept scop în sine 
 
Odată cu destrămarea  Collegium  musicum format din muzicanţi profesionişti şi diletanţi, eforturile închegării             
unei orchestre la Braşov păreau eşuate dintru început. Cerinţa pentru o viaţă muzicală laică cu concerte                
simfonice a rămas se pare, pentru că odată cu începutul secolului 19, oraşul a fost cel care a început                   
crearea unei formaţiuni muzicale mai mari. Pentru acestea s-a revenit la suflătorii din turn şi s-a încercat                 
punerea activităţii acestora pe o bază contemporană, împreună cu atragerea de noi muzicanţi din afară. 

În procesele constitutive, nivelul plăţii se numără probabil printre întrebările importante, chiar dacă acest               
aspect rămâne deseori puţin relevat în istoria muzicii. Numai cu o dotare financiară pe măsură, pentru                
funcţii şi posturi, se pot găsi persoane calificate, chiar dacă în spatele pretenţiilor materiale nu se găsesc în                  
mod obligatoriu şi capabilităţi. Şi în cursul constituirii în Braşov a unei  Fanfare durabile a oraşului, se poate                  
constata că nevoile financiare ale celor ce practicau muzică, au jucat un rol definitoriu încă de la început. În                   
documentele Magistraturii se găsesc la începutul secolului 19, deseori plângeri ale  trompeţilor din turn , care               
resimţeau lipsa unei plăţi pe măsură şi a unei compensări a inflaţiei. În 1810 muzicanţii oraşului se                 
plângeau „că scumpirea aşa a crescut, mai ales însă preţul pentru traiul de zi cu zi al alimentelor de nelipsit                    
atât de mult s-a mărit” încât ei ca „cetăţeni cu salariile plătite imposibil să trăiască peste jumătate de an”.  133

Prin asemenea plângeri şi proteste ale trompeţilor din turn, cultura muzicală a devenit un subiect discutat în                 
administraţia braşoveană iar magistratura s-a decis să se îngrijească de o bază materială mai bună.               
Conştiinţa socială a mai-marilor oraşului nu a fost însă motivul principal pentru cheltuielile mai mari pentru                
muzica oraşului şi instituţionalizarea acesteia. Menţiunile din documentele anilor 1810 şi 1814 denotă cu              
totul alte raţionamente ale conducerii Braşovului în legătură cu subiectul muzică. Unul dintre experţii              
însărcinati de oraş să verifice plângerile despre faptul că nu se poate avea încredere în trompeţii oraşului                 
constată astfel că muzica braşoveană „este apreciată negativ (…) şi de către străini”. Patru ani mai                134

târziu, cauzele erau menţionate cu mai multă claritate: în documentele oraşului se poate citi acum în mod                 
explicit regretul „că de ceva vreme peste tot aici muzica a decăzut atât de mult şi cu toate prilejurile s-a                    
făcut observaţia că trompeţii din turn neglijează aproape cu totul această artă, astfel încât Braşovul ar                
trebui să se pună în urma altor oraşe şi târguri mult mai mici ale Transilvaniei.” Fie şi numai această                   135

privire invidioasă din 1814 indică că muzica devenise o chestiune de prestigiu pentru cel mai mare oraş al                  
Ţării Bârsei şi reprezentanţii oficiali ai acestuia. Nu mai era de la sine înţeles ca trompetiştii şi fluieraşii din                   
turn să fie angajaţi din tradiţie şi să fie plătiţi mai degrabă prost. Se pare că muzica avansase în interesul                    
public. De remarcat în acest context este că la începutul secolului 19, Braşovul se raporta încă la oraşele                  
provinciei transilvane Habsburgice. Câteva decenii mai târziu, braşovenii se comparau deja cu metropolele             
Monarhiei Dunărene, înainte de toate cu Viena. 

Acesta este contextul în care se revelează de acum o tranziţie la modul general al funcţiei artelor. În toate                    
secolele precedente, muzicii în revenise o menire mai mult sau mai puţin utilitară. Ea exista mai mult ca                  
element de completare la festivităţi reprezentative le oraşului şi armatei sau ca element liturgic al diferitelor                
confesiuni, dacă lăsăm la o parte scurtul episod al autonomului  Collegium  musicum din secolul 18. Odată                
cu începutul secolului al 19-lea, muzica s-a emancipat şi la Braşov, dobândind o anumită independenţă. În                
acelaşi timp şi-a îndeplinit bineînţeles mai departe rolul reprezentativ în viaţa urbană şi liturgică.  

Pe lângă vechile organizaţii apare însă o nouă dimensiune ce avea să marcheze în măsură tot mai mare                   
viaţa muzicală: publicul, cetăţenii oraşului cu dorinţa lor de a savura artă într-o conştientă căutare de                
identitate. Menţionatul expert al anului 1810 constata deja „că publicul este prost servit cu muzică la toate                 

133 Vezi  SAK: AMB  nr. 2365 (1810). Pag. 1 
134 Vezi  SAK: AMB nr. 620 (1810), pag. 3. Este vorba aici despre un raport al senatorului  Johann Joseph Trausch , care fusese                      
însărcinat cu cercetarea plângerii unui cetăţean despre o plă�tă dar neefectuata muzică de înmormântare. În cadrul inves�gaţiei                 
sale, el a indicat probleme generale cu disciplina şi abilităţile muzicale ale suflătorilor orăşeneş� din turn.  
135 Vezi  SAK: AMB  nr.4413 (1814), pag. 1. 



prilejurile publice.” În menţionatul document din 1814, nevoia opiniei publice slujeşte în cele din urmă ca                136

fundamentare pentru o promovare a vieţii muzicale a Braşovului, întrucât „este dorinţa publicului ca muzica               
să fie aşezată pe o bază mai stabilă”.” Diversificata viaţă concertistică ce avea să marcheze a doua                 137

jumătate a secolului 19 îşi făcea deja simţită venirea. 
Dregătorii oraşului par să fi înţeles semnele timpului, chiar dacă procesul până la constituirea unei                

Fanfare a oraşului avea să se întindă peste mai mulţi ani. În 1814 a fost numită astfel o comisie „care să                     
facă un plan despre cum şi în ce fel muzica (…) să poată fi îmbunătăţită”. Comisia a constatat                  138

necesitatea unei plăţi adecvate, întrucât în caz contrar „nu se poate spera la o muzică mai bună iar artiştii                   
se vor descuraja”.   139

Este destul de remarcabilă transformarea activităţii suflătorilor din turn, din perioada Renaşterii la capela               
de promenadă a secolului 19, după cum este reflectată în propunerile acestei comisii din 1816: se                
revendică ca „suflătorii din turn ai oraşului (…) să fie eliberaţi de obligaţia de a sufla din turn, în schimb să                     
fie obligaţi în serile frumoase de vară cu lună (…) să facă armonie şi muzică.”   140

Pentru a-i pregăti pe muzicienii oraşului pentru aceste sarcini noi, oraşul a luat decizia noii reglementări a                  
dotării lor financiare. A fost totodată perioada în care pentru muzicieni s-a instaurat numele de               
„Stadt-Musici” (Muzicanţii Oraşului) sau „Stadt-Kapelle” (Fanfara Oraşului). Plata lor, cea care fusese la             
începutul procesului de transformare, a fost stabilită în cele din urmă cu aprobarea habsburgicei              
Preaslăvite Gubernii a Provinciei (Hochlöblichen Landes Gubernium) din Cluj. Corespunzător cerinţelor           
oraşului, „directorul ce avea să fie pus la fanfară avea să primească un salariu anual de 300 fl. (guldeni)” iar                    
„celorlalţi 8 muzicieni, fiecăruia 100 fl. din Casieria Alloidală (casieria pentru alimente)”. Pe lângă acestea               
se mai continua retribuirea cu produse. S-a reglementat ca „atunci când starea oraşului permite tăieri de                
pădure”, „directorului 10 iar celorlalţi muzicieni fiecăruia câte 6 stânjeni de lemn de foc, în schimb                
„acordarea de poame nu poate avea loc”.   141

Se pare totuşi că măsurile iniţiate nu au fost suficiente, întrucât pentru început nu s-au găsit suficienţi                  
muzicieni noi, dispuşi să se stabilească în oraşul situat în extremitatea Sud-estică a Imperiului Habsburgic.               
Aşa că în anul următor au fost stabilite reglementări noi şi mai generoase pentru „a ajuta arta muzicală                  
foarte importantă şi aici atât de jos coborâtă” din Braşov. Pentru „a înălţa de mai mulţi ani (…) pierduta                   
frumoasă artă a muzicii şi pentru a atrage mai multe persoane pentru sporirea fanfarei oraşului” a fost                 
făcută propunerea ca în unele clădiri ale oraşului „cazarea gratuită astfel să le fie aprobată, încât aceştia în                  
primul an, până devin cunoscuţi în public şi îşi pot găsi singuri locuinţă, încartiruirea în menţionatele clădiri                 
ale oraşului să o aibă fără plată”.   142

Cu toată dispoziţia generoasă, numărul membrilor a rămas pentru început modest. În aprilie 1821, primul                
capelmaistru braşovean şi fiu al unui trompet al oraşului,  Samuel Abraham , se plângea că a putut ocupa                 
numai două din cele patru posturi noi de muzicieni cu „persoane capabile” şi asta în ciuda „bunăvoinţei                 
părinteşti” cu care magistratul s-a îngrijit „mai plăcută să le facă” „artiştilor de sunet străini chemarea” de a                  
veni la Braşov. „Pentru ridicarea acestei frumoase arte”  Abraham a recomandat atragerea de noi              143

muzicieni în oraş cu oferte de locuit avantajoase ca preţ. 
Dacă ne gândim că prin  Collegium  musicum , în ultimul sfert al secolului 18 a existat deja o orchestră cu                    

peste douăzeci de membri, atunci Capela Oraşului cu dimensiunile ei de până la mijlocul secolului 19 pare                 
mai degrabă modestă. În 1848 se citeşte încă în lista funcţionarilor din Braşov, de numai opt membri ai                  
capelei. Zece ani buni mai târziu nu sunt mai mult de 13. De abia în ultimele decenii al secolului 19                    144 145

136 Vezi  SAK: AMB  nr.620 (1814), pag. 3. 
137 Vezi  SAK: AMB  nr.4413 (1814), pag. 1.  
138 Vezi  SAK: AMB  nr.4413 (1814), pag. 1. 
139 Vezi  SAK: AMB  nr.259 (1816), pag. 2. 
140 Vezi  SAK: AMB  nr.259 (1816), pag. 2. 
141 Vezi  SAK: AMB  nr.4185 (1819), pag. 2. 
142 Vezi  SAK: AMB  nr.2825 (1820), pag. 2 şi 2v. 
143 Vezi  SAK: AMB  nr.1442 (1821), pag. 2. 
144 Vezi Der nützliche Ratgeber.  Ein Kalender für jeden Haus- und Landwirth in dem Großfürstenthum Siebenbürgen für das                  
Schaltjahr 1848 (Un sfătuitor de folos. Un calendar pentru fiecare casă şi gospodar din Marele Principat Transilvania pentru anul                   
bisect 1848) anul 10, Braşov o.J. pag. 141. În capitolul  Funcţii şi alte slujbe , pentru districtul Braşov sunt menţionaţi opt muzicieni                     
şi capelmaistrul  Johann Misliwecsek . Alăturat se mai află o listare cu alţi slujbaşi cu menţionarea a doi „suflători din turn”, Dacă la                      
acel moment referirea este la muzicanţi pare discutabil întrucât semnalele de trompetă din turn – cum s-a amin�t anterior –                    
fuseseră sistate în 1816. Posibil ca această referire să fie despre paznici din turn.  
145 Vezi  Adressenbuch der Stadt Kronstadt (Agenda adreselor oraşului Braşov) anul 12, Braşov 1850 (= partea a doua Sächsischer                   
Hausfreund. Ein Kalender (…) für da Jahr 1859/Prietenul săsesc al casei. Un calendar (…) pentru anul 1859, anul 21) pag.19, citat                     
în con�nuare Agenda adreselor Braşov 1859, etc. Alături de capelmaistrul  Johann Misliwecsek sunt menţionatei ca membri ai                 



numărul loc creşte la peste douăzeci. În acest interval se schimbă şi situaţia socială a muzicienilor care prin                  
înfiinţarea unui propriu  Fond de asistenţă în caz de boală al capelei muzicale a oraşului în 1872 şi-a găsit o                    
formă finală de instituţionalizare. “Capel a” oraşului Braşov dispunea aşadar de o casă de boală proprie, -                146

cu siguranţă un lucru neobişnuit pentru o orchestră. Cine erau deci muzicienii oraşului, de unde veneau şi                 
unde învăţaseră? 

Mai întâi, încă din perioada de început a Capelei Oraşului, existaseră aşa numiţi  Adjuvanţi , deci                
muzicieni înlocuitori, care erau recrutaţi de cele mai multe ori dintre elevii gimnaziului evanghelic. Este la                147

îndemână ca membrii stabili ai capelei să recruteze noii muzicieni din rândurile acestora, formându-i ei               
înşişi. După cum s-a arătat deja, pe lângă acestea existau eforturile oraşului de a atrage muzicieni din afară                  
la Braşov. 

Dacă se aruncă o privire asupra listelor cu muzicienii oraşului, se descoperă din ce în ce mai multe nume                    
şi prenume cehe. Dintre cei 13 membri ai anului 1859 de exemplu, patru poartă asemenea nume. În                 
Imperiul Habsburgic, în Boemia şi Moravia existau se pare atât de multe talente artistice, încât muzicienii                
puteau fi „exportaţi” şi în alte regiuni ale Monarhiei. Muzicienii îşi căutau aşadar după necesităţi locul de                 
muncă – o situaţie de pe urma căreia braşovenii puteau profita. Şi doi capelmaiştri ai secolului 19                 
proveneau în mod dovedit din Boemia, unul ceh, celălalt de apartenenţă germană:  Johann Misliwecsek şi               
Anton Brandner . Ei se află într-un şir de nouă capelmaiştri în total, care au condus destinele trupei de                  
muzicanţi ai oraşului în cei peste o sută de ani de existenţă şi care în context urmează să fie prezentaţi                    
succint.  
 
 
 
Excurs 1: 
 
Capelmaiştrii Capelei Oraşului Braşov până la dizolvarea acesteia în 1934 
 
Încă înainte de înfiinţarea Capelei Oraşului, celui mai vârstnic dintre suflătorii din turn îi revenea o anumită                 
funcţie de conducere. În acelaşi timp însă, la începutul secolului 19 se adunau plângerile legate de                
neajunsurile muzicienilor oraşului. Orele de exersare nu erau respectate, se ajungea la neglijări ale              
termenelor stabilite, se vorbea de o „delăsare înrădăcinată” şi „muzică disarmonică”. La acel moment,              148

starea lucrurilor părea să nu mai fie pe măsura prestigiului dorit al oraşului, astfel încât de măsurile                 
financiare amintite pentru stimularea muzicii era legată şi înfiinţarea funcţiei unui capelmaistru al oraşului.              
Acestuia în revenea sarcina de a ţine orele de repetiţie, de a conduce concertele de promenadă şi alte                  
apariţii ale  Capelei Oraşului şi de a reglementa necesităţile organizatoric e ale acesteia. Deja odată cu                
numirea în 1814 a unei comisii pentru noua organizare a vieţii muzicale a oraşului, sunt incluşi şi doi                  
instrumentişti:  Samuel Abraham  şi  Michael Casper .   149

Braşoveanul  Samuel Abraham s-a născut într-o familie muzicală: la botezul său, pe 20 aprilie 1774,                
matricola braşoveană de botezuri menţionează ca profesie pentru tatăl său  Johann „Stadt-Turnir” (trompet             
din turn al oraşului), deci muzicant al oraşului.  Samuel Abraham a însoţit procesul de constituire al                150

Capelei Oraşului în sens muzical şi a purtat în cele din urmă, începând cu 1 martie 1820, oficial, titlul de                    

capelei, următoarele nume: „M. Müller, Chr. Sellner, And. Teutsch, Fr. Lampe, Aug. Schilling, Leop. Reindl, Fr. Prohaska, Ant.                  
Prosaurek, Leop. Koller, Jos. Laschek, Wenzel Stehlik, Jakob Treletz, Fr. Weigel.” 
146 În 1880 numărul lor a a�ns as�el 24 de membri, vezi  Agenda adreselor Braşov 1880 . Şi în 1889 sunt consemnaţi 24 de                       
membri, vezi  Das Sanitätswesen in Kronstadt im Jahre 1889. Sechster Jahresbericht . Kronstadt 1890 (Sistemul sanitar din Braşov                 
în anul 1889. Al şaselea raport anual, Braşov 1890), citat în con�nuare  Raport sanitar, al şaselea raport (1890) etc., pag. 66-67.                    
Acolo se relatează despre înfiinţarea unei case de boală a muzicienilor în 1872 şi se face un bilanţ intermediar pozi�v.  
147 În documentele magistraturii legate de o dispută asupra plăţii la fes�vităţi, sunt menţionaţi în 1825, în mod explicit diletanţi şi                     
adjuvanţi ca muzicieni ajutători ai  Capelei Oraşului , vezi SAK: AMB nr. 94 (1825), pag. 1v. 
148 Vezi  SAK: AMB  nr. 620 (1810), pag. 4-5. Dintr-o menţiune de la pagina 5v rezultă că până în anul 1810, cel mai vârstnic suflător                         
din turn avea o poziţie de răspundere. 
149 Vezi  SAK: AMB  nr. 4413 (1814), pag. 1v. 
150 Vezi  Matricolele de botez ale Bisericii Negre , vol. 3, pag. 50 (20.04.1774). Drept alţi copii ai suflătorului din turn  Johann                     
Abraham sunt menţionaţi acolo:  Christianus (24.03.1771), vezi pag.14 şi  Sara (07.10.1772), vezi pag. 3. Dacă şi  Carl Franz                  
Abraham (botezat pe 18.04.1795, vezi pag. 316) este un copil al aceluiaşi  Johann Abraham  pare incert. Conform Matricolei                  
deceselor, pe 11.01.1784 moare un  Johann Abraham (vezi  Matricola deceselor , vol. 1a, pag.226) iar pe 14.06.1825 un  Johann                  
Georg Abraham (vezi ibid. vol. 1b, pag. 309). La ambii nu este indicată nici o menţiune despre profesie, as�el încât la ambii este                       
posibilă iden�tatea tatălui lui  Samuel .  



Director des städtischen Instrumental Chors (Director al corului instrumental). În această calitate a             151

condus instituţia muzicală a oraşului până în 5 februarie 1823. 
Al doilea responsabil al anului 1814,  Michael Caspar , a preluat funcţia de  Capelmaistru al oraşului pe 19                  

februarie 1823.  Caspar venea din orăşelul Rupea situat la peste şaizeci de kilometri spre Nord-vest de                152

Braşov. Date biografice nu se găsesc. Funcţia de capelmaistru al oraşului şi-a exercitat-o probabil până               153

în anul 1826. 
Şi mai scurtă a fost perioada de serviciu a succesorului său  Friedrich Roseri , care a ocupat postul de                   

Capelmaistru al oraşului din 26 decembrie 1826 până la finele anului 1827.  Franz Weywar (sau şi                 154

Waiwar ) a ocupat această funcţie în cele din urmă din 1823 până pe 31 martie 1844. După părăsirea                  
serviciului a mai purtat titlul de  Director muzical . Din registrele matricole bisericeşti reiese că a decedat                155

pe 21 octombrie 1873 la vârsta de 71 de ani la Braşov. 
I-a urmat pe 1 aprilie 1844 pe acest post primul venit din Boemia,  Johann Misliwecsek . Acesta provenea                  

din Praga, pare posibilă o înrudire cu cunoscutul compozitor praghez  Josef Myslive ⧫ ek  (sau Mysliweczek)               
care a trăit între 1737 şi 1781 şi care se numără printre cei mai importanţi compozitori ai secolului 18 din                    
Boemia. Dovada unei legături de familie nu a putut fi făcută până azi.  Johann Misliwecsek a părăsit                 
serviciul muzical din Braşov pe 30 septembrie. Lucrări care să-i aparţină nu se găsesc la Braşov. A decedat                  
curând după pensionare, pe 13 ianuarie 1870 la vârsta de 55 de ani după cum confirmă documente                 
oficiale.  156

Probabil că la recomandarea influentului secretar al Camerei de Comerţ Braşov,  Carl Maager , pe 1                
octombrie 1868 a fost numit din nou un transilvănean în funcţia de  Capelmaistru al oraşului: Michael                
Zimmermann . El venea din mica localitate Idiciu de lângă Sighişoara şi a devenit unul din cei mai                 157

importanţi capelmaiştri militari cezaro-crăieşti ai secolului 19. Cu puţin înainte de preluarea funcţiei în              
Braşov, la marele  Concurs al fanfarelor militare europene din 21 iulie 1867 de la Paris, obţinuse primul loc                  
cu corpul său muzical. Dincolo de funcţia din oraş, el s-a angajat pentru revigorarea vieţii muzicale                
braşovene: în martie 1869 a înfiinţat asociaţia “Prietenii braşoveni ai muzicii”, care urma să cultive din nou,                 
pentru prima dată de la dispariţia  Collegium musicum , muzică simfonică cu pretenţii. Nu în cele din urmă                 
datorită acestui angajament, oraşul a promis amenajarea unei şcoli de muzică, al cărei conducător ar fi                
trebuit să devină Zimmermann. Când însă aceste planuri au eşuat datorită intrigilor, capelmaistrul a              
renunţat la post pe 31 august 1869. El şi-a mutat activitatea muzicală la Viena, unde era promovat pentru                  
sfârşitul anului 1869 ca prim conducător al unei pentru proaspăt înfiinţate şcoli austriece pentru  Muzică               
Militară . Asemănător planurilor pedagogice braşovene însă, şi această strădanie a eşuat – şi asta în ciuda                
sprijinului financiar şi ideatic al unor cercuri vieneze destul de influente. Zimmermann a rămas însă ca                158

muzician în serviciul militar şi a decedat în 1907.  
Imediat după retragerea lui Zimmermann, unul din elevii săi şi pentru a doua oară unul venit din Boemia,                   

a preluat postul de  Capelmaistru al oraşului: Anton Brandner . Acesta s-a născut pe 29 noiembrie 1840                
într-un sat de limbă germană de lângă Karlovy Vary, a urmat pregătirea muzicală la Viena unde a devenit                  159

muzicant militar şi l-a putut avea pe  Zimmermann ca dascăl. Împreună cu acesta a venit în 1868 la Braşov,                   
unde a lucrat începând din 1869 pe postul de capelmaistru al oraşului. Stagiul său este de departe cel mai                   
lung din istoria instituţiei. Până la moartea sa în 1900, deci timp de peste treizeci de ani,  Brandner a condus                    
destinele orchestrei. Pe lângă aceasta, s-a numărat în aceşti ani printre cele mai multilaterale personalităţi               

151 Vezi  SAK: AMB nr. 1442 (1821), pag. 2. Data este documentată prin registrul de cheltuieli al Braşovului,  vezi Surse despre                     
istoria oraşului Brasso (Braşov), vol. VII, broşura anexă I: Funcţionarii oraşului Brasso (Braşov) de la începutul administraţiei                 
oraşului până în prezent, Brasso  (Braşov) 1916, citat în con�nuare ca  Surse VII, broşura anexă I , pag. 1. În această listare,  Samuel                      
Abraham  este denumit „Capelmaistru al oraşului” decedat pe 23.09.1849. 
152 Vezi  Surse VII, broşura anexă I , pag. 20. 
153 Registrele bisericeş� braşovene menţionează botezul fiului său  Albert pe 12.08.1814, vezi  Matricola de botezuri a Bisericii                 
Negre , vol. 4-5, pag.42. Ca mamă este menţionată „Elisabetha”, profesia lui  Michael  este „musicus”. 
154 Vezi  Surse VII, broşura anexă I , pag. 118. 
155 As�el este el numit de exemplu în Agenda adreselor Braşov a anului 1859, vezi  Agenda adreselor Braşov 1858 , pag. 30. Pentru                      
perioada de serviciu vezi,  Surse VII, Broşura anexă I , pag. 157. 
156 Vezi  Surse VII, broşura anexă I , pag. 96. 
157 Pentru următoarele expuneri vezi Rameis:  Muzica militară , pag. 48 şi 179., datele din  Surse VII, broşura anexă I , pag. 163-164                     
şi: Hummel.  Trompeţi, capelmaiştri şi magistraţi . 
158 Planul a fost sprijinit de experţi ai Ministerului Imperial de Război şi de experţi civili, cum ar fi capelmaistrul Operei Curţii de la                        
Viena şi compozitorul  Johann  Herbeck , de care va mai fi vorba de mai multe ori în capitolul 3.1, vezi redarea lui Rameis: Muzica                       
militară, pag. 50-51. 
159 Vezi pentru biografie Raportul anual al Societăţii Filarmonice Braşovene pentru anul 1900-1901, Braşov 1901, pag. 148. În                  
măsura în care nu sunt alte menţiuni, următoarele date biografice provin din această sursă. 



muzicale ale Braşovului. Călcând pe urmele organizatorice ale lui  Zimmermann ,  Brandner a dat viaţă în               
1873  Societăţii Braşovene a Diletanţilor . Ca personal, aceasta exista deja independent de  Capela oraşului              
şi existau frecvent repetiţii şi manifestări comune. În general, orchestra diletanţilor este considerată drept              160

premergătoare a probabil celei mai importante instituţii braşovene pentru cultivarea muzicii simfonice,            
Societatea Filarmonică, despre a cărei înfiinţare în 1878 şi activitate urmează detalieri. Aceasta şi-a găsit               161

continuarea după cel de al Doilea Război Mondial în actuala  Filarmonică de Stat Braşov . Dincolo de                
acestea,  Brandner s-a angajat în domeniul muzicii vocale: din 1885 şi până în 1889 a activat ca dirijor şi                   
Prim maestru de cor pentru  Corul de Bărbaţi Braşovean . Alături de capacităţile organizatorice, muzicianul              162

din Boemia şi-a desfăşurat şi abilităţile sale creatoare. El a lăsat 83 de lucrări catalogate, dintre care, ca                  
lucrări de amploare mai mare, numai trei uverturi şi o piesă teatrală muzicală. În rest este vorba de piese                   
mai scurte cum ar fi valsuri, marşuri, dansuri şi altele asemănătoare. Acestea din urmă erau concepute                
probabil pentru uzul practic al  Capelei oraşului . În mod semnificativ, în Corul de Bărbaţi şi în  Societatea                 
Filarmonică au ajuns să fie reprezentate doar trei din lucrările sale, anume o baladă pentru solo-bariton cu                 
acompaniament la pian precum şi două piese orchestrale:  Marea poloneză şi  Uvertura Festivă „Slavă ţie,               163

o Patrie ”. În afara talentului său muzical,  Brandner a dovedit şi angajament social: anterior menţionatul               164

Fond de Asistenţă în caz de boală din 1872 se numără printre iniţiativele sale.  Brandner însuşi pare să fi                   
fost un om destul de modest pentru că nu există petiţii sau plângeri legate de salariul său care la sfârşitul                    
perioadei de serviciu era de numai 600 de guldeni plus 200 de guldeni pentru chirie. Modestia acestui venit                  
reiese dacă ne gândim că imediat după moartea lui  Brandner , pe 15 octombrie 1900, venitul de bază                 
pentru nou angajatul capelmaistru a fost stabilit de administraţia oraşului la 1200 de guldeni, deci exact                
dublu.   165

 Cu toate acestea, avea să mai dureze aproape un an, până când a putut fi stabilit un succesor pentru                    
postul de  Capelmaistru al oraşului pe 12. Septembrie 1901 în persoana lui  Max Krause , primul german din                 
Germania Imperială. 

 Krause s-a născut pe 3 decembrie la Leipzig unde şi-a efectuat pregătirea muzicală: după absolvirea                
Seminarului Ziller a urmat renumitul  Conservator Regal al oraşului său natal de pe Pleiße. La acest                
recunoscut aşezământ muzical care avea o mare însemnătate şi pentru Transilvania – după cum se va                
arăta – el şi-a luat în 1880 examenul, pentru ca doi ani mai târziu, pe 12 septembrie 1882 să găsească                    166

un angajament la Braşov.  
Absolventul de conservator a ocupat mai întâi postul de  Maestru de concert în  Capela oraşului , al doilea                  

post ca importanţă muzicală după funcţia lui  Anton Brandner în această orchestră.  Max Krause era               167

perfect familiarizat deci cu  Capela oraşului şi contribuise masiv timp de mulţi ani decizii, atunci şi-a început                 
serviciul de capelmaistru la începutul secolului 20. Cu atât mai surprinzător este că numirea sa oficială a                 
avut loc numai la unsprezece luni de la decesul lui  Anton Brandner .  Krause a murit în timpul Primului                  
Război Mondial în 1917.  
   Cu  Paul Richter , a venit din nou un braşovean, pe 16 octombrie 1918, la conducerea Capelei oraşului.  168

160 As�el de exemplu într-un anunţ public pentru o seară de repe�ţie a orchestrei diletanţilor,  Capela oraşului este menţionată                   
separat, vezi.  Kronstädter Zeitung , anul 46, nr. 42 din 15.03.1882, pag. 3. 
161 Vezi capitolul 3.5.2. 
162 Vezi Revista  Festivă a Corului de Bărbaţi Braşovean 1859-1909: Activitatea de 50 de ani a Corului de Bărbaţi Braşovean                    
1859-1909,  Braşov (1909), citat în con�nuare ca  KMGV, Revista festivă 1909 , pag. 96. Istoria şi importanţa acestei asociaţii sunt                   
descrise detaliat în cele ce urmează. 
163 Vezi  KMGV, Revista festivă 1909 , pag. 64, lucrarea poartă �tlul  Ballade vom Mischmasch şi a fost compusă pentru solo-bariton                    
cu acompaniament de pian. Din păcate – la fel ca întreaga moştenire lăsată de Brandner – este pierdută.  
164 Vezi revista fes�vă  Unsere Philharmonische Gesellschaft in den Jahren 1878 bis 1903. Ein Rückblick auf die 25-jährige Tätigkeit                   
der Philharmonischen Gesellschaft in Kronstadt. Vom Vereinsvorstande Dr. Friedrich Jekel.  Kronstadt 1903, (Societatea noastră              
Filarmonică în anii 1878 până în 1903. O retrospec�vă asupra a 25 de ani de ac�vitate a Societăţii Filarmonice Braşov. De                     
Preşedintele Asociaţiei, dr. Friedrich Jekel, Braşov 1903) citată în con�nuare  KPhG, Festschrift 1903 . Revista fes�vă s-a păstrat în                  
mai multe exemplare printre care în  SAG, fond Ne/24, O II Acc 95/43487 . La pagina 24 ca an al interpretării polonezei este indicat                       
1880 iar al uverturii 1882 şi 1884. 
165 Această decizie a administrației oraşului a fost luată încă din 13.12.1900, vezi  Das Gesundheitswesen in Kronstadt in den                   
Jahren 1899 und 1900, Dreizehnter Bericht. Von Dr. Eduard Gusbeth,  Kronstadt 1901 (Sistemul de sănătate în Braşov în anii 1899                    
şi 1900, al treisprezecelea raport. De dr. Eduard Gusbeth, Braşov 1901) citat în con�nuare ca  Sistemul de sănătate, 13-lea raport                    
(1899-1900)  etc. pag. 45-46. 
166 Pentru conservator, vezi excursul din capitolul 3.1. 
167 Vezi  Surse VII, broşura anexă I , pag. 85. 
168 Despre acest ul�m capelmaistru al oraşului vezi mai ales biografia menţionată: Türk:  Richter.  Asupra importanţei lui Paul                  
Richter  şi a celorlalţi capelmaiştri pentru viaţa muzicală a Braşovului   se va reveni mai amănunţit în următorul capitol 3.1.  



Acest ultim capelmaistru a fost probabil de departe cel mai bine pregătit muzician care a ocupat această                 
funcţie. În acelaşi timp, Richter trebuie considerat şi drept unul dintre cei mai notabili compozitori               
transilvăneni. Aceste atribute se pare însă că nu i-au fost neapărat prielnice în funcţia de capelmaistru al                 
oraşului, pentru că pretenţiile artistice ale dirijorului s-au aflat deseori în contradicţie cu sarcinile şi putinţa                
Capelei oraşului, iar pe lângă aceasta, nu neapărat în armonie cu dorinţele publicului de promenadă, care                
dorea să se dedice mai degrabă muzei uşoare. 

Sfârşitul  Capelei oraşului nu se numără tocmai printre capitolele de glorie ale istoriei muzicale a                
Braşovului. Dacă la începutul înfiinţării acestei orchestre, partea financiară a jucat un rol deosebit, nefastul               
a vegheat în aceeaşi măsură la mormântul acestei instituţii: probabil că nu în cele din urmă, şi din cauza                   
crizei economice generale, mai marii oraşului s-au văzut nevoiţi să aplice reduceri drastice, care au               
însemnat în 1934, sfârşitul  Capelei oraşului , după peste 10 ani de existenţă.  
 
 
   2.2 Muzica în bisericile şi şcolile din Braşov 
 

Cercetarea muzicii urbane a arătat deja că între lumea muzicală sacrală şi cea profană nu este foarte                  
simplu de tras o linie clară. Introducerea în funcţie a unui nou preot sas nu constituia numai o acţiune                   
intra-etnică sau intra-sacrală ci se număra şi printre evenimentele sociale care preocupau la modul general               
opinia publică braşoveană. 

Deja în cetatea Evului Mediu târziu şi ante-reformator  Corona autoritatea sacrală săsească şi conducerea               
oraşului erau strâns întreţesute între ele. Astfel activitatea organistului din Biserica Sfintei Marii era              
retribuită bineînţeles din visteria oraşului, după cum urmează a se arăta.  

Până în secolul al 19-lea, la Braşov, saşii au constituit pătura de populaţie dominantă iar până atunci au                   
constituit probabil şi cel mai numeros grup etnic. Nu este deci de mirare că în cronici şi jurnale domină                   
respectivele lor confesiuni, atunci când este vorba de muzica liturgica. Aceste scrieri – alături de cărţile cu                 
cântece bisericeşti şi lucrările liturgice – ne oferă indicii mai mult sau mai puţin directe asupra tradiţiilor                 
muzicii sacrale. Liturghia celorlalte etnii de abia dacă este pomenită.  

Pentru populaţia săsească a Braşovului, evenimentul cel mai important este constituit de introducerea              
Reformei, legată de avansarea unui ideal de cultură umanist. 

Dacă se doreşte schiţarea semnificaţiei remodelării confesionale din secolul al 16-lea asupra vieţii              
muzicale, atunci alături de cântul bisericesc şi la orgă, trebuie luată în consideraţie şi muzica evanghelică                
din şcoli. Îndeosebi gimnaziul a avansat peste secole, drept motor al dezvoltării muzicale – nu doar pentru                 
Biserica Evanghelică, ci pentru oraş la modul general. O împletire strânsă între biserică şi şcoală se poate                 
constata în mod asemănător şi la alte confesiuni ale Braşovului, după cum se poate demonstra mai ales                 
prin exemplul ortodoxiei. 
 
 
   2.2.1 Liturghia medievală şi treptata ei destrămare  
  

Odată cu imigrarea lor, coloniştii din regiunea Mosel-Franconia nu au adus cu ei numai cântecele lor                 
populare ci şi tradiţia lor liturgica. Printre puţinele mărturii scrise despre muzica sacrală medievală a saşilor                
transilvăneni se numără câteva cărţi liturgice, păstrate mai ales la Sibiu şi Braşov. 

Astfel, în Arhiva Bisericii Negre, pe lângă o missală tipărită a secolului 15 se mai găsesc mai multe                   169

manuscrise, probabil mai vechi, dintre care două provin probabil din secolul 13: un breviar cu 668 pagini şi                  
o psaltire de 198 de pagini.  170

169 Missala se află în  ASK, Fond I F 68 . Ea este înregistrată sub numele de Missale Strigonese/Graner Messbuch/Wiegendruck ex                    
1480-1490. Dimensiunile sunt 21,5 x 31,5 cm şi este legată în piele. Iniţialele sunt realizate ar�s�c, frecvent cu elemente muzicale                    
cum ar fi de ex.  Regele David cântând la harfă (pag. 38, pag. 136 etc.) sau tânăr cu un instrument cu arcuş (pag. 127v). Pentru                         
missala din Gran (Strigoniu/Esztergom Ungaria) în general, vezi Janka Szendrei şi Richard  RybariXXX (coord.):  Missale notatum                
Strigoniense ante 1341 in Posonio (= Musicalia Danubiana 1), Zenetudományi Intézet [Ins�tutul de Muzicologie] MTA, Budapest                
1982.  
170 În  ASK  Breviarium se află la  Fondul I F 69,  colecţia de psalmi la Fondul I F 70.  Ambele opere sunt scrise pe pergament şi legate                           
în piele. Conform menţiunilor neverificabile din catalogul arhivei ele provin din secolul 14. O analiză cuprinzătoare a celor două                   
manuscrise nu a fost efectuată până acum. Alte  psaltiri incomplete sau deteriorare la  Fondurile I F 82 (386 de pagini, format 44,2                      
x 29 cm),  IF 84  (50 de pagini, format 32,5 x 21 cm). Conform catalogului ele au fost scrise în secolul 15.  



Din păcate nu sunt indicate pentru nici una dintre cărţi locul, anul sau numele scriitorului. Ambele                 
manuscrise se remarcă prin scrierea bicoloră, unele din iniţiale – mai ales cele din  breviar – cu decoraţiuni                  
artistice cu motive florale, chipuri sau ornamente geometrice. 
  

 
  
 
Planşa 3 Breviarul din Braşov, conform catalogului din secolul al 14-lea (?) cu notaţie corală în patru linii şi                   
ornamentaţie a iniţialelor, decupaj cu cântări pascale 
(Sursa: ASK, Fond I F 69, decupaj al paginii 21, stânga sus, micşorare la 85% din mărimea iniţială) 
 
Decoraţiunile atestă valoarea acordată la Braşov necesităţilor liturgice. Pasajele muzicale folosesc notaţia            
corală obişnuită într-un sistem de patru linii de note, aşa cum puteau fi întâlnite la vremea aceea în general                   
în cercul cultural al bisericii apusene.  



Ceva mai cuprinzătoare sunt datele despre două gradualii aflate la Braşov şi care între timp au făcut                  
obiectul unor studii de istorie a Reformei. Studii comparative a prezentat mai ales teologul şi istoricul                
transilvănean  Karl Reinerth .   171

Este vorba despre câte un manuscris din secolele 14 şi 15. În esenţă, ele corespund culegerilor de mise                   
central-europene dar în special celor francone. Nu se pot constata particularităţi braşovene, în schimb              
există câteva puţine regionale: de cântările intermediare ale hramurilor sfinţilor aparţin versuri şi secvenţe              
aleluia care trebuie considerate drept fond maghiar sau chiar transilvănean special pentru că în codicele               
central-europene comparabile, ele lipsesc.  
Unele particularităţi pot fi înţelese prin perspectiva vremurilor, între formulările misei votive se află de               
exemplu o secvenţă în care ruga este „a turcorum rabie”, deci pentru izbăvirea de „furia turcilor”. Referiri                 
asemănătoare se cunosc şi în arta Bisericii Ortodoxe, dacă ne gândim numai la frescele exterioare ale                
mânăstirilor din Moldova cu reprezentărilor lor ale Judecăţii de Apoi în care de regulă stăpânitori otomani                
sunt înghiţiţi de gura iadului.   172

Cea mai veche dintre cele două colecţii, denumită de  Reinerth  Graduale Cor. 1 , ar putea fi dinainte de                   
1389. Datarea rezultă din faptul că în acel an sărbătoarea  Visitatio Mariae  a fost introdusă pe data de 2 iulie                    
în liturghia întregii Biserici Apusene. Formularea respectivă lipseşte însă în manuscrisul de la Braşov.  

Forma muzicală şi artistică aminteşte de psaltirile menţionate şi de breviarium: melodiile gregoriene sunt               
reprezentate în notaţie corală pe un sistem cu patru linii, pe lângă C-ul dominant apărând din când în când                   
şi cheia F. Textul este scris în uzualele minuscule gotice, iniţialele sunt realizate cu o scriere artistică în                  
negru şi roşu, diverse litere prezentând decoraţiuni bogate cu aceleaşi motive. Documentul se află şi azi în                 
Arhiva  Bisericii Negre .   173

 

171 El s-a ocupat destul de intens cu studierea mai multor cărţi de liturghie, mai ales din Sibiu şi Braşov. În acest context, sunt                        
importante două publicări: 1. Karl Reinerth:  Gradualul din Braşov , în: Franklin Clark Fry (coord.):  Realitate istorică şi confirmarea                  
credinţei. Text festiv pentru Episcopul d, h.c. Friedrich Müller , Stu�gart 1967, pag. 130-160. Este vorba aici de cea mai nouă dintre                     
cele două cărţi de la Braşov şi care a fost menţionată ulterior de Reinerth drept  Graduale Cor. 2 . 2. Karl Reinerth:  Missale                      
Cibiniense. Formă, origine şi dezvoltare a ritului misei în biserica transilvănean-săsească în Evul Mediu, Köln şi Viena 1972 (=                   
Arhiva Transilvaniei, seria 3, vol. 9). La modul ceva mai general, cu evoluţia liturgică a saşilor s-a ocupat câţiva ani mai devreme,                      
cercetătorul  Erich Roth din Gö�ngen, vezi Erich Roth:  Istoria serviciului divin al saşilor transilvăneni , Gö�ngen 1954. În măsura în                   
care nu există altă menţiune, următoarea sinteză a cărţilor liturgice braşovene braşovene se bazează pe aceste trei scrieri.  
172 Secvenţa pentru izbăvirea de „furia turcilor” se regăseşte şi în misa  Cavalerilor Teutoni din acea perioadă. Fresce exterioare ce                    
reprezintă Judecata de Apoi se găsesc la mânăs�rile Voroneţ, Umor, Moldoviţa şi Suceviţa.  
173 În  ASK se găseşte la Fondul I F 67 sub numele  Antiphonarium . Manuscrisul este legat în pergament şi dimensiunile sunt 24 x 34                        
cm. Pentru sărbătoarea  Visitatio Mariae  vezi de exemplu Hans-Joachim Schulz:  Sărbătorile Mariei , în:  Lexiconul pentru Teologie şi                 
Biserică, editat de Josef Höfer/Karl Rahner: vol. 7, Freiburg 1962, citat în con�nuare LThK, vol. 7 (1962) etc. pag. 65-69, pentru                     
introducerea sărbătorii vezi pag. 68.  



 
 

 
Planşa 4 - Detaliu din „Graduale Cor. 1” braşovean (înainte de 1389) cu notaţie cu patru linii şi exemple                    

de ornamentare a iniţialelor 
(Sursa: ASK, Fond IF 67, micşorare la 50% a mărimii originale, originalul color în roşu şi negru) 
 
 

Mai recentul  Graduale Cor. 2  foloseşte în schimb un sistem de notare cu cinci linii şi face treceri între                    
cheile C-, F- şi izolat şi G. El este considerat drept „codex de lux”, care „dintre toate manuscrisele liturgice                   
din Transilvania, ocupă primul loc, atât ca mărime cât şi ca bogăţie şi grijă a execuţiei”. Graduala a doua,                   174

care provine probabil numai din secolul 16, ajuns printr-o donaţie din 1782 la Sibiu, la guvernatorul  Samuel                 
von Brukenthal din partea Bibliotecii Gimnaziale Braşov. Azi se află la  Muzeul Brukenthal , un loc demn de                 
păstrare.   175

Deja  Reinerth a atras în acest context atenţia asupra unui detaliu exterior, căruia la început nu i s-a dat                    
mare importanţă: pe graduale se află mai multe menţiuni care – în parte – au fost aplicate după mijlocul                   
secolului 16. Acestea indică folosinţa lor în continuare, chiar şi după Reformă. Acest lucru ridică întrebarea                
ce efect concret au avut evenimentele reformatoare asupra muzicii bisericeşti.  

Dacă se recurge la relatările retrospective, cum ar fi  Diarium al lui  Paulus Bencker cel Bătrân , atunci                  
răspunsurile sunt de cele mai multe ori lapidare: 
„În 1542 la Braşov a fost desfiinţată misa papistaşă prin Johann Honterus cu ajutorul lui Johannis Fuchs pe                  
3 octombrie.”  176

 Bencker nu menţionează ce schimbări muzicale anume au însoţit desfiinţarea misei papale. Muzicianul              
bisericesc braşovean  Hieronymus Ostermayer ne-a lăsat o cronică voluminoasă în care ar fi fost de               
aşteptat şi indicii muzicale. Din anul 1542, ca martor al Reformei el relatează însă foarte pe scurt:  

174 Reinert:  Missale Cibiense , pag. 13 
175 Înmânarea efectuată de rectorul braşovean Johannes Roth în numele Bibliotecii Gimnaziale, este documentată printr-o               
dedicaţie pe coperta volumului: „Excellen�ssimo D-no Gubernatori de Brukenthal offert nomine Bibliothecae Coronensis             
Johannes Roth Gymnasii Rector MDCCLXXXII.“, publicat la Reinerth:  Graduale braşovene , pag. 133.  
176 „1542 wurde zu Kronstadt die päbs�sche Messe abgescha� durch Johannem Honterum mit Hülf von Johannis Fuchsens den                  
3. Octobris.“ Vezi Surse IV, pag. 181. Paulis Bencker a trăit între 1653 şi 1719 însă în Diariul său el face o retrospec�vă a trecutului                         
braşovean. Pentru biografia sa, vezi Friedrich Wilhelm Seraphin: Paulus Bencker cel Bătrân, în Surse IV, pag. LXVI-LXX. 



„În acelaşi an s-a început în luna octombrie a se ţine slujba evanghelică în biserica din Braşov, iar cea                   
papistaşă a fost dată la o parte, în slavă Domnului şi a numelui Său sfânt. Amin.”   177

Este de remarcat că în cele ce urmează, cantorul şi organistul  Ostermayer nu revine cu nimic asupra                  
consecinţelor muzicale ale Reformei. Noţiunea de „misă” se pare că este menţinută mai departe iar despre                
schimbări la forma exterioară a slujbei divine, martorul contemporan tace în cronica sa. 

Se pleacă de obicei de la ideea că introducerea Reformei a adus cu sine înainte de toate o schimbare a                     
liturghiei. Tradiţionala „misă papală” a fost înlocuită de o slujbă definită prin folosirea cuvintelor germane,               
caracterizată prin substituirea cântărilor în limba latină cu cântări în limba maternă. Cu imaginea lui  Luther                
în faţă, care se apleacă asupra compunerii de corale şi scoate ca din retortă, împreună cu alţi creatori                  
entuziaşti de sunete, muzică sacrală. Constatările cercetătorului muzicii bisericeşti  Friedrich Blume au            
spulberat însă de acum peste şapte decenii aceste clişee. Cercetătorul a relativizat pentru spaţiul cultural               
central-european, imaginea tradiţională despre amploarea şi tempo-ul schimbărilor petrecute în liturghia           
practică:  

„Întrucât Luther a menţinut elementele esenţiale ale slujbei latine, cântările liturgice latineşti au rămas               
neschimbate ca trunchi de bază şi pentru serviciul divin evanghelic. Misa fusese şi a rămas piesa                
principală. (…) Luându-i acesteia rangul de ritual sacrosanct şi făcând astfel din ea o sărbătoare la care                 
urma să conteze mai puţin forma cât mai mult spiritul, pentru el a rezultat o schimbare minoră a formei                   
exterioare a misei, raportat la transformarea fundamentală din conţinut, care însă a deschis calea către               
libertate în toate ceremoniile, iar prin aceasta către o dezvoltare ce avea să ducă de aici, către o diminuare                   
continuă şi în cele din urmă la pierderea completă a tuturor formelor liturgice.”   178

 
Prin introducerea Reformei, portalul spre libertatea tuturor ceremoniilor a fost deschis şi în Transilvania în                

acelaşi mod. Este adevărat, braşovenii au trecut prin ea câteva decenii mai târziu. Personal,  Hieronymus               
Ostermayer nu a vrut sau nu a putut să întreprindă se pare nimic. O deosebire între muzicianul bisericesc                  
încă romano-catolic şi cel deja evanghelic  Ostermayer nu se observă, chiar dacă în studiile transilvănene               
este denumit uneori puţin euforic „primul organist evanghelic” sau în mod asemănător. În ce priveşte               179

muzica lor sacrală, saşii braşoveni s-au dovedit a fi o comunitate consecventă, care nu a vrut să se                  
despartă repede de formele ce-i erau familiare. Cu toate că ieşiseră deja de sub tipar cărţi de rugăciune în                   
limba germană, avea să mai dureze încă o jumătate de secol până când în capitala Ţării Bârsei avea să se                    
realizeze adevărata transformare muzicală. Aceasta este documentată într-o relatare pe care ne-a lăsat-o             
măcelarul şi mai târziu membru al Sfatului Oraşului Braşov,  Michael   Forgatsch  în notele sale calendaristice:  

„În 1592 de Paști de către domnul Simon Massa, paroh al acestei biserici din Braşov, împotriva multor                  
domni de vază, frumoasele cântări vechi cum sunt psalmii, intro, imnuri, responsoria, magnificat, kyria et in                
terra pax, sanctus şi alte frumoase oraţiuni şi antiphonas latineşti au fost lăsate şi dispus în germană să fie                   
cântate, ce pentru tineri a fost o frumoasă învăţătură. Într-u Domnul să fie dat!”   180

  
În mod surprinzător, această menţiune a fost puţin remarcată până acum în literatura despre Reforma din                
Transilvania. Ea conţine însă două informaţii importante despre istoria religioasă şi muzicală a Braşovului:              
pe de o parte, este dovada că la cincizeci de ani de la Reforma efectivă, ordinarium şi proprium se cântau                    
în continuare conform canonului roman în latină – kyria bineînţeles în greacă. Ampla înnoire a muzicii                
liturgice nu avusese loc, după cum s-a anticipat deja. Pe de altă parte, menţiunea arată că schimbarea în                  
muzica sacrală nu a fost un lucru efectuat sau aşteptat de credincioşi, ci mai degrabă dorinţa unei singure                  
personalităţi, anume preotul  Simon Massa . Acesta preluase serviciul de abia la sfârşitul lui noiembrie 1591               

177 „Eodem anno. Hat man im Monat Octobris angefangen evangelische Mess zu halten in Croner Kirch und die papis�sche                   
weggescha�, Go� und seinem heiligen Namen zu Ehren. Amen.“  Surse  IV , pag. 504. Asupra originii şi vieţii lui  Ostermayer se va                     
reveni separat, vezi capitolul 2.4.2. 
178 Friedrich Blume:  Muzica sacrală evanghelică , Potsdam 1931, pag. 27. 
179 De exemplu deja din �tlul unui ar�col de Oskar Wi�stock despre  Hieronymus Ostermayer :  Primul organist evanghelic al                  
Transilvaniei , în muzică şi biserică, anul 40, nr. 3 (1970), pag. 195-199. În mod corect, cronicari mai �mpurii nu menţionează nici                     
un fel de efecte ale Reformei asupra vieţii muzicale, vezi de exemplu  Surse IV , pag, 100 ( Istorie pe ani Teutsch , începutul secolului                      
18) sau 181 ( Diarium Bencker , secolul 17).  
180 „1592 zu Osteren sind vom Herrn Simoni Massa, Pfarrherren dieser Croner Kirchen, wider vieler guter Herren Willen die                   
schöne alte Gesenger als Psalmen, Introitus, Himnos, Responsoria, Magnificat, Kyrie, Et in terra pax, Sanctus, und andere schöne                  
lateinische Ora�ones und An�phonas abgeleget worden und teutsch geordnet zu singen; war der Jugend ein schöne Übung. Go�                  
gebe es nur zu gut!“  Surse IV, pag. 43.  Michael Forgatsch a trăit între 1563 şi 1633, vezi ibid. pag. XXVI şi XXVII, ceea ce face din                           
consemnările sale pentru 1592 mărturia unui contemporan. Nu există mo�ve de a pune la îndoială credibilitatea acestor                 
observaţii.  



venind din învecinatul Râşnov şi a pus deci chiar de la începutul stagiului său un accent decisiv – se pare                    
împotriva unei opoziţii masive a comunităţii. Imaginea răspândită a unei populaţii săseşti ce dorea              
schimbările Reformei şi ideea că Reforma „s-a răspândit cântând” , trebuie deci puţin relativată.  181

Profunda reformă muzicală a fost deci o schimbare dispusă de sus şi nu neapărat una crescută                
„democratic”.  Agende braşovene atestă şi pentru secolele 17 şi 18, utilizarea limbii latine şi a melodiilor                
vechi în ceea ce a rămas ca denumire  Ordo missae .   182

 

 
 
Planşa 5 - Menţinerea în continuare a greco-latinului „Ordo missae” cu melodii bisericeşti vechi în liturghia                
braşoveană a secolului 17 
)Sursa: pag 14-15 din Agenda sacrală din Braşov” a anului 1692 cu începutul ordinariului duminical, în                
ASK, Fond IF 44, micşorare la 53% a dimensiunii originale de circa 100 x 155 mm per pagină)   
 
 
În ciuda menţinerii evident îndelungate a cântărilor greco-latine, găsim şi la Braşov mărturii timpurii ale               
strădaniilor reformatorilor, pentru introducerea limbii populare în muzica sacrală. Cele mai importante            
documente sunt primele volume cu coruri care au fost tipărite la Braşov. 
 

2.2.2    Cărţile de cântări braşovene  
Printre cele mai vechi reprezentante ale acestei categorii care s-au păstrat se numără un exemplar din                
1543 cu titlul:  
 
                      Geistliche Lieder durch H. Andream Moldner gemacht M.D.XLIII  183

 
Singurul exemplar cunoscut până acum se află în Arhiva  Bisericii Negre din Braşov. Apărută la un an de la                   
introducerea slujbei evanghelice la Braşov, totuşi cartea de cântece nu ia în considerare nici o cântare                
luterană. Ea conţine numai şase cântece ce pot fi atribuite mediului fraţilor boemieni după cum s-a                

181 As�el remarcat recent de Dietmar Plajer:  Despre istoria cărţii de cântece din Braşov , în Christoph Klein (coord.):  Conservare şi                    
înnoire. Publicaţie festivă pentru Episcopul D. Albert Klein (= Broşuri anexe ale „Foilor Bisericeşti” , nr 2 (1980), pag. 223-236, citat                    
de la pag 224.  
182 Vezi  Planşa 5 . În ASK s-au păstrat următoarele  Agende manuscrise:  Fond I F 44: Kirchen Agend in Cron Stadt  [...]  scribebat                      
M [arkus]  Fronius  (1692) (Agendă sacrală din Braşov de Markus Fronius 1692);  Fond I F 50: Agenda Ministrorum Ecclesiae                  
Coronensis 1695; Fond I F 51: Α Ω Kirchen-Agend in Cron Stadt Anno 1719 (Agendă sacrală din Braşov 1719) ;  Fond I F 52: Agenda                        
Ministrorum Ecclesiae Coronensis 1702 ;  Fond I F 58: Agenda oder öffentliche Ampts-Verrichtung derer Kirchen-Diener bey der                
grossen Pfarr-Kirchen in Cron-Stadt. Martini Schuleri Past. Neapolitari.  (Agenda sau împlinirea serviciului public al slujitorilor               
bisericeş� la marea Biserică Parohială din Braşov Mar�ni Schulleri Past. Neapolitari. 1741). 
183 Cântece religioase făcute de către H. Andream Moldner M.D.XLIII 



demonstrat anterior. Din păcate au fost tipărite numai textele, nu şi notele cântecelor, astfel nu se pot                 184

extrage informaţii despre răspândirea melodiilor corurilor. Pe lângă aceasta, cartea mai conţine două             
povestiri biblice din Evanghelii, formulate în versuri. În ce măsură tipăritura a şi fost folosită practic nu se                  
poate constata. Sunt mai ales două motive care pun sub semnul întrebării dacă culegerea cărţii a fost                 
făcută pentru liturghia cotidiană: pe de o parte, o colecţie de numai şase cântece nu poate constitui un fond                   
utilizabil duminică de duminică pentru întregul an bisericesc. Pe de altă parte, fundul muzical din Boemia nu                 
putea fi neapărat congruent cu ideile liturgice ale reformatorului  Honterus , orientat mai degrabă spre              
Wittenberg, asta cu toate că volumul a fost tipărit în tipografia sa. Cartea de cântece a lui  Moldner şi-a găsit                    
menirea mai degrabă în cucernica folosire casnică sau poate în lecţiile de muzică din şcoala umanistă. Nu                 
a fost probabil o tipăritură destinată slujbei religioase. O asemenea lucrare a apărut pentru prima dată                
doisprezece an mai târziu: în 1555, la şase ani deja de la moartea lui Honterus, la Braşov a fost publicată o                     
importantă carte de cântări, care acum se orienta după modelul german-luteran şi purta titlul programatic:  
 
Geistliche Lieder und Psalmen durch D. M. L.  [Dr. Martin Luther]  und andere gelehrte Leuth gemacht.  [...]                 
Gedruckt zu Kron in Sybembürgen bei M. [agister]  Valentin Wagner MDLV  185

 
Valentin Wagner a trăit din 1510 până în 1557 şi s-a numărat printre colaboratorii apropiaţi ai lui  Honterus .                  
În acelaşi timp îl lega o prietenie strânsă de reformatorul german  Philipp  Melanchton. Wagner  şi-a făcut                
studiile în Cracovia şi la Wittenberg, înainte de a activa la Braşov, temporar, ca rector al gimnaziului şi ca                   
preot paroh. Cartea de cântece din 1555 cuprindea deja 49 de coruri, dintre acestea 13 compuse de                 186

Martin Luther . Se pare că reformatorul muzical braşovean nu a fost pe deplin mulţumit de această                187

colecţie de cântece pentru că un an mai târziu a editat o culegere nouă şi cu mult mai amplă. Cartea de                     
cântece a lui Wagner din 1556, cuprindea deja 95 de cântece dintre care chiar 36 pot fi identificate drept                   
coruri ale lui Luther. Cartea este complet sub influenţa unei culegeri de cântece evanghelice, apărută cu                
unsprezece ani mai devreme la  Valentin Babs  la Leipzig. 

După treizeci de ani, la Braşov a fost nevoie de o carte nouă. În 1588, deci cu puţin timp înaintea                     
eliminării cântărilor latine, intră sub tipar  Cântecele bisericeşti şi psalmii făcute de dr. M. Luther şi alţi                 
oameni învăţaţi . Din păcate până acum nu s-a găsit nici un exemplar ale acestei cărţi de cântece, astfel                  188

încât despre conţinutul şi modelele concrete nu se poate spune nimic. Asemănarea titlului ei cu cel din                 
1555 indică însă o reeditare.  

Din următorul secol par a fi demne de menţionat mai ales ediţii mici, cu care se pare că urma să fie lărgit                       
repertoriul coral al braşovenilor. Astfel, în 1627 au apărut foi cu cântece cu titlul atractiv:  
 

184  Karl Reinerth  a întreprins cercetări ample şi pentru domeniul cărţilor braşovene de cântece, vezi. Karl Reinerth:  Das älteste                   
siebenbürgisch-deutsche evangelische Gesangbuch , (Cea mai veche carte de cântece transilvănean-germană evanghelică), în:            
Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, (Anuarul pentru liturgică şi imnologie)  vol. 17 (1972), pag. 221–235. Acelaşi autor:  H.                  
Andreas Moldner aus Kronstadt und sein Gesangbüchlein aus dem Jahr 1543 , (H. Andreas Moldner din Braşov şi căr�cica sa de                    
cântece din anul 1543) în:  Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde , (Foaia de corespondenţă a               
Grupului de lucru pentru istoria Transilvaniei) nr. 3 (1973), pag. 1–10. Acelaşi autor:  Die Gründung der evangelischen Kirche in                   
Siebenbürgen  (Înfiinţarea Bisericii Evanghelice în Transilvania), Köln, Viena 1979, pag. 157. Într-un ar�col ulterior cu �tlu                
asemănător ca în 1972,  Reinerth  rela�vizează constatările anterioare:  Cea mai veche carte de cântece transilvănean-germană , în:                
Anuarul pentru liturgică şi imnologie,  vol. 20 (1976), pag. 172–176. În măsura în care nu există alte menţiuni, următoarele                   
constatări se referă la aceste cercetări. 
185 Cântece bisericeş� şi psalmi făcute de dr. Mar�n Luther şi alţi oameni învăţaţi (…) �părită la Braşov în Transilvania la magistrul                      
Valen�n Wagner MDLV 
186 Vezi  Beiträge und Aktenstücke zur Reformations-Geschichte von Kronstadt – Festgabe für die in Kronstadt versammelten                
Mitglieder des ev. Hauptvereins der Gustav Adolf-Stiftung für Siebenbürgen  (Contribuţii şi documente despre istoria Reformei în                
Braşov – ediţie fes�vă pentru membrii Asociaţiei principale evanghelice a Fundaţiei Gustav Adolf pentru Transilvania). Braşov                
1865. pag. 8–9. La paginile 41–42 este documentat un schimb de scrisori între  Wagner  şi  Melanchthon , la paginile 65–66 �tlu şi                     
cuprinsul cărţii de cântece din 1555. În trimestrul iernii 1541/42 „Valen�nus Vagner Transilvan“ s-a înmatriculat la Wi�enberg,                 
vezi rezumatul la Karl Fabri�us:  Die siebenbürgischen Studierenden auf der Universität zu Wittenberg im Reformationszeitalter ,               
(Studenţi transilvăneni la Universitatea din Wi�enberg în perioada Reformei), în:  Arhiva Asociaţiei pentru Istoria Transilvaniei ,               
vol. 2, Braşov 1855, pag.. 134–141, despre  Wagner  la pag. 136. 
187 Un rezumat destul de cuprinzător despre acest subiect oferă Plajer: Carte de cântece, pag. 226-236. Autorul abordează cum au                    
luat naştere şi conţinutul cărţilor braşovene de cântece de la cele �părite de Wagner până la ediţiile din secolul 17. În cele ce                       
urmează, rezultatele lui Plajer sunt sinte�zate şi parţial completate. 
188 Vezi lista �păriturilor a lui Groß: Tipărituri, pag. 32 la nr. 194. Lista oferă o bună privire de ansamblu a cronologiei cărţilor cu                        
cântece bisericeş� braşovene. 



Vier schöne geistliche Lieder. Das erste: Wie schön leucht uns der Morgenstern etc. Das andere: Mein                
junges Leben hat ein End etc. Das dritte: Herzlich tut mich verlangen etc. Das vierte: Gott ist mein Heil,                   
mein Hilf und mein Trost etc. Gedruckt zu Kronstadt durch Martinum Wolffgangum. 1627.(  Patru frumoase               
cântece bisericeşti. Primul: Ce frumos ne luminează steaua dimineţii etc. Celălalt: Tânăra mea viaţă are un                
sfârşit etc. Al treilea: Din inimă chemare etc. Al patrulea: Domnul este izbăvirea, ajutorul şi consolarea mea                 
etc. Tipărit la Braşov de Martinum Wolffgangum. 1627)  189

 
Tiparul atestă răspândirea noului fond de cântece evanghelice în decurs de puţine decenii, din Germania                

până la Braşov: primul cântec, un coral bogat în imagini închinat lui Hristos de  Philipp Nicolai a luat naştere                   
în 1599, al treilea, coralul mortuar al silezianului  Christoph Knoll este cunoscut cel puţin din 1613 la Görlitz.                 

 190

Două noi cărţi de cântece de la sfârşitul secolului 17 atestă afinitatea braşovenilor pentru cultura muzicală                 
evanghelică germană în ce priveşte răspândirea de corale. Cantorul braşovean  Stephan Schelker a scos              
astfel în 1677 o carte cu 226 de cântece  care poartă voluminosul titlu:  191

 
 Ein Christlich Kirchen-Handbuch darinnen enthalten, und in gewisser Ordnung zu befinden: All, die in               

Christlicher Versammlung zu Kron-Stadt, üblichen und lateinischen Gesänge. Wie auch: Vielerhand           
auserlesene Danksagungen und Gebethe. Zusammengetragen und verfertigt von Stephano Schelkero p. t.            
Cantore ordinario bey der Pfarrkirchen daselbsten. Kronstadt. In der Pfannenschiedischen Druckerei durch            
Nicolaus Müller. 
1677 . 192

 
Este adevărat că în colecţia sa,  Schelker preia mai mult de jumătate din piesele cărţii de cântece a lui                    

Wagner însă nici una din cea a lui  Moldner, care la  Wagner încă îşi mai găsiseră loc. O noutate o constituie                     
şi dubla funcţie de carte de cântece şi rugăciune împreună ordonarea pieselor după anul bisericesc şi alte                 
teme – schimbări care ajunseseră în final să se impună şi la Braşov. Tipăritura cantorului braşovean se                 
pare că a fost răspândită după cum atestă cele şapte ediţii scoase până în 1793 . La numai zece ani după                    193

prima publicare a cărţii de cântece a lui  Schelker la Braşov a mai fost scoasă o altă tipăritură cu 206 coruri                     
care la rândul ei a fost reeditată în 1731:  
 
   Neu-vermehrtes auserlesenes Gesang-Buch D. Mart. und anderer geistreicher Männer. 
Gedruckt zu Kronstadt bey Mich. Hermann. 1687 . 194

 
De ce a apărut aproape simultan în circulaţie o a doua carte de cântece, care în plus mai era şi în parte                       

cu acelaşi conţinut, nu s-a putut explica până acum. În baza numărului de ediţii se poate bănui că probabil                   
cartea lui  Schelker a fost mai importantă, probabil că era folosită şi pentru serviciul divin. Posibil ca una                  
dintre cele două cărţi să fi fost doar tipărită la Braşov dar utilizată în afara oraşului. În favoarea acestei                   
presupuneri ar fi constatarea dovedită că mai târziu, cărţi noi de cântece braşovene au fost răspândite nu                 

189 Groß:  Tipărituri , pag. 32–33, nr. 197.  Groß aminteşte o altă culegere de cântece, de data aceasta chiar tematică  la pag. 33 sub                       
nr. 203:  Drey schöne Weihnachts-Lieder. Das erste: Himmels-Sonne. Das andere: Jesu Salvator, mundi amator. Das Dritte: Itzt                 
spreußt herfür auß Davids Stämmelein etc. Mit beygefügtem andächtigem Gebethe, der Jüngste Tag bald kommen wird etc.                 
Kronstadt, auff dem Katharinen-Hof zu finden .. Tema�c este �tlul unei culegeri din 1686:  Vier schöne newe Tröstliche Lieder. Das                   
Erste: Ach, wie findest Du so selten Hülff und Beystand in der Noth etc. Das Andere: Weg mein Herz mit dem Gedancken etc. Das                        
Dritte: Nicht so traurig, nicht so sehr, meine etc. Das Vierdte: Ach hilff mir, hilff, Herr Jesu etc. Ist ein hertzliches Buss-Lied, eines                       
armen Sünders, der einen schweren Excess wider Gott gegangen hat. Gedruckt zu Kronstadt, im Jahre 1686. , vezi. Groß:                  
Tipărituri , pag. 38, nr. 221. Alte cântece pag. 39, nr. 226; pag. 41, nr. 238, pag. 51 nr. 287 (o culegere de  Acht und Achtzig                         
Sonderbare Lieder, welche Sinn und Zweck aller ordentlichen Sonn- und Festtags Evangelien  [...]  ausdrücken. [...] chiar în patru                 
alte ediţii pag. 51, nr. 292; pag. 52 nr. 297; pag. 53, nr. 307, pag. 54, nr. 316) etc. 
190 Vezi menţiunile din noua  Carte evanghelică de cântece , Berlin şi Leipzig 1993, cântecul nr. 70 şi nr. 85. 
191  Stephan Schelker a murit pe 01.03.1691 cum reiese dintr-un document aflat în  ASK, Fond IV F2, 319 : „Ao 1691 die 1 Marty.                       
Nach tödligem Abgang des Ehrenwerten H. Stephani Schelcken vielljahrig geweßenen H. Cantoris bey unserer christlichen               
Kirchen.“ 
192 Groß:  Tipărituri , pag. 34, nr. 206b. Cartea a fost cercetată rela�v amplu de către Plajer, care în plus a făcut şi studii compara�ve                        
cu cartea de cântece a lui  Wagner  şi a insistat asupra provenienţei unor melodii corale.  
193 Pentru cele şapte ediţii vezi Groß:  Tipărituri , pag. 38, nr. 220 (ediţia a doua 1686); pag. 39, nr. 224 (ediţia a treia 1687); pag. 40,                          
nr. 230 (ediţia a patra 1694); pag. 45, nr. 253 (ediţia a cincea 1714); pag. 47, nr. 259 (ediţia a şasea 1722) şi pag. 49, nr. 277 (ediţia                            
a şaptea 1739).  
194 Vezi. Groß:  Tipărituri , pag. 38, nr. 222, pentru ediţia nouă 1731 vezi ibid. pag. 48, nr. 267. 



numai în  Biserica  Neagră şi filialele acesteia şi şi în regiunea înconjurătoare, chiar dacă unele cu oarecare                 
întârziere. Astfel, analele localităţii Codlea menţionează: 

„Im Jahre 1836 den 13. November als den 23. Trinitatis wurde bei uns das in Kronstadt 1805                  
eingeführte Gesangbuch angenommen und eingeführt.  195

 
Pe cărţile de rugăciune şi cântece existau şi aşa numitele  Choral-Bücher (Cărţi de corale) sau                

Lieder - Partituren (Cărţi de lieduri). Acestea erau scrise de mână de către cantorii braşoveni pentru liturghia               
practică. Pe lângă titlu, ele conţineau de cele mai multe ori numai melodiile corului, prevăzute deseori cu o                  
voce bas numerotată. De popularitate deosebită se pare că s-a bucurat un ajutor de acompaniament din                196

pana cantorului  Martin Schneider din 1779 şi prelucrată de autor în 1784. Prelucrările corale se mai                
păstrează încă în mai multe copii, ultima provenind din 1831:  
 

 Vollständiges Choral-Buch zum Kronstädter Gesangbuche zur Beförderung eines ordentlichen und           
gewißen Gesanges in der Gemeine  [sic!]  aufs neue mit Fleiß übersehen von Martin Schneider, Kantor und                
Musicdirector bey der Kathedral-Kirche Kronstadt im Jahr 1779. Abgeschrieben im Jahr 1831.  197

 
Planşa 6 -  Pagina cu titlul cărţii de coruri a lui Martin Schneider din 1779 într-o copie de Martin Liehn din                     
1808  (Sursa: ASK, Fond I F 81,1) 

195 „În anul 1836 pe 13 noiembrie, de 23 Trinita�s la noi a fost introdusă şi primită cartea de cântece introdusă la Braşov în 1805.”                         
Extras din  Annales Czeidinenses , citat conform  Surse V , pag. 416. Introducerea cărţii de cântece în bisericile filiale ale Braşovului                   
cer�fică o menţiune din  Inventarul cântecelor Evangheliilor duminicale şi de sărbători, de folosit la slujba publică în Braşov 1808 ,                   
păstrat în  ASK, Fond I F 53 , unde se spune: „Colecţia de cântece bisericeş� spre a fi folosite la veneraţiile divine publice şi casnice                        
ale creş�nilor, Braşov 1805, sau noua carte de cântece braşoveană ce a fost introdusă. În marea Biserică Evanghelică Parohială                   
braşoveană pe 6 octombrie 1805. În manifestările bisericeş� de St. Mar�n În capela de rugăciune a spitalului Braşov şi în Biserica                     
săsească Blumăna pe 7 ianuarie 1816“ [cu  majuscule şi interpuncție sic!].  
196 Vezi  Planşa 7 . Copii mai târzii au renunţat în parte la basul numerotat, vezi de ex. copia lui  Georg  Giesel din 1784, păstrată în                         
ASK Fond I F 59.1. 
197  Carte completă de coruri pentru cartea de cântări braşoveană spre transpunerea unei cântări ordonate şi anumite în                  
comunitate (sic!) din nou cu sârg revăzută de Martin Schneider, cantor şi director muzical la Biserica Catedrală Braşov în anul                    
1779. Copiată în anul 1831. Aşa suna �tlul unei copii din anul 1831, păstrat în  ASK, Fond IV F 274 . O copie realizată de Mar�n                         
Liehn din anul 1808 poartă în �tlu adaosul „(…) Carte de coruri la  cartea de cântece braşoveană şi cea nouă transilvăneană                     
pentru transpunerea (…)”,  păstrată în  ASK, Fond IF 81,7 , vezi  Planşa 6.  Pentru originalul din 1779 şi ediţia prelucrată din 1784,                     
vezi următoarea notă de subsol. Păstrate au fost şi cărţi de coruri şi din alţi ani, de ex.  Cartea braşoveană de melodii corale a                        
cantorului  Johann Hedwig  din 1848, aflată în  ASK, Fond I F 45 .  



 
 
Pe lângă un index alfabetic,  Schneider oferea şi un „Registru care arată cum unele cântece, care au                 
melodia lor proprie, şi după alta pot fi cântate.” Acest compendiu de teste de coruri cu măsură identică a                   198

versului, dovedeşte că şi la Braşov, melodia şi textul unui cântec nu formau întotdeauna o unitate fixă şi în                   
parte se schimbau între ele - o practică ce era şi este cultivată în acelaşi mod în Germania, după cum se                     199

cunoaşte forte bine din creaţia lui  Johann Sebastian Bach .   200

 

 
 

 Planşa 7 Pagină dublă a cărţii de coruri de Martin Schneider din 1779 cu melodiile „O izvor al vieţii”,                    
„Cine vrea să mă despartă de iubire”, „Urmaţi-mă!”, „Treziţi-vă ne cheamă vocea” şi „Suprem preot” precum                
şi câte o voce bas numerotată. 
(Sursă: ASK, Fond IV F 348) 
 

198 Un as�el de index se găseşte de exemplu în  Cartea completă de coruri în care se găsesc toate melodiile obişnuite ce se găsesc                        
în cartea de cântece braşoveană.  Spre transpunerea unei cântări ordonate şi anumite în comunitate. Din nou cu sârg revăzută de                    
Martin Schneider. Cantor la Braşov. În anul 1784,  în menţionata copie de  Georg Giesel , păstrată în  ASK, Fond I F 59, 1 .  Sub Fond                        
IV F 348  se află probabil prima ediţie a lui  Schneider  din 1779 cu acelaşi �tlu fără adaosul „Din nou…” 
199 Există un registru deja din 1769 „care arată cum unele cântece, care au melodia lor, şi după alta pot fi cântate”. Indexul se                        
găseşte în cartea:  Nouă îmbunătăţită şi cu sârg revăzută partitură de cântece, în care se întâlnesc nu numai toate melodiile vechi                     
şi noi care se află în cartea braşoveană de cântece, dar şi notele astfel sunt trase continuu, încât textul foarte uşor poate fi                       
aplicat, alături de un registru dublu întocmit. Braşov 1769 . Revista cu coruri mai cuprinde alături psalmi şi se păstrează în  ASK,                     
Fond IV F 232 . 
200 De menţionat doar diferitele texte la melodia lui  Haßler pentru  Sufletul mi-e tulburat  (1601), suprapusă întunecatului text                  
pasional  O creştet plin de sânge şi răni , celui de advent  Cum să te primesc sau chiar uşor triumfalului text  Voi creştini aleşi ,                       
respec�v  Acum sunteţi pe deplin răzbunaţi şi căreia în revine o importanţă deosebită în opera lui  Bach , atât în Pa�mile după                     
Matei cât şi în Oratoriul de Crăciun.  



Chiar dacă cărţile de cântece şi cele de coruri au fost răspândite şi în afara Braşovului, a mai durat până                     
la finele secolului 19, până să se ajungă la o ediţie care s-a putut impune pentru întreaga Transilvanie. Prin                   
colaborarea mai multor braşoveni, în 1899 a apărut la Sibiu  Cartea de cântece a Bisericii Evanghelice CA                 
în părţile transilvane ale Ungariei . Practica cărţilor însoţitoare a fost păstrată aşa încât deja în anul următor                 
a fost publicată o  Carte de Coruri pentru cântările corale precum şi o  Carte pentru orgă cu scurte preludii                   
corale.   201

Astfel, începând de la Reformă, treptat cântecul evanghelic german şi-a cucerit locul în liturghia               
braşoveană substituind treptat, cel târziu începând din 1592, cântările corale latine. La încheierea             
reformelor liturgice, şi la Braşov s-a aflat triada formată din  cartea de cântece ,  cartea de coruri şi  cartea                  
pentru  orgă cu care la pragul spre secolul 20, au fost uniformizate în întreaga Transilvanie liturghia şi                 
cântările corale. Dacă aceste transformări au decurs mai degrabă evolutiv şi mai puţin revolutiv, un anume                
domeniu muzical a cunoscut totuşi o remodelare rapidă odată cu Reforma, anume muzica din şcoli,               
promovată mai ales de către reformatorul braşovean  Johannes   Honterus .  
  
 
 2.2.3.  Johannes   Honterus  – reformator şi promotor al muzicii 
 
Anul naşterii reformatorului transilvănean  Johannes Honterus este controversat, fiind menţionat în mod            
tradiţional 1498, posibil însă şi mai devreme. O certitudine este că s-a născut la Braşov şi a plecat se pare                    
pentru studii la Viena. Rămâne de discutat care dintre cei doi studenţi cu pronumele  Johannes care erau                 
înmatriculaţi la începutul secolului 16, este viitorul reformator bisericesc al oraşului natal. Informaţii destul              
bune avem în schimb despre activitatea sa reformatoare şi gândirea umanistă începând cu anii treizeci.               202

Honterus nu a introdus numai arta tiparului la Braşov şi prin aceasta în Transilvania, dar de activitatea sa a                   
fost legat în acelaşi timp şi un uriaş progres cultural şi intelectual. În cadrul acestuia, muzicii i-a revenit un                   
rol de loc neglijabil, Braşovul devenind centrul procesului reformator. Celelalte oraşe le Transilvaniei i-au              
urmat, nu în cele din urmă, şi „pentru a nu periclita unitatea comunităţii.”   203

Relevante pentru istoria muzicii, sunt din moştenirea editorială lăsată de Honterus, mai ales              
Regulamentul şcolar şi  Cărticica de reformă pentru Brașov și Țara Bârsei cu titlul  Reformatio ecclesiae          
coronensis ac totius Barcensis provinciae . Pe lângă acestea, greutate revine culegerii de ode,  Odae cum               
harmoniis,  pe care Honterus  a editat-o în 1548 la Braşov. Aceasta a făcut obiectul cercetării muzicologice şi                 
istorice ample, menţionate în introducere.   204

Introducerea misei evanghelice şi o vizitare de către demnitari spirituali şi laici ai capitulului Ţării Bârsei                 
avusese deja loc, atunci când în 1543,  Honterus a publicat prin tipografia sa din Braşov  Cărticica de                 
reformă la alcătuirea conţinutului acesteia, revenindu-i probabil un rol foarte important. Lucrarea este             205

marcată de un caracter apologetic, desfăşurările reformatoare urmând să capete astfel o justificare. Dincolo              
de acestea,  Honterus şi coautorii ofereau o privire spre viitor. Ei nu împărtăşeau numai imaginile lor                
deziderative asupra învăţăturii creştine, reformele slujbei divine şi sacramentelor, ci creionau totodată o             
imagine ideală asupra modului în care o dreaptă existenţă creştină s-ar putea materializa într-un fel de                
ordine socială. În capitolele despre funcţia duhovnicului şi a serviciilor divine, muzica ocupa un loc               
deosebit. Se remarca în mod deosebit că putea fi păstrate cântările „primei Biserici”. Deja în opinia lui                 206

Honterus , ordinariul şi proprium nu trebuiau nicidecum desfiinţate şi înlocuite – ceea ce pentru început nici                
nu s-a petrecut. Numai pentru  credo , s-a dat în general prioritate limbii germane, la fel ca la cântecele                  

201 Printre colaboratorii braşoveni la reformarea cărţilor liturgice s-a numărat şi  Rudolf Lassel , care printre altele, a îmbogăţit                  
cartea cu scurte intermezzo-uri corale. Despre realizarea noii cărţi de cântece. Vezi  Al douăzeci şi şaselea raport anual al                   
comunităţii evanghelice (1898-1915) , citat în con�nuare  Comunitatea evanghelică raportul 26 (1898-1915) etc. Interesul public              
pentru uniformizarea liturgică reiese dintr-un scurt raport în  Sistemul de sănătate, raportul 12 (1897-1898) , pag. 96.  
202 O amplă biografie cu documentare comentată a operelor lui Johannes Honterus oferă Ludwig Binder: Johannes Honterus –                  
scrieri, scrisori, mărturii, revizuită şi completată de Gernot Nussbächer, Bucureş� 1996. Pentru anul naşterii vezi mai ales pag.                  
19cont.  
203 E. Roth:  Istoria serviciului divin , pag. 87. 
204 Vezi studiul bilingv (român/german) foarte amplu şi exhaus�v istoric şi anali�c al lui Gernot Nussbächer şi Astrid Philippi:  Odae                    
cum harmoniis (Honterus) reeditare în facsimil, editată şi prevăzută cu un studiu introductiv,  Bucureş� 1983. O altă analiză sau                   
omagiere a acestei culegeri de ode nu pare din această cauză indicată aici. 
205 Vezi L. Binder:  Honterus , pag. 100-101. 
206 Vezi  Reformatio ecclesiae coronensis ac totius Barcensis provinciae  în traducerea lui  Julius Groß , îmbunătăţită de  Gernot                 
Nussbächer , publicată în L. Binder:  Honterus , pag. 169-186. Pentru cântecele „primei Biserici”, vezi pag. 175. 



însoţitoare în timpul distribuirii împărtăşaniei şi l cântecul de răspuns la epistolă. Cu toate că în legătură                 207

cu lecturile din Biblie se vorbeşte despre „diversitatea limbilor” şi despre „propria limbă a fiecărui popor”                208

fiind în mod evident luaţi în considerare şi locuitorii vorbitori de greacă, maghiară şi română ai Braşovului,                 
pentru interpretarea muzicii liturgice sunt menţionate numai germana şi latina. Recomandată în mod expres              
este cântarea psalmilor în limba germană – cartea de cântece a lui Wagner urmând să pună doisprezece                 
ani mai târziu instrumentul muzical. Cântarea psalmilor în latină a avut pentru reformatori un sens mai                
degrabă pedagogic. Aici se reflectă deci idealul educativ umanist în limba veche şi mai puţin dezideratul                209

liturgic.  
Acest deziderat pedagogic devine mai limpede în  Regulamentul şcolar latin al lui  Honterus, Constitutio               

Scholae Coronensis,  apărută aproape simultan cu  Cărticica de reformă , tot în 1543. În aceasta, alături de                
latină, greacă, matematică, retorică şi geografie, muzica şi-a găsit un loc cu totul remarcabil devenind un                
punct forte cu relevanţă ieşită din comun al cursurilor. Deja în primul capitol, dintre cele 19 puncte ale                  
ordinii de învățământ, trei privesc în mod explicit muzica:   210

 
    4. „Cantorul să desfăşoare zilnic în prima oră lecţie de muzică; (…) 

10. „Sâmbetele să fie ţinută mereu dimineaţa o lecţie, după care să urmeze exerciţii în gramatică şi                  
muzică.” 

18. „Exersarea în muzică este liberă tuturor către seară, astfel însă, încât liniştea şi studiul celorlalţi să nu                   
fie tulburate de gălăgie necuviincioasă.” 
 
În al doilea capitol, reformatorul se dovedeşte a fi realist, când enumeră un catalog de păcate, care trebuie                  
să atragă după ele strunirea. În acesta, printre făptaşi se numără cel „care secondează cucernica cântare                
cu căscat”. Ca pedeapsă tradiţională figurau famatele lovituri cu nuiaua.  

Ceva mai serios şi edificator se prezintă instituirea unui magistrat şcolar la Braşov: în acest context,                 
reformatorul prevede funcţia unui „prim muzicant”, de a cărui datorie ţine, „(să) exerseze săptămânal o dată                
muzică, cântecele şi scrierea notelor, regulile poeziilor (învăţătura versetelor) şi să explice modul de              
scandate celor care întreabă despre el.” Pentru  Honterus preţuirea muzicii merge însă mai departe, întrucât               
„pentru o singură persoană este foarte dificil, ca în decurs de o săptămână să-şi folosească strădania, să                 
prezinte celor ce studiază, legile ambelor feluri de muzică, atât a celei corale cât şi a celei cu notaţie                   
măsurată, suntem de părere, că va fi indicat, dacă primului muzicant în vom da alături pe încă unul.” La                   
concretizarea acestor idei, reformatorul se dovedeşte a fi un cunoscător al materiei:  

„”Funcţia celui de al doilea muzicant este deci să exerseze în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, de la                     
prima oră până la a doua, cântece în notaţie măsurată, care urmează să fie cântate în biserică. Celor                  
studenţi care în această artă sunt încă neştiutori, le va explica cheile de notaţie ale cântecelor bisericeşti,                 
genurile de tonalităţi, trecerile de la o tonalitate în alta, tonalităţile şi tonurile de bază ale melodiilor.” 
 
Asemenea reprezentări concrete nu aveau cum să nu aibă efect, întrucât în toate secolele următoare,               
lecţiile de muzică aveau să joace un rol dovedit la gimnaziul evanghelic. Drept dovadă pentru cultivarea                
muzicii în şcoală se pot lua cataloagele bibliotecii gimnaziului, care dispunea de o mică secţie muzicală                
proprie. Aici se găsesc numeroase opere ale literaturii muzicale europene, care reflectă nivelul de              
cunoaştere din Braşov. Astfel, indexul consemnează pentru anul 1575, şapte motete ale lui             
franco-flamandului  Adrian Willaert şi opere de  Orlando di Lasso . La începutul secolului 17, în listele cu                
fondul de partituri, găsim numele lui  Giovanni Gabrieli ,  Melchior Vulpius ,  Erasmus Widman ,  Hieronymus             
Praetorius  şi multor altora.   211

207 Patru ani mai târziu, reformatorul a publicat o a doua scriere, şi mai detaliată în privinţa actelor liturgice, cu instrucţiuni ample                      
concrete asupra numărului şi alcătuirii slujbelor, vezi E. Roth:  Istoria serviciului divin , pag. 87-108, pentru comparaţia dintre                 
Căr�cica de reformă şi a doua scriere pentru Reformă, mai ales pag. 91.  
208 Vezi L. Binder:  Honterus , pag. 174. 
209 Numai în capitolul despre funcţia duhovnicului se recomandă ca preotul în colaborare cu învăţătorii şcolari să cânte câţiva                   
psalmi în la�nă, pentru exersarea celor �neri, vezi L. Binder:  Honterus , pag. 181. 
210 Următoarele citate provin din publicarea şi traducerea Regulamentului şcolar al lui  Honterus la L. Binder:  Honterus , pag.                  
161-169. 
211 Cataloagele au fost publicate de Julius Groß:  Despre istoria cea mai veche a bibliotecii gimnaziale braşovene , Sibiu 1888.                   
Menţiunile despre  Adrian Willaert (circa 1485 – 1562) şi  Orlando di Lasso (1532-1594) se află acolo la pag. 37 în catalogul din                      
1575 în lista „Volumina Musica scolae nostrae [...]“ (bineînţeles şi în cataloage mai târzii, vezi de ex. ibid. pag. 60). Numele lui                      
Giovanni Gabrielli (circa 1555-1612 sau 1613),  Melchior Vulpius (circa 1570-1615),  Erasmus Widman (1572-1634),  Hieronymus              
Praetorius  (1560-1629) se găsesc alături de numeroşi alţii în listările anilor 1619 şi 1630, vezi ibid. pag. 65-67. 



Un alt indiciu care indică cultivarea muzicii la gimnaziu îl oferă izolat noile cărţi de cântece, care                  
atenţionează că sunt potrivite uzului şcolar, după cum documentează următorul titlu din anul 1685:  

 Geistreiche Liederbüchlein Meisten theils in schönen, neuen und wohl gesetzten Jesus Liedern             
bestehend Gott zu Ehren, frommen Christen, sonderlich aber der lieben Schuhl-Jugend zur täglichen             
übung. Aus unterschiedenen neuen und approbierten Autoribus, zusammen getragen und zum Druck            
befördert, durch Simonem Regis bestellten Jungfer-Schuhlmeister in Kron-Stadt. In Verlegung des           
Authoris. Daselbsten, in der Herrmannischen Druckerey, druckts Nic. Müller. Anno MDCLXXXV  212

 
Despre nivelul muzicii în şcoală vorbesc reprezentaţiile publice ale elevilor gimnaziului în cotidianul muzical              
al Braşovului. Pentru toate secolele se găsesc dovezi pentru apariţiile extraşcolare şi extrabisericeşti ale              
elevilor. Andreas Hegyes relatează astfel, în legătură cu deja menţionata „alegere a lui Bethlen Gabor”               
despre festivităţile din 11 noiembrie 1613:  
                      „Die Schüller aber sein sampt der Jugend weiss angetan auf dem Ring in der Process 
                      gegangen und fuer der Herrn Häuser schöne Muteten gesungen.“  213

 
Se pare că la apariţiile lor publice, elevii aveau de purtat o vestimentaţie anume, albă, poate chiar un fel de                    
uniformă pentru cor. Puţin mai târziu, cronicarul notează despre 26 decembrie 1613, că elevii, în legătură                
cu retrageri şi noi alegeri ce priveau Consiliul Comunal şi funcţia de Jude, „ au cântat Veni sancti spiritus.”                  

Şi la ulterioarele vizite ale Domnilor, elevilor le revenea sarcina să cânte, ocazie cu care deseori le                  214

reveneau sarcini de onoare. De exemplu cu ocazia vizitei Împăratului Austriei la Braşov, în faţa  Bisericii                
Negre , lor le-a fost îngăduit să intoneze imnul în prezenţa Majestăţii Sale, după cum se relatează chiar şi                  
din îndepărtată Budapestă în anul 1817: „Majestatea Sa (…) a părut profund emoţionat prin cântecul               
popular „Gott erhalte Franz den Kaiser!” (Domnul să-l ocrotească pe Împăratul Franz!), care (…) elevii l-au                
intonat în faţa portalului bisericii.”   215

 
Dacă deci Reforma dusese la cultivarea deosebită a muzicii în cadrul şcolii şi concomitent la editarea a                 
numeroase cărţi cu cântece, rămâne însă întrebarea, dacă; şi dacă da, care anume piese muzicale artistice                
au fost oferite în serviciile religioase braşovene. 
 
 

2.2.4. Primele compoziţii transilvănene pentru orgă 
 
Pentru largul domeniu al muzicii vocale, în secolele 16 şi 17 nu poate fi dovedită decât muzica corală                  
germană. Interpretările motetelor, menţionate în cataloagele bibliotecii şcolare pot fi cu siguranţă presupuse             
şi pentru uzul liturgic. Din păcate însă, la Braşov nu s-au păstrat, spre diferenţă de Sibiu, compoziţii locale                  
mai ample, cum ar fi  Dicta , sau alte cantate apreciate în  restul Transilvaniei.   216

În lipsa partiturilor păstrate, trebuie să rămână deschisă de asemenea întrebarea, care lucrări pentru               
orgă au fost prezentate spre audiere braşovenilor ce frecventau slujba, în primul secol după Reformă. Cele                
mai vechi informaţii despre compoziţii braşovene pentru orgă sunt cele transmise în legătură cu activitatea               
a două personalităţi multilaterale ale secolului al 17-lea:  Samuel Marckfelner  şi  Daniel Croner .  
  

212  Cărticică de cântece spirituale cele mai multe în frumoase, noi şi bine aşezate cântece despre Isus, spre slava Domnului făcute,                     
spre zilnic exerciţiu creştinilor cucernici dar mai ales dragilor tineri şcolari. Din diferite noi şi aprobate autorităţi adunate şi spre                    
tipar aduse de către Simonem Regis pus dascăl de domnişoare la Braşov. În editarea autorizată. În acest loc în tipografia                    
Herrmann, tipărită Nic. Müller. Anno MDCLXXXV.  Groß : Tipărituri , pag. 37-38, nr. 218 
213 Elevii însă împreună cu �nerii frumos în alb îmbrăcaţi în procesiune în piaţă au mers şi pentru domnul Häuser frumoase                     
motete au cântat.  Surse V,  pag. 481, vezi despre  Gabriel Bethlen  (în maghiară  Bethlen Gabor)  capitolul 2.1.2.  
214 Vezi  Surse V , pag. 485. Aprobabil că această alegere neobişnuită a unei piese de rusalii pentru una din zilele de Crăciun se află                        
într-o legătură cu evenimentul poli�c pentru care se solicita în acest fel ajutor Dumnezeiesc.  
215  Vereinigte Ofner Pester Zeitung  din 05.10.1817, pag. 1176. 
216 Câteva Dicta au rămas păstrate numai de la sfârşitul secolului 18 şi din secolul 19, care, poate au fost interpretate şi la Braşov.                        
Este vorba despre, în Transilvania larg răspânditele, cantate scurte pe citate biblice, cul�vate chiar şi în mici comunităţi rurale.                   
Cele mai multe sunt încă nepublicate şi păstrate mai ales în  SAG sau în arhive din Sibiu ( Arhivele de Stat Sibiu , în con�nuare  SAH                        
sau  Arhiva Muzeului Brukenthal Sibiu , în con�nuare  ABMH ), oraş care prin ac�vitatea lui  Johann Sartorius Tatăl şi  Johann                  
Sartorius Fiul a devenit un important centru de cul�vare al muzicii vocale evanghelice în Transilvania. Despre viaţa şi opera celor                    
doi Sartorius precum şi despre răspândirea Dicta, vezi mai ales contribuţia foarte atent inves�gată a lui  Franke :  Sartorius ,  Tatăl  şi                    
Fiul , despre noţiunea  Dictum , mai ales pag. 100cc. 



 
2.2.4.1.   Samuel Marckfelner  – un muzician braşovean uitat  

 
O surpriză pentru istoria muzicii transilvănene vine din partea cercetării slovace: tocmai în îndepărtata              
regiune Spiš se găsesc urmele unui organist şi compozitor braşovean, pe nume  Samuel Marckfelner . În              
biblioteca bisericii evanghelice din orăşelul Levoča , din Slovacia, s-a păstrat un registru tabulator, din ale              217

cărui 266 de piese pentru orgă, 80 aparţin acestui muzician. Dintre acestea, cel puţin nouă lucrări                
reprezintă cu certitudine, conform signaturilor lor, compoziţii originale ale lui  Marckfelner . O selecţie a              
pieselor scrise de el a fost publicată deja cu peste douăzeci de ani în urmă, în fosta Cehoslovacie, fără ca                    
cercetarea transilvăneană să luat notă în mod deosebit de ea.  218

 Marckfelner  nu a fost primul muzician care s-a mutat din Ţara Bârsei în regiunea Spiš. Deja pentru anul                   
1516 se găsesc note în registre din Levoča, care menţionează că un preot pe nume  Gregor din Braşov,                  
a fost angajat ca organist. În mod regretabil, sursele transilvănene cunoscute, tac până acum, atât în               219

privinţa organistului  Gregor cât şi a lui  Marckfelner. Din această cauză, informaţii biografice nu pot fi culese                
decât din materialele din Levoča.  

 Samuel Marckfelner s-a născut în 1621 la Košice, aflat pe atunci în Estul Ungariei. Acest oraş, cu o                   220

istorie muzicală nu lipsită de importanţă, mai aparţinea la începutul secolului 17 la partea stăpânită de                
Habsburgi a ţării divizate, înainte ca din 1645 să aparţină timp de patru decenii, în ciuda depărtării, chiar de                   
Principatul Transilvaniei. 

Despre copilăria şi tinereţea lui  Marckfelner nu se ştie nimic, docuemente biografice certe sunt două                
menţiuni în paginile tabulatorului. Una este o scurtă piesă muzicală în opt tacturi care poartă menţiunea                
„Anno Domini 1643 Coronae” şi prelucrarea a coralului  Herr Jesu Christ wahr mensch undt Gott (Domnul                
Isus Hristos a fost om şi Dumnezeu) care în completare poartă după titlu menţiunea „wie man in Krohn in                   
siebenbürgen pflegt zu süngen” (aşa cum în Braşov în Transilvania se obişnuieşte a cânta).  

Această prelucrare corală este singura piesă din întreaga carte, pentru care  Samuel Marckfelner nu               
foloseşte noua tabulatură de orgă germană ci notaţia măsurată cu scriere neagră. Alte câteva piese pentru                
orgă din colecţie, prezintă înrudire stilistă cu acest coral, astfel încât se poate presupune că provin de                 
asemenea din perioada transilvană a compozitorului. 
   Cât timp a locuit  Marckfelner  la Braşov nu se poate stabili şi nici dacă a deţinut aici un post de organist. 

Cert este numai că următorul popas din viaţa sa a fost la Spišské Vlachy, un mic sat din regiunea Spiš.                     221

Marckfelner pare să nu fi rămas mult timp aici, pentru că deja pe 29 decembrie 1648 devine organist la                   
Levoča. Aici ocupă concomitent mai multe funcţii publice în consiliul oraşului – o uzanţă ce poate fi                 222

observată şi la muzicienii braşoveni după cum vom arăta mai încolo.  Marckfelner a murit în 1674, într-o                 
perioadă în care contrareforma habsburgică impusă încerca să îngreuneze viaţa evanghelică. 
 
 
 
2.2.4.2.    Daniel Croner  şi tabulaturile sale pentru orgă 
 

Dacă prin registrul de tabulaturi a lui  Marckfelner, un document timpuriu despre îngrijirea ars organi în                 
Braşov se găseşte în afara Transilvaniei, arhiva  Bisericii Negre adăposteşte un registru de tabulaturi din               
secolul 16, cu câteva decenii mai tânăr:  Daniel Croner: Tabulatura fugarus, praeludiorum, canzonuarum,             
toccatarum et phantasiarum. 1681 . Fără a avea ştiinţă despre lucrările pentru orgă ale lui  Marckfelner,               223

217 În germană Leutschau, la�nă   Leutsovia, maghiară Lőcse, orăşel în Nordul Slovaciei.   
218 Vezi Fran�šek Matúš (coord.):  Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera (výber)  Tabulator al lui Samuel Marckfelner 
(selecţie) (= Stará hudba na Slovensku, Zvázok 4 – Musică veche în Slovacia, vol. 4) , Bra�slava 1981. Următoarele expuneri au la                     
bază – în măsura în care nu există alte menţiuni – în formaţiile din introducerea acestei ediţii în germană şi slovacă, referitor la                       
tabulator, vezi pag. 14–18, pentru biografia compozitorului  Marckfelner  vezi pag. 13. Tabulatorul se află în biblioteca bisericii                 
evanghelice C. B. din Levoča (Slovacia)  Fond 13994 .  
219 Vezi menţiunile lui Robert Arpad Muranyi:  Index tematic al colecţiei muzicale din Bartfeld (Bartfa) (= Helmut Loos (coord.):                  
Muzică germană în Est. Serie de scrieri a institutului pentru muzică Est-germană despre istoria muzicală germanilor şi vecinilor lor                   
din Est-, Centru-est şi Europa de Sud-est , vol. 2) Bonn 1991, pag. IX.  
220 În germană Kaschau, în maghiară Kassa. 
221 Spišské Vlachy, în germană Wallndorf, în maghiară Szepesváralja.  
222 Vezi Caspar Hain:  Zipserische oder Leutschaverische Chronica und Zeit-Beschreibung (Cronica Spiš-ului sau de Levoča şi                
descrierea vremurilor), Levoča 1910.  
223  ASK, Fond I F 37. 



acest volum de lucrări a fost considerat drept „cea mai veche mărturie scrisă pentru muzica de orgă                 
săsească transilvăneană”, după cum accentua istoricul  Astrid Niedermaier , care s-a ocupat intens cu viaţa              
şi opera lui  Croner .   224

 Daniel Croner s-a născut pe 22 martie 1656, ca cel mai mare dintre copii maistrului croitor cu acelaşi                   
nume în Braşov. Fiul a avut se pare de foarte devreme o afinitate pentru muzică, pentru că la numai                   
doisprezece ani a fost trimis la ţară, la Buneşti pentru a „învăţa muzica” cum avea să menţioneze                 
autobiografic. Ca elev al  Gimnaziului Johannes Honterus s-a ocupat teoretic cu muzica. El şi-a adunat               225

experienţele de până în 1674 într-o cărticică care s-a păstrat şi pe care a completat-o în 1675 cu lecţii de                    
compoziţie precum şi cu o metodă de bas-general a pedagogului berlinez  Johannes Crüger .   226

Conform tradiţiei multora dintre conaţionalii săi, şi  Croner a plecat mai târziu la studii în Germania unde                  
s-a înmatriculat din 1680 până în 1683 la Wrocław şi Wittenberg la cursurile de muzică. Pe lângă acestea                  
s-a ocupat mai departe de muzică, şi-a întocmit marele său volum de tabulatori iar la Wittenberg a învăţat                  
să cânte la orgă de la cantorul oraşului  Johann Ulrich . În cele din urmă, Daniel Croner s-a decis să revină                    
în oraşul natal unde a sosit în ianuarie 1684. Aici şi-a completat tabulaturile până în primăvara lui 1685,                  
Fuga ex E din 1684 fiind probabil o compoziţie originală. Din păcate pentru perioada dintre ianuarie 1684                 
până când  Croner a preluat funcţia de predicator în micuţa biserică, devenită între timp evanghelică, Sf.                
Ioan, la începutul lui noiembrie 1691, nu se alte documente despre activitatea sa.  Astrid Niedermaier               
presupune pentru această etapă de viaţă un angajament de organist fără ca până acum să fi putut fi adusă                   
o dovadă. Mai bine documentate în schimb sunt ultimii ani de viaţă ai lui  Daniel Croner : deja din 1693 a                    
avansat ca predicator la  Biserica Neagră, iar din 1701 a fost până la moartea sa, survenită pe 23 aprilie                   
1740, preot în Hălchiu în Ţara Bârsei.  

Până acum, nu sunt cunoscute decât cele două colecţii de tabulaturi pentru orgă, care să-i aparţină lui                  
Croner . Chiar dacă numai puţine dintre ele ar fi compoziţii proprii, aceste note ne oferă totuşi o imagine a                   227

culturii muzicale braşovene din secolul 17. Într-o ediţie nouă de  Breitkopf & Härtel , au fost publicate                
compoziţiile pentru orgă care în acel moment îi erau atribuite lui  Croner personal. Este vorba de mici                 228

preludii, scurte fugi, tocate şi o fantezie. Tehnica frazeologică a lucrărilor este relativ simplă, în armonica lor                 
ele sunt încă foarte legate de tonalităţile bisericeşti, cu tonuri conducătoare şi semne de alternații răzbat                
însă deja primele elemente ale unei tonalităţi moderne dur-moll.  

Chiar dacă până azi nu este cert, dacă  Samuel Marckfelner şi  Daniel Croner îşi au cu adevărat locul în                    
rândul organiştilor  Bisericii Negre, rămân totuşi rare şi documentele despre alţi muzicieni liturgici ai              
Braşovului. 
 
 
2.2.5 Muzicieni bisericeşti evanghelici până în secolul 19 
  

Este adevărat că un număr mare de cantori şi organişti ai perioadei evanghelice sunt cunoscuţi nominal,                 
în schimb lipsesc informaţiile despre biografiile lor, despre repertoriu şi mai ales despre compoziţiile lor               
lăsate moştenire. Este în schimb dovedită funcţia dublă a cantorilor, ca muzicieni în biserică şi ca dascăli                 229

în şcoală. Deja etnograful  Joseph Dück a punctat retrospectiv în a sa  Istorie a Gimnaziului Braşovean , la                 
mijlocul secolului 19:  
 

224 Vezi Astrid Niedermaier:  Daniel Croner. Organistul şi compozitorul braşovean , în: Karl Teutsch (coord.):  Contribuţii la istoria                 
muzicală a saşilor transilvăneni , vol. 2, Kludenbach 1999, S. 30–45, citat de la pag. 30. Autoarea se ocupă pe lângă ches�uni ale                      
pedagogiei muzicale, destul de intens cu teme ale istoriei muzicale a Transilvaniei.  Astrid Niedermaier  (1944–1998) a cercetat                 
amănunţit biografia şi tabulaturile de orgă ale lui  Daniel Croner , rezultatele cercetărilor sale fundamentate ş�inţific fiind publicate                 
numai postum în sus-menţionatul volum. Următoarele menţiuni sunt redate integral şi reprezintă – în măsura în care există alte                   
menţiuni – un scurt rezumat al acestui material. 
225 Această schiţă autobiografică s-a păstrat în  ASK, Fond T. q. 137 II/3. 
226 Volumul are 62 de pagini duble. El a fost păstrat în  ASK, Fond I F 37a . sub următoarea menţiune:  I.N.J. Institutiones Musicae                       
Samuelis Mylii. Von der Musica. Musiklehrbuch aus dem Jahre 1675, geschrieben von Daniel Croner. Tabulaturlesen.               
Generalbasslehre von Johann Crüger.  (I.N.J. Ins�tu�ones Musicae Samuelis Mylii. Despre muzică. Manual de muzică din anul                
1675, scris de Daniel Croner. Ci�re tabulaturi. Învăţătura basului general de von Johann Crüger). Dincolo de acestea volumul cules                   
mai cuprinde peste o sută de tabulaturi, pe care  Croner  le-a introdus de abia în 1685. 
227 Pe lângă menţionata fugă din volum, din  Fond IF 37 , paternitatea  Croner se mai aplică cu cer�tudine pentru nr. 81-100 din                      
volumul Fond IF 37a, vezi Niedermaier,  Croner , pag. 38  
228 Vezi Daniel Croner:  Piese alese din tabulatura pentru orgă transpuse de Andreas Porfetye (=  Muzică veche transilvăneană                  
pentru orgă ), Ediţia Breitkopf nr. 8339,  Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1983. 
229 Vezi nota de subsol 242. 



„Ca prim coleg în vechile liste ale dascălilor apare întotdeauna cantorul, probabil pentru că în acele timpuri                 
atât de mult respectata artă a sunetului î-l distingea în faţa celorlalţi.”   230

 
Respectul de care se bucurau muzicienii bisericeşti în Braşov este dovedit şi de faptul că unii dintre ei au                    

putut face carieră extra-muzicală în diferite funcţii publice. Două exemple ilustrative din secolul 17 sunt               
biografiile organiştilor  Michael Hermann  şi  Johann Sieger . 

În persoana lui  Michael Hermann avem o personalitate muzicală care era înzestrată chiar cu mai multe                 
aptitudini. Despre sosirea sa la Braşov citim într-o cronică un secol mai târziu: 
 

„1626, 11. Apr. kommt der Fürst mit der Braut gegen Kronen, mit welcher zugleich ein berühmter Organist                  
Michael Hermann ankommt und auch zu Cronen bleibt, der 1645 Honn, 1647 Richter worden.“  231

Cuplul princiar menţionat este  Gabriel Bethlen şi mireasa sa  Katharina von Brandenburg . Probabil că               
Michael Hermann  obţinuse deja prin mijlocirea  Katharinei  un post de organist la Curte. 

Tatăl lui  Michael Hermann a ocupat funcţia de căpitan imperial în cetatea Murany din Ungaria Superioară                 
unde fiul cu talent muzical s-a născut probabil pe 13 august 1602. Serviciul de organist,  Michael                232

Hermann la exercitat peste unsprezece ani, înainte de a se dedica demnităţilor publice menţionate deja în                
cronică.  

De „Johannis de naşterea lui Hristos” 1637, deci probabil pe 27 decembrie, el „s-a retras” din slujba de                   
organist şi a plecat în primăvara lui 1638 pentru aproape patru luni la Wrocław. Urmează o întrerupere în                  
datele biografice, până pe 11. Martie 1641 când apare dovada prezenţei sale în Senatul Braşovului. Viaţa                
profesională a muzicianului a stârnit probabil invidii, pentru că numai un an mai târziu a fost ţesută o intrigă                   
împotriva sa din partea Centumviratului, „pentru prietenia soaţei sale şi a Domnului Jude”, urmând să fie                
exclus din Sfat. Încercarea a eşuat şi continuarea carierei fostului organist indică chiar că a ieşit întărit din                  
această criză: pe 26 decembrie 1646 „înţeleptul onorabil domn Michael Hermanus este ales Jude şi în                

230 Joseph Dück:  Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. Eine Festgabe zur dritten Säcularfeier desselben von Joseph 
Dück, Gymnasiallehrer , (Istoria Gimnaziului Braşov. O ediţie fes�vă la a treia fes�vitate seculară a acestuia de Joseph Dück, dascăl                   
gimnazial), Braşov 1845, pag. 30. Această cronică a gimnaziului de  Joseph Dück  (1814–1883) nu a fost lipsită de controverse,                   
contemporanii cri�când deja reţinut, unele mici imprecizii, ca de exemplu Contele Joseph Kemény:  Kritische Bemerkungen über                
folgendes Werk: Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. Eine Festgabe zur dritten Säcularfeier desselben von Joseph Dück,               
Gymnasiallehrer , (Observaţii cri�ce despre următoarea lucrare: O ediţie fes�vă la a treia fes�vitate seculară a acestuia de Joseph                  
Dück, dascăl gimnazial) în: Anton Kurz (coord.):  Magazin für Geschichte, Literatur und alle 
Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens , (Magazin pentru istorie, literatură şi toate cele de gândit şi memorat a Transilvaniei)                 
vol. 1, fascicul 4, Braşov 1845. Cronica lui  Dück  mai avea ataşată aroganţei culturale de germanicitate când remarca, că pregă�rea                    
şcolară a contribuit „ca în Transilvania, micul grup de trunchi germanic, înconjurat de lipsă de cultură şi neamuri aspre, nu a                     
decăzut în câteva secole a cea mai de jos treaptă a cuviinţei omeneş�, [...]“ vezi Dück:  Gymnasium , pag. 11. Pentru menţiunile                     
citate despre cantori însă nu există mo�v de îndoială faţă de constatările lui Dück. 
231 „1626, 11 aprilie veni Principele cu mireasa către Braşov, cu care sosi totodată un ves�t organist Michael Hermann şi la Braşov                      
rămase, care în 1645 a devenit onorat iar în 1647 jude.”  
      Surse IV , pag. 103. La această sursă este vorba despre Joseph Teutsch:  Kurzgefasste Jahr-Geschichte von Siebenbürgen, 
besonders Burzenland .  Teutsch  (1702–1770) (Scurtă istorie pe ani a Transilvaniei, îndeosebi a Ţării Bârsei. Teutsch) scrisă probabil                 
în jurul anului 1743, vezi ibid. în introducerea coordonatorilor pag. XXXII–XXXX. Conform menţiunilor lui  Teutsch însă, cronica se                  
bazează pe „cărţi scrise şi �părite din privilegii şi inscripţii“, pe care le-a adunat şi valorificat. Cu toate că textul a fost redactat cu                        
peste o sută de ani mai târziu, până acum nu s-a găsit nici un mo�v de îndoială în privinţa corec�tudinii datelor.  Hermann  este                       
menţionat ca organist şi în 1632 într-o colecţie de no�ţe despre braşoveni celebri ai contemporanului  Martin Ziegler , vezi  Surse                   
V , pag. 104. Acolo, în data de 26.02.1630 se află o menţiune în care este amin�t un „Georg Hermannus, Cantor“ Dacă au existat                       
relaţii de rudenie nu s-a putut stabili până acum. Numele  Michael Hermann  apare în această perioadă de mai multe ori în istoria                      
Braşovului: as�el, pe 17.04.1673 moare un jude pe nume  Michael Hermann  (=II) în vârstă de 36 de ani (vezi  Surse IV , S. 187). În                        
acest caz ar putea fi vorba despre fiul organistului, vezi ar�colul despre istoria familiei  Hermann : Julius Groß:  Georg Michael                   
Gottlieb von Hermann und seine Familie. Kronstädter Kultur- und Lebensbilder (Georg Michael Go�lieb von Hermann şi familia                 
sa), în:  Arhiva Asociaţiei pentru Istoria Transilvaniei , vol. 22, fascicul 3, pag. 537-547, despre fiul  Michael decedat în 1673 pag.                    
546. Pe 26.05.1675 un alt  Michael Hermann  (=III) se căsătoreşte cu fiica unui preot pe nume  Wolf  (vezi  Surse IV , pag. 191).                      
Probabil că acest al treilea  Hermann este iden�c cu consilierul  Michael Hermann decedat pe 17.08.1679 e edem, a cărui dată de                     
naştere este dată pe 14.09.1638 (vezi.  Surse IV , S. 201). 
232 Vezi menţiunile lui Julius Groß în  Surse VI , pag. VII-VIII, înainte de toate însă menţionata istorie a familiei: J. Groß:  Georg                      
Michael Gottlieb von Hermann .  



aceasta a fost întărit. Doi ani a fost onorabil şi patru ani a fost cetăţean, în al şaptelea an a devenit Jude”                      
rezumă un cronicar necunoscut.  În 1647  Hermann  deţinea concomitent şi demnitatea de consilier. 233

La toate acestea, funcţia de Jude pare să fi rămas în memoria contemporanilor săi drept cea mai                  
importantă. În anii ce au urmat a fost reales de mai multe ori şi apare de regulă cu acest titlu în diferitele                      
cronici şi jurnale. Pe lângă acestea, fostul muzician a dobândit mai ales în ultimii săi ani de viaţă, merite                   
diplomatice deosebite: în 1658 şi 1659 a făcut parte din delegaţia Braşovului la Dieta Transilvaniei, ţinută                
de cele mai multe ori la Alba Iulia sau la Sighişoara. În vara anului 1658 întreaga Ţară a Bârsei a fost jefuită                      
şi devastată în mod barbar de diferite trupe inamice. Pe 23 august 1658 „Domnul Michael Hermann (…)                 
iese Hanului turcilor şi tătarilor înainte până la locul de execuţie, pentru a se târgui cu ei”, cum cum                   
relatează contemporanul membru al Consiliului Centumviral braşovean, Laurentius Kusch. Judele ajunge           234

în cele din urmă la o înţelegere cu duşmanii, care în schimbul plăţii unei mari sume de bani au lăsat bogatul                     
Braşov în pace şi şi-au continuat opera lor de distrugeri în alte părţi ale Transilvaniei. Doi ani mai târziu, un                    
contemporan, scribul public Daniel Nekesch-Schuller menţionează pe 23 august 1660 cuprins de            
recunoaştere, fără nici o menţiune însă asupra activităţii muzicale:  

„Ist im Herrn durch die Pest verschieden der Hochedle, Fürsichtig Namhaft Weise Herr Michael               
Hermannus, damalen Richter in Kronstadt und Ihr Fürstlichen Gnaden geheimster Consiliarius; (pro dolor)             
cecidit corona Coronensis! Was deuten diese Worte? Sag ich weh dem Land und der Stadt, aus welchem                 
die Gelehrten, Verständigen vorm Unfall hingenommen werden; es wird dadurch angedeutet die endliche             
Ruin der Örter, davon sie hingenommen werden. Ich lass es der Zeit heim.  235

Dintre urmaşii atât de reputatului  Michael Hermann se remarcă  Johann Sieger cu o carieră               
asemănătoare. Acesta a preluat postul de organist de la un oarecare  Lukas Timphelius , cunoscut numai ca                
nume, care este menţionat în anul 1674 cu o nouă ocupaţie într-o funcţie sacrală.  236

Prin aceasta ar putea fi vorba concomitent despre anul în care  Sieger şi-a început funcţia. Este în schimb                   
sigur că organistul  Johann  Sieger sau  Ziegerus „a fost promovat în Consiliu” în anul 1683. În acesta a                  237

activat în mod dovedit cel puţin zece ani, un indiciu sigur pentru capacitatea deosebită şi marele respect de                  
care se bucura fostul organist.  238

233 Pentru acest citat şi pentru cele anterioare, vezi Surse VI, pag. 50-52. Aceste menţiuni din anii 1637 până în 1646, provin                      
dintr-o cronică cu �tlul  Menţiuni  istorice , care este probabil contemporană evenimentelor şi care poate să fi fost redactată chiar                   
de către  Michael Hermann , vezi introducerea lui  Julius Groß , ibid. pag. VII-VIII. 
234 Surse VI, pag. 134. Fiul de preot Kusch a lucrat ca meşter aurar. Anul naşterii sale nu este cunoscut cu exac�tate, dar se ş�e că                          
a murit în 1670, vezi ibid. pag. XII-XIII. În diarium-ul său, meşterul făurar relatează foarte precis despre evenimentele la care a                     
asistat şi î-l menţionează de mai multe ori pe Michael Hermann, ca de exemplu pe data de 16 mar�e 1658: „Revine înapoi                      
Domnul Michael Hermann de la Principele G. Rakozi” ( Surse VI , pag. 132). Despre vara aceluiaşi an, notează: Pe 24 iunie pleacă                     
Domnul Michael Hermann la Alba Iulia şi este numit preşedinte alături de Domnul Barzai Akos” (Surse VI, pag. 133). 
235 „Prin ciumă a plecat către Domnul înalt nobilul s�mat Domn Michael Hermannus, fost odinioară Jude în Braşov şi al Înălţimii                     
Sale Principele secret consilier; (pro dolor) cecidit corona Coronensis! Ce înseamnă aceste cuvinte? Spun eu vai de ţinutul şi                   
oraşul din care învăţaţii, înţelegătorii de nenorocire sunt luaţi; prin aceasta se anunţă sfârşitul în ruină al locurilor, din care sunt                     
luaţi. O las în seama �mpurilor. 

 Surse IV , S. 259. În acelaşi mod este menţionat  Hermann  în diarium-ul lui  Paulus Bencker  cel Bătrân (vezi  Surse IV , pag. 185).                       
Daniel Nekesch-Schuller  a trăit între 1606 şi 1674, vezi ibid. pag. LXX–LXXVI. Ca martor contemporan el confirmă datele                  
menţionate: 1647 „înţeleptul Domn Michael Hermann este luat într-un onorabil sfat“ ( Surse IV , pag. 231); 1653 „În acest an                   
cumpătat înţeleptul Domn Michael Hermannus este ales Jude“ ( Surse IV , pag. 236).  Nekesch-Schuller  relatează izolat despre                
evenimente familiale din preajma lui  Michael Hermann , as�el despre căsătoria fiicei pe 27.02.1650 ( Surse IV , pag. 233) sau                  
despre decesul soaţei sale  Catharina Hermann , pe 21.09.1654 ( Surse IV , pag. 239). Mai detaliate sunt relatările lui                 
Nekesch-Schuller  despre evenimentele anilor 1658-1659, mai ales despre meritele diploma�ce ale lui  Hermann . Pentru aprilie               
1658 autorul notează: „dar pleacă înţelepţii Domni din Braşov la Dietă, anume Michael Hermann, Jude [...]“, iar pentru 26 iulie                    
1658 despre revenirea „cumpătatului înţelept Domn Michael Herman“ din Alba Iulia ( Surse IV , pag. 246–247). Şi  Daniel                 
Nekesch-Schuller  aminteşte de pus�irea Ţării Bârsei de către tătari, turci şi românii din Ţara Românească şi Moldovadin anul 1658                   
(vezi  Surse IV , pag. 247–248) şi dincolo de acestea despre alte ac�vităţi ale lui  Hermann  în dietă: pe 3 octombrie 1658 Judele a                       
plecat cu o delegaţie braşoveană la Dieta ţinută la Sighişoara zum Landtag pe Târnava pentru a par�cipa la alegerea Principelui                    
(vezi 
Surse IV , pag. 249), iar pe 21 septembrie 1659 cu o delegaţie a Dietei la Alba Iulia (vezi  Surse IV , pag. 251), la fel şi pe 28 iulie                            
1660 (vezi  Surse IV , pag. 258). 
236 Vezi  Surse IV , pag.188 
237 Vezi concordanţa dintre diferitele mărturii în  Surse IV , pag. 210 şi  Surse VI , pag. 61 şi pag. 206. 
238 O enumerare a tuturor membrilor juraţi ai Consiliului braşovean din 2 septembrie 1693 î-l menţionează pe fostul organist                   
„Johannes Sigerus“, după cum dovedesc documente aflate la Budapesta şi Braşov, vezi  Magyar Orszeigos Levéltar  [Arhiva                
Ungariei],  F 128 Céhiratok 1. Cs.  [2. Parke�] , fila 293  = Lista tuturor juraţilor din Consiliu în statut de breaslă, copie auten�ficată                      
din 17 august 1769; Originalul în  SAK, Colecţia Biserica Neagră,  Fond IV, Hd. 50/108 .  Sieger  este menţionat nominal şi în anul                     



Din când în când şi cantori braşoveni promovau în funcţii publice mai înalte sau bisericeşti.  Tomas Tartler                  
relatează în jurnalul său pentru anul 1733, că preotului din cartierul Blumăna „îi succede Domnul Michael                
Bell, care a fost un an şi jumătate cantor.” Postul de cantor pare să fi fost râvnit la Braşov, pentru că                     239

despre succesorul lui  Bell , cronicarul scrie mai departe: „Pentru cantor (…) s-a prezentat Domnul Czeydner               
Neapolitanus la recomandarea Domnului Herbert, el fost anterior Cantor Adjunct.” Din aceştia existau însă              
mai mulţi, care pe deasupra erau „nemulţumiţi” cu alegerea colegului lor  Johannes  Zeidner . Drept urmare               
acei adjuncţi au intrat într-o grevă care a decurs însă fără succes. 

La fel ca şi predecesorii şi succesorii săi în funcţia de cantor,  Zeidner trebuia să preia şi serviciul                   
tradiţional de lecţii de muzică la gimnaziul braşovean.   240

Ajutoarele de cantor sau adjuncţii se recrutau se pare din rândurile bacalaureaţilor cu talent muzical, erau                 
înzestraţi cu onoruri academice şi primeau o retribuţie fixă. Astfel se spune în anul 1737:  

„Auch hat die löbliche Obrigkeit den Michael Albrich, Studiosum Gymnasii Coronensis und bisherigen              
Choristen, der [...] sich durch seine Musik, sowohl Instrumental-, als insonderheit Vocal-Musik, beliebt             
gemacht, zu einem Cocantor oder Adjunctum ernennt, welcher 40 fl. kriegen und die akademische Togam               
tragen soll.“  241

 Michael  Albrich a avansat în final numai doi ani mai târziu în postul de cantor şi dascăl gimnazial ca                    
succesor al menţionatului  Johannes Zeidner , care la rândul său a fost instalat prelat în Sânpetru în Ţara                 
Bârsei. El a putut chiar să „succeadă imediat”, „pentru că Albricht nu putea lua mai devreme ca soaţă pe                   242

fiica lui Riemner Marienburg, până când părinţii acesteia nu puteau fi siguri de rang şi promoţiune.”                243

Asemenea remarci în aparenţă marginale, demonstrează din nou de ce imagine se bucurau muzicienii în               
Braşov. 

În câteva rânduri se poate contura şi o anumită tradiţie de familie în ce priveşte funcţiile muzicale în oraş.                    
Astfel, numele de familie  Hermann  apare chiar de mai multe ori legat de muzică, în decursul secolului 18:  

Ca „organist al oraşului la biserica mare” activează un  Lucas Hermann în a doua jumătate a secolului 18.                   
În 1767 s-a numărat printre co-întemeietorii  Collegium musicum şi a murit la sfârşitul lunii martie 1791. Ca                 
angajat al oraşului, a avut parte chiar de o înmormântare gratuită, conform consemnării din registru:               
„Organist al oraşului, înmormântare: pe rândul mare general, gratis”. Fiul său cu acelaşi nume a trăit între                 244

1769 şi 1840. El a ocupat funcţia de cantor al oraşului şi în acelaşi timp pe cea de „director al corului                     
muzical”.   245

Şi cantorul Stephan Schelker, decedat în 1691, ar putea fi un fiu al muzicianului.  Daniel Nekesch-Schuller                 
relatează în data de 26 iulie 1658 despre un „Christianus Schelkerus, olim cantor Coronensis fidelissimus”              

următor, vezi o listă a „tuturor juraţilor Consiliului“ în Statutul Ţesătorilor de Dantele vom 10. April 1694, vezi  Magyar Orszeigos                    
Levéltar  [Arhiva Ungarei],  F 128 Céhiratok 2. Cs.  [2. Parke�], fila 571. 
239  Surse VII , pag. 145.  Michael Bell  devenise în toamna anului 1731 cantor la Braşov, vezi ibid. pag. 129. În 1734  Bell  a devenit                        
„preot în deal“, adică în comunitatea Braşov Sf. Mar�n, vezi ibid. pag. 166. Cel târziu în 1738 a ac�vat ca preot în Bartholomeu,                       
vezi ibid. pag. 204, pag. 220 etc. 
240 În acelaşi an,  Zeidner este as�el nominalizat într-o listă a docenţilor „Gymnasio Coronensis”, vezi Surse VII, pag. 144, la fel şi în                       
anii mai târzii, vezi pag. 174 (1736), pag. 203 (1737). Ca date biografice pentru  Zeidner , până acum nu s-a putut găsi decât ziua de                        
botez a fiului său Chris�an Go�lieb (13.11.1734), vezi  Matricola de Botezuri a Bisericii Negre , vol. 1, pag. 649 şi vol. 2, pag. 74. 
241  „Iar lăudabila cârmuire, pe Michael Albrich, Studiosum Gymnasii Coronensis şi până acum corist, care (…) prin muzica sa, atât 
instrumentală cât mai ales vocală, s-a făcut iubit, drept co-cantor sau adjunctum a numit, care va primi 40 fl. şi toga academică va 
urma să poarte. “ 
     Surse VII , pag. 182-183. Alte menţiuni despre ac�vitatea lui Albricht ca adjunctus, ibid. pag. 205 şi pag. 220. 
242 Vezi  Surse VII , pag. 237. Pentru funcţia de dascăl vezi ibid. pag. 240. Alte date despre succesiunea în funcţia de cantor al                       
Braşovului oferă  Onomasticon virorum de utraque republica in M. Principatu Trassilvaiae et praecipue de L. Rque Civitate                 
Coronensi bene meritorum collectum per Josephum Fr. Trausch Volumen I Status Ecclesiasticus et Scholasticus . Acest volum se                 
află în  ASK, Fond Tq 157 I . El conţine la contribuţia 65 sub �tlul  Cantores et Praeceptores Classium Coronae  printre altele, o listă                       
scrisă de mână a cantorilor braşoveni de la mijlocul secolului 16 până la mijlocul secolului 19 cu menţionare drept sursă a                     
„Thomae Tartleri Coll. p. 238“.  Thomas Tartler  a întocmit-o pe baza documentelor gimnaziului, în con�nuare va fi citată ca Tartler:                    
Cantores . Ac�vitatea de cantor a lui  Albrichs e ste documentată şi cu ocazia naşterii celor două fiice ale sale  Johanna Catharina                    
1740 şi  Margaretha  1747, vezi  Matricola de naşteri a Bisericii Negre , Vol. 2, pag. 110 şi 160. 
243  Surse VII , pag. 230. 
244 Înmormântarea a avut loc pe 28.03.1791, vezi  Matricola înmormântărilor Bisericii Negre , vol. 1a, pag. 274. Alăturat se mai                   
găsesc menţiuni despre încheierea căsătoriei sale:  Lucas Herrmann  a fost fiul predicatorului  Stephan Herrmann  şi s-a căsătorit în  
Biserica Neagră  pe 17.07.1765 cu  Catharina Roth , vezi  Matricola cununiilor Bisericii Negre , vol. 1, pag. 202. Cu toate că era deja                     
„organist al oraşului la biserica mare“ matricola cununiilor î-l numeşte cu adresa „Stein, Repser Stuhl“ (Dacia, Scaunul Rupea). 
245 A murit pe 23.01.1840 în vârstă de 70 de ani şi 9 luni, vezi  Matricola deceselor Bisericii Negre , vol. 4, pag. 35. Pe 22.06.1796                         
Lukas Hermann (jun.) s-a căsătorit cu „Anna Catharina Czeidner”, fiica „membrului comunităţii Georg Czeidner”, vezi  Matricola                
cununiilor Bisericii Negre , vol. 2, pag.175. 



Date fiind apropierea în timp şi identitatea de nume se poate presupune că în cazul acestui „cel mai                   246

credincios fost cantor braşovean Christian Schelker” este vorba de tatăl menţionatului editor al cărţii de               
cântece,  Stephan Schelker . 

În mod regretabil, de la cantorii şi organiştii braşoveni au rămas numai foarte rar compoziţii. Şi despre                  
genul şi volumul muzicii interpretate se poate spune foarte puţin. Cert pare numai că la Braşov, tema                 
Patimilor era reprezentată într-un mod deosebit. Astfel, cantorul Martin Schneider nu a introdus numai în               
coralurile menţionate notaţii, el a prelucrat în martie 1775 o Patimă după Matei, care se pare că a fost                   
interpretată anual la Braşov în Săptămâna Mare până la sfârşitul secolului 19. 

Lucrarea a fost completată de către unul din succesorii săi, după cum denotă titlul:  Povestea patimilor                 
după cum este cântată cu noile coruri. A.M.S 1809. Poss. Lucas Hermann. Înaintea celui de AL doilea                 247

Război Mondial, la Braşov mai existau probabil partiturile altor compoziţii de  Martin Schneider , după cum               
reiese din inventarul lui  Erich H. Müller din 1930. Aici muzicologul mai numeşte două motete şi patru                 
cantate din pana cantorului, care, toate, trebuie considerate azi drept pierdute. Despre viaţa lui  Schneider               248

nu se găsesc decât puţine informaţii: pe 6 iulie 1773 s-a căsătorit la Braşov cu  Agneta Lang cu care a avut                     
patru fiice şi un fiu după cum atestă registrele bisericeşti braşovene. La momentul încheierii căsătoriei               249

sale,  Martin Schneider era încă „Con-Cantor” iar în anul imediat următor a fost avansat probabil cantor                
principal, un post pe care l-a deţinut până în 1792. Cu mult mai bine sunt transmise datele despre vieţile,                   250

opera şi repertoriul muzicienilor evanghelici ai secolului 19. Aceştia aveau să se angreneze în asociaţiile               
muzicale braşovene ce aveau să se constituie în a doua jumătate a secolului. Cea mai importantă                251

personalitate din prima jumătate a secolului este fără îndoială cantorul şi compozitorul  Johann Lucas              
Hedwig , a cărui operă a fost şi este şi acum, în mod repetat obiect de studiu.   252

246  Surse IV , pag. 247. 
247 Despre interpretări şi menţiuni relatează  Rudolf Lassel în Raportul anual al  Asociaţiei  braşovene de muzică evanghelică pentru                  
anul V.-VII al Asociaţiei, asta însemnând pentru anii 1886-1889. Editat la cererea conducerii Asociaţiei, de către Freidrich Stenner,                  
protocolarul perioadei. Braşov 1890, citat în con�nuare ca  EKMV Raport anual V-VII (1886-1889) , pag. 15-16. Acesta precum şi                  
toate celelalte rapoarte anuale ale Asociaţiei, a cărei ac�vitate este descrisă în capitolul 3.6.1, se păstrează în  SAK, Fond P I 573 .  
248 Au fost următoarele lucrări:  Die Blume prangt und fällt ab , motet funerară (interpretare: sopran, alto, tenor, bas, 2 flauţi, 2                     
cornuri, 2 clarinete, orgă);  So schlafe denn selig , motet funerară 15.06.1776 (interpretare: sopran, alto, tenor, bas, 2 cornuri, 2                   
violine, orgă);  Ei du frommer und getreuer Knecht , cantată funerară 1774 (interpretare: sopran, alto, tenor, bas);  Im Trauertone                  
töne bebend , cantată funerară 16.02.1802, text:  Lucas Joseph Marienburg  (interpretare: sopran, alto, tenor, bas, flaut transversal,                
2 cornuri, 2 violine, violă, orgă);  Lobsinget dem Herrn, ihr Glücklichen Beyde , cantată de cununie, (interpretare: sopran, alto,                  
tenor, bas, 2 flauţi transversali, 2 oboaie, 2 clarini, tobe, 2 violine, orgă);  Vater unser Felder  sau  Kommet ruft die Liebe , cantată de                       
cununie sau de Ziua Recunoş�nţei (interpretare: sopran, alto, tenor, bas, 2 oboaie, 2 cornuri, 2 clarini tobe, 2 violine, violă, orgă),                     
vezi Müller:  Colecţia muzicală , pag. 154–155. 
249 Pentru încheierea căsătoriei vezi Matricola cununiilor Bisericii Negre, vol. 1, pag. 268. Se pot constata următoarele date de                   
botez ale copiilor lui  Martin Schneider :  Agnetha Christina pe 13.08.1776 (Matricola de botezuri a Bisericii Negre, vol. 4, pag. 78);                    
Agneta Rosina pe 03.06.1779 (vol. 3, pag.116);  Elisabeth Margarethe pe 07.04.1782 (vol. Pag. 154);  Josephus Emanuel pe                 
20.04.1784 (vol. 3, pag. 182);  Regina 
 Johanna  pe 11.02.1792 (vol. 3, pag. 279).  
250 Vezi Tartler:  Cantores . 
251 Vezi mai ales capitolul 3.1. 
252 Există câteva ar�cole de lexicon  Hedwig , vezi Joseph Trausch (coord.):  Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literärische 
Denk-Blätter , (Lexiconul scriitorilor sau foi memorabile biografico-literare), Braşov 1870, pag. 92–94; Friedrich Schuller (coord.):              
Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen , (Lexiconul scriitorilor al germanilor transilvăneni), vol. 4, Sibiu 1902, pag.              
176–177 şi bazat pe acesta: Hermann A. Hienz (coord.):  Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen. Bio-bibliographisches              
Handbuch für Wissenschaft, Dichtung und Publizistik. Begründet von Joseph Trausch, fortgeführt von Friedrich Schuller und               
Hermann A. Hienz  (Lexiconul scriitorilor al germanilor transilvăneni. Manual bio-bibliografic pentru ş�inţă, poezie şi publicis�că.               
Întemeiat de Joseph Trausch, con�nuat de Friedrich Schuller şi Herman A, Hienz), vol. 7, Köln, Weimar, Viena 2002, pag. 64–65. În                     
ul�mul nu există însă decât un rezumat al literaturii despre  Hedwig. Pe lângă acestea, despre  Johann Lucas Hedwig  au apărut şi                     
mai multe ar�cole de ziar, vezi Dietmar Plajer:  Johann Lucas Hedwig , în:  Karpaten Rundschau , anul 16. nr. 13 din 02.04.1982, pag.                     
6; Karl Teutsch:  Der vergessene Komponist des Siebenbürgenliedes  (Compozitorul uitat al imnului săsesc al Transilvaniei), în:                
Siebenbürgische Zeitung , anul 49, partea a doua, din 03.01.1999, pag. 8; Hans Schuller:  Johann Lukas Hedwig, der Tondichter des                   
Siebenbürgen-Liedes  (Johann Lukas Hedwig compozitorul melodiei cântecului despre Transilvania), îin:  Neuer Weg , anul 27, nr.               
7980 din 07.01.1975, pag. 6. În acest moment, despre  Hedwig lucrează doi cercetători:  Frieder Latzina  din Karlsruhe se                  
străduieşte să realizeze o ediţie completă a lucrărilor lui  Hedwig  şi cercetează în acelaşi �mp şi biografia compozitorului, vezi                   
ar�colul său  Der „Siebenbürgische Haydn“ , în:  Karpaten Rundschau , anul 36, din 03.08.2002, pag. 3. Transilvăneanul  Hans Franz                 
este ocupat cu aceeaşi materie şi a prezentat deja un material de cercetare istoriografică a „Imnului Transilvaniei”                 
Siebenbürgenlied  compus de cantorul braşovean, vezi Hans Franz:  Johann Lukas Hedwigs Siebenbürgenlied , în: Teutsch (coord.):               
Beiträge zur Musikgeschichte , vol. 2, pag. 62–67. Date fiind cercetările aflate în curs, aici vom prezenta numai o scurtă privire de                     
ansamblu asupra vieţii şi operei lui  Hedwig. 



 Hedwig s-a născut pe 5 august 1802 la Hălchiu în Ţara Bârsei. Acolo a primit primele lecţii de muzică de                     
la  Georg Rheindt , cel mai merituos rector din comunitatea evanghelică”. Datorită talentului său,  Johann              253

Ludwig Hedwig a ajuns la vârsta de zece ani elev al Gimnaziului Evanghelic Braşov şi şi-a aprofundat                 
cunoștințele muzicale la deja menţionatul cantor al  Bisericii Negre, Lucas Hermann (Fiul). 

În aprilie 1819 s-a mutat la Viena unde a luat lecţii particulare începând totodată să se facă remarcat cu                    254

compoziţii proprii. 
Pe lângă cele patruzeci de  Cântări Bisericeşti au luat naştere şi mai multe transpuneri sonore de poezii, o                   

colecţie de nouă  Cântări Funebre  pe patru voci precum şi o  Operetă în două scene  cu titlul  Oracolul .  255

În cele din urmă,  Hedwig a avansat ca şi contrabasist în 1823 în Orchestra  Operei Curţii de la Viena . În                     
această perioadă a compus pe lângă mici lucrări pentru pian o serie de marşuri pentru suflători, precum şi                  
uverturi pentru orchestră, care în parte au fost puse în scenă la Teatrul Leopoldstadt.  256

În acelaşi timp,  Hedwig a activat mai departe în domeniul muzicii vocale. El a compus noi cântări                  
bisericeşti şi motete şi a transpus pe note poezii contemporane, pentru voce şi pian. Aceste piese le-a                 
dedicat în parte colegilor interpreţi de la operă, unele dintre fiind chiar tipărite la Viena.   257

În acest timp, se pare că a menţinut legăturile cu oraşul natal: în ianuarie 1830,  Hedwig a scris la Viena o                      
cantată pascală care a fost gândită „pentru folosinţă la serviciul public religios în bisericile evanghelice din                
Ţara Bârsei”. Iar când în 1835,  Johann Lucas Hedwig s-a căsătorit cu  Josepha Karrer , nunta a fost făcută                  258

în patrie. Perechea şi-a ales  Biserica Neagră drept loc de desfăşurare a ceremoniei. După nume şi                259

confesiunea romano-catolică, această primă soţie a lui  Hedwig este posibil să fi provenit din Austria . Un                260

an mai târziu, se năştea deja la Viena, fiul lor Johann care a devenit mai întâi librar de carte. Mai târziu                     
avea să calce pe urmele tatălui său: juniorul a activat ca pedagog de canto şi s-a angajat mai ales în cadrul                     
asociaţiilor muzicale braşovene.   261

Talentul de compozitor al tatălui a devenit se pare cunoscut în regiunea natală, pentru că  Johann Lucas                  
Hedwig a primit sarcina de a compune o cantată festivă pentru inaugurarea orgii braşovene în anul 1839.                 
Lucrarea poartă titlul  Răsună laudă şi este formată din câte două recitative şi arii, precum şi din câte un cor                    
de deschidere şi de încheiere. Muzica nu mai este astăzi de găsit, s-a păstrat doar textul scris de                  
învăţătorul braşovean  Johann Georg Giesel .   262

253 Formulă dintr-o dedicaţie mai târzie din cele în total 40 de „Cântări bisericeş�” ale lui  Hedwig , adresată „primului său maestru                     
în arta sunetelor” din 21.06.1821, vezi Müller:  Colecţia muzicală , pag. 56. 
254 Printre profesorii săi de acolo posibil să se fi numărat  Josef Drechsler  şi  J. Blumenthal  pentru bas general şi compoziţie, precum                      
şi directorul Orchestrei Curţii,  Anton Jekel  gezählt haben, vezi Teutsch:  Der vergessene Komponist ; Plajer:  Hedwig ; Egon Hajek:                 
Die Musik, ihre Gestalter und Verkünder in Siebenbürgen einst und jetzt , (Muzica, realizatorii şi ves�torii ei în Transilvania,                  
odinioară şi azi) Braşov 1927, pag. 44 etc. 
255 Vezi Müller:  Colecţia de muzică , pag. 56-60. 
256 În biblioteca Braşovului s-au aflat două uverturi din 1824 şi peste o duzină de marşuri prelucrate de  Hedwig  personal parţial                     
pentru pian, vezi Müller:  Colecţia de muzică , pag. 61–63, 66 şi 68–69. Unele lucrări au fost �părite la Viena şi se găsesc în                       
Biblioteca Naţională a Austriei , în con�nuare  ÖNB . Acolo se află de ex. cele  Cele şapte valsuri originale interpretate cu ocazia                    
îndrăgitelor baluri de societate în Sala Sperl. Compuse pentru piano-forte aranjate de Johann Hedwig , Editura Weigl Viena nr.                  
2502. O bună imagine asupra acestor dar şi a altor lucrări oferă mai ales ar�colul lui Teutsch:  Compozitorul uitat . 
257 Printre liedurile cu acompaniament de pian care au fost �părite, se numără:  Die Maynacht , op. 11 (poezie de Hölty),  dedicată                     
cântăreţului Operei Curţii cezaro-crăieşti, dl. Ludwig Cramolini , Editura Weigl Viena nr. 2798; trei lieduri op. 13:  Küssen und                  
weinen  (poezie de Heinrich Graf von Leoben),  Grund  (poezie de Joh. Gab. Seidl),  Der Todtenkranz  (poezie von Gustav Franck),                   
Editura Weigl, Viena Nr. 2683;  Abschied von meiner Heimath: Burzenland , op. 15, Editura Weigl Viena nr. 2866;  Mein Traum: An                    
die Auserwählte , op. 19 (poezie de Adolph Bäuerle),  dedicată cântăreţului Operei Curţii cezaro-crăieşti, dl. Anton For�, Editura                 
Weigl Viena nr. 2976. Alte lieduri din anii 1826–1830 s-au păstrat într-o par�tură scrisă de mână, vezi  ASK, Fond IV F 111: Cântări                       
1826–1829 . 
258 Vezi �tlul cantatei în: Müller:  Colecţia de muzică , pag. 69. 
259 În parte, în bibliografii se găsesc menţiuni neverificabile, conform că Hedwig s-ar fi căsătorit în anul 1836 la Viena, vezi de ex.  
Plajer:  Hedwig . 
260 Referitor la cununie şi confesiunea miresei, vezi  Matricola cununiilor Bisericii Negre , Volumul GE [= căsătorii mixte], pag. 21.                   
Mai târziu,  Hedwig  s-a căsătorit a doua oară. Această căsătorie, cu  Charlotte Teutsch  de confesiune evanghelică este dovedită de                   
Matricolele de botez ale Bisericii Negre,  unde ea apare ca mamă a copiilor  Gustav Adolph  (* 15.11.1846) şi  Charlotte Clara  (*                     
04.04.1849, ^ 05.02.1877), vezi Volumul 6, pag. 114 şi 143. Şi în actele de inventariere a moştenirii lăsate de  Hedwig,  este trecută                      
Charlotte Teutsch  alături de şase copii, vezi  ASK, Fond IV F 113,  nr. 71, pag. 721 
261  Johann Hedwig (Fiul) a decedat pe 16.06.1903, vezi  Matricola deceselor Bisericii Negre , vol. 7a. pag. 293. Asupra biografiei sale                    
se va insista mai mult în capitolul 3 al acestei lucrări în diferite locuri.  
262 În această perioadă,  Giesel  a ac�vat în calitate de „collega“ al „celei de a şaptea şcoli de băieţi din Braşov “ şi a devenit mai                          
târziu conrector la gimnaziu, vezi menţiunile despre copii săi în  Matricolele de botez ale Bisericii Negre , vol. 6, pag. 28, 51 şi 100. 



La un an de la succesul reprezentaţiei cantatei, muzicianul de la Opera Curţii din Viena a fost ales drept                    
nou cantor al oraşului. În acest timp a luat naştere într-o nouă colaborare cu  Giesel ,  Cantata festivă,                 
dedicată Asociaţiei pentru istoria Transilvaniei; prezentată cu ocazia adunării generale a acesteia la Braşov              
în anul 1843 . Din păcate şi pentru această piesă festivă, cu începutul  Entström‘ in lautem Hochgesange ,                
până acum nu s-a putut găsi decât broşura cu textul, care denotă însă - din referirea la succesiunea                  
frazeologică - o lucrare amplă şi variată.   263

Probabil pentru serviciul său de cantor, a realizat şi numeroase piese bisericeşti, cum ar fi prelucrări                 
corale, arii şi cantate dar şi oratoriul  Der Allmacht Wunder . Această lucrare a rămas neterminată şi                264

aminteşte prin formă şi stil al compoziţiei de  Josef  Haydn . Unele lucrări ale lui  Hedwig au găsit răspândire şi                   
în alte părţi ale Transilvaniei, după cum dovedesc copii ale partiturilor în localităţi mai mici din regiune.   265

Pe lângă slujba sa de cantor, conform tradiţiei,  Hedwig a activat şi în cadrul şcolii. În această funcţie a                    
scris  Învăţăturile braşovene teoretice şi practice pentru cântec în şcolile publice – o carte care pe lângă                 
exerciţii şi lieduri cuprinde şi scurte piese ale cantorului, ca de exemplu o transpunere muzicală pe patru                 
voci a poeziei săseşti cu valenţe patetice  Bei Marienburg (La Feldioara). Cartea a devenit se pare un                 
manual standard pentru orele de muzică la Braşov, dovadă fiind mai multe ediţii pe care în final le-a                  
redactat  Johann Hedwig Fiul.  266

 Hedwig Senior rămâne însă în memorie pentru punerea pe note a  Cântecului Transilvaniei . După o odă                 
laudativă adusă peisajului şi oamenilor din Transilvania, creată de către scriitorul german  Leopold             
Maximilian Moltke,  Hedwig a compus în 1846 aceast melodia populară şi azi. Istoria naşterii imnului               267

german inoficial al Transilvaniei a fost deja detaliat cercetată.  268

În anul 2002, cu prilejul aniversării a 200 de ani de la naşterea lui  Johann Lucas Hedwig,  s-a reuşit pentru                     
prima dată ca piesa cunoscută până atunci numai în limba germană, să fie făcută cunoscută şi locuitorilor                 
români ai Transilvaniei, prin intermediul unei traduceri de Dan Dănilă şi un aranjament coral al lui Sergiu                 
Eremia, român din Hălchiu.  269

Textul pentru  Răsună laudă  în  Programul pentru festivitatea de inaugurare a noii orgi în Biserica Evanghelică Parohială                 
braşoveană pe 17.04.1839  în  ASK, Fond Tq 161 II/53. 
263 Un exemplar am putut găsi în  SAG, Fond RI g-75, Nr. 3 . Cantata din două părţi are următoarea succesiune:  Partea I: cor:                       
„Entström‘ in lautem Hochgesange“ (Revarsă-te în plină cântare - Recitativ (bas): „Daß des Nebels Hülle weiche“ (A ceţii mantie                   
să se destrame) – cor bărbătesc: „Binecuvântează!“ – arie (tenor): „Erstrahle Licht!“ (Străluceşte lumină!)- arie – sopran-solo cu                  
cor: „Erstrahle Licht!“ (Străluceşte lumină!) - cor: „Durch der Vorzeit Hallen“(Prin a timpului trecut spaţii); partea a II-a: Recitativ                   
(bas): „Ein heilig Amt“ (O sfântă datorie) – cvartet bărbătesc: „Ja Liebe sei“ (Da, să fie iubire) - arie (bas): „Denkend an“                      
(Gândeşte la) - coral: „O dass der Liebe Zauberkraft“ (Ca a iubirii forţă fermecată) - recitativ şi arioso: „Licht und Wärme“ (Lumină                      
şi căldură) - cor: „Vaterland, dein Heil erblühet“ (Patrie, a ta slavă înflorească) . 
264 Minunea Atotputernicului 

O listă a numerelor complete ale oratoriului se găseşte la: Müller:  Colecţia muzicală , pag. 79–81. Despre diversele lucrări ale lui                     
Hedwig  în perioada în care a fost cantor la Braşov, vezi ibid. mai ales la paginile 74–78 şi 81–83. 
265 De ex. în fondul micii localităţi Hoghilag s-a păstrat par�tura şi vocile pentru motetul  Ruh‘ sanft, dein Auge schloß sich zu!                      
(Odihneşte-te în pace, ochiul tău s-a închis!),  care astăzi se află în Arhiva Sacrală Sibiu,  Fond Hal 2 . Conform �tlului este vorba de                       
un scurt  motet funerar pentru 2 trompete în Es, Bombardon, corn bas în B, corn înalt în B, 2 cornuri în Es, clarinet în B, clarinet în                           
Es şi cor bărbătesc în patru voci (2 tenor, 2 bas) . 
266 Lângă Feldioara în Ţara Bârsei, a avut loc în 1612 o „bătălie pentru libertate” împotriva Principelui  Gabriel Bathori , care a                     
costat vieţile multor braşoveni, printre care şi pe cea a Judelui Braşovului şi luptătorului pentru libertate  Michael Weiß  alături de                    
mai mulţi elevi ai  Gimnaziului Honterus . Pentru transpunerea muzicală făcută a lui  Johann Lucas Hedwig  vezi de ex. Johann                   
Hedwig [Fiul] (coord.):  Învăţăturile braşovene teoretice şi practice pentru cântec în şcolile publice , Braşov 31873, pag. 60–64.                 
Reeditările conţin compoziţiile muzicianului braşovean de muzică sacrală  Heinrich Mauß , asupra ac�vităţii căruia vom reveni ceva                
mai încolo. 
267  Moltke  (* 18.9.1819 la Küstrin, ^ 19.1.1894 la Leipzig) a lucrat mai întâi ca librar în Germania şi mai târziu la Braşov. În 1849 a                          
fost promovat ca redactor şef al ziarului  Siebenbürger Wochenblattes (Săptămânalul Transilvănean) , pe care l-a redenumit în                
Kronstädter Zeitung (Ziarul Braşovului) . Aceasta a devenit cea mai importantă publicaţie germană a oraşului, şi a conţinut mereu                  
ar�cole şi cri�ci despre viaţa muzicală a acestuia, vezi de ex. Plajer:  Hedwig .  Moltke  a mai scris două cântece săseş� cu notă                      
patrio�că:  Wir sind ein Volk aus deutschem Blut (Suntem un popor din sânge german)  şi  Schütze, Gott, das Volk der Sachsen                     
(Ocroteşte Doamne poporul saşilor) . Pentru prima melodia a fost scrisă de asemenea de către  Hedwig , cea de a doua putea fi                     
cântată pe muzica lui  Haydn  pentru  Gott erhalte Franz den Kaiser  (Doamne ocroteşte-l pe Împăratul Franz), vezi.  Zwei Lieder für                    
die Siebenbürger Sachsen, ihrer edlen Nation gewidmet von Leopold Moltke (Două cântece pentru saşii transilvăneni, naţiunii lor                 
libere dedicate de către Leopold Moltke) . O broşură cu text se mai află în  SAG, Fond R I g-75 Nr. 7 . 
268 Pentru istoria naşterii acestui imn transilvănean, vezi Franz:  Siebenbürgenlied  sau Teutsch:  Der vergessene Komponist . 
269 Vezi Latzina:  Siebenbürgischer Haydn (Un Haydn transilvănean) . Acolo este relatată iniţia�va pentru varianta românească a                
imnului popular, care între �mp a apărut la  Editura Latzina  din Karlsruhe, vezi programul editorial actual. 



Compozitorul, pedagogul şi cantorul evanghelic  Johann Lucas Hedwig a decedat pe 8 ianuarie 1849 la                
Braşov cauya fiind tifosul, boală pe care a contractat-o în anul anterior, când a luptat în garda civică, în                   
timpul mişcărilor revoluţionare din Ţara Bârsei.  Hedwig a fost înmormântat două zile mai târziu în  Cimitirul                
Cetăţii  unde şi-a găsit odihna veşnică.  270

Studierea învăţământului muzical şcolar şi a activităţii cantorilor braşoveni a arătat că muzica sacrală şi                
cea şcolară au existat în Braşov într-o continuă simbioză, fenomen care se poate observa în mod                
asemănător şi în mediul ortodox.  
 
 

2.2.6.  Şcoala românească şi muzica sacrală ortodoxă 
 

Şi azi, în Biserica Română Ortodoxă, dominante sunt cântările de origine bizantină. Chiar dacă pentru                
Biserica Sf. Nicolae din  Schei  avem o primă menţionare în anul 1399, datarea primei şcoli româneşti nu                 
este atestată. De abia diferitele documente ale secolului 18 oferă indiciile pe baza cărora se poate                
presupune că şcoala a fost înfiinţată în anul 1495.   271

Este posibil ca la Braşov să fi existat învăţământ în limba română şi mai devreme, pentru că în registrele                    
de impozitare din anii 1485 până în 1506 este amintit un „Jerg grematik”, aceasta putând fi o veche                  
denumire în română pentru scrib sau dascăl. Iar odată cu învăţământul şcolar ar fi putut exista şi o                  272

cultură muzicală elementară, cercetarea românească vorbind în acest context despre o şcoală elementară             
sau un fel de şcoală Metten, în care se preda citirea, scrierea şi cântecele bisericeşti. Printre pedagogii                 
acestui aşezământ de învăţământ, s-au numărat cu siguranţă şi preoţii ortodocşi, iar pentru cântare,              
cantorii de la Sf. Nicolae. Se ştie astfel din anul 1509, că dascăli români din Braşov, erau concomitent în                   
slujba şcolii ca şi în cea de cantori. Din anii mai târzii, cercetarea românească menţionează nominal, la                 
Prima Şcoală Românească din Scheii Braşovului pe dascălul  Dobre (1541-1572), un nepot al  preotului              
Toma.  273

Cert este că în acea perioadă au existat eforturi din partea saşilor de a introduce Reforma şi printre                   
„valahii” braşoveni, deci locuitorii vorbitori de limba română. Aflăm astfel de la mijlocul secolului 16:  
 

„1559 die 12. Martii verordnet Herr Johannes Benckner, Croner Richter, den Wallachen bei der Stadt den                 
Catechismum zu lernen und sie dadurch zu reformieren; es half aber wenig.“  274

La puţin timp după aceasta, a urmat cel puţin o traducere a unor părţi din Noul Testament, după cum                    
atestă următoarea menţiune:  
 

270 Vezi  Matricola deceselor Bisericii Negre , vol. 4, pag.122. 
271 Într-o scrisoare a Bisericii Sf. Nicolae din Schei, adresată în 1761 comandantului militar de la Sibiu, se afirmă că şcoala                     
românească aparţinătoare acestei biserici, datează din 1495, când s-a început cu construcţia bisericii zidite în locul celei                 
anterioare, din lemn. Câţiva ani mai devreme, fratele iezuit  Fasching,  pomenise în lucrarea sa  Nova Dacia  (1743), şcoala situată                   
lângă biserică, observând totodată că acolo se învaţă ci�tul, scrisul şi cântări, lecţiile fiind urmate atât de copii cât şi de adulţi.                      
Aceste date au fost stabilite în mod repetat de către cercetarea istoriografică românească, vezi de ex. Sebas�an Barbu-Bucur:                  
Cultura muzical ă  de tradi ţ ie bizantină  pe teritoriul României în secolul XVIII şi începutul secolului XIX şi aportul original al culturii                    
autohtone , Bucureş� 1989, pag. 35–39; mai recent mai ales Paul Stegaru:  Muzic ă  şi muzicieni în istoria înv ăţă mântului românesc                  
braşovean , Braşov 1999, pag. 12. Muzicologul român vine în acest volum cu o privire de ansamblu destul de cuprinzătoare a vieţii                     
muzicale româneş� în contextul şcoală – Biserica Ortodoxă. Printre altele,  Stegaru  ia în considerare şi o publicaţie mai veche:                   
Andrei Bârseanu:  Istoria Şcoalelor centrale române greco-orientale din Braşov ,  Braşov  1902. 
272 Vezi Philippi:  Populaţia , pag. 130–131. 
273 Vezi Barbu-Bucur:  Cultura muzicală , pag. 36. Termenul  Şcoala româneasc ă  din Şcheii Brașovului  a  intrat chiar as�el, consacrat                  
în muzicologia românească. 
274 „1559 pe 12 mar�e Domnul Johannes Benckner, Jude al Braşovului, a dispus ca pe valahii de lângă oraş catehismul să înveţe                      
iar prin aceasta să-i şi reformeze; dar a ajutat puţi.” 

 Surse IV , S. 100. Şi  Stegaru  aminteşte aceste eforturi şi numeşte ca sursă documentul „Chronicon Fuchsio - Lupino -                    
Oltardinum“, vezi Stegaru:  Muzică , pag. 12. Pe baza acestuia, el datează eforturile lui  Benckner  în anul 1556, probabil o eroare de                     
redactare. După propriile afirmaţii,  Stegaru  a preluat aceste date din Aron Densuşeanu:  Istoria limbii şi literaturii române,  Jaşi                  
1885, pag. 81, unde se spune: „Eodem anno d. 12 Mar�i Johannes Benknerus, judex Coronensis cum reliquis Senatoribus,                  
reformavit Valachorum Ecclesiam, et praecepta Catecheseos discenda illis proposuit.“ (În acelaşi an pe 12. mar�e Johannes                
Benkner, Jude al Braşovului, împreună cu alţi senatori a reformat biserica românilor şi le-a prezentat, cum să facă lecţia de                    
religie). 



„1560 lässet Herr Benckner, Richter, die 4 Evangelisten aus dem Servischen ins Wallachische übersetzen               
durch einen Diaconum Kores aus Tergowist und Todor Deak, den wallachischen Pfaffen damit zu helfen.“  275

 
Acest diacon Kores sau Coresi nu a activat numai ca traducător ci mai ales ca editor; a realizat în total 26                      

de tipărituri în perioada dintre 1556 şi 1583. În acestea, pe lângă slavona-bisericească, în zece tipărituri                
este folosită limba română. Este vorba despre primele tipărituri realizate în română, realizate în marea lor                
majoritate în Braşov; ele conţin psalmi şi alte scrieri liturgice. Mai ales psaltirea cântată, ce se numără                 276

printre elementele de bază ale slujbei ortodoxe şi este desemnată de către cercetătorii români ca element                
generator de unitate „dans le monde orthodoxe du sud-est de l‘Europe [...] compris la Transylvanie“. Pe                277

acest fundal, Braşovul cu psaltirile sale tipărite, poate fi considerat drept unul dintre cele mai importante                
centre ale culturii româneşti în Ungaria, iar prin aceasta şi al muzicii sacrale româneşti-ortodoxe în general,                
începând cu secolul 16.  

Pe lângă Biserica Sf. Nicolae, la sfârşitul secolului 18 au luat naştere şi alte biserici ortodoxe, iar prin                   
aceasta noi lăcaşuri de interpretare a cântecului sacral. Biserica din Braşovul Vechi a fost întemeiată în                
1783,iar patru ani mai târziu cea grecească din  Cetate . Cea din urmă era frecventată de negustorii greci şi                  
macedoneni, care în acea perioadă făceau comerţ intens între Europa Centrală, Valahia şi Orientul              
Apropiat.  

În noiembrie 1760, dascălul grec  Ienache începuse deja să predea Psaltirea în limba greacă la Braşov,                 
în 1776 fiind angajat oficial un învăţător pentru greacă şi latină pentru instruirea copiilor.  278

În această perioadă decurge şi activitatea fiului de vicar  Radu Duma , care a devenit cunoscut pe lângă                  
Biserica Sf. Nicolae în anii dintre 1772 până în 1776 mai ales ca învăţător de cânt şi redactor de scrieri                    
moralizatoare.  

Biserica greco-catolică, sprijinită de Habsburgi, nu a putut pare-se să se impună în rândurile românilor                
braşoveni, oraşul rămânând un „centru ortodox”. Datorită continuităţii în muzica sacrală, cercetătorii            279

români consideră Braşovul în mod explicit drept „important centru de rezistenţă al românilor în faţa               
prozelitismului calvin şi apoi catolic”.   280

În final, şi confesiunile ne-catolice au primit prin edictul de toleranţă din 1781 drepturi speciale. Astfel,                 
ortodoxia a putut să înfiinţeze în mod oficial, şcoli şi biserici în toate comunităţile cu peste o sută de familii.                    
Alături de menţionatele edificări de biserici, la Braşov s-a ajuns începând cu 1787 – cu ajutorul autorităţilor                 
– la o extindere a învăţământului în limba română. Prin aceasta a fost promovată din nou şi predarea                  
muzicii. O importantă personalitate în acest efort a fost pentru început  Dimitrie Evstatievici, care studiase în                
Rusia ortodoxă şi care a ocupat în final postul de director al nou înfiinţatei şcoli româneşti. Succesorul                 281

său,  Radu Tempea, în schimb, poate fi considerat drept reprezentant al influenţei interconfesionale, întrucât              
a absolvit Gimnaziul evanghelic din Braşov. În 1804, românii braşoveni au reuşit în cele din urmă, să                 
extindă şcoala lor la mai multe clase, iar din acest moment, să angajeze neîntrerupt şi un pedagog propriu                  
pentru muzică. Pentru început, această funcţie a fost ocupată de  Zaharia Duma iar în anii ce au urmat, o                   282

275 „1560 lăsă Domnul Benckner, Jude, pe cei patru evangheliş� din sârbeşte în valahă să fie traduşi de către un diacon Coresi din                       
Târgovişte şi pe Todor Deak, preotul valah cu aceasta să ajute.”  
     Surse IV, pag . 100. 
276 Prin �tulaturi şi analizarea filigranului hâr�ei, �păriturile lui  Coresi , dintre care unele s-au păstrat numai parţial au putut fi                    
datate cu exac�tate.  Gernot Nussbächer  oferă o imagine de ansamblu asupra stadiului cercetărilor despre  Coresi şi asupra tuturor                  
�păriturilor: Gernot Nussbächer:  Din cronici şi hrisoave, contribuţii la istoria transilvăneană , vol. 3, Bucureş� 1990, pag. 34–41. 
277 Vezi Gheorghe Ciobanu:  Études des musique ancienne Roumaine  [Studii despre muzica veche românească], Bucureş� 1984,                
pag. 169. Autorul accentuează importanţa ce revine psal�rii cântată îndeosebi pentru perioada de început a stăpânirii                
Habsburgice, funcţia generatoare de unitate a transpunerii melodice a cărţii de cântece vechi-testamentare „în lumea ortodoxă a                 
Sud-estului Europei [...] inclusiv a Transilvaniei “ este valabilă şi pentru secolele precedente. 
278 Vezi Stegaru:  Muzică , pag. 12. 
279 As�el formulat de la Zyolt Trocsanyi şi Ambrus Miskolczy:  Lungul secol 18 , în Köpeczi;  Scurtă istorie a Transilvaniei , pag.                    
407-452, citat de la pag. 418. 
280 Vezi Barbu-Bucur:  Cultura muzicală , pag. 39. Prin prozeli�sm calvin se înţeleg probabil aici Bisericile Reformate la modul                  
general.  
281 Eforturile braşovene de îmbunătăţire a învăţământului au fost sprijinite de noul episcop al românilor greco-orientali din                 
Transilvania, care avea sediul la Sibiu,  Ghedeon Nichitici , vezi Stegaru:  Muzică , pag. 13. Primul director,  Dimitrie Evstatievici                 
studiase în 1753 la Academia din Kiev şi a scris în 1756, la cererea Principelui  Constantin Mavrocordat,  prima grama�că a limbii                     
române.  
282 El a ac�vat totodată ca profesor pentru limbile germană, greacă şi română.  Radu  Tempea a absolvit Gimnaziul german din                    
Braşov în 1785, urmând după aceasta studiile preoţeş� la Budapesta şi ac�vând începând cu august 1798 ca director al şcolii                    
româneş� din Braşov. Alt profesor important la acest aşezământ, a fost deja amin�tul Ioan Barac, vezi Stegaru:  Muzică , pag. 13. 



personalitate ce a dobândit importanţă supra-regională:  Anton Pann . Acesta a activat la începutul anilor              
douăzeci ai secolului 19 ca psalmist la Biserica Sf. Nicolae şi a fost în relaţie apropiată cu amintitul scriitor                   
braşovean  Ioan Barac . După câţiva ani petrecuţi la Bucureşti, Anton Pann a revenit în 1828 în Transilvania                 
şi şi-a reluat serviciul liturgic. Pe lângă aceasta, a activat şi ca profesor la şcoala românească din Schei                  
unde s-a ocupat mai ales de lecţiile de muzică. Azi în România, de numele lui Anton Pann, este legată                   
înainte de toate „acţiunea de românizare a cântării bisericeşti”, care până la acel moment, mai era                283

dominată de slavona bisericească.  Pann se numără printre compozitorii români timpurii şi s-a dedicat de               
asemenea din plin cercetării şi cultivării muzicii populare. Legătura strânsă dintre muzica în şcoală şi               
Biserica Ortodoxă, avea să fie continuată în secolul 19, în care avea să i se alăture, ca o a treia                    
dimensiune, Corul Românesc. 

Dacă strădaniile saşilor de a reforma populaţia românească au eşuat, cele ale Habsburgilor de a-i                
catoliciza au avut şi ele un succes minor la Braşov. Pe acest fundal nu este de mirare că satele şi                    
comunele ortodoxe au rămas bineînţeles în tradiţia proprie a Bisericii de Răsărit, neangajându-se într-un              
proces care pentru celelalte confesiuni braşovene avea să capete o importanţă crescândă: muzica de orgă               
şi mai ales construcţia de orgi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

283 O. Cosma:  Hronicul III , pag. 389.  Cosma îi dedică lui  Anton Pann mai multe capitole, vezi ibid. pag. 120-132 ( Anton Pann şi                       
talentele sale), pag. 132-136 ( Pann  şi elevul său,  George Ucenescu ) sau pag. 141-145 ( Pann  şi psal�rea românească).  



Partea a II-a 
 
 

 
 
 
 

2.3. Orgile braşovene şi construcţia de orgi până în anul 1839  
 
În centrul interesului ştiinţific şi al celui general cultural pentru orgile Braşovului s-a aflat şi se află mai ales                   
marea  Orgă Buchholz din  Biserica Neagră . Aceasta este considerată ca fiind cea mai importantă mărturie a                
culturii săseşti-germane, iar prin concertele ce au loc aici cu regularitate a devenit cunoscută în întreaga                
Românie şi nu numai . 

Pe lângă acestea, instrumentul ca atare se numără printre cele mai importante realizate în secolul al                 
19-lea şi a fost evidenţiată în acest sens în numeroase publicaţii istorice şi organologice. Istoria braşoveană                
a construcţiei de orgi de dinainte de 1839 şi mai ales evoluţiile din alte biserici ale oraşului, au avut în                    
schimb parte de relativ puţină atenţie.  
 
 

2.3.1. Primele mărturii şi interpretarea lor 
  
Dacă în unele regiuni ale Transilvaniei se găsesc destul de multe, pe alocuri chiar numeroase documente                284

pentru organişti şi constructori de orgi, deja pentru secolele 14 şi începutul secolului 15, pentru istoria                
timpurie a orgilor Braşovului, asemenea date sunt mai degrabă sărace. În plus, unele dintre acestea au fost                 
până azi chiar inexact interpretate. 

Astfel, un manuscris din 1427, descoperit în jurul anului 1900 de către istoricul şi profesorul gimnazial                 
Friedrich Wilhelm Seraphin , pare a fi, la prima vedere, cea mai timpurie dovadă a existenţei unei orgi la                  
Braşov.  Seraphin găsise în coperţile a două registre de socoteli de la mijlocul secolului 16, fragmente mari                 
ale acestui manuscris, pe care le-a salvat. Ele fuseseră folosite la întărirea coperţilor şi constau dintr-un                
codex cu predici ale călugărului dominican  Jacobus de Voragine . Copia acestei culegeri de predici a fost                
completată în Duminica Rusaliilor (11 aprilie) a anului 1427, de către călugărul  Nicolai de Vetere Civitate –                 
probabil un frate dominican din Braşov. Pe două pagini ale acestui manuscris se găsesc remarci ce                285

privesc cotidianul vieţii mânăstireşti, cum ar fi împărţirea rugăciunilor între fraţi. Printre aceşti membri ai               
ordinului, unii menţionaţi chiar nominal, este menţionat explicit un „frater organista” – prezumtiva dovadă              
pentru existenţa unei orgi în mânăstirea dominicanilor din Braşov în anul 1427, după cum se poate citi pe                  
alocuri. Constatarea scapă din vedere că  Seraphin însuşi care a descoperit manuscrisul, atenţionează că              286

această notă trebuie datată bineînţeles mai târziu decât manuscrisul propriu-zis. Dat fiind caracterul             287

scrierii, autorul bănuieşte o menţiune a planului de rugăciuni încă din secolul 15, lăsând însă răspunsul                
deschis.  

284 Cele mai multe date despre orgi şi organiş� transilvăneni �mpurii se găsesc în documente sibiene, înainte de toate în registrele                     
de cheltuieli ale oraşului, vezi  Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus sächsischen Archiven ( Surse despre istoria Transilvaniei                
din arhive săseş�), editată de Comisia Asociaţiei pentru istoria Transilvaniei, vol. 1 = Plăţi din arhiva oraşului Sibiu şi a naţiunii                     
săseş� vol. 1 din 1380–1516, Sibiu 1880, citat în con�nuare  Surse Sieb. I.  La paginile 6-7 se găsesc mai multe zeci de menţiuni din                        
„Registrum organistae“ pentru perioada din jurul anului 1400, în care sunt menţionaţi printre altele chiar nominal doi meseriaşi                  
care se pricepeau la repararea orgilor:  Petrus Muroculus  şi un domn  Lisentreyt . Din secolul 15 şi începutul secolului 16 sunt                    
cunoscuţi chiar şi unii organiş� sibieni, cum ar fi  Thomas Greb  sau succesorul său  Caspar  iar mai târziu  Bartholomäus , vezi de ex.                      
ibid. pag. 41, 70, 126, 258, 450, 489, 544, 588. 
   Pentru importanţa Sibiului, vezi şi H. Binder:  Orgeln , pag. 13. 
285 Vezi redarea lui Friedrich Wilhelm Seraphin:  Eine Kronstädter Handschrift des Jacobus de Voragine , în:  Programm des                 
evangelischen Gymnasiums A.B. zu Kronstadt  (Un manuscris braşovean al lui Jacobus de Voragine, în Programa Gimnaziului                
Evanghelic C.A. Braşov), anul şcolar 1900/01, Braşov 1901, citat în con�nuare  Ev. Gymnasium, Programm (1900–1901)  etc., pag.                 
1–14. 
286 În capitolul foarte bine documentat  Die Entwicklung der Musik im mittelalterlichen Kronstadt  (Dezvoltarea muzicii în Braşovul                 
medieval) din volumul  Odae cum harmoniis de Nussbächer/A. Philippi se concluzionează în acest sens, vezi ibid. pag. 56 în pasajul                    
în lb. germană şi la pag. 57 în cel în lb. română. Se pare că aceste constatări au fost preluate şi de către alţi autori, de ex. H.                            
Binder:  Orgi , pag. 11. 
287 Vezi Seraphin:  Manuscris braşovean , pag. 6. 



Din păcate, în arhiva centrală romană a dominicanilor, nu există nici o menţiune privitoare la Conventul                 
braşovean, de la înfiinţarea acestuia în secolul 14 şi până în anul 1465. De abia din anul 1524 avem o                    288

listă de nume a fraţilor din Ţara Bârsei, document păstrat în capitala Italiei. În această listare se găsesc                  
deja trei muzicieni: organistul Frater Gerhard, cantorul novice Frater Theodorus precum şi diaconul Frater              
Simon, „care studia cântatul la orgă”. Acest document este prima dovadă certă că mânăstirea              289

dominicanilor din Braşov a fost un locaş de învăţare şi cultivare a muzicii de orgă de abia de la începutul                    
secolului 16. 

Dacă se doreşte aşezarea în timp a ulterioarei menţiuni pe copia predicii din 1427, atunci singurul indiciu                  
rezultat pe lângă „frater organista” îl constituie fraţii menţionaţi nominal. Este vorba de  Anthonius, Gaspar,               
Emericus, Laure(ntius), Franciscus şi  Ambrosius . Un  Frater Caspar, Frater Emerik şi  Frater Franz apar de               
asemenea pe lista menţionată a membrilor conventului din 1524. Pe lângă aceasta, alte documente aflate               
la Roma, arată că în 1529 – deci numai cinci ani mai târziu – un  Frater Laurentius şi un  Frater Ambrosius                     
au fost mutaţi de la Sighişoara la Braşov. Cu excepţia lui  Frater Anthonius , toate numele cuprinse în                 
menţiunea noastră nedatată, se regăsesc deci dovedit printre dominicanii braşoveni ai deceniului al doilea              
al secolului 16. Ţinând cont de frecvenţa numelor identice ale călugărilor, aceasta nu este cu siguranţă                
dovada neechivocă, este însă cel puţin un indiciu că adnotările au ajuns pe manuscris abia cu mai mult de                   
un secol mai târziu. Alt argument ar fi că este puţin probabil ca un manuscris tocmai terminat să fie folosit                    
imediat după 1427 drept suport pentru notiţe, ci mai degrabă unul deja deseori folosit, vechi şi probabil deja                  
uzat.  

Dacă mai adăugăm că în Germania Reforma era deja în plină desfăşurare şi scurt timp mai târziu, la                   
începutul deceniului al patrulea, în cursul acestei transformări a fost desfiinţată şi mânăstirea dominicanilor              
din Braşov, atunci raţionamentul se încadrează bine în imaginea istorică generală: vechile culegeri cu              
predici, în plus şi din tradiţia scolastică, probabil că nu mai erau privite ca deosebit de valoroase în anii                   
ante-reformă şi din această cauză au fost folosite în alte scopuri. Oricum, date confirmate despre muzica                
de orgă la dominicani avem numai pentru începutul secolului 16, rămâne însă pe deplin posibil ca în                 
mânăstirea braşoveană, ars organi să fi fost cultivată deja în secolul 15. Sursele existente nu ne dau însă o                   
dată exactă.  

Prima mărturie certă pentru muzica de orgă la Braşov o avem de abia din anul 1476: este vorba de primul                     
document confirmat pe acest subiect. Castelanul din Târgoviştea situată dincolo de Carpaţi, îi invita printr-o               
scrisoare pe braşoveni, să serbeze victoria Principelui valah  Vlad Ţepeş asupra turcilor cu „cântece de               
orgă, cântări şi trasul clopotelor”. Întrucât castelanul cunoştea condiţiile braşovene ca urmare a vizitelor              290

făcute, existenţa la Braşov în acel moment a unei orgi de indiferent ce formă, poate fi considerată ca certă.                   
Aceasta însă nu dovedeşte că este vorba de o orgă bisericească şi cu atât mai puţin că acest instrument                   
s-ar fi aflat în cea mai mare biserică a oraşului, cea a Sf. Maria, aşa cum se afirmă pe alocuri. Este cu                      291

siguranţă posibil ca o orgă să fi fost instalată în mai vechea biserică din Bartolomeu sau în mănăstirea                  
dominicană menţionată, sau chiar să fi existat în oraş mici orgi mobile ce puteau fi instalate pentru                 
asemenea festivităţi. Pentru ultima variantă pledează o menţiune din contabilitatea Vilicului din anul 1545,              
care atestă că o asemenea orgă mobilă a existat în Braşov, cel târziu în prima jumătate a secolului 16.                   
Organistul  Hieronymus  Ostermayer a primit un gulden, pentru că şi-a demonstrat măiestria la instrument în               
onoarea unui ofiţer turc, un ceauş. Evenimentul a fost denumit de istoriograful  Hugo Beer drept „primul                292

concert în Biserica Neagră”. Autorul scapă însă din vedere o mică remarcă despre locul în care a avut loc                   293

288 Vezi Béla Iványi: Geschichte des Dominikanerordens in Siebenbürgen und der Moldau,  (Istoria ordinului dominican în                
Transilvania şi Moldova)  în: Siebenbürgische Vierteljahresschrift,  (Revista transilvană trimestrială), anul 62 (1939), nr. 1, pag.               
22–59. Pentru istoria �mpurie a ordinului la Braşov, vezi mai ales pag. 42ff. 
289 Vezi Iványi:  Ordinul dominicanilor , pag. 53–54. 
290 Textul pasajului referitor la muzică din această scrisoare este: „Ideo rogo vestras pruden�as, quantenus veli�s deum                 
omnipotentem laudare cum organis et cum can�cis et campanis, sicut et nos peregimus in provincia nostra, tam vestra.“ Vezi N.                    
Iorga-Hurmuzaki:  Documente privitoare la istoria românilor , XV, 1, Bucureş� 1911, nr. 168, pag. 95. Scrisoarea a fost publicată şi                   
într-o culegere de surse germane:  Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen VII (1474–1486)  (Culegere de                
documente despre istoria germanilor în Transilvania VII (1474-1486)), Bucureş� 1991, nr. 4159 la pag. 120–121. Menţionatul  Vlad                 
Ţepeş cons�tuie modelul istoric pentru figura  Contelui Dracula  din cunoscutul roman roman al englezului  Bram Stoker  din secolul                  
al 19-lea. 
291 De ex. la Nussbächer/A. Philippi:  Odae cum harmoniis  unde din menţionata invitaţie a castelanului se concluzionează existenţa                  
unei orgi în Biserica Sf. Marii, actuala  Biserică Neagră , vezi ibid. pag. 56 în textul în germană şi pag. 57 în textul în română. 
292 Vezi  Surse III , pag. 276. Pentru biografia lui  Ostermayer  vezi următorul capitol 2.4.2 
293 Într-un ar�colul  Zur Geschichte der Orgeln der Schwarzen Kirche (Despre istoria orgilor din Biserica Neagră), pe care  Hugo Beer                    
l-a publicat în renumita  Kronstädter Zeitung  vezi nr. 109 din 14 mai 1939, pag. 8.  



reprezentaţia: „in horto d.(omini) Martini”, deci în grădina domnului  Martin , care la acea vreme deţinea               
funcţia de Jude al oraşului. Este ca atare foarte puţin probabil că la Braşov, cu ocazia primirii unui militar                   
străin – fie şi de rang înalt – s-a depus efortul de a demonta o orgă instalată fix în biserică pentru a o                       
remonta într-o grădină. Este deci cert că instrumentul din 1545 a fost o orgă transportabilă. Astfel, la                 
invitaţia în discuţie a castelanului valah din 1476 este la fel de posibil să fi fost vorba de o festivitate cu                     
interpretare la orgă pe o asemenea orgă-pozitiv. Contrar dorinţei de înţeles a unor cercetători locali,               
scrisoarea din Târgovişte nu constituie nicidecum o primă dovadă a existenţei unei orgi în Biserica Sf.                
Maria. 

Puţin diferit stau lucrurile cu un document ceva mai nou cu câţiva ani. Din acesta se pot afla pentru prima                     
dată detalii despre calităţile unei orgi braşovene. Datorită dimensiunilor sale descrise, este probabil să se fi                
aflat cu adevărat în Biserica Sf. Marii, deci în actuala  Biserică  Neagră . În 1499, umanistul magister  Valentin                 
Kraus  îi scria prietenului său  Conrad Celtes  la Viena:  
„Opus est apud nos musicum sive organicum in aede de novo exstructum, quantum ad 
celaturae pulchritudinem a me ante ac non visum neque quantum ad sonoritatem et 
vocum varietatem a me auditum. Organista juvenis quidem aetate discipulus Gruenpekis 
sed suo magistro arte non inferior. Musicae vero meae Delphicae donec Varadinum veneram tanta me               
ceperat oblivio, ut de letheo fluvio oblivionem me potasse existimarim.“  294

 
Cu toate că în cazul noii orgi braşovene de la sfârşitul secolului al 15-lea trebuie să fi fost vorba de un                     
instrument relativ mare şi cu sunet cu coloratură bogată, asupra dispunerii concrete şi a anului exact al                 
construirii orgii nu se pot face alte afirmaţii. Şi socotelile oraşului publicate până acum, la fel ca diferitele                  
cronici, păstrează tăcerea în legătură cu acest instrument din 1499, ca şi despre construcţia timpurie de                
orgi în general. 
 
 

2.3.2. Ansamblu de cornuri la Braşov? 
 
Cea mai veche menţiune care pare să dezvăluie ceva despre construcţia proprie de orgi la Braşov, se                 
găseşte în  register debitorum civitatis , o evidenţă a datornicilor din oraş, în care, pentru 31 octombrie 1514                 
găsim o notare ce pare la prima vedere enigmatică:  
  
„Item Anthonio dem orgelmeister auff das nachthorn gelawen flor. 8“  295

Pentru început se pune întrebarea cine anume este „meşterul organist Anthonius”. Termenul de „meşter”               
desemna în Braşovul secolului 16 de obicei pe un meseriaş şi încă nu un muzician sau alt fel de artist. Asta                     
face ca prin această menţiune în registrul datornicilor să avem un prim constructor de orgi din Braşov, care                  
se numea  Anthonius  şi nu un organist.  

Posibil să fie vorba de acelaşi  magister Anthonius care este menţionat deja în 1508, ca „arhitectus” şi                  
care a primit din visteria oraşului frumoasa sumă de 120 de guldeni, fără să fie specificat pentru ce anume                   
serviciu.   296

Dacă în cazul constructorului de orgi  Anthonius este vorba de un meseriaş transilvănean sau de un                 
meşter din spaţiul Imperiului German, nu se mai poate stabili. La Braşov,  Anthonius se pare că a primit                  297

un avans pentru o lucrare, deci opt guldeni „împrumutaţi”. Termenul „Nachthorn” (ad literam: corn de               
noapte) duce la o parcurgere superficială prima dată la denumirea unui registru de orgă însă la o reflectare                  
mai atentă, pare destul de improbabil ca un meşter să fie plătit numai pentru singurul registru nominalizat şi                  
nu pentru o orgă în general. Dacă privim însă puţin dincolo de hotarele Transilvaniei, în Salzburgul de la                  

294 Scrisoarea a fost publicată în  Arhiva pentru istoria Transilvaniei , vol. 16, nr. II, Sibiu 1881 la pag. 272. O traducere ar putea fi:                        
„Avem în biserică o orgă nouă, cum mai frumos construită nu am văzut nici o dată şi cu glas mai răsunător şi mai diferit nu am                          
mai auzit. Tânărul organist este un elev al lui Grünpeck, dar cu nimic mai prejos decât învăţătorul său. Artele sunetelor mi-au fost                      
cu adevărat ca un oracol până când am ajuns la Oradea, uitarea as�el mă cuprinsese, încât credeam a sorbit uitarea din fluviul                      
Lethe.”  
295 Citat conform  Surse I , pag. 204. 
296 Vezi  Surse I , pag. 185. 
297 Ar putea fi de exemplu iden�c cu un constructor de orgi din Silezia cu acelaşi nume, de la care este cunoscută numai o singură                         
lucrare ce se află la Svídnice şi datează din 1494. E de imaginat şi că un  meşter Anthonius saxon sau de pe Rinul Mijlociu, care                         
ambii au ac�vat la sfârşitul secolului al 15-lea să fi pornit la vârste mai înaintate, la drum în Transilvania, vezi Hermann Fischer şi                       
Theodor Wohnhaas:  Lexikon süddeutscher Orgelbauer  (Lexiconul constructorilor germani de orgi), Wilhelmshaven 1994, pag. 18.              
La frecvenţa numelor însă nu se poate stabili cu cer�tudine. 



începutul secolului al 16-lea, atunci se conturează o altă explicaţie a denumirii „corn de noapte”. În cetatea                 
Hohensalzburg, arhiepiscopul  Leonhard von Kreutschbach a poruncit în 1502, construirea unui Hornwerk            298

care a rămas cunoscut până în ziua de azi sub numele de  Salzburger Stier (Taurul de Salzburg).                 
Instrumentul avea tuburi din metal, cu care produce acordul din trei note F-A-C. Este dotat cu în total 135                   
de tuburi din coruri octave şi cvinte care formează un sunet caracteristic de corn. Instrumentul a fost                 299

destinat să cheme la adunări şi să avertizeze. Se presupune că a fost realizat de constructorul de orgi                  
Michael  Rytzinger din Passau, cel care a construit un alt asemenea instrument în 1518 la Kremsmünster/                
Austria Superioară. Referitor la Transilvania, se ştie până acum că a existat cândva un instrument               
asemănător la Bistriţa. Acesta a fost instalat de abia în 1538 şi nu s-a păstrat.   300

Pentru că saşii braşoveni au avut în permanenţă contacte strânse cu spaţiul cultural german închis, se                 
poate presupune că se aflase şi în capitala Ţării Bârsei de un asemenea tip de orgă. Este plauzibil că în                    
1514 la Braşov să se fi dorit introducerea unei asemenea realizări tehnice a timpului, iar constructorul de                 
orgi să fi fost însărcinat cu construirea ei.  

Din păcate nu se mai poate identifica unde anume a fost instalat instrumentul. Se prea poate ca  meşterul                   
de orgi Anthonius să-l fi instalat în turnul Bisericii Sf. Maria sau în Turnul Casei Sfatului, deja construit.                  
Acesta din urmă a fost - după cum s-a amintit – modificat între 1515 şi 1528, iar constructorul de orgi ar fi                      301

putut primi bani în avans în octombrie 1514 pentru a cumpăra materialele cu care în anul următor ar fi putut                    
începe cu instalarea, în cursul modificărilor construcţiei. 

Pentru acest instrument de la Braşov ar fi putut fi prevăzute funcţii asemănătoare cu cele ce reveneau                  
Taurului de la Salzburg. Ar fi putut chema la adunări, ca semnal de avertizare sau ca anunţ al orei de                    
noapte. Mai ales această din urmă funcţie explică denumirea dată: Nachthorn = corn de noapte. Dacă şi                 
când anume acesta a fost terminat în cele din urmă sau cât timp a existat după aceasta, nu se mai poate                     
şti. Faptul deja amintit că în 1528 a fost cumpărată o trompetă pentru Sfat, nu înseamnă neapărat ceva                  
anume despre funcţionarea „cornului de noapte”.  Trompetul din turn avea înainte de toate obligaţia de a                
completa şi însoţi mai ales festivităţile oraşului, cele militare şi bisericeşti. Pe lângă acestea ar fi putut                 
prelua bineînţeles şi unele activităţi legate de instrument. 

Probabil că instrumentul – dacă a fost vreodată terminat - a fost distrus de una din numeroasele                  
descărcări electrice despre care ne vorbesc cronicile sau, cel târziu, în timpul marelui incendiu din 1689. 
 
 

2.3.3.   Lumea orgilor secolului al 16-lea 
 

O privire asupra registrelor de socoteli ale oraşului precum şi a diverselor cronici nu oferă decât o imagine                   
fragmentară asupra construcţiei de orgi, a concertelor în biserici şi organiştilor. O chitanţă din 1523 a                
administratorului oraşului conţine cheltuiala de 8 aspri pentru o cântare şi de patru aspri pentru organist la                 
alegerea preotului în luna martie. În comparaţie cu alţi muzicanţi, suma e frumoasă pentru organistul al                302

cărui nume nu a fost transmis. Toţi trompeţii şi toboşarii oraşului laolaltă – numărul lor exact nu se mai                   
poate stabili – au primit de exemplu pentru toate apariţiile lor în vremea carnavalului din 1520 numai opt                  
aspri. Muzica de orgă în ocazii festiv-sacrale a avut astfel pentru braşoveni o importanţă deosebită şi                303

înaintea introducerii reformei în 1542.  
O menţiune în registrul administratorului oraşului din 1525 pare la prima vedere să indice lucrări la orgă.                  

Organistului nemenţionat nominal i se vinde de către oraş plumb în valoare de un gulden, astfel încât                 304

s-ar putea bănui că a fost reparată tubulatura. Împotriva acestei presupuneri stă argumentul că este               
improbabil ca organistul să fi fost nevoit să finanţeze reparaţia instrumentului din mijloace proprii. 

298 Orgă mecanică de construcţie foarte simplă care prin acționarea unor foale producea un sunet asemănător mugetului                 
amplificat. În Evul Mediu asemenea instrumente amplasate în turnuri construite uneori special pentru acest scop îndeplineau                
sarcina de aver�zare acus�că a populaţiei, la fel ca sirenele de azi dar puteau fi folosite pentru anunţarea sfârşitului zilei de lucru                      
de ex. 
299 Vezi Alois Forer:  Orgeln in Österreich  (Orgi în Austria). Viena şi München 1973, pag. 174. 
300 Despre acest subiect l-am întrebat în 1999 pe constructorul sibian de orgi Hermann Binder. El mi-a confirmat bănuiala                   
referitoare la instrumentul de la Braşov şi a interpretat pasajul din  Surse I , pag. 204 de asemenea în acest sens. A putut folosi                       
această sursă în lucrarea sa care a apărut un an mai târziu, vezi H. Binder:  Orgi , pag. 12. Şi el revine la cunoş�nţele de azi asupra                          
existenţei unui asemenea instrument la Bistriţa, vezi ibid. pag. 14–15. 
301 Vezi capitolul 2.1 şi Nussbächer:  Casa Sfatului din Braşov , pag. 5-6.  
302 Vezi  Surse I , pag. 484.  
303 Vezi  Surse I , pag. 261. Vezi şi nota de subsol 80 din capitolul 2.1.1. 
304 Vezi  Surse I , pag. 596. 



În plus, în acelaşi timp, în registrele administratorului sunt consemnate şi alte vânzări de plumb către                 
târgoveţi şi mânăstiri, oraşul înstrăinând o rezervă mai mare a acestui metal în acel moment iar organistul                 
probabil că a folosit materialul în scop personal cum ar fi repararea ferestrelor sau ceva asemănător. 

Plata consistentă şi constantă a organiştilor indică aprecierea de care se bucura muzica la orgă în                 
Braşovul primei jumătăţi a secolului 16, după cum se poate constata din exemplul muzicienilor  Wolfgang               
(Gräfinger) şi  Hieronymus Ostermayer . Pe de altă parte, şi întreţinerea instrumentului era finanţată de              305

către oraş după cum arată cheltuielile bisericii din 1529:  
 
„Item dem iohannes payr das her dy orgel gepesert hat vas ab ist gegangen vnd fyerseher 
dy ab gegangen seyn asp. 25“.  306

 
În acelaşi an, slujbaşul oraşului mai notează: „Item schmer czu der orglen [...] – pârghiile de ridicare,                  307

axele şi lagărele foalelor orgii se gresau deci cu unsoare. Se poate presupune că în cazul lui Johannes                  
Payer este vorba de un constructor de orgi cu ajutoare („fyerseher”). Acesta ar fi deci al treilea constructor                  
de orgi din Braşov menţionat nominal, după numitul  Anthonius şi un  meşter Wolfgang care este amintit în                 
documentele anilor 1520 şi 1523.   308

Din a doua jumătate a secolului 16, până acum nu s-au putut stabili numele unor organişti sau                  
constructori de orgi, numai o singură cronică conţine indicii despre construcţia de orgi. 

Tăbăcarul şi mai târziu membru al Consiliului  Martin Banfi cel Bătrân relatează din anul 1594 în                 
calendarul său: „Die 4. Julii ist die Orgel in unserer Kirch abgebrochen und hernach wieder aufgesetzt                
worden.“ La sfârşitul secolului 16, actuala  Biserică Neagră dispunea deci de o nouă orgă, întrucât atunci                309

când se vorbeşte de „biserica noastră”, în mod natural, nu putea fi vorba decât despre cea mai importantă                  
biserică evanghelică din oraş. Şi despre acest instrument lipseşte orice menţiune despre meşterul             
constructor şi dispoziţie – o lipsă regretabilă în aceeaşi măsură pentru următoarele instrumente, până la               
începerea construirii marii orgi Buchholz în 1836. 
 
 

2.3.4. Instrumente şi constructori de orgi în Braşov în perioada barocă  
 

Se pare că în Braşovul evanghelic s-a investit în mod adecvat în instrumentele pentru arta sonoră sacrală                  
numai din a doua jumătate a secolului 17, pentru că ţesătorul de in  Johann Stamm remarcă în jurnalul său,                   
pentru anul 1664:  
 
„Den 31. Mai, welches ist der Pfingstsonnabend, wird zum ersten in der neuen Orgel über der Gärtkammer                 
öffentlich georgelt.“  310

 
Ceva mai târziu,  Stamm scrie despre anul 1673, că „în luna noiembrie orga cea mare a fost prelungită în                   
două locuri”. Menţiuni asemănătoare face şi  Martin Ziegler în 1692 în notele sale despre braşoveni               311

celebri. El datează concret începerea lucrărilor pe 16 noiembrie 1673 şi numeşte pe executant,              
constructorul de orgi  Theodor . Acesta provenea după cât se pare din Germania şi a decedat pe 28                 
decembrie în anul următor. Denumirea de „orga mare” la  Stamm şi corespunzător „organum maius” la               312

305 Vezi următoarele capitole 2.4.1 şi 2.4.2. 
306  Surse II , pag. 168. În germana de azi, menţiunea ar suna as�el: „Lui Johannes Payr, care a plecat, pentru că a reparat orga, şi                         
ajutoarelor sale care au plecat 25 aspri“. 
 
307  Surse II , pag. 168. „Unsoare pentru orgă“. 
 
308 Pentru  meşterul Wolfgang  vezi următorul capitol 2.4.1. 
309  Surse V , pag. 264.  Bánfi  a murit în anul 1613, pentru biografia sa vezi ibid. pag. XLIII–XLIV. Cronicarul  Paulus Bencker cel Bătrân                       
(1653–1719) relatează pentru anul 1594 – e drept că la o distanţă de peste 100 de ani acelaşi lucru: „Den vierten Julii ist in unser                         
Kirch die Orgel abgebrochen worden und von neuem wieder aufgesetzt“, vezi.  Surse IV , pag. 183. Probabil că  Bencker  a folosit                    
calendarul lui  Bánfi  drept sursă. 
310 „Pe 31 mai, care este sâmbăta Rusaliilor se cântă public pentru prima dată la noua orgă de deasupra încăperii de depozitare”.  

 Surse VI , pag. 188. Ţesătorul de in  Johannes Stamm  şi-a redactat jurnalul despre evenimentele anilor dintre 1658 şi 1697, ce i                      
s-au părut importante fiind as�el vorba de mărturiile preţioase ale unui contemporan. Pentru biografia lui  Stamm  vezi  Surse VI ,                   
pag. XVII. 
311  Surse VI , pag.198. 
312 Pentru începerea lucrărilor vezi  Surse V , pag. 113, pentru originea şi moartea lui  Theodor  pe 28.12.1674, vezi ibid. pag. 114. 



Ziegler indică existenţa probabilă şi a altor orgi mici. În favoarea acestei presupuneri pledează faptul că                
pare improbabil ca o orgă de numai nouă ani să fie prelungită de ambele părţi. Din această cauză, în cazul                    
orgii noi din 1664 este probabil vorba despre un al doilea instrument propriu din  Biserica Neagră . Aceasta                 
probabil că şi-a avut locul în corul bisericii, deasupra intrării în sacristie, care în Braşov se numea şi                  
„Gärtkammer”, deci camera ce ţinea loc de depozit. Dată fiind poziţia, a fost probabil o orgă amplasată în                  
consolă (datorită formei consolei, lipită de peretele bisericii, în germană „Schwalbennestorgel” = orgă în              
cuib de rândunică).  
Bucuria saşilor braşoveni cu ale lor două instrumente nu a durat mult, pentru că marele incendiu al oraşului                  
din 21 aprilie 1689 nu a ocolit nici marea biserică, fiind distruse orgile şi clopotele. Casa Domnului cu                  313

zidurile înnegrite de fum a primit în popor numele păstrat până azi de  Biserica Neagră . Reconstrucţia                
oraşului şi bisericii a avansat destul de bine pentru condiţiile de atunci. Pe 7 aprilie 1692 au fost aduse din                    
Sibiu foale şi resturile unei orgi vechi şi a fost instalat un instrument provizoriu pe care s-a cântat pentru                   
prima dată pe 22 martie 1693: 
   „Die 22. Martii novum organum, licet nondum erat perfectum, hodie tamen in coetu primo 
pulsabatur.“  314

 
Acest instrument a fost restaurat şi poate extins după aceea, cel târziu la mijlocul secolului 18. Aşa                 
relatează învăţătorul şi diaconul braşovean  Peter Roth în jurnalul său: că în septembrie 1754 s-a început „a                 
se îmbunătăţi orga cea mare”. De ce vorbeşte  Roth despre o „orgă mare” se explică printr-o ştire din                  315

1728: pe 15 mai, un blănar vârstnic cu numele de  Croner a dăruit „în biserică o orgă mobilă” (germană =                    
Positiv), deci o orgă  mică , fără pedalier. Concomitent a fost introdusă chiar funcţia unui „mic organist”,                316

ocupată prima dată de  Georg Zeidner . Despre starea marii orgi şi motivele donaţiei nu se pot face decât                  317

speculaţii. Dacă  Croner a dorit să facă la bătrâneţe un serviciu bisericii şi în acelaşi timp să pună în talerul                    
balanţei Judecăţii Divine o faptă bună, sau dacă poate blănarul pur şi simplu nu a mai suportat sunetul încă                   
existentei orgi provizorii, acţionând astfel mai degrabă din raţiuni egoist-estetice donând un instrument nou              
– explicaţii se pot găsi mai multe. Nici constructorul orgii mobile nu se mai poate stabili, însă avem păstrat                   
numele unui constructor de orgi contemporan prin anunţul decesului acestuia: pe 29 august 1746 a murit                
constructorul de orgi Caspar Adolph „asupra muncii sale foarte brusc de apoplexie”. Dată fiind perioada,               318

ar fi cu siguranţă posibil să fie constructorul; cu ce anume lucrare se ocupa în momentul morţii sale bruşte                   
din păcate nu se poate spune nimic.  

Nici despre alţi constructori braşoveni de orgi, din perioada barocă nu avem informaţii mai bogate.                
Matricolele  Gimnaziului Evanghelic Honterus şi cele ale  Bisericii Negre conţin doar câteva nume şi date:               
constructorul braşovean de orgi  Georg Bayer provenea din Hălchiu şi a urmat  Gimnaziul Honterus pe care                
l-a părăsit în 1669.  Simon Servatius din Râşnov s-a dovedit un fel de multi-talent: pornit în 1676 de la                   319

Gimnaziul Honterus , s-a ocupat de construcţia de orgi şi ca rector şcolar, pentru a deveni în final diacon.   320

Nici datele care se cunosc despre constructorul de orgi  Johann Gottlieb Czetsch (sau  Zetsch ) nu spun                 
nimic despre lucrările sale. O primă informaţie despre el se găseşte în matricolele evanghelice de cununie:                
pe 21 iulie 1743 a luat-o de soţie pe fiica tipografului de carte  Sara  Heltzdörfer . Ca denumire a profesiei                   
exercitate de  Johann Gottlieb găsim aici „ucenic de organist”, tatăl său fiind conform matricolei de               
asemenea organist şi anume la Sighişoara. Doi ani mai târziu, fiica acestuia,  Dorothea s-a măritat de                
asemenea la Braşov.  
Ca ginere este menţionat ucenicul tâmplar  Hannes Repser . Întrucât constructorii de orgi învăţau de obicei               
tâmplărie, se poate presupune că a existat o colaborare între  Hannes  Repser şi cumnatul său  Johann                
Gottlieb Czetsch . Pentru  Johann Gottlieb , în matricolele braşovene se găsesc numele a şapte copii ai               

 
313 Vezi diferitele conici din  Jahr-Geschichte von Josef Teutsch  (Istoria pe ani de Josef Teutsch),  Surse IV , pag. 110 sau din  Chronik                      
des Marcus Fronius  (Cronica în la�nă a lui Marcus Fronius),  Surse VI , pag. 418. 
314 Citat din  Annota historica ex scriniis Martini Ziegleri , în:  Surse VI , S. 235, înseamnă: „Azi în ziua de 22 mar�e s-a cântat pentru                        
prima dată la slujbă la noua orgă, chiar dacă încă nu este perfectă.” Constructor trebuie să fi fost  Johannes Vest , a cărui ac�vitate                       
va fi prezentată mai amănunţit în următorul capitol 2.3.5. 
315  Surse VI , pag. 622.  Roth  a trăit între 1714 şi 1787. 
316  Surse IV , pag. 133. 
317 Vezi jurnalul lui  Thomas Tartler , în:  Surse VII , S. 124. 
318  Surse IV , pag. 150.  
319 As�el trecut în matricola  Gimnaziului   Honterus,  vezi  Surse V , pag. 24. 
320  Surse V , pag. 25. 



acestuia, botezaţi între 1745 şi 1766. După cum s-a amintit deja,  Czetsch a devenit în 1767 membru al                  321

Collegium musicum  şi a construit chiar un instrument cu coarde pentru acesta.  322

Aceasta constituie totodată prima dovadă pentru cuprinzătoarea activitate de meseriaş a ucenicului             
organist din 1743, care de acum avea profesia de „constructor de orgi”. Înmormântarea lui  Johann Gottfried                
Czetsch a avut loc pe 9 septembrie 1775. În matricola deceselor, este trecut la meserie de asemenea                 
numai „constructor de orgi”.  Franz Xaver Dressler atenţionează asupra unui document sibian din 1777,              323

în care este numit constructorul de orgi „Gottlieb Csetz”. Aici se poate discuta despre identitatea de                324

nume cu fiul cel mai mare, Johann Gottlieb, botezat la Braşov pe 5 aprilie 1747. În acest caz, juniorul ar                    
putea fi preluat afacerea tatălui său. Până acum însă nu au putut fi identificate instrumente ieşite din                 
mâinile acestui  Gottlieb Czetz  mai tânăr şi nici din mâinile tatălui său. 

La fel de puţin mulţumitoare sunt datele despre constructorul de orgi  Johannes Raab . Se poate stabili                 
doar că pe 23 mai 1759 a luat de soţie în Biserica Neagră pe  Katharina  Sadler şi că a acceptat se pare şi                       
comenzi din afara Braşovului. În mânăstirea franciscană din Şumuleu Ciuc lângă Miercurea Ciuc a              325

efectuat în 1779 reparaţia unei orgi iar în micul sat  
Bărcuţ a construit vechea orgă care astăzi nu mai există. Această ultimă informaţie rezultă dintr-o inscripţie                
în altarul bisericii evanghelice în care este menţionat numele lui  Raab . Instrumentul este totodată reprodus               
şi pe panoul amvonului. Orga din Bărcuţ a fost cedată în 1886 la Seliştat iar mai târziu a fost integrată                    
într-un instrument nou. În acest fel s-au păstrat câteva tuburi principale confecţionate de  Raab , care au fost                 
de calitate foarte bună. Puţinele date existente despre  Raab , confirmă măcar fără echivoc că încă de pe                 326

atunci, la construirea orgilor nu se punea problema apartenenţei confesionale. Braşoveanul evanghelic            
construia pentru mânăstirea catolică la fel ca pentru o biserică evanghelică sătească. Orientări etnice sau               
confesionale neechivoce nu se pot găsi nici la constructorii de orgi de mai târziu, după cum se va arăta cu                    
claritate mai încolo.  

Cu atât mai surprinzător este că cercetarea de limbă germană şi mai ales cea săsească a construcţiei de                   
orgi a luat prea puţin în considerare construcţia de orgi în bisericile braşovene ale altor grupuri etnice şi a                   
confesiunilor ne-evanghelice. 

Primele informaţii datează din secolul 18 şi referă pentru început la Biserica Romano-catolică. Această               
biserică a mânăstirii dominicane cu orga ei a fost folosită după introducerea Reformei la Braşov începând                
cu mijlocul secolului 16, de către luterani. La începutul secolului 18, ordinul predicatorilor a încercat însă o                 
„recucerire” a vechilor sale posesiuni din Transilvania. La Braşov, aceste încercări nu au avut succes pentru                
că şi iezuiţii se extinseseră în cursul activităţilor anti-reformatoare în Sud-estul Imperiului Habsburgic,             
extindere în cursul căreia clădirile foste dominicane din Cetate au fost preluate de Societatea lui Isus . La                 
scurt timp, în 1717, fratele dominican  Martin Bartok , ce fusese trimis la Braşov, relata superiorului său                
despre activităţile ordinului concurent: „Până acum iezuiţii nu au refăcut nimic în afară de pardoseli şi orgă”                

– observaţie cu intenţie negativă, care constituie însă o dovadă a preţuirii muzicii sacrale din partea                 327

Societăţii lui Isus şi prin aceasta a reîntăririi Bisericii Romano-catolice, dacă Ordinul a restaurat orga               
înaintea clădirii. Nu este deci de mirare că numai câţiva ani mai târziu a fost achiziţionat un instrument nou                   
pentru lăcaşul de cult. Un alt dominican comunica în 1754, că între timp iezuiţii reamenajaseră biserica, au                 

321 Pentru căsătoria şi provenienţa lui  Johann Gottlieb Czetschs  vezi  Matricola de cununie a Bisericii Negre , vol. 1, pag. 58                    
(21.07.1743). Pentru cununia surorii sale cu ucenicul tâmplar  Hannes Repser  vezi ibid. pag. 73. Pentru urmaşi vezi  Matricola de                   
botez a Bisericii Negre , vol. 2, unde sunt trecute următoarele date de botez ale copiilor lui (Johann)  Gottlieb Czetsch :  Sara  pe                     
22.05.1745, vezi pag. 147 (= vol. 1, pag. 797);  Gottlieb  pe 05.04.1747, vezi pag. 162;  Johannes  pe 26.09.1750, vezi pag. 198; încă                      
o fiică  Sara  pe 23.02.1753, vezi pag. 220;  Susanna  pe 31.08.1759, vezi pag. 277;  Johannes  pe 08.12.1763, vezi pag. 327;  Catharina                     
pe 23.03.1766, vezi pag. 361. 
322 Vezi explicaţii din capitolul 2.1.4. 
323 Pentru înmormântare vezi  Matricola deceselor Bisericii Negre , vol. 1a, pag. 177 (09.09.1775). 
324 Vezi Dressler:  Orgi IV . 
325 Vezi  Matricola cununiilor din Biserica Neagră , vol. 1, pag. 155 (23.5.1759). 
326 Asta afirmă  Hermann Binder care a studiat instrumentul, într-o scrisoare către autor din 25 iunie 2003, citată în con�nuare H.                     
Binder:  Scrisoare 25.06.2003 . În text,  Binder  îşi exprimă bănuiala că orga din satul Purcăreni provine din  Biserica Neagră  şi că este                     
posibil să fie construită tot de către  Raab . Printre ac�vităţile lui  Raab la  Şomuleu, vezi Binder:  Orgi,  pag. 19. Acolo  Hermann                     
Binder  face trimitere şi la o legătură dintre Şomuleu şi Braşov din secolul precedent: în 1659 mânăs�rea a cumpărat la                    
insistenţele prelatului iubitor de muzică  Johannes Kájoni  o orgă de la  Johann von Eperies , care iniţial fusese des�nată pentru                   
Prejmer şi care a fost transportată de la Braşov cu două căruţe până în Ţinutul Secuiesc. Referitor la orga din Bărcuţ vezi H.                       
Binder:  Orgi , pag. 96. Bărcut, în maghiară Báránykút, se află la Nord Vest de Braşov, între Sighişoara şi Făgăraş. 
327 Citat după Iványi:  Ordinul dominicanilor , pag. 57. 



pus să fie confecţionat „acoperişul din şindrilă al bisericii” şi au cumpărat şi „o orgă nouă”. Cât timp a fost                    328

în serviciu această orgă barocă nu se poate spune cu exactitate. 
Din anul 1882, ucenicul  Karl Einschenk relatează că împreună cu meşterul său,  Josef  Nagy şi alte                 

ajutoare, aproape întreaga iarnă „a asamblat orga în biserica catolică din Şirul Vămii”. Lucrările s-au               329

încheiat în martie 1882. Dacă a fost vorba de montarea unei orgi noi sau de reparaţia capitală a uneia vechi                    
nu se poate deduce din textul lui  Einschenk , în 1926 însă, biserica catolică a vândut o orgă barocă cu circa                    
zece registre unei comune din Ţinutul Secuiesc, pentru a face loc la Braşov, noii orgi mari a firmei                  
Wegenstein . Se poate presupune deci, că a fost vorba de instrumentul din 1754, pe care Nagy la reparat                  330

complet în 1882. În favoarea acestei presupuneri vine improbabilitatea ca o orgă nouă să fie vândută după                 
ce a fost folosită numai patruzeci de ani.  

Dacă datele despre constructorii de orgi braşoveni au fost până în secolul 18 mai degrabă sporadice şi                  
de importanţă mai mult locală, acest lucru se schimbă începând cu a doua jumătate a acestui secol. 
 
  

2.3.5. Braşov - noul centru de construcţie a orgilor începând din 1780 
 
Cercetările efectuate până în prezent de  Franz Xaver Dressler şi  Hermann Binder indică Sibiul drept cel                
mai important loc din Transilvania, al cărui constructori de orgi au putut atinge importanţă supraregională.               
Astfel se profilează o linie a tradiţiei, plecând de la o regiunea cu populaţie germană Spiš, din Nord-estul                  
Ungariei, în oraşul transilvănean de pe Cibin.  

Johannes Vest s-a născut probabil în jurul anului 1630 la Banská Bystrica /azi în Slovacia (germană:                 
Neusohl) unde a construit mai ales în anii şaizeci cea mai mare parte a orgilor sale. În 1671 a primit din                     
Transilvania o comandă, anume să construiască o orgă nouă la Sibiu, instrumentul său cel mai important şi                 
al cărui prospect superb trezeşte şi azi o mare admiraţie. 

Au urmat alte lucrări mari în diverse oraşe transilvănene, Johannes Vest găsind în acest timp o nouă                  
patrie la Sibiu, unde a rămas până la moartea sa, survenită în 1694. Braşovenii îi datorează probabil acel                  
provizorat de orgă din 1692/93, pe care meşterul constructor l-a realizat după marele incendiu din 1689.  

Odată cu stabilirea la Sibiu a lui  Johannes Hahn în 1745 – venit de asemenea din regiunea Spiš -, a                     
început în oraş o nouă tradiţie. Împreună cu fiul său cu acelaşi nume, au pus pe construcţia de orgi                   
transilvănene o amprentă ca a nici unei familii dinainte. Şi azi încă, în diferite regiuni ale Transilvaniei se                  
mai găsesc  orgi Hahn bine păstrate, nu însă şi la Braşov. Decesul fiului  Johann Hahn în 1814, a marcat nu                    
doar sfârşitul tradiţiei Hahn transilvănene ci totodată şi sfârşitul provizoriu al dominării de către Sibiu, ca                
centru al construcţiei de orgi în sud-estul Imperiului Habsburgic. De acum, centrul acestei arte s-a mutat                331

la Biertan şi Braşov. 
În vechiul centru episcopal săsesc Biertan activase încă de la mijlocul secolului 18 constructorul de orgi                 

Wachsmann , înainte ca spre sfârşitul secolului, să se stabilească aici  Samuel Maetz , un meşter ale cărui                
instrumente bisericeşti erau de calitate deosebită. Cei doi fii ai săi,  Friedrich şi  Wilhelm Samuel au continuat                 
tradiţia. Odată cu decesul celui din urmă, în 1858, Biertanul a încetat să mai fie „vestitul locaş al construcţiei                   
de orgi în Transilvania”.  332

Ca loc important al construcţiei de orgi a rămas Braşovul, care deja din ultimul sfert al secolului 18 a                    
putut deveni centru de importanţă supra-regională datorită mai multor meşteri notabili. 
 

328 Vezi Iványi:  Ordinul dominicanilor , pag. 58. 
329 Karl Einschenk:  Amintiri , text redactat la maşina de scris din 07.08.1942, pag. 8. Mi-a fost pus la dispoziţie cu amabilitate o                      
copie a acestuia, originalul fiind în păstrarea familiei la  Jürgen Einschenk  (Berlin) citat în con�nuare K. Einschenk:  Amintiri 1942 .                   
La vârsta de 75 de ani,  Einschenk  descrie foarte detaliat copilăria şi adolescenţa sa, în care muzica se pare că nu a jucat de la                         
început un rol deosebit. El dedică un capitol foarte amplu uceniciei sale de constructor de orgi la  Josef Nagy  (1849–1920), a cărui                      
zi de lucru o redă amănunţit. Despre lucrările la biserica catolică vezi pag. 8. Asupra biografiei şi lucrărilor lui  Einschenk  se va                      
reveni printr-un excurs despre construcţia de orgi la Braşov în secolul 20 în mod separat. 
330 Această orgă  Wegenstein  va fi descrisă mai încolo mai amănunţit. Menţiunile despre vânzarea vechiului instrument la Cernat                  
(lângă Târgu Secuiesc în Estul Transilvaniei) au fost făcute de către organistul în funcţie  Farkas Áron  la întrebarea mea verbală în                     
anul 1999. 
331 Despre  Johannes Vest  vezi Dressler:  Orgi III  şi H. Binder:  Orgi , pag. 23–48. Despre familia constructorilor de orgi  Hahn  vezi                     
Dressler:  Orgi V ; acelaşi:  Arta construcţiei de orgi  pag. 14–19; H. Binder:  Orgi , mai ale pag. 67–77; şi: Dávid:  Müemlék . 
332 Dressler:  Arta construcţiei de orgi , pag. 26 şi iden�c acelaşi:  Orgi VI .  Samuel Maetz  a fost poate chiar elevul lui  Johann Hann  şi                        
a con�nuat din această cauză tradiţia sibiană  Hahn. Despre importanţa deosebită a familiei  Maetz , vezi şi capitolul propriu la H.                    
Binder:  Orgi , pag. 86–91. 



 
2.3.5.1.   Johannes Prause 

 
Şi în oraşul de la poalele Tâmpei, perioada de înflorire a artei construcţiei de orgi a început cu apariţia                    

unui meşter din afară şi care s-a stabilit în Transilvania: numele să a fost  Johannes Prause . Deja pe cea                   
mai veche orgă a sa, cea din Felmer, lângă Făgăraş, în Transilvania, el şi-a indicat provenienţa în inscripţia                  
aplicată pe carcasă:  
 
Ich bin gemacht worden Anno 1780 
Joanne Prause Orgelbauer aus Cronstadt 
gebürthig aus Schlesien.  333

 
În mod asemănător, meşterul constructor de orgi se semnează ş pe alte instrumente, dezvăluind şi câte                
ceva despre ceilalţi membri din atelierul său. Astfel, inscripţia de pe o grindă a orgii din Bistriţa, cea mai                   
mare lucrare cunoscută şi păstrată până azi spune: 
 
Omnia ad maiorem DEI Gloria: 
Anno 1795. 
Verfertigte diesen Wind=druck 
Johannes Prause 
Orgelbauer von Kronstadt 
gebürtig aus Preußisch Schlesien. 
Mit Beyhülfe Andreas Eittel von Großschenk und 
Jacobus Czaucker von Kronstadt Tischler Gesellen  334

 
Asemănătoare este şi inscripţia de pe foalele orgii din Gherdeal, care iniţial a fost instalată la Cristian, lângă                  
Braşov şi care ar fi a şasea orgă a lui  Prause . Ea a fost terminată în iunie 1782, de această dată fiind                      
menţionaţi ca ajutoare  Franz Prause şi  Michael Honigberger . Din cele circa 26 de orgi  Prause cunoscute                335

din Transilvania, cea mai mare parte s-au aflat şi continuă să se afle în Ţara Bârsei, deci în vecinătatea                   
sediului firmei sale din Braşov unde au fost construite în deceniile opt şi nouă. Meşterul a pus la acestea                   
accentul nu numai pe o configuraţie sonoră frumoasă şi încă barocă, alături de materiale solide, el a                 
acordat atenţie în special şi unei realizări artistice a prospectului. Acesta a devenit o emblemă a orgilor                 
Prause , meşterul născut în Silezia rămânând de cele mai multe ori tributar stilului baroc sau celui rococo,                 
spre clasicism îndreptându-se numai pe la mijlocul anilor nouăzeci. În multe cazuri, instrumentele realizate              
de  Prause formează împreună cu altarul o unitate arhitectonică. Astfel ele corespund întrutotul înţelegerii              
protestant-luterane a liturghiei, care acorda muzicii un loc special. Exemple asemănătoare se găsesc             336

frecvent şi în spaţiul central-german, dacă ne gândim numai la capela castelului Eisenberg în Turingia,               
unde altarul, amvonul şi orga constituie un ansamblu unitar.   337

Pe lângă modul cum a luat naştere orga din Bistriţa, pentru care mai există oferta de preţ scrisă a lui                     
Prause , bine documentată mai este şi construcţia efectuată de acesta la Codlea în Ţara Bârsei în anul                 338

1783. Este drept că în decursul timpului, aceasta a suferit numeroase modificări, se pot însă afla încă                 
detalii despre geneza ei şi despre modul de lucru al lui  Prause . Contractul dintre comuna situată la numai                  
câţiva kilometri Vest de Brașov şi constructorul de orgi a fost încheiat pe 15 februarie, iar ca valoare au fost                    
stabiliţi 1800 de guldeni renani, înţelegere pe care  Prause a respectat-o cu precizie. Pentru relativ mica                
localitate Codlea, era vorba de o sumă destul de mare; în comparaţie,  Prause a primit de la comunitatea                  
Bistriţa numai 1200 de guldeni pentru modificarea orgii. Şi asta când acest al treilea oraş săsesc ca mărime                  

333 „Am fost construită în anul 1780. de Joanne Prause constructor de orgi din Braşov, născut în Silezia.” 
334 „Totul spre mai mare slavă a Domnului: anul 1795. A confecţionat aceste foale Johannes Prause, constructor de orgi din Braşov,                     
născut din Silezia prusacă. Cu ajutorul lui Andreas Ei�el din Cincu şi Jacobus Czaucker din Braşov, ucenici tâmplari”.  
335 Această inscripţie a fost deja publicată la H. Binder:  Orgi , pag. 79. Binder face în plus, la pag. 81 un inventar complet al celor 26                          
de orgi realizate de  Prause . 
336 Vezi mai ales capitolele 2.2 şi 3.6. 
337 Această biserică din Chris�ansburg lângă Eisenberg a fost construită deja în deceniile opt şi nouă ale secolului al 17-lea şi                     
inaugurată în 1692. Prin unitatea dintre altar (cina cea de taină), amvon (cuvântul Domnului) şi orgă (muzica ca parte a Bunei                     
Ves�ri) poate fi considerată ca exemplu model pentru modul de înţelegere protestantă a liturghiei. 
338 Acest important document al istoriei construcţiei de orgi în Transilvania a fost publicat acum pentru prima dată integral şi                    
analizat de către H. Binder:  Orgi , pag. 17–18. 



din Transilvania avea la acea dată o populaţie cu peste jumătate mai mare decât Codlea. La nici măcar                  339

opt luni de la încheierea contractului, pe 12 octombrie, instrumentul din Codlea a fost inaugurat, cu                
certitudine o performanţă ca durată de execuţie şi dincolo de aceasta, o dovadă a profesionalităţii lui                
Prause . Şi la Codlea, prospectul baroc, păstrat încă, se distinge prin realizarea artistică şi abundenţa               
coloristică. Pentru aceasta – probabil la recomandarea lui  Prause , a fost încheiat un contract cu pictorul                
braşovean  Oelhan , care a primit pentru munca sa 190 de guldeni renani. Cu peste 10% din totalul                 
cheltuielilor de construcţie a orgii, aceste cheltuieli, doar pentru aspectul estetic, constituiau o pondere              
ridicată. Întregul proiect a fost finanţat prin vânzarea de terenuri ale comunei Codlea cât şi cu ajutorul                 
donaţiilor. În micul orăşel din Ţara Bârsei, mulţumirea faţă de lucrarea lui  Pause a fost atât de mare, încât în                    
chitanţa finală a mai fost adăugat „un mic cadou pentru constructorul orgii” – indiscutabil un indiciu pentru                 
calitatea lucrării efectuate de silezian.  340

Chiar dacă prin acestea, se formează o imagine destul de clară a modului de lucru şi a lucrărilor lui                    
Prause , rămâne în umbră totuşi provenienţa exactă cât şi modul în care sa calificat meşterul. La momentul                 
actual, instituţia lideră în domeniul culturii orgilor este în Silezia  Asociaţia pentru cercetarea şi păstrarea               
orgilor Sileziene cu sediul în Marktheidenfeld. Conform informaţiilor furnizate de aceasta, în Silezia nu este               
cunoscut un constructor de orgi cu acest nume şi nici surse mai vechi nu oferă indicii. „Prause” este însă                   341

un nume de familie destul de frecvent în această regiune, ceea ce face afirmaţia meşterului despre                
provenienţa sa plauzibilă. În mod ciudat şi la Braşov se găsesc numai puţine date despre persoana                
constructorului de orgi.  Franz Xaver Dressler  susţine – din păcate fără a indica şi sursa – că  Prause s-a                   
născut în 1760 şi s-a mutat înapoi în Germania în 1813, pentru a participa la luptele de eliberare împotriva                   
lui  Napoleon . Dacă se ia însă în considerare că ultimele orgi  Prause ce pot fi datate provin din anii                   342

nouăzeci, se pune întrebarea din ce cauză pentru ultimele două decenii ale şederii sale în Transilvania nu                 
mai avem date despre lucrări noi şi de ce  Prause a plecat tocmai ca bărbat în vârstă în război. Şi o                     
menţiune în documentele din Codlea devine enigmatică în acest context: în 1801, când orga  Prause a fost                 
mutată în spatele altarului, s-a observat inscripţia:  

„Şi cu 18 ani urmă a stat în spatele altarului, numai că avea forma mai mică. Constructorul orgii a fost                     
Andreas Eitel . Tot atunci a fost înnoit cu totul şi altarul vechi.”  343

Aici se pune întrebarea de ce nu este chemat la Codlea pentru modificare constructorul orgii Prause şi în                   
plus, ca realizator al instrumentului este numit elevul şi ajutorul său. O explicaţie pentru toate aceste                
neconcordanţe ar fi că  Prause decedase deja în 1800 iar firma sa a fost preluată în continuare de către                   
Andreas Eitel . În matricolele deceselor din  Biserica  Neagră nu există însă nici o înregistrare în acest sens,                 
ceea ce se poate datora bineînţeles şi posibilei confesiuni catolice a meşterului originar din Silezia. Numai                
în registrul evanghelic al botezurilor se mai regăsesc două date, e drept neconcludente şi care constituie                
ultimele semne de viaţă ale constructorului de orgi la Braşov, date la care  Prause este menţionat ca naş de                   
botez. Această sarcină onorifică a preluat-o prima dată în ziua Sf. Silvestru a anului 1798 prin botezarea                 
fiului  Franz  Joseph al lui  Andreas Andraschovsky,  turnător de clopote din Braşov. Un an mai târziu, numele                 
lui  Prause mai apare o dată pe 11 aprilie, la botezul lui Carolus Jekelius, fiul unui trompet al Braşovului. La                    

339 Codlea avea în 1786 foarte puţin peste 3.000 de locuitori în �mp ce Bistriţa trecuse deja de 4.600, vezi sta�s�ca în:  Lexikon der                        
Siebenbürger Sachsen  (Lexiconul saşilor Transilvăneni), coord. de Walter Mys, Thaur bei Innsbruck 1993, citat în con�nuare  LdSS ,                 
pag. 602. Despre oferta lui  Prause  pentru Bistriţa, vezi H. Binder:  Orgi , pag. 17, pentru câteva lucrări suplimentare,  Prause  a mai                     
cerut însă alţi 300 de guldeni în plus, preţul total rămânând cu toate acestea sensibil sub cel pentru Codlea. 
340 Pentru modul cum a luat naştere orga din Codlea, vezi în  Zeidner Kirchturmschrift  (Publicaţia din turla bisericii Codlea),                   
transmisă prin:  Surse IV , pag. 94 precum şi  Zeidner Denkwürdigkeiten von J. Dück , (Lucruri memorabile din Codlea) ibid. pag. 322.                    
Din păcate, orga barocă  Prause  a  fost modificată de mai multe ori în secolele 19 şi 20 iar chiar din 1833 ex�nsă cu un spate cu                          
prospect clasicist nepotrivit. 
341 Această informaţia mi-a fost dată de către actualul preşedinte al Asociaţiei, preot  Reinhard Hausmann  (domiciliat la Al�eld,                  
Am Schläglein 17, D-97828 Marktheidenfeld) într-o scrisoare din 28.03.2001. Nici alte publicaţii mai vechi despre istoria muzicală                 
a Sileziei nu conţin date despre numele „Prause“, vezi de ex. Carl Julius Adolph Hoffmann:  Die Tonkünstler Schlesiens. Ein Beitrag                    
zur Kunstgeschichte Schlesiens vom Jahre 960 bis 1830  (Ar�ş�i silezieni ai sunetului. O contribuţie la istoria artelor în Silezia din                    
anul 960 până în 1830), Breslau 1830 sau şi  Schlesisches Tonkünstler-Lexikon enthaltend die Biographien aller Schlesischen                
Tonkünstler, Componisten, Cantoren, Organisten, Tongelehrten, Textdichter, Orgelbauer, Instrumentenmacher , (Lexiconul         
ar�ş�lor silezieni ai sunetului, cuprinzând biografiile tuturor ar�ş�lot silezieni ai sunetului, compozitori, cantori, organiş�, învăţaţi               
ai sunetelor, tex�eri constructori de orgi, constructori de instrumente) coord. de Koßmaly/Carlo, broşurile 1–3, Breslau 1846 şi                 
broşura 4, Breslau 1847. 
342 Vezi Dressler:  Orgi VIII . 
343  Surse IV , pag. 326. O altă amplă modificare a fost efectuată în anul 1833 de către constructorul de orgi braşovean  Petrus                      
Schneider , când orga a fost mutată din corul bisericii pe empora ves�că a acesteia. Conform propriilor afirmaţii  Hermann Binder ,                   
plănuieşte o analiză amănunţită a orgii, vezi:  Scrisoare 25.06.2003 . 



această festivitate, al doilea naş de botez este elevul lui  Prause ,  Andreas Eitel . Acest ajutor bistriţean din                 
1795 poate fi considerat datorită particularităţilor modului său de a construi orgi, drept un fel de urmaş al lui                   
Johannes Prause . 
  
 

2.3.5.2. În jurul lui  Prause: Andreas Eitel, Thomas Boltres, Johann Thois 
 

Andreas Eitel s-a născut la Cincu, o mică localitate la Nord-Vest de Făgăraş, ca fiu al unui velic cu acelaşi                     
nume. Deja la cununia sa cu  Elisabetha  Kimbauer pe 12 februarie 1800, matricolele bisericeşti braşovene               
consemnează ca denumire a meseriei lui  Eitel „artizan experimentat constructor de orgi”. Şase dintre              344

copii săi au fost botezaţi în intervalul 1800-1814 în Braşov, unde şi-a avut atelierul în Cetate, pe Strada                  
Porţii la nr. 215. Mai târziu a părăsit Ţara Bârsei pentru a se stabili în regiunea Clujului după cum rezultă                    
dintr-o menţiune într-un registru bisericesc din Cojocna, în Nord-Vestul Transilvaniei. În comunităţile            
maghiare reformate şi unitariene ale acestei regiuni se află cele mai multe dintre orgile sale care s-au                 
păstrat, ultima fiind datată din 1836. Aceasta este încă o dovadă pentru independenţa construcţiei de               345

orgi, faţă de limitele etnice sau confesionale. 
 Thomas  Boltres poate fi şi el atribuit influenţei lui  Prause . Şi din mâna sa s-au păstrat în mod fericit                    

câteva lucrări, care, prin modul de realizare a prospectului amintesc foarte mult de  orgile Prause .  Boltres                
s-a născut la Cristian în Ţara Bârsei şi s-a căsătorit pe 12 aprilie 1774 la Braşov cu  Martha  Schaeser . Deja                    
de la acel moment, în matricola cununiilor este trecut cu meseria de „constructor de orgi”. Este dovedit că                  346

a locuit în Cristian între 1785 şi 1822, în casa cu nr. 129. În deceniile opt şi nouă a construit orgile sale                      
cunoscute până acum şi care se află în bisericile reformate maghiare din centrul Transilvaniei.   347

În aceeaşi perioadă se încadrează şi activitatea lui  Johann Thois , botezat pe 3 aprilie 1773 în Braşov.                  348

Dacă a putut acumula primele cunoştinţe cu meşteşugul construcţiei de orgi de la  Johannes  Prause nu s-a                 
putut dovedi până acum, ci numai bănui. Pare însă a fi cert că a învăţat definitiv „construcţia orgilor la Viena                    
şi acolo a obţinut certificatul de calificare”. Pe 2 octombrie 1806 a luat-o de soaţă în  Biserica  Neagră pe                   349

Karolina  Franz , fiică a fostului membru al Comunităţii,  Johann  Franz . În acest moment,  Johann  Thois este                
trecut în matricole deja cu denumirea de „confecţioner de orgi şi instrumente”, la fel ca în anul următor, cu                   
ocazia botezului fiicei sale  Carolina  Louise . Unele dintre orgile construite de el s-au păstrat, majoritatea               350

în împrejurimile Braşovului.   Johann   Thois  a murit în 1830, la Râşnov, în Ţara Bârsei. 351

Între timp, la Braşov îşi începuse activitatea un nou constructor de orgi ce avea să dobândească                 
importanţă supra-regională:  Petrus Gottfried Schneider . De activitatea sunt legaţi mai ales fiul său Carl              
Schneider şi partenerul de mai târziu al acestuia  Heinrich   Meywald .  
 
 
 2.3.5.3. Familia constructorilor de orgi  Schneider  şi  Heinrich Meywald 
 

 Petrus Gottfried Schneider s-a născut ca fiu al lui  Martin Schneider , un preot evanghelic din cartierul                 
Bartolomeu al Braşovului. Prima dată biografică certă este cununia lui Petrus Gottfried pe 25 noiembrie               
1812 în Biserica Neagră. El a luat-o de soţie pe Juliana Debai care provenea de asemenea dintr-o familie                  
de predicatori. În acel moment, Schneider lucra deja ca şi „confecţioner de orgi şi instrumente” în Braşov. 

344 Vezi  Matricolele de cununie ale Bisericii Negre , Vol. 2, pag. 203. 
345 În  matricolele de botez ale Bisericii Negre sunt menţionate următoarele botezuri ale copiilor lui  Andreas Eitels:  Susanne                  
Elisabeth  pe 19.11.1800 [vol. 3, pag. 378],  Johann Andreas  pe 02.01.1804 [vol. 3, pag. 423],  Johann Carl Friedrich  pe 24.11.1808                    
[vol. 3, pag. 487],  Samuel Gottfried  pe 29.11.1810 [vol. 3, pag. 512],  Charlotte Juliane  pe 22.9.1812 [vol. 4–5, pag. 22] şi  Joseph                      
Fürchtegott  pe 10.12.1814 [vol. 4–5, pag. 45]. Adresa lui  Eitel  este menţionată în vol. 3, pag. 512. Pentru mutarea lui  Andreas                     
Eitel  la Cluj vezi. H. Binder:  Orgi , pag. 96. Acolo sunt menţionate în inventarul atelierului lui  Eitel  14 orgi. 
346 Vezi  Matricola cununiilor Bisericii Negre , vol. 1, pag. 274. 
347 Vezi H. Binder:  Orgi , pag. 95. 
348 Vezi  Matricola botezurilor din Biserica Neagră , vol. 3, pag. 37. 
349 Vezi Dressler:  Orgi VII . Sursa acestei informaţii este un document sighişorean din 1811, vezi H. Binder:  Orgi , pag. 96. 
350 Vezi  Matricola cununiilor Bisericii Negre , vol. 2a, pag. 11 şi  Matricola botezurilor Bisericii Negre , vol. 3, pag. 473. 
351 Mai multe informaţii despre istoricul lucrărilor sale la Dressler:  Orgi VII . O listă se găseşte şi la H. Binder:  Orgi , pag. 96, pentru                        
unele din dispoziţii vezi ibid. pag. 111 (Bod), pag. 114 (Criţ), pag. 115 (Viscri), pag. 122 (Hălchiu), pag. 138 (Sânpetru). 



Meseria a învăţat-o probabil ca ucenic la Andreas Eitel. Din matricola botezurilor din Braşov, reiese că                 352

Schneider nu avea numai abilităţi profesionale, ci şi o trăsătură de artist. În 1814, constructorul de orgi a                  
ocupat şi funcţia de „organist al oraşului”.  353

Lui  Petrus Gottfried Schneider îi datorăm una dintre cele mai vechi orgi ale oraşului, instrument care se                  
află în  biserica evanghelică presbiterial-sinodală din Blumăna. În 1837, orga lui Schneider era într-un              354

stadiu de execuţie care permitea deja folosirea ei, menţiunea presupusului an al terminării, anume 1839 de                
pe orgă şi din bibliografie, s-ar putea referi la sfinţirea instrumentului. Este exact perioada în care se lucra                  355

şi la marea orgă  Bucholz cu peste şaizeci de registre, din  Biserica Neagră.  În comparaţie cu aceasta,                 
instrumentul lui Schneider este modest, el nu dispune decât de zece registre ce aparţin unui singur manual.                 
Pedalierul este ataşat, adică nu este independent iar registrul sub-bas de 16 de pedalier poate fi folosit şi                  
numai manual. Neobişnuit pare şi aranjamentul manetelor registrelor pe laturile dreapta / stânga, care              
sugerează la prima vedere o dispoziţie de două manuale: 
 
    Orga  bisericii evanghelice presbiterial-sinodale (Petrus Gottlieb Schneider 1837/39) 
 
stânga                                                                                 dreapta 
 
Subbass 16'                                                                         Fugara 4' 
Flöte 8'                                                                                 Mixtur 
Flöte 4'                                                                                 Quint 2b 
Super Octav 2'                                                                     Pr.[incipal] Octav 4' 
Principal 8'  
Salicional 8' 
 
 
Chiar dacă instrumentul nu are o importanţă deosebită, nici ca dimensiune şi nici ca particularitate sonoră,                
se pare că a fost totuşi o lucrare solidă, după cum atestă o opinie neutră: în cursul călătoriei sale în                    
Transilvania, în primăvara lui 1837, muzicianul vienez  Franz Seraphin von Neßlem a vizitat şi Braşovul,               
mereu în căutare de noi experienţe muzicale. Cu toată surprinderea faţă de „graţiozitatea exterioară a               
micuţului manual” -  Neßlem  s-a încumetat la o interpretare. „Fermecat şi pătruns” de „minunatul sunet               
puternic al acestei orgi mici” el şi-a manifestat entuziasmul în scris, într-o  Apreciere asupra unei orgi                
construite de domnul Schneider la Braşov , care a fost publicată pe 24 mai 1837. În aceasta se mai pot citi                    
următoarele aprecieri:  

„Ca artist am călătorit prin toată Germania, Polonia şi cea mai mare parte a Ungariei, am cântat pe                   
lucrări mai mici sau mai mari ale celor mai renumiţi constructori de orgi, dar pot spune cu inima deschisă că                    
lucrările domnului Schneider le pot sta bine alături acestora, (…) Foarte mulţumit am plecat acum acasă şi                 
m-am bucurat din inimă că Braşovul are un asemenea artist semeţ; şi deodată în mine s-a iscat dorinţa de                   
a vedea mai multe lucrări ieşite din mâna sa.”  356

O dorinţă căreia se pare că i-a dat curs constructorul de orgi, pentru că au urmat alte creaţii, dintre care                     
este adevărat că s-au păstrat numai puţine. 

Printre acestea este dovedit că se numără mica orgă din Roadeş, construită în 1838. Acest instrument,                 
aflat în satul situat la Nord-Vest de Rupea are o dispoziţie foarte asemănătoare cu cea a orgii din biserica                   
maghiar-evanghelică din Braşov. Cunoscute mai sunt încă alte două orgi în biserici maghiare reformate.             357

352 Conform cercetărilor efectuate de  Dressler,  Schneider  a contribuit ca ucenic la construirea orgii din Caţa de către  Andreas Eitel                    
în 1803, vezi Dressler:  Orgi VIII . Pentru cununia lui  Petrus Gottlieb Schneider  şi pentru nd zur Berufsbezeichnung vgl.  Ehematrikel                   
der 
Schwarzen Kirche , Band 2a, S. 77. 
353 Vezi  Matricola botezurilor din Biserica Neagră , vol. 4–5, S. 37: în data de 23.02.1814 fost botezată  Juliana Emilie , fiica lui                     
Schneider . 
354 Este vorba de biserica uneia dintre confesiunile mai mici ale braşovenilor de limbă maghiară, vezi capitolul 1.1 şi  planşa 1 ,                     
numărul  ð. 
355 Conform propriilo sale afirmaţii, ar�stul vienez  Franz Seraphin von Neßlern  a cântat deja în 1837 la micul instrument după cum                     
se va detalia mai încolo. P instrumentul ca atare şi în bibliografie se găseşte anul 1839, vezi István:  Müemlék , pag. 61. 
356 Vezi  Foaie pentru spirit, suflet şi publicitate , nr. 1 din 24.05.1837, ap. 8. Un exemplar al acestui ziar se mai găseşte în  ASK ,  Fond                         
Tq 101 , pag. 884. Traducerea textului original încearcă să imite tonul vremii. 
357 Plecând de la inventarul orgilor, întocmit de  Dresslers  şi completat cu propriile cercetări,  Hermann Binder  a alcătuit o listă a                     
Bisericii Evanghelice C.A. din România de azi, vezi şi menţiunile din capitolul 1.3. Acest inventar al orgilor se află alături de                     



Este posibil ca şi în spatele altor carcase transilvănene să se mai afle instrumente produse de  Petrus                  358

Gottfried Schneider,  care poate se mai pot identifica. 
Simţitor mai multe sunt orgile cunoscute care au ieşit din mâinile fiului său  Carl Schneider care probabil                  

că a preluat atelierul din Braşov. Juniorul s-a născut la Braşov, pe 31. Martie 1817 iar meseria a învăţat-o                   359

nu numai alături de tatăl său ci şi la renumita firma berlineză  Carl August Buchholz .  
Această întreprindere prusacă de familie a realizat mai ales în Landul Brandenburg şi Pomerania               

numeroase instrumente de înaltă calitate. Şi saşii braşoveni au însărcinat întreprinderea în 1835 cu              
construirea marii orgi noi destinată  Bisericii Negre . Probabil că pe durata şederii sale în Germania,               360

Schneider a cunoscut-o şi pe viitoarea sa soţie,  Frederike  Egers (sau şi  Eggerts ). Pentru aceasta pledează                
faptul că aceasta a provenit din oraşul-port Stralsund situat în Pomerania, acolo unde firma  Buchholz               361

avea la acea vreme două orgi nou construite de care se îngrijea. Cea mai mare dintre ele, astăzi                  
neutilizabilă, se află în biserica Sf. Nikolai şi urmează să fie restaurată. Acest important instrument din                
oraşul hanseatic a fost realizat concomitent cu orga din Braşov şi prezintă ca aspect exterior cu prospectul                 
său neo-gotic mare asemănare cu perechea sa din Transilvania. Este posibil ca Schneider să fi contribuit                362

deja în timpul construirii orgii din Stralsund.  
Până acum au putut fi identificate în total 19 orgi transilvănene ca lucrări ale lui  Carl Schneider;  ele se                    

află atât în biserici germane-luterane cât şi în unele maghiar-reformate şi unitariene din diferite regiuni. 
Conform aprecierilor constructorului de orgi  Hermann Binder , care a cercetat şi efectuat întreţinerea              

multor din acestea, lucrările lui Carl Schneider se numără printre „cele mai bune orgi ale secolului 19, în ce                   
priveşte meşteşugul şi modul artistic de realizare.”   363

 Schneider nu s-a ocupat numai de construcţia orgilor ci a construit „şi toate felurile de fortepiano” cum                  
este menţionat în  Agenda Adreselor  Braşovului din 1851. Meşterul a decedat pe 18 martie 1875 în                364

locuinţa sa din Braşov, pe Şirul Vămii nr. 37 din Cetate, lăsând în urmă „trei fii dintre care unul minor”. 
Strâns legat de numele lui  Schneider este cel al lui  Heinrich Meywald care a trăit între 1800 şi 1853. Şi el                      

se număra probabil printre elevii lui Buchholz şi se pare că provenea din Germania. După construirea marii                 
orgi braşovene de către firma berlineză, el a rămas în Transilvania şi a deţinut la Braşov un atelier propriu                   
de construcţii de orgi şi piane. Până acum au fost identificate nouă instrumente ieşite din mâna sa, în                  
diferite locuri din Transilvania.   365

Cel mai important proiect la care au contribuit împreună  Schneider şi  Meywald a fost fără îndoială  orga                  
Buchholz a  Bisericii Negre . În decursul timpului, aceasta nu a suferit aproape de loc modificări şi din                 
această cauză poate fi considerată ca orgă-monument nu doar a Braşovului şi Transilvaniei, ci trebuie               

cartoteca lui  Dresslers  de asemenea în  Biblioteca Consistoriului Naţional  din Sibiu. La numărul 172, este trecută dispunerea cu                  
zece registre a orgii din Roadeş şi constructorul ei,  Petrus Schneider . Instrumentul a a suferit doar puţine şi nesemnifica�ve                   
modificări şi reparaţii: în 1883 amin�tul constructor de orgi  Josef Nagy  a lucrat la instrument iar în 1913  Karl Einschenk , care în                      
1883 se mai număra printre ucenicii lui  Nagy . Alte lucrări au urmat în 1928 prin firma bănăţeană  Wegenstein  iar în 1960 prin                      
braşoveanul  Otto Einschenk . Dispoziţia orgii  Schneider  din Roadeş:  Subbass 16', Principal 8', Coppel 8', Salicional 8', Octav 4',                  
Flöte 4', Superoctav 2', Mixtur 3f . Conform informaţiilor de la  H. Binder  o pereche a acestei orgi se află în biserica maghiară                      
evanghelică din Hălmeag, vezi H. Binder:  Scrisoare 25.06.2003 
358 Vezi István:  Müemlék , pag. 152. 
359 Vezi M atricola deceselor din Biserica Neagră , vol. 5–6, pag. 284 (18.03.1875). Aceste matricole conţin atât datele de naştere                   
cât şi pe cele ale deceselor, împreună cu menţionarea adresei locuinţei şi relaţiile familiale care vor fi amin�te în cele ce urmează. 
360 Pentru familia berlineză de constructori de orgi, vezi Uwe Pape:  Buchholz , în:  Die Musik in Geschichte und Gegenwart.                   
Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume  (Muzica în trecut şi prezent. Enciclopedie generală a muzicii,                 
fondată de Friedrich Blume), 2. Ediţie revizuită , coord. de Ludwig Finscher [în con�nuare  MGG2 ], Secţiunea persoane, vol. 3 ,                    
perioada 1179–1183. Despre  Carl August Buchholz  vezi ibid. mai ales perioada 1180–1182. Ca exemplu pentru prospectele sale,                 
aici este reprodusă chiar orga din  Biserica Neagră  din Braşov şi care va fi descrisă în con�nuare mai amănunţit. Pentru presupusa                     
ucenicie a lui  Schneider  la firma  Buchholz , vezi argumentele tehnicii construc�ve la H. Binder:  Orgi , S. 98–100. 
361 Numele de  Friederike  apare la patru din cei cinci copii ai lui  Carl Schneider  în  Matricolele de botez ale Bisericii Negre  din                       
Braşov.  Kirche . În matricolă sunt trecute următoarele nume ale copiilor cuplului:  Hermine Friederike  pe 01.05.1842, născută pe                 
23.04. (vezi vol. 6, pag. 20);  Otto Carl  pe 29.12.1844 (vezi vol. 6, pag. 29);  Emil Albert  pe 08.05.1849, născut pe 12.04. (vezi vol. 6,                         
pag. 45);  Alfred Ludwig  pe 25.11.1855, născut pe 24.10.1855 şi decedat pe 10.01.1919 (vezi vol. 6, pag. 72);  Carl Gustav  pe                     
25.04.1858, botezat în ziua în care s-a născut şi decedat patru zile mai târziu 29.04.1858 (vezi vol. 6, pag. 84). 
362 Datorită bunei stări în care se află  orga  Buchholz  din Braşov, care va fi descrisă mai îndeaproape în următorul capitol 2.3.6 va                       
servi ca model pentru lucrările de reconstrucţie la orga din oraşul hansea�c. 
363 Vezi H. Binder:  Orgi , pag. 100. Acolo  Binder  prezintă şi un inventar al lucrărilor. 
364 Vezi  Agenda Adreselor Braşov 1851 , pag. 59. La acea dată,  Schneider  mai locuia încă în casa de pe Şirul Vămii nr. 22. 
365 Vezi H. Binder:  Orgi , pag. 99. Acolo  Binder  prezintă şi o listă a acestor instrumente.  Meywald  a locuit în aceeaşi stradă ca                       
Schneider şi şi-a avut atelierul pe Şirul Vămii la nr. 7 unde pe lângă construcţia de orgi a confecţionat şi piane, vezi  Agenda                       
adreselor Braşov 1851 , pag. 59. Numele său mai apare în variantele  Meiwald  şi  Maywald . 



privită ca un monument deosebit pentru construcţia de instrumente muzicale sacrale a secolului al 19-lea în                
general.  366

 
 

2.3.6.  Orga Buchholz  din 1839 din Biserica Neagră 
 

„Un exemplu luminos al energiei germano-săseşti”, care „va străluci mereu şi mereu multe secole încolo                
în istoria naţiunii şi artei, orice ar spune inamicii naţionali din ţinuturile Ungariei despre aceasta” – cu aceste                  
cuvinte semeţe şi profetice a elogiat „organistul catedralei” şi directorul muzical  Heinrich  Mauß încă în anul                
1873 instrumentul „său” din  Biserica Neagră . 
Născut în Rhenania,  Mauß  relatează într-un „tratat muzical în stil popular” în cinci părţi din Kronstädter                 
Zeitung  plin de patriotism local, despre dispunerea şi importanţa  orgii Buchholz de la Braşov. Chiar dacă                367

asemenea afirmaţii par la prima vedere patetice şi astfel puţin concludente, în acest citat trei aspecte sunt                 
demne de a fi remarcate: în primul rând, privind în retrospectivă, importanţa noii orgi în momentul construirii                 
ei, în al doilea contextul temporal din anul publicării şi în al treilea poziţia tehnică a instrumentului în istoria                   
construcţiei orgilor în general. 

La începutul secolului 19, în Biserica Neagră se pare că încă mai exista orga provizorie a lui Johannes                   
vest din 1693. Ea purta cu sine „în alcătuire şi felul construcţiei amprenta unui gust al timpului”, care se                   
pare că se afla „în severă contradicţiei” cu noul secol. Aşa se face că la sfârşitul anilor douăzeci, s-a                   
constituit în cele din urmă o comisie pentru construirea unei orgi iar decizia a fost luată în favoarea                  
constructorului  Carl August Buchholz din Berlin care se bucura de „o răspândită bună reputaţie în               
Germania” şi care prin „instalarea de mari orgi şi-a dobândit lăudabil un nume respectabil printre               
constructorii germani de orgi.”   368

Construirea orgii s-a realizat între 1836 şi 1839, pe lângă dimensiunea ca atare a instrumentului,                
remarcabilă fiind înainte de toate natura materialelor folosite. Tuburile din zinc englezesc şi aliaj berlinez de                
zinc/plumb, canalul de aer din lemn de stejar fără noduri şi tastele din lemn de abanos masiv sau placat cu                    
fildeş indică faptul că la Braşov se punea mare preţ pe calitate. Cu un cost total al construcţiei de 50.000 de                     
guldeni în monedă vieneză, noua orgă avea o valoare imensă.   369

Noua orgă trebuie să fi fost cu adevărat un exemplu deosebitei „energii făptuitoare germano-săseşti”, în                
1839 însă, stând în prim-plan latura artistică şi nu neapărat una politică sau naţională. Se voia pur şi simplu                   
ca şi Braşovul să fie „la înălţimea vremurilor”.  

În 1873, în prim plan a trecut un alt mod de a vedea lucrurile: prilejul concret pentru seria de articole ale                      
lui  Heinrich  Mauß a venit de la o nouă orgă construită la Viena, autorul opunând instrumentul de la Braşov,                    
noii orgi din sala mare a Asociaţiei Muzicale, realizată în 1872 de către  Friedrich  Ladegast din Weißenfels                 
an der Saale. După cum era de aşteptat, comparaţia se încheie în favoarea Braşovului. 

În spatele tratatului nu se află însă numai patriotism local banal, remarcile lui Mauß  fiind explicabile şi prin                   
condiţiile politice: după compromisul austro-ungar s-au putut simţi mai ales în regiunile etnic-mixte ale              
Ungariei  tendinţe puternice de maghiarizare.   370

În contrareacţie, grupurile minorităţilor naţionale se orientau spre simbolurile independenţei, printre care din             
partea săsească cu siguranţă că se număra şi  orga Buchholz . De aceea menţiunea lui  Mauß  despre                
„energia germano-săsească”.  

366 Descrierea ce urmează a  orgii  Buchholz  este completa revizuire a unui capitolul scris de mine în biografia lui  Lassel , vezi                     
Wolfgang Sand:  Rudolf Lassel und die evangelische Kirchenmusik in Kronstadt an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, ( Rudolf Lassel                  
şi muzica sacrală evanghelică în Braşov la pragul către secolul 20) Studii muzicologice vol., 3, Kludenbach 1999 [în con�nuare:                   
Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik ] pag. 25–28. 
367 Vezi cele cinci ar�cole de Heinrich Mauß:  Die neuerbaute Orgel im Wiener großen Musikvereinssaale von Ladegast in                  
Weißenfels a. d. S. – die große Orgel in der ev. Kathedrale zu Kronstadt in Siebenbürgen von Buchholz in Berlin (Nou construita                      
orgă din sala mare a Asociaţiei Muzicale de la Ladegast in Weißenfels a. d. S. – marea orgă din catedrala evanghelică din Braşov                        
în Transilvania fabricată de Buchholz la Berlin) ,  in:  Kronstädter Zeitung , anul 37, nr. 57 din 12.04.1873, în con�nuare Mauß,  Teil 1 ;                     
nr. 59 din 17.04.1873, în con�nuare: Mauß,  Teil 2 ; nr. 61 din 21.04.1873, în con�nuare: Mauß,  Teil 3 ; nr. 63 din 25.04.1873, în                       
con�nuare: Mauß,  Teil 4  şi nr. 68 din 03.05.1873, în con�nuare: Mauß,  Teil 5 . Citat din Mauß,  Teil 4 . 
368 Vezi seria de trei ar�cole de Adolph Marienburg:  Das neue Orgelwerk zu Kronstadt , (Noua orgă din Braşov) în:  BGGV , nr. 19 din                       
09.05.1839, citat în con�nuare Marienburg,  Teil 1 ; nr. 20 din 16.05.1839, citat în con�nuare Marienburg,  Teil 2 ; nr. 23 din                    
06.06.1839, citat în con�nuare: Marienburg,  Teil 3 . Citate din Marienburg,  Teil 2 . 
369 Pentru materiale vezi Marienburg,  Teil 2 , pentru costuri vezi Marienburg,  Teil 3 . Aliajul de zinc/plumb (germ. Probezinn)                  
conţine 75% zinc şi 25% plumb, vezi Wolfgang Adelung:  Einführung in den Orgelbau,  (Introducere în construcţia orgilor)                 
Wiesbaden 1989, pag. 65. 
370 Vezi capitolul 1.2 şi capitolele 3.1 şi 3.2 despre importanţa corurilor naţionale în Braşovul secolului aş 19-lea. 



În acelaşi timp, ca locuitor al Braşovului, erai situat într-o regiune de graniţă a Monarhiei cezaro-crăieşti,                 
ceea ce putea crea o stare de invidie faţă de metropolele mai mari şi considerate mai strălucitoare ale                  
Imperiului Habsburgic, înainte de toate Viena. Cu  orga  Buchholz se putea opune ceva propriu dominanţei               
oraşului imperial şi tocmai în domeniul muzicii sacrale transilvănenii evanghelici germani erau nişte             
out-sideri în Dubla Monarhie predominant catolică, astfel că un rol suplimentar revenea şi aspectului              
confesional iar semnificaţia etnică deosebită a muzicii sacrale evanghelice în Transilvania avea să se              
contureze tot mai limpede pe parcursul secolului al 19-lea.  

Evidenta mândrie a braşovenilor cu orga lor, care se reflecta de-a dreptul euforic în dezbaterea iniţiată de                  
Mauß  în ziar, cu formulări de genul „o creaţie artistică de dimensiune monumentală, cum Austro-Ungaria nu                
deţine o a doua” sau comparaţii memorabile ca „perla catedralelor evanghelice” trebuie înţeleasă ca              371

propagandă populistă în contextul vremii. Sub aspect tehnic, cercetarea nu este lipsită de o anumită               
îndreptăţire însă concluzia că  orga Ledegast din sala Asociaţiei Muzicale din Viena, se situează în               
comparaţie cu cea din  Biserica Neagră  numai la nivel mediu, este cu siguranţă exagerată.  

Este însă adevărat că  orga Buchholz reprezintă un reper în istoria construcţiei de orgi şi asta nu numai                   
din perspectivă locală. Nu este deci de mirare că cel mai mare instrument muzical a Braşovului a fost                  
remarcat şi în trecut în diverse publicaţii în repetate rânduri.  372

De prima privire aruncată asupra prospectului orgii, acesta se prezintă deja cu un nou gust al vremilor. În                   
Berlinul lui  Karl Friedrich Schinkel , alături de clasicismul dominant, goticul îşi redobândise un loc de onoare                
ca stil în construcţii. Nu surprinde deci că berlinezul constructor de orgi  Carl August Buchholz a dat                 
instrumentelor realizate de el preferata perspectivă gotică. Un asemenea prospect a conceput şi pentru              
Braşov, care se mai şi încadrează foarte bine în goticul dominant al  Bisericii Negre .  
  
 
 
 

371 Mauß,  Teil  1 şi Mauß,  Teil 4 . 
372 Vezi de ex. Horst Bruchner:  Bericht aus Siebenbürgen. Die Orgel in der Schwarzen Kirche zu Kronstadt in Siebenbürgen ,                   
(Relatare din Transilvania. Orga din Biserica Neagră din Braşov în Transilvania) în:  Ars organi , anul 20, nr. 41, decembrie 1972,                    
pag. 1778–1779; István:  Müemlék , pag. 60–61; Uwe Pape:  Die Buchholz-Orgel in der Stadtkirche zu Kronstadt , (Orga Buchholz din                  
biserica parohială a Braşovului) Berlin 1998. 



 
 
Planşa 8: Prospectul neogotic al orgii Buchholz din Braşov (1836-1839) după o litografie de Johann Gött &                 
Sohn Heinrich, Braşov 
 
(Sursa: ilustraţie din Kronstädter Zeitung, anul 37, nr. 57 din 12.04.1873) 
 
 
Nu doar prin aspectul ei exterior  orga Buchholz vestea vremuri noi, ci mai ales prin calităţile ei sonore.                  
Această dispoziţie deosebită a fost refăcută mai recent de către elveţianul  Ferdinand  Stemmer şi arată               
astfel:   373

 
Orga mare a  Bisericii Negre  în starea ei originală ( Buchholz  1839): 
 
Manual superior 
1. Principal 8' din zinc englezesc 
2. Bourdon 16', 2 octave joase  din lemn şi zinc 
3. Salicional 8' din zinc englezesc 
4. Gedact 8', gr. Okt. din lemn, Kont. din aliaj de plumb/zinc 
5. Quintatön 8' din aliaj de plumb/zinc 
6. Hohlflöte 8' din lemn 

373 Pentru dispoziţie vezi Marienburg:  Partea a 2-a . Pentru starea din 1873 vezi Mauß,  Partea a 4-a  şi Kühlbrandt:  Die ev.                     
Stadtpfarrkirche , (Biserica parohială evanghelică) pag. 43–44. Compararea ar�colelor din 1873 şi 1927, arată că în ciuda                
dorinţelor de modificare ale organistului  Rudolf Lassel  (în funcţie între 1887–1918, vezi şi următorul capitol 3.1.7) a rămas în cea                    
mai mare parte în forma ei iniţială. Pentru reconstrucţie vezi broşura: Schweizerische S��ung für Orgeln in Rumänien (Fundaţia                  
elveţiană pentru orgi din România) (coord.):  Kronstadt. Die Orgeln der Schwarzen Kirche , (Braşov. Orgile din Biserica Neagră) fără                  
dată sau locul publicării. 



7. Octava 4' din zinc 
8. Fugara 4' din zinc 
9. Rohrflöte 4' din aliaj de plumb/zinc 
10. Nasard 22/3' 
11. Super octava 2' din aliaj de plumb/zinc 
12. Mixtur 5fach 2', 11/3', 1', 2/3', 1/2' 
13. Hautbois 8' Rohrwerk din aliaj de plumb/zinc 
 
Manual principal 
1. Principal 16' din zinc englezesc 
2. Quintatön 16', gr. Oktav din lemn, Kont. din zinc 
3. Principal 8' din zinc englezesc 
4. Gemshorn 8' din aliaj de plumb/zinc 
5. Viola da Gamba 8' din zinc 
6. Rohrflöte 8', gr. Oktav din lemn, Kont. din zinc 
7. Nasard 51/3' din aliaj de plumb/zinc 
8. Octava 4' din aliaj de plumb/zinc 
9. Spitzflöte 4' din aliaj de plumb/zinc 
10. Waldflöte 4' din aliaj de plumb/zinc 
11. Quinta 22/3' din aliaj de plumb/zinc 
12. Super octava 2' din aliaj de plumb/zinc 
13. Cornett 5fach aus 8', 51/3', 4', 31/5', 22/3' (kl. g–g') 
14. Scharf 5fach 2', 12/3', 1', 4/5', 2/3' 
15. Cimbel 3fach 11/3', 1', 2/3' 
 
Manual tuburi 
1. Trompete 8', Corpora din zinc 
2. Fagott 16', Corpora din zinc 
3. Clarinetto 8', Corpora din zinc 
4. Vox angelica 8' Corpora din zinc 
5. Violino 8' Labialstimme din zinc 
6. Principal 4' din zinc 
 
Manual inferior 
1. Principal 8' din zinc englezesc 
2. Salicional 16', gr. Okt. Holz, Kont. Probezinn 
3. Viola da Gamba 8' din aliaj de plumb/zinc 
4. Flauto traverso 8' din lemn 
5. Gedact 8' gr. Okt. din lemn, Kont. din aliaj de plumb/zinc 
6. Octava 4' din aliaj de plumb/zinc 
7. Viola d'amour 4' din aliaj de plumb/zinc 
8. Flauto dolce 4' din lemn 
9. Gemshorn 22/3' din aliaj de plumb/zinc 
10. Decima quinta 2' din aliaj de plumb/zinc 
11. Progressio harmonica 3- bis 5-fach, groß C mit 
4',22/3',2', klein c mit 5 2/3', 4', 21/3', 2', c' mit 8', 51/3', 
4', 22/3', 2' 
 
Pedalier 
1. Principal 32' în prospect din zinc englezesc 
2. Untersatz 32' offen, din lemn 
3. Posaune 32' Corpore din lemn 
4. Principal 16' din lemn 
5. Violino 16' din lemn 
6. Subbaß 16' din lemn 
7. Posaune 16' din lemn 
8. Nasard 102/3' din lemn 



9. Principal 8' din aliaj de plumb/zinc 
10. Violine 8' din lemn 
11. Gemshorn 8' din zinc 
12. Baßflöte 8' din lemn 
13. Trompete 8' din aliaj de plumb/zinc 
14. Quinta 51/3' din aliaj de plumb/zinc 
15. Octava 4' din aliaj de plumb/zinc 
16. Cornetta 4' din aliaj de plumb/zinc 
17. Mixtur 4-fach 4', 22/3', 2', 11/3' 
 
Alte elemente 
Carcasa: înălţime 43 picioare, lăţime 32 picioare, profunzime 10 picioare 
Trei cuple manuale şi o cuplă la pedalier 
6 ventile de închidere (patru în manual şi două 2 în pedalier) 
Evacuant und Kalkantenglocke 
Untermanual mit Crescendo 
Rohrwerk cu Crescendo 
Rohrwerk cu aer propriu mai puternic 
9 foale (câte 10 picioare lungime şi 5 picioare lăţime) 
12 cutii de aer 
Claviaturi placate cu fildeş şi din abanos 
 
Suma tuturor vocilor 
Manual principal 15 voci 
Manual superior 13 voci 
Manual inferior 11 voci 
Manual tuburi 6 voci 
Pedalier 17 voci 
În total 62 voci 
 
Registru ataşat ulterior: 
im manual tuburi: Rohrflöte 8' (existentă în 1873) 
 
Registru existent temporar: 
În manualul inferior: Flautino 1' 
(după 1927 până în 2000) 
 
 

În ce anume rezidă caracteristica acestei dispoziţii? Un manual cu un total de 62 de registre însemna                  
pentru acele timpuri o dimensiune neobişnuită în sine. Dacă privim instrumentul mai îndeaproape, vom              
identifica la el deja semnalmente tipice construcţiei de orgi din romantismul timpuriu.  374

Astfel, două din cele patru manuale au fost construite cu  Crescendi ( Untermanual şi  Rohrwerkmanual ).               
Asta înseamnă că Pfeifenwerk s-a aflat într-un dulap complet închis iar diferenţierea dinamică cursivă era               
posibilă în timpul interpretării prin deschiderea şi închiderea de jaluzele. 

Pe lângă dinamică, au devenit drept cele mai importante mijloace de expresie ale muzicii romantice de                 
orgă, mai ales coloraturile timbrului. Pentru aceasta, în construcţia germană de orgi a secolului 19,               
comparativ cu epocile precedente, registrele linguale au fost înlocuite frecvent cu registre labiale strâns              
mensurate cu sunet de instrumente cu coarde, orga devenind prin aceasta un fel de imitaţie de orchestră.                 
În dispoziţia braşoveană, această evoluţie a devenit vizibilă prin faptul că  manualul principal şi  submanualul               
nu au registre linguale, având în schimb câte o  Viola da Gamba 8’  în ambele manuale şi o  Viola d’amour 4’  
şi un  Salicional 16’  în submanual prin registru labial cu mensură strânsă. Manualul superior are cu  Oboe 8’                  
(nr.13) numai un singur registru labial, în schimb însă două de instrumente cu coarde: Salicional 8’ şi                 

374 Printre caracteris�cile „roman�smului �mpuriu la construcţia de orgi“ vezi Bernhard Ader:  Orgelkunde , (Ş�inţa orgilor) pag.                
270, în: Hans Musch (coord.):  Musik im Gottesdienst,  (Muzica în slujbele religioase) vol. 2, Regensburg 1994, pag. 259–336. 



Fugara 4’. Numai  Rohrwerkmanual dispune – corespunzător numelui său – cu  Trompete 8’ (nr. 1),  Fagott                375

16’ (nr. 2),  Klarinette 8’ (nr. 3) şi  Vox angelica 8’ (nr. 4) de patru registre linguale. Chiar şi între acestea se                      
strecoară cu Violino 8’ (nr.5) din nou un instrument cu coarde. Introducerea unui manual cu foarte multe                 
registre linguale, aşa cum este cazul aici, aminteşte foarte tare de aşa numitul „ Bombardenklavier ”              
(pian-bombardă) care se găseşte frecvent în construcţia franceză de orgi. În plus, se remarcă la               376

Rohrwerkmanual un debit de aer propriu mai puternic prin care se detaşează ca sunet de celelalte                
manuale. Pedalierul generos, cu 17 registre, conţine conţine atât tuburi labiale (nr. 3, nr. 7, nr. 13 şi nr. 16)                    
cât şi labiale (nr. 5 şi nr. 10). De remarcat este numărul neobişnuit de trei registre de 32 de picior la fel ca                       
bogăţia de mixturi a instrumentului. Orga braşoveană a fost definitivată cu puţin timp înaintea inventării               
cutiei de redirijare a fluxului de aer către tuburi din interiorul curentului de aer (Registerkanzellenlade) prin                
acţionarea registrelor. Ea este construită încă cu sistemul acţionat prin tonalităţi (Tonkanzellade) şi             377

anume cu module trase. Ea se pretează astfel însă - mai bine decât orgile romantice construite mai târziu -                   
şi pentru interpretarea muzicii baroce polifonice.  

Începând cu anul 1839, biserica evanghelică a comunităţii braşovene dispunea deci de un instrument               
care oferea cele mai bune premise tehnice pentru înflorirea muzicii sacrale din secolul 19. Începutul a fost                 
marcat deja prin inaugurarea pe 17 aprilie 1839, la care s-a evidenţiat personal  Carl August Buchholz ca                 
organist.   378

 
 
Excurs 2: 
 
Construcţia de orgi braşoveană în secolul 20 
Odată cu terminarea  orgii Buchholz în 1839, istoria braşoveană a construcţiei de orgi a cunoscut o cezură                 
şi a fost necesar să treacă aproape şaptezeci de ani până când în 1908 în oraşul de la poalele Tâmpei au                     
apărut din nou proiecte demne de a fi remarcate pentru construire de orgi. Construcţia de orgi noi la Braşov                   
a cunoscut o reală revigorare însă în perioada dintre cele două Războaie Mondiale, când după               
destrămarea Imperiului Habsburgic, şi parohiile braşovene mai mici au început să-şi construiască            
instrumente noi pentru bisericile lor. În marea lor majoritate, aceste orgi sunt păstrate în starea lor originală                 
şi merită într-un excurs de încheiere o tratare proprie.  
 
I  Orga Rieger  din 1908 şi planurile de modificare a  orgii Buchholz 
Prima orgă nouă construită după 1839 şi-a permis-o comunitatea evanghelică germană din  Schei .             
Comanda a fost dată uneia dintre cele mai renumite firme constructoare din Imperiu, anume  Orgelbau               
Rieger din Krnov. Întreprinderea de familie fondată în 1845 îşi făcuse deja un renume internaţional cu                379

ocazia Expoziţiei Mondiale din 1878, devenind curând furnizor al Curţii cezaro-crăieşti. Chiar înaintea             
comenzii din Braşov,  Rieger încheiase un proiect de prestigiu, anume noua orgă terminată în 1907 din sala                 
Asociaţiei Muzicale Vieneze, ceea mai sublinia încă o dată corectitudinea alegerii făcute de braşoveni. A               
fost vorba de lucrarea 1475 a firmei, numărătoarea fiind începută târziu, în 1873. Despre planificări şi                
derularea lucrărilor nu au putut fi găsite documente, întrucât arhiva firmei a fost distrusă de inundaţii în                 
1997. Numai la Braşov se mai află un exemplar al programului tipărit cu ocazia inaugurării orgii. Aceasta                 380

375 „Rohrwerk“ este o denumire puţin derutantă pentru tuburile linguale. Termenul „Werk“ se referă în cazul orgilor de obicei la o                     
parte a tuburilor acestui instrument, de ex. „Hauptwerk“ (manual principal), vezi Adelung:  Construcţia orgilor , pag. 107. 
376 vezi Adelung:  Construcţia orgilor , pag. 184. În construcţia franceză de orgi  Bombardenklavier  este puţin mai mare şi complet. 
377 Sistemul a fost inventat în anul 1840 de către  Eberhard Friedrich Walcker , vezi Ader:  Ştiinţa orgilor , pag. 271. 
378 Vezi Marienburg,  partea a 3-a . Pe lângă deja amin�ta în capitolul 2.2.5 cantate  Hedwig  au fost interpretate piese din  Messias                     
de  Händel  în prelucrarea lui Mozart a căror acompaniament la orgă a fost făcută de către  Carl August Buchholz . 
379 Krnov (germană: Jägerndorf) este situat în partea moravă a Sileziei, lângă râul Oppa, la Nord-Vest de Opava. Firma                   
constructoare de orgi  Rieger  ba rămas stabilită în Krnov şi după destrămarea Imperiului Habsburgic şi numai sfârşitul celui de AL                    
Doilea Război mondial a adus cu sine o schimbare radicală:  Josef Glatter-Götz , cel care preluase firma încă din 1924, a fost nevoit                      
să părăsească Moravia cu o mare parte a personalului, mutându-se în 1945 la Schwarzach în Vorarlberg. Acolo firma con�nuă să                    
existe şi în ziua de azi, sub numele ei tradiţional ca producător european de orgi. Din perioade mai recente datează de exemplu                      
cele două  orgi  Rieger  din Domul din Ratzeburg (1972, 1978) sau marile instrumente din Catedralele din Oxford (1978/79) şi                   
Edinburgh (1992). Dar şi în Cehoslovacia ac�vitatea fusese con�nuată, eta�zată şi unificată forţat cu o altă firmă die profil din                    
regiunea Sudetă ( Hermann Kloss ). Astăzi, firma de acolo poartă numele dublu  Orgi  Rieger-Kloss  şi a fost priva�zată în 1994, vezi                    
informaţiile despre cele două firme con�nuatoare la solicitarea mea şi în Internet: Rieger-Orgelbau, Hofsteigstraße 120, A-6858                
Schwarzach, prin convorbire telefonică în data de 01.03.2003 şi Rieger-Kloss Varhany, Revolucni 966/56, CZ-79401 Krnov,               
www.rkorgans.com/zkusebni/ deutsch/historyn.htm, 04.03.2003. 
380 Aceste informaţii au fost furnizate de directorul execu�v al firmei ceheş�,  Rene Klima , în mar�e 2003 la solicitarea mea. 



a avut loc pe 20 decembrie 1908 cu participarea organistului  Bisericii Negre ,  Rudolf Lassel . În cursul                381

sărbătorii de advent au fost oferite mai ales compoziţii din secolul al 19-lea, acestea corespunzând gustului                
acelor vremi şi mai ales dispoziţiei instrumentului cu două manuale, după cum urmează:  
 
Orga din biserica evanghelică  din Schei  ( Rieger  /Jägerndorf 1908, op. 1475)  382

I. Manual (HW) 
Bourdon 16' 
Principal 8' 
Gamba 8' 
Gedeckt 8' 
Salicional 8' 
Oktav 4' 
Rohrflöte 4' 
Mixtur 4-fach 
 
II. Manual (SW) 
Geigen-Principal 8' 
Aeoline 8' 
Vox coelestis 8' 
Liebl. Gedackt 8' 
Clarinette 8' 
Flûte traverse 4' 
 
Pedalier 
Violone 16' 
Subbass 16' 
Oktavbass 8' 
Cello 8' 
 
Ajutoare interpretare 
Pedalier cuplaj I 
Pedalier cuplaj II 
Manual cuplaj II–I 
Super-Octavkoppel II–I 
Sub-Octavkoppel II–I 
Super-Octavkoppel I 
Super-Octavkoppel II 
Piano 
Mezzoforte 
Forte 
Tutti 
Freie Combination I 
Freie Combination II 
Auslöser 
Crescendo-Walze 
Manual expresiv 
 
Gesamtzahl der Register 
I. Manual 8 registre 
II. Manual 6 registre 
Pedalier 4 registre 
În total 18 registre 
 

381 Un program este păstrat în colecţia  ASK, Fond I F 32 , vezi nota de subsol 22. 
382 Acestea şi următoarele dispoziţii au fost constatate în ani 1999 şi 2000, neputând fi efectuată şi o verificare amănunţită a                     
funcţionalităţilor în totalitatea lor. 



 
Dacă prin construcţia  orgii Buchholz  la Braşov îşi făcuseră pentru prima dată apariţia ideile construcţiei               
romantice de orgi, în această  orgă Rieger ele au ajuns să domine absolut clar . Ca atare, instrumentul                  
dispune de un întreg spectru de registre labiale strâns dimensionate cu sunet mişcător:  gambe şi  salicional                
în manualul principal,  Geigen-Prinzipal şi  aeoline în manualul expresiv precum şi  violine şi  cello în pedalier.                
În schimb orga nu dispune de registre pentru unul sau două picioare, în dispoziţie fiind adusă ceva lumină                  
numai prin  mixtură . De remarcat în schimb semnificativ de numeroasele ajutoare în interpretare:             
Crescendo-Walze , în total şapte cuplaje şi şase combinaţii ce permit schimbarea rapidă a timbrului şi               
dinamicii – posibilităţi tehnice care fac posibilă mai ales interpretarea pieselor populare la vremea              
respectivă a muzicii de orgă a secolului 19. 

Nu în cele din urmă, în contextul acestei prime mari orgi nou construite din 1839 încoace, în  Biserica                   
Neagră a început o discuţie animată despre viitorul marii  orgi Buchholz . Instrumentul era considerat în               
continuare încă „un martor al lăudabilului înalt spirit de sacrificiu al comunităţii braşovene din anul 1839”,                
părând cert în acelaşi timp că orga Buchholz „este atât de învechită încât este complet cu neputinţă ca pe                   
ea să mai poată fi interpretate piese moderne pentru orgă.” Era deplânsă tonalitatea înaltă a               383

instrumentului, care „excludea orice contribuţie orchestrală” dat înainte de toate lipsa tuturor „mijloacelor             
ajutătoare contemporane şi efectelor sonore”, pe care multe alte comunităţi – cum era tocmai cea din Schei                 
– şi le permiteau de acum. Astfel din partea prezbiteriului a fost ridicată cerinţa ca  orga  Buchholz să fie                   
menţinută de asemenea „la înălţimea artei ce progresează”. În acelaşi timp s-a cerut lărgirea emporii, astfel                
încât şi membrii orchestrei să-şi poată găsi locul acolo la interpretarea oratoriilor ample. Doleanţa avea în                
spate faptul că până şi în „biserici mici erau posibile” asemenea interpretări, iar acolo „făceau parte din                 
obiceiurile curente”, cum era cazul deja în Schei. Mai avea însă să treacă Primul Război Mondial până                 
când empora avea să fie lărgită iar  orga Buchholz să fie electrificată, care a rămas însă ferită în configuraţia                   
ei de bază, faţă de o modificare sau „modernizare”. 

Discuţia despre muzica contemporană în biserici nu a rămas însă limitată la comunităţile evanghelice din                
Schei şi  Biserica Neagră , ea a cuprins mai ales după destrămarea Imperiului Habsburgic în aceeaşi               
măsură celelalte comunităţi ale Braşovului. Oraşul devenit de acum românesc a cunoscut astfel în anii               
douăzeci şi treizeci un adevărat „boom al construcţiei de orgi”.  
 
II Orgile  Wegenstein  ale anilor douăzeci 
 
Prin noile graniţe trasate şi înfiinţarea de state noi de după 1919, Krnov-ul morav cu renumita sa firmă de                   
construcţii de orgi  Rieger se afla acum în Cehoslovacia, ceea ce pentru braşoveni însemna străinătate. În                
atare situaţie pare evident că pentru noile proiecte de orgi s-au căutat oferte mai apropiate, preponderent în                 
propria ţară, nu atât de îndepărtate în nord-vest: anume în Banat. În această regiune multietnică, acum în                 
Vestul României, metropola Timişoara devenise un centru al construcţiei de orgi, legat acolo mai ales de                
numele  Wegenstein . Deja în secolul 19, această firmă de familie ajunsese una dintre cele mai importante                
firme ale Ungariei, realizând mai ales în jumătatea transleithanică a Monarhiei Dunărene numeroase             
instrumente de mari dimensiuni, dintre care o bună parte mai funcţionează şi azi.   384

Prima parohie care s-a adresat cu solicitarea sa pentru construirea unei orgi noi firmei  Wegenstein a fost                  
biserica evanghelică germană din Braşov-Bartolomeu. În biserică se afla un instrument baroc construită de              
Johannes Prause în 1790, care însă se pare că nu mai satisfăcea amintitul nou gust al vremii. Comunitatea                  
a dat la începutul anilor douăzeci, o comandă firmei bănăţene.  Prause construise însă şi pentru Bartolomeu                
unul dintre superbele sale prospecte artistice. Comunitatea a dorit din acest motiv păstrarea impunătoarei              
carcase şi doar înlocuirea completă a „vieţii interioare”:  

383  Comunitatea evanghelică, 26. Raport (1898–1915 ), pag. 17. 
384 Fondator poate fi considerat  Leopold Wegenstein , născut în 1858 la Kleinhadersdorf în Austria. Ucenicia şi-a făcut-o la Viena                   
iar în anii i�neranţi a cunoscut şi apreciat  orgile  Walcker  în Germania precum şi pe cele  Cavaillé-Coll î n Franţa. În 1880 s-a mutat                       
în Banat unde a lucrat pentru început la firma �mişoreană de orgi  Josef Hromadka.  Din 1888 a devenit independent şi a construit                      
mai ales pentru Sud-estul Ungariei numeroase instrumente pneuma�ce. Trei dintre fii săi i-au învăţat meşteşugul con�nuând                
tradiţia familiei:  Richard Wegenstein  (1886–1970),  Josef Wegenstein  (1894–1930) şi  Viktor Wegenstein  (1901–1964).  Leopold             
Wegenstein  a decedat în 1937 la Timişoara. Orgile dis�ngându-se mai ales prin ponderea disproporţionată de opt registre la                  
picior, printr-un număr mare de registre de corzi şi printr-o predilecţie de cuple pentru octave (drept compensare pentru                  
reducerea a registrelor de patru şi două picioare) precum şi prin cu�ile de control a aerului pentru registre şi mecanica acţionată                     
pneuma�c – însuşiri ce caracterizează toate şi instrumentele de la Braşov după cum se va vedea. Datorez aceste informaţii despre                    
Wegenstein  le datorez cercetătorului �mişorean  Walter Kindl , care mi-a t6rimis în copie ar�colul său  Die Firma Wegenstein aus                  
Temeswar – bedeutendste Orgelbauanstalt Rumäniens  (Firma Wegenstein – Cel mai important constructor de orgi din România). 



 
Orga din  Biserica evanghelică din Bartolomeu  ( Wegenstein  1923) 
I. Manual (HW) 
Principal 8' 
Doppelflöte 8' 
Gemshorn 8' 
Gamba 8' 
Oktav 4' 
Rohrflöte 4' 
Quinte 2b' 
Octav 2' 
 
II. Manual (SW) 
Bourdon 16' 
Fl. Principal 8' 
Liebl. Gedeckt 8' 
Fugara 8' 
Aeoline 8' 
Voix céleste 8' 
Fernflöte 4' 
Piccolo 2' 
Cornett 8' 3- bis 5-fach 
Trompete 8' 
Pedalier 
Contra Bass 16' 
Subbass 16' 
Echobass 16' 
Octav Bass 8' 
Cello 8' 
Gedeckt Bass 8' 
Posaune 16' 
 
Ajutoare la interpretare 
Piano 
Mezzoforte 
Forte 
Tutti 
2 combinaţii libere 
Pedalier cuplaj I 
Pedalier cuplaj II 
Manual cuplaj II–I 
Suboktavkoppel I 
Superoctavkoppel I 
Suboktavkoppel II–I 
Superoctavkoppel II–I 
Crescendo-Walze 
Manual expresiv 
Auslöser 
Crescendo ab 
Handregister ab 
Rohrwerke ab 
 
Numărul total al registrelor 
I. Manual 8 registre 
II. Manual 10 registre 
Pedal 7 registre 
în total 25 registre 



carcasa:  Orga   Prause  din 1790 
 

În această dispoziţie se regăsesc de asemenea registrele „romantice” - la acea vreme moderne - ale                 
coardelor. Orga  Wegenstein oferă însă totuşi un spectru de sunet mai lat decât instrumentul descris mai                
devreme al lui  Rieger . Mai ales prin montarea de registre linguale ca al  trompetei şi  trombonului dar şi prin                   
voci înalte de flauţi ca  Piccolo sau  Fernflöte  în registrul expresiv sau a unui flaut de patru picioare (1 picior:                    
30 cm) în manualul principal, orga firmei bănăţene atinge o mai mare diversitate de voci. Şi aici însă                  
domină din nou registrele joase, Wegenstein montând chiar patru registre de 16 picioare în pedalierul de                
şapte voci şi chiar şapte registre de opt picioare în manualul expresiv care cuprinde numai zece voci.                 
Asemănător orgii din Schei, instrumentul din Bartolomeu dispune şi el de un număr mare de mijloace                
interpretative ajutătoare în tonul vremii, mai ales cuplaje.  

La numai puţin timp după terminarea orgii din Bartolomeu, la Wegenstein a ajuns o nouă comandă din                  
Braşov. De data aceasta era una din comunităţile maghiare care se decisese în favoarea unui instrument                
nou: biserica reformată. Inaugurarea noului instrument a avut loc în 1926, dispoziţia acestei orgi ceva mai                
mici, amintind foarte tare de aceea a orgii din Bartolomeu:   
 
Orga din  biserica reformată I  ( Wegenstein L. Fiai  1926) 
I. Manual 
Bourdon 16' 
Principal 8' 
Salicional 8' 
Octav 4' 
Zergekürt [Gemshorn] 4' 
Mixtura 2b' 4 sor [4-fach] 
II. Manual 
Csövesfuvola [Rohrflöte] 8' 
Gamba 8' 
Vox coeleste 8' 
Oktava 4' 
Flauto dolce 4' 
Quinte 2b 
Flautino 2' 
Cornett Mixtura 2b' 3 soros [3-fach] 
Angolkürt [Englischhorn] 8' 
 
 
Pedalier 
Subbass 16' 
Octav-Bass 8' 
Cello 8' 
 
Ajutoare la interpretare 
Pedalier - cuplaj I 
Pedalier - cuplaj II 
Superoct.- cuplaj I 
Manual - cuplaj II–I 
Suboctav - cuplaj II–I 
Superoctav - cuplaj II–I 
Piano 
Mezzo-Forte 
Forte 
Tutti 
Kiváltó [Auslöser] 
Szabadcombinátio I.sor [1. freie Kombination] 
Szabadcombinátio II.sor [2. freie Kombination] 
Kéziváltozatok kikapcsoló [Handregister ab] 
Nyelvváltozatók kikapcsoló [Zungen ab] 



Crescendo henger [Crescendo-Walze] 
Henger kikapcsoló [Walze ab] 
Crescendo redÅny szerkezet II. m. 
[Manual expresiv II] 
 
Numărul total al registrelor 
I. Manual 6 registre 
II. Manual 9 registre 
Pedalier 3 registre 
În total 18 registre 
 
 
O altă orgă foarte asemănătoare a atelierului din Banat se găseşte în mica biserică a actualei mânăstiri                 
franciscane, biserica Sf. Ioan din strada cu acelaşi nume (vezi planşa 2) Din păcate nu are menţionat nici                  
numărul opusului şi nici anul construcţiei. Conform informaţiilor verbale ale organistului catolic braşovean             
Farkas Áron, care a cercetat interiorul instrumentului, este posibil ca în orga  Wegenstein să fi fost incluse şi                  
câteva registre ale unei orgi cu mult mai vechi: În acest moment, orga are următoarea dispoziţie:  
 
 
Orga din  biserica mânăstirii franciscane Sf. Ioan  ( Wegenstein  o. J.): 
I. Manual 
1. Bourdon 16' 
2. Principal 8' 
3. Portunal 8' 
4. Salicional 8' 
5. Oktáv 4' 
6. Fuvola [Flöte] 4' 
7. Mixtura 2 b', 3 soros [3-fach] 
 
II. Manual 
1. Födött [Gedackt] 8' 
2. Gamba 8' 
3. Vox coelestis 8' 
4. Csöves fuvola [Rohrflöte] 4' 
5. Zergenasat [Gemshorn Nasard] 2b' 
6. Blockflöte 2' 
7. Vox humana 8' 
Tremolo kikapcsoló [Tremolo ab] 
 
Pedalier 
1. Subbass 16' 
2. Cello 8' 
3. Csövesfuvola [Rohrflöte] 4' 
 
Ajutoare la interpretare 
Ped. Kopula I 
Ped. Kopula II 
Man. Kopula II–I 
Suboktav I 
Superoktáv II–I 
Piano 
Mezzoforte 
Tutti 
Kiváltó [Auslöser] 
Crescendo henger [Crescendo-Walze] 
Henger kikapcsoló [Walze ab] 
RedÅny [Schweller] II Man. 



2 Kombinationen 
Walze 
Kéziváltozatok el [Handregister ab] 
Nyelvek el [Zungen ab] 
Piano Pedal 
 
Numărul total de registre 
I. Manual 7 registre 
II. Manual 7 registre 
Pedalier 3 registre 
În total 17 registre 
 
Pe lângă această orgă de dimensiune mică până la mijlocie, la Braşov se mai află încă o orgă mare a firmei                     
Wegenstein:  orgă din biserica parohială romano-catolică din actuala strada Mureşenilor, deja amintiăt. 

Instrumentul cu trei manuale a fost definitivat în 1927 şi are nemodificat până în ziua de azi, următoarea                   
dispoziţie:  
 
Orga din  biserica parohială romano-catolică   din str. Mureşenilor ( Wegenstein  1927): 
I. Manual 
1. Fagott 16' 
2. Principal 8' 
3. Hohlflöte 8' 
4. Salicional 8' 
5. Trompet harm. 8' 
6. Octav 4' 
7. Gemshorn 4' 
8. Mixtur 4-fach 2b' 
 
II. Manual 
1. Lieblich Gedackt 16' 
2. Flötenprincipal 8' 
3. Rohrflöte 8' 
4. Gamba 8' 
5. Dulciana 8' 
6. Traversflöte 4' 
7. Englischhorn 8' 
8. Octav 4' 
9. Cornett Mixtur 3-fach 2b' 
10. Flautino 2' 
 
III. Manual 
1. Dulcian 8' 
2. Vox humana 8' 
3. Gedeckt Quinte 2b' 
4. Fernflöte 4' 
5. Vox celeste 8' 
6. Aeolin 8' 
7. Lieblich Gedackt 8' 
 
Pedalier 
1. Posaune 16' 
2. Principalbass 16' 
3. Subbass 16' 
4. Bass Flöte 8' 
5. Cello 8' 
6. Octav-Bass 4' 
 



Ajutoare la interpretare 
Superoctav Coppel III–I 
Manual Coppel III–I 
Manual Coppel II–I 
Superoctav Coppel II–I 
Suboctav Coppel II–I 
Manual Coppel III–II 
Pedal Coppel I 
Pedal Coppel II 
Pedal Coppel III 
2 Combinationen 
Walze 
 
Numărul total de registre 
I. Manual 8 registre 
II. Manual 10 registre 
III. Manual 7 registre 
Pedalier 6 registre 
În total 31 registre 
 

Condiţionat nu în cele din urmă prin dimensiunea sa, acest instrument oferă cea mai bogată dispoziţie în                  
faţete dintre toate cele patru  orgi Wegenstein din Braşov. Registre labiale strâns mensurate se găsesc în                
toate instrumentele:  Cello (nr. 5) în pedalier,  Gambe (nr. 4) în al doilea manual,  Salicional (nr. 4) în                  
manualul principal şi în final  Aeolin (nr. 6) în al treilea manual. Mai bogate decât în celelalte instrumente                  
Wegenstein sunt de această dată registrele linguale:  Fagott ,  Trombon ,  Trompetă ,  Vox humana ,  Cornul             
englezesc  şi  Dulcian . 

Catolicii braşoveni şi-au creat prin această comandă dată firmei  Wegenstein un fel de orchestră de                
schimb pentru biserica lor, ce corespundea încă pe deplin idealului de orgă al secolului 19. Chiar dacă                 
acest instrument nu atinge prin dimensiune şi prin aceasta - posibilităţi de redare - toate calităţile  orgii                 
Buchholz din  Biserica Neagră şi persistă până în ziua de azi cu desfăşurarea sunetului în spaţiu, el a oferit                   
totuşi un folos artistic care a depăşit în mod limpede necesităţile liturgice. Pe acest fundal nu surprinde                 385

că deja în vara anului 1928, organistul  Bisericii Negre a folosit ocazia, ca împreună cu soţia sa, o soprană,                   
şi un violonist, să dea un concert diversificat. În cadrul acestuia,  Viktor şi  Aenne Bickerich au prezentat                 
alături de violonistul  Samuel Biemel un program de la compoziţii din secolul 16 până la unele actuale în                  
acel moment. Chiar dacă nu ne-a rămas înregistarea pieselor de  Praetorius ,  Scheidt ,  Pachelbel şi  Reger,               
simpla alegere făcută de organistul evanghelic arată că acesta trebuie să fi fost bine relaţionată cu                
posibilităţile oferite de  orga Wegenstein.  

385 Conform propriei declaraţii  Hermann Binder  a fost rugat recent să exper�zeze situaţia din biserica parohială, vezi aceeaşi.:                  
Scrisoare din 25.06.2003 . El a avut ca atare impresia, că desfăşurarea sunetului în spaţiu lasă foarte mult de dorit. Cauza ar fi                      
construcţia prea strâmtă şi nu tocmai fericită amplasare a instrumentului. S-a distanţat însă de o redispunere, o lărgire şi o                    
modificare electrică, spre diferenţă de colegul  Jáki György  din Györ, care s-a interesat foarte mult de comandă. După ce însă                    
fondurile alocate au fost consumate în alte inves�ţii, şi comunitatea catolică s-a distanţat de proiectul unei modificări. 



Planşa 9 
Planşa 9 - Programul organistului evanghelic Viktor Bickerich la nou construita orgă Wegenstein a bisericii               
parohiale din str. Mureşenilor 
(sursa: moştenirea lăsată de Viktor Bickerich în ASK, Fond IV F 260b) 
 
În acelaşi timp, această evoluţie a lui  Viktor Bickerich , evanghelic, în biserica romano-catolică, este din nou                
o dovadă că muzica de orgă nu cunoştea graniţe confesionale şi că existau schimburi artistice. 

O restricţionare în baza etniei sale pare în schimb să fi resimţit un meseriaş din rândurile saşilor                  
braşoveni, şi asta tocmai din partea celor de aceeaşi etnie, de care se simţea subapreciat în ce priveşte                  
priceperea sa:  Karl Einschenk .   386

 
 
III Familia braşoveană de constructori de orgi  Einschenk  
 

Karl Einschenk s-a născut pe 27 octombrie 1867 ca fiu al meşterului curelar în Braşov. Familia avea o                   387

tradiţie de mai multe generaţii de meşteşugari în oraş, fie ca funari, lăcătuşi, curelari sau pielari.  388

Când şi-a început ucenicia la începutul lui septembrie 1881, la nici 14 ani împliniţi, în atelierul                 
constructorului de orgi  Josef Nagy  din oraşul său natal , a rămas deci credincios tradiţiei meşteşugăreşti a                
familiei. În acelaşi timp însă a pus şi bazele unei tradiţii noi, cea a constructorilor de instrumente, cultivată                  
până în ziua de azi de familie. 

386 Lipsa de apreciere resimţită de el din partea co-etnicilor săi devine evidentă mai ales în scrisoarea sa publicitară  Sachse,                    
unterstütze sächsische Arbeit , (Sasule, sprijină munca săsească) pe care  Karl Einschenk  a conceput-o în ianuarie 1931 la Braşov,                  
citată în con�nuare K. Einschenk:  Werbebrief 1931 . Această reclamă a fost trimisă de constructorul de orgi se pare mai multor                    
parohii. Un exemplar al reclamei pe două pagini s-a păstrat în arhiva parohiei din Archita, şi care între �mp este integrată în                      
Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. în România din Sibiu, ins�tuţie aflată în curs de cons�tuire ,  citată în con�nuare ZAEKR .                    
Fondul:  400/131-99 (Z114/1931) . 
387 Vezi K. Einschenk:  Erinnerungen 1942 . Conform menţiunilor moaşei sale, în documente a fost trecută data de 28.10.1867, cu                   
toate că data reală a naşterii a fost 27.10. Modificarea a fost făcută din datorită „oamenilor supers�ţioşi“, care afirmau că, „27                     
este o zi cu ghinion“. 
388 Vezi un alt text autobiografic al lui Karl Einschenk:  Lebenserinnerungen , (Amin�ri din viaţă) manuscris redactat la maşină de la                    
care mi-a fost oferită cu amabilitate o copie. Originalul se află în proprietatea lui  Jürgen Einschenk  (Berlin).  Lebenserinnerungen                  
nu este datat. Întrucât  Karl Einschenk  menţionează însă deportarea a numeroşi saşi în Siberia în 1945, precum şi revenirea                   
acestora la finele lui 1949, este posibil ca textul să dateze din 1950. În favoarea acestei aprecieri vine faptul că relatarea despre                      
exproprierea caselor sale din 1950 este relatată ca ceva apropiat iar constructorul de orgi a decedat pe 28.07.1951. Documentul                   
este citat în con�nuare K. Einschenk:  Lebenserinnerungen 1950 . 



 Nagy , primul meşter de la care a învăţat  Karl Einschenk , provenea din Budapesta şi se stabilise la Braşov                   
în 1867. Aici, pe lângă construcţia de orgi, a făcut comerţ intens, începând cu 1882 şi cu instrumente                  
muzicale, aşa cum dovedesc numeroasele anunţuri-reclamă făcute cu regularitate în  Kronstädter Zeitung .           

 389

Cu peste douăzeci de angajaţi în anumite perioade, atelierul lui  Nagy don strada Castelului 9, poate fi                  
considerat drept o firmă ceva mai mare, care, din amintirile lui  Einschenk, era organizată ordonat şi foarte                 
sever – probabil de multe ori spre suferinţa ucenicilor şi ajutoarelor.  Karl  Einschenk a rămas totuşi peste                 390

cinci ani, până în ianuarie 1887, la  Josef Nagy , înainte ca pe învăţăcel să-l cuprindă pornirea de a trăi noi                    
experienţe în depărtări. La fel ca numeroşi alţi saşi înaintea sa, pe ajutorul de organist l-a atras nord-vestul                  
pentru „a se şcoli mai departe în domeniul său”. După o scurtă şi se pare nesatisfăcătoare şedere în                  391

atelierul budapestan de orgi Ornay Sandor, Einschenk şi-a căutat norocul în capitala Austriei. Acolo a               
adunat din aprilie 1887 până în 1889 alte experienţe profesionale. La constructorul vienez de orgi al Curţii,                 
Johann Deutschmann a făcut pentru prima dată cunoştinţă cu instrumentul popular în acea vreme,              
orchestrion iar la constructorul de orgi  Josef Ullmann din Josefstadt,  Einschenk s-a ocupat exclusiv de               392

construcţia orgilor bisericeşti.   393

După ce a participat la o demonstraţie a socialiştilor,  Einschenk a fost invitat de Poliţie în 1889 să                   
părăsească Viena. Astfel s-a mutat „spre marele (său) avantaj în Germania”, unde a continuat să înveţe                394

meserie la  Firma Edenhofer din Regen în Bavaria pentru a lucra după aceasta până în 1894 la                 
întreprinderea  Goll & Söhne  în Lucerna/Elveţia. În cele din urmă, braşoveanul a revenit în Austro-Ungaria               
unde a găsit de lucru între 1894-1896 la Maribor ce aparţinea încă de Stiria. În continuare, şi-a folosit                  395

cele învăţate pentru a deschide un atelier propriu de construcţie de orgi în localitatea natală. 
 

 
 
Planşa 10   Antet în limba germană al noii firme braşovene constructoare de orgi Karl Einschenk 

389 Vezi de ex. anunţul din toamna anului 1883 în  Kronstädter Zeitung , anul 47, nr. 189 din 30.11.1883, pag. 4. Vezi şi capitolul 3.8                        
despre cultura muzicală burgheză. Anul deschiderii magazinului provine din K. Einschenk:  Erinnerungen 1942 . 
390 Vezi Karl Einschenk:  Meine erste Eisenbahnfahrt. Erinnerungen eines Handwerkers , (Prima mea călătorie cu trenul. Amin�rile                
unui meseriaş) în:  Kronstädter sächsischer Gewerbeverein: Bericht der Vereinsleitung für das Jahr 1936 , (Asociaţia meseriaşilor               
braşoveni: Raport al conducerii Asociaţiei pentru anul 1936) Braşov 1936, pag. 35–42. Vezi şi:  Erinnerungen 1942. 
391 Vezi capitolul autobiografic în K. Einschenk:  Werbebrief 1931 . Anul menţionat aici pentru şederea în Germania începând cu                  
1886, nu corespunde celui menţionat mai târziu în:  Lebenserinnerungen 1950 , unde mutarea în Bavaria este trecută în 1889.                  
Probabil că în  Werbebrief 1931  este vorba de o greşeală de �par: zeţarul din �pografie a încurcat probabil 6 şi 9. 
392 Orchestrion a fost un instrument muzical mecanic conceput pentru saloane şi saloane de hotel, as�el încât să imite cât mai                    
bine posibile o întreagă orchestră deservită însă de un singur interpret. 
393 Vezi K. Einschenk:  Lebenserinnerungen 1950 , pag. 2–3. Sarcinile lui  Einschenks  constau conform mărturiilor sale din                
întreţinerea şi îngrijirea de orchestrioane amplasate cele mai multe în cafenele vieneze. 
394 K. Einschenk:  Lebenserinnerungen 1950 , pag. 4. 
395 As�el descris într-o scrisoare a fiului  Otto Einschenk  către  Franz Xaver Dressler , vezi H. Binder:  Orgeln , pag. 104. 



(Sursa: Ofertă făcută de Karl Einschenk comunei Tătărlaua din 01.05.1912, în ZAEKR încă fără Fond,               
acolo pe viitor sub 400-188 în Arhive Comunei) 

Ca dată oficială de înfiinţare a firmei braşovene  Einschenk , este considerată data de 29 iulie 1896.                 396

Pentru început, Karl Einschenk a lucrat în strâmtul spaţiu ce aparţinea familiei din str. Lungă 120, până                 
când a reuşit să obţină în 1899 din partea Prezbiteriului Parohiei Evanghelice, un spaţiu mai mare pentru                 
un atelier în Cetate. Pe terenurile din str. Nicolae Bălcescu 54 (în 1899 Schwarzgasse/ Strada Neagră) şi                 
Castelului 95 constructorul de orgi şi-a ridicat în următorii ani firma din a cărei activităţi, pe lângă construcţia                  
de orgi şi armonii, făcea parte şi vânzarea şi închirierea de piane. În 1922 Einschenk şi-a extins activitatea                  
mai ales în vânzarea de instrumente muzicale.   397

 

 
 
Planşa 11 Antet de scrisoare în limba maghiară al Firmei Constructoare de Orgi Karl Einschenk cu Atelierul                 
obţinut în 1899 din Cetate, situat între actualele străzi Nicolae Bălcescu 54 (maghiară: fekete utca) şi                
Castelului 95 (maghiară: vár utca)  
(Sursa: Coală de scrisoare în proprietatea privată a familiei în Braşov) 
 
 

La planul său iniţial de a emigra în America renunţase la rugămintea şi sfatul decanului evanghelic                 
districtual braşovean, care apelase poate la „sentimentele populare săseşti” ale lui  Einschenk şi la              
dragostea de patrie a acestuia. În anii mai târzii, constructorul de orgi a regretat această decizie, reproşând                 
„conaţionalilor” că este „neglijat, trecut cu vederea şi dat deoparte” şi asta în situaţia când este „singurul                 
bărbat localnic sas” în domeniul său.   398

Cu toate acestea, Karl Einschenk a construit în total 44 de instrumente în bisericile diferitelor confesiuni                 
transilvănene şi grupuri etnice. Cea mai mare parte a energiei sale creatore a folosit-o însă pentru                
întreţinerea şi mai ales modernizările instrumentelor vechi, în conformitate cu percepţia tonală de atunci şi               
pentru alte modificări. 

În acest context trebuie privită istoria orgii din biserica evanghelică din Braşov, de pe dealul Sf. Martin. În                   
1926, Einschenk a primit de la preotul acestei biserici solicitarea de a întocmi un deviz pentru o construcţie                  
nouă, însoţită după cum se pare şi de un acord de comandă. Comanda pentru noul instrument a fost                  399

396 Vezi pliantul scos cu ocazia jubileului firmei: [Arnulf Einschenk]:  Firma Einschenk, 100 Jahre, 100 de ani , [Braşov] 1996, citat în                     
con�nuare A. Einschenk:  100 Jahre . Un exemplar al acestui document se află în Arhiva Firmei din Braşov. 
397 Vezi  Karl Einschenk  într-o scrisoare personală adresată muzicianului braşovean  Walter Schlandt  din 07.11.1939. O copie a                 
acestei scrisori mi-a fost pusă cu amabilitate la dispoziţie de către strănepotul de unchi al lui Einschenk,  Thomas Şindilariu .                   
Originalul se află la Braşov în proprietatea familiei. Spaţiul firmei a fost res�tuit recent familiei după cum se va arăta mai încolo.                      
Strada  Castelului se numeşte în germană în mod corespunzător  Burggasse . Referitor la sediul firmei, construcţia de armonii şi                  
închirierea de piane vezi mai ales  Planşa   2  la numărul  × ,  Planşa 10  şi  Planşa 11 . 
398 Vezi K. Einschenk:  Werbebrief 1931 . 
399 Vezi K. Einschenk:  Werbebrief 1931 . Autorul indică însă anul 1929 ceea ce contrazice menţiunii de pe orga din biserica Sf.                     
Mar�n unde este trecut neechivoc anul 1926. Probabil că şi în acest caz este vorba din nou de o greşeală de �par în scrisoarea lui                         



totuşi atribuită unei firme din afară: anume firma germană  Sauer.  Aceasta îşi făcuse în Transilvania un                
renume ieşit din comun prin grozava construcţie nouă electrică a orgii din Sibiu. În perioada interbelică,                
firma fusese preluată în 1917 de nu mai puţin cunoscutul constructor de orgi din Ludwigsburg,  Oscar                
Walcker , care continua sub numele deja consacrat.  

Meşterul german a conceput un instrument mic cu o dispoziţie conformă timpului şi cu uzualele ajutoare                 
interpretative, este vorba de  Walker  1334: 
 
Orga din  biserica evanghelică Sf. Martin (W. Sauer 1926, proprietar Oscar Walcker  1334) 
 
I. Manual (HW) 
Principal 8' 
Rohrflöte 8' 
Octave 4' 
II. Manual (SW) 
Salicional 8' 
Vox coelestis 8' 
Flauto dolce 4' 
Mixtur 3-fach 
Oboe 8' 
Pedal 
Bourdon 16' 
Salicetbaß 8' 
 
Ajutoare la interpretare 
Pedal cuplaj I 
Pedal cuplaj II 
Manual cuplaj II–I 
Superoctavkoppel II–I 
Superoctavkoppel II 
Mezzoforte 
Tutti 
Walze 
Manual expresiv 
Numărul total al registrelor 
I. Manual 3 registre 
II. Manual 5 registre 
Pedalier 2 registre 
În total 10 registre 
 
 

Se pare însă că parohia Sf. Martin nu a fost mulţumită cu lucrările lui  Walker,  pentru că la numai un an                      
după terminarea acesteia,  Karl Einschenk a primit comanda demontării, modificării şi mutării noii achiziţii di               
Germania. Care anume au fost modificările aduse nu se poate însă stabili cu certitudine.   400

Karl Einschenks . Zeţarul din �pografie a confundat probabil din nou – la fel ca la amin�ta şedere în Germania (vezi nota de subsol                       
386) – cifrele 6 şi 9. Pentru poziţia bisericii Sf. Mar�n vezi  Planşa 1. 
400 În acest moment, instrumentul se află într-o stare destul de proastă şi ar necesita urgent o reparaţie temeinică care ar aduce                      
cu siguranţă şi informaţii despre modificările făcute de  Einschenk . Pentru aceasta, vezi K. Einschenk,  Werbebrief 1931 .  Hermann                 
Binder  a fost între �mp solicitat de către parohie pentru o luare de poziţie şi o ofertă pentru reparaţie. În  Scrisoarea din                      
25.6.2003, Binder  declară despre instrumentul din biserica Sf. Mar�n şi viitorul acestuia următoarele: „Walcker a greşit unele                 
cote iar orga nu s-a potrivit corect în locul prevăzut. Ea a trebuit dec adaptată condiţiilor existente. Datorită strâmtorii locului, la                     
orgă nu se poate ajunge decât cu un încălţător. Sistemul ei este la fel ca la instrumentul asemănător din biserica Sf. Ioan din Sibiu                        
o cu�e pneuma�că. Oferta mea pentru o reparaţie a fost considerată exagerată de către prezbiteriul braşovean, care consideră că                   
este vorba numai de câteva sunete care lipsesc şi sună fals. Între �mp a fost luată în considerare instalarea unei orgi mecanice,                      
vizată fiind orga Johann Thois din parohia evanghelică părăsită din Apold/Sighişoara. La această oră, Consistoriul Districtual şi                 
preoţii care răspund de Apold se opun încă. După opinia mea, această orgă nu este adecvată pentru biserica Sf. Mar�n.” 
 



După ce instalase peste patruzeci de orgi în alte localităţi din Transilvania, Einschenk a primit numai în                  
anii treizeci, două comenzi pentru orgi noi, în oraşul său natal. Prima comandă a venit din partea bisericii                  
unitariene, de confesiune neo-ariană amintită la început, care ţinea de comunităţile maghiare mai mici.              
Corespunzător de modestă este şi dispoziţia noii orgi:  
 
Orga din  biserica unitariană (Karl Einschenk , 42, 1932/1938)  
Registre 
Subbass 16' 
Prinzipal 8' 
Salicional 8' 
Rohrflöte 8' 
Oktav 4' 
Fernflöte 2' 
Ajutoare la interpretare 
Octavcoppel 
Pedalcoppel 
Conţine 
Manual C-f''' 
Pedalier C-d' 
 
Biserica Evanghelică de confesiune Augustană , ca biserică a minorităţii săseşti, se pare că dispunea în               
schimb de mijloace financiare cu mult mai cuprinzătoare. Nu surprinde deci că mici parohii filiale ale                
Bisericii Negre , cum este  Biserica Evanghelică Blumăna Braşov , şi-au putut permite instrumente cu             
tonalităţi bogate pentru bisericile lor. Astfel,  Karl Einschenk a primit la începutul celui de al Doilea Război                 
Mondial mult dorita comandă mai mare din partea „conaţionalilor” săi braşoveni. 

Cu lucrarea 44 este vorba şi de ultima sa construcţie în care a integrat un volum mare de piese dintr-o                     
orgă anterioară cu zece registre:  
 
Orga din  Biserica   Evanghelică Blumăna  ( Karl Einschenk  nr. 44, 1939) 
I. Manual 
Bourdon 16' 
Prinzipal 8' 
Gamba 8' 
Gedeckt 8' 
Oktav 4' 
Mixtur 2b' 3 x 
II. Manual 
Geigenprinzipal 8' 
Hohlflöte 8' 
Aeoline 4' 
Flöte 4' 
Nachthorn 2' 
Rauschquinte 2b' 2-fach 
Pedal 
Subbass 16' 
Prinzipal-Bass 8' 
Oktav-Bass 4' 
Ajutoare la interpretare 
Ped. cuplaj I 
Ped. cuplaj II 
Man. cuplaj II–I 
Superoctavkoppel II–I 
Superoctavkoppel I 
Superoctavkoppel II 
Piano 
Mezzoforte 
Forte 



Tutti 
Walze 
Manual expresiv 
Total registre 
I. Manual 6 registre 
II. Manual 6 registre 
Pedalier 3 registre 
În total 15 registre 
 
 

Cu această dispoziţie,  Karl Einschenk continuă tradiţia romantică instaurată la Braşov de  Schneider ,              
Rieger şi  Wegenstein. Trei registre labiale mensurate strâns trebuie să imite sunetele instrumentelor cu              
coarde ( Gambe 8', Geigenprinzipal 8', Aeoline 4' ). Un tub de 16 picioare aduce volum sunetului în primul                 
manual şi numeroase ajutoare la interpretare oferă organistului din nou posibilitatea interpretării diferenţiate             
dinamic. 

Execuţia, intonaţia şi caracteristica registrelor păreau reuşite, după cum confirmă o expertiză a              
organistului  Bisericii Negre ,  Viktor Bickerich  din februarie 1940:  
 

„Pe 10 şi 11 februarie 1940 am supus orga din Biserica Evanghelică C.A. din Blumăna unui examen                  
temeinic şi declar următoarele: orga, care înainte de modificare avea supape glisante, tractare mecanică şi               
10 voci pe un manual şi pedalier, a fost modificată de către firma Karl Einschenk, Braşov, şi trecută pe                   
sistem pneumatic, a fost dotată cu o suflantă acţionată electric, la care se adaugă o suflantă de rezervă cu                   
acţionare la picior şi a fost completată la 15 voci, repartizate la două manuale şi pedalier cu ajutoarele de                   
interpretare necesare (…). Întreaga modificare a fost executată conform devizului şi trebuie considerată în              
aprecierea preţului drept ieftină. Vocile nou introduse se potrivesc în ton şi intonaţie bine cu cele vechi, deja                  
existente, astfel încât orga prezintă azi un ansamblu unitar, cu deplină valoare artistică, spre lauda               
maestrului ei. Caracteristica diferitelor registre (evidenţiez dintre cele vechi în mod deosebit flauţii, dintre              
care un frumos corn de noapte 2’ în manualul II şi o octavă 4’ în pedalier) este excepțională. Varietatea                   
posibilităţii de combinare însă asigură instrumentului de mici dimensiuni o mare bogăţie cromatică, pe care               
am putut-o încerca şi prezenta într-o interpretare de mai lungă durată. În plenitudinea ei, orga are mai ales                  
datorită mixturii foarte puternice (vechi), în totalitate mare strălucire şi o forţă sonoră ce umple fără                
probleme biserica Blumăna. Consola este simplă, amenajată ordonat şi confortabil, tractarea face ca             
interpretarea la orgă să fie o bucurie pentru organist. Şi exteriorul nstrumentului se integrează bine în                
biserică (…)   401

 
Cu această ultimă lucrare a sa, Karl Einschenk a reuşit să obţină recunoaşterea sperată în oraşul natal.                  

Între timp, întreprinderea sa se dezvoltase, devenind o firmă de familie, la multe dintre comenzi contribuind                
deja fiul său cel mai mare, Otto Einschenk, născut pe 3 octombrie 1910 în Braşov. Pentru învăţarea                 
meşteşugului, şi acesta plecase în Germania, ucenicia făcând-o la renumita firmă  Gebrüder Jehmlich în              
Dresda. Pe 20 ianuarie 1943, a preluat firma braşoveană din mâinile tatălui său  Karl Einschenk , care a                 402 403

decedat pe 28 iunie 1951. 
În anul precedent,  Otto  Einschenk mai avusese de îndurat o lovitură a sorţii: firma  Einschenk fusese                 

expropriată odată cu imobilele şi radiată din registrul firmelor mici. Otto Einschenk a încercat totuşi să                404

continue activitatea în dificilii ani ai comunismului, şi şi-a făcut un nume în mediul Bisericii Evanghelice, mai                 
ales prin întreţinerea orgilor şi modificări ale acestora. În Braşov, în anii 1950/51, a trecut – corespunzător                 

401 Viktor Bickerich:  Über die neue Orgel der Blumenauer Kirche in Kronstadt , (Despre orga nouă din biserica Blumăna) în:                   
Kirchliche Blätter  (Foi Bisericeş�) (1940), pag. 154. 
402 În măsura în care nu există alte menţiuni, datele biografice provin dintr-un ar�col apărut cu ocazia aniversării împlinirii vârstei                    
de 90 de ani a lui  Otto Einschenk , vezi Ewald H. Lingne:  Ein Leben im Dienste der Musik. Otto Einschenk zum 90. Geburtstag , (O                        
viaţă în slujba muzicii. O�o Einschenk la aniversarea vârstei de 90 de ani) în:  Neue Kronstädter Zeitung  din 15.12.2000. 
403 Vezi A. Einschenk:  100 Jahre . (100 de ani) În măsura în care nu există alte menţiuni, datele ce urmează despre istoria firmei                       
sunt culese din această ediţie jubiliară. 
404 Vezi Arnold Einschenk:  Bericht über den Verlauf der 100-Jahrfeier , (Relatare despre modul cum a decurs aniversarea a 100 de                    
ani) Braşov 1996, manuscris dac�lografiat în posesia familiei. 



condiţiilor modeste ale acelor ani –  orga Wegenstein din Bartolomeu pe suflantă de aer electrică şi a                 
efectuat unele reparaţii.  405

În mod oficial, Otto Einschenk a acordat pianele Şcolii de Muzică Braşov, întrucât date fiind condiţiile                 
politice, o activitate meşteşugărească exclusiv privată nu mai era posibilă.  

Pe 1 februarie 1961, atelierul care îi mai rămăsese a fost integrat Cooperativei Meşteşugăreşti  Tehnica şi                 
condus din acel moment în mod oficial de către nepotul  Arnulf  Einschenk.  Astfel, activitatea simplă a                
întreprinderii a putut fi continuată iar tradiţia familiei păstrată până azi. Din 31 iulie 1993, firma funcţionează                 
cu avizul autorităţilor sub conducerea lui  Arnulf Einschenk din nou în mod independent şi şi-a putut                
recupera şi vechile proprietăți după procese îndelungate. Otto Einschenk emigrase deja din 1976 în              
Germania, la Böblingen, unde a decedat în decembrie 2000.   406

Noile orgi braşovene din prima jumătate a secolului 20 se aseamănă deci prin dispoziţia lor şi prin                  
adjuvantele tehnice pentru organist. Deosebirile constau mai ales în dimensiuni, nu însă în ideea              
construcţiei romantice, ce mai corespundea imaginarului şi idealului tonal din secolul 19. 

Ele mai probează încă o dată faptul că, exceptând Biserica Ortodoxă şi pe cea Greco-catolică, în                 
bisericile tuturor celorlalte confesiuni din Braşov s-a pus un preţ deosebit pe muzica de orgă. 

Dintre acestea, Biserica Evanghelică şi cea Romano-catolică au dispus – bineînţeles că şi datorită               
dimensiunii şi capacităţii lor financiare – de instrumentele cu cea mai mare bogăţie sonoră. Acestea s-au                
putut erija nu doar în cadrul liturghiei ci şi în general în viaţa muzicală de concerte a oraşului multietnic,                   
care a cunoscut o perioadă de înflorire începând cu mijlocul secolului 19. Către sfârşitul secolului, în                
Kronstädter Zeitung  putea fi citită următoarea frază semnificativă:  
 

„Un entuziast iubitor de artă declara că viaţa muzicală din Braşov este singura care aici mai aminteşte                  
aici de Apus.”  407

 
La această cu siguranţă exagerată impresie, e cert că a contribuit şi cultura orgii din Braşov. Ea                  

marchează cel mai sud-estic punct al peisajului european închegat al orgilor. Şi în vremuri mai timpurii însă,                 
muzica braşoveană a „amintit probabil de Europa” după cum au lăsat să se vadă deja viaţa spirituală şi                  
urbană. 

În încheiere, mai ales biografiile a trei personalităţi necesită o tratare separată, personalităţi ce stau                
mărturie pentru relaţiile muzicale ale oraşului transilvan cu spaţiul cultural central-european.  
 
 
2.4 Personalităţi de importanţă europeană 
 

Istoria construcţiei de orgi ce a fost prezentată ne-a arătat că cel mai târziu, odată cu Renaşterea, acest                   
instrument a avut în Braşov o importanță deosebită. Din 1499 în  Biserica  Neagră s-a aflat marea orgă                 
cunoscută până la Viena, iar pe întreg parcursul secolului 16 au fost mereu eforturi în care bani publici au                   
fost investiţi în nevoile artei orgilor.  

În această imagine a aprecierii muzicii sacrale se încadrează şi decontările salariale ale oraşului pentru                
muzica sacrală: din 1527 până la începutul anului 1530, unui organist pe nume  Wolfgang i s-a acordat o                  
plată de 40 de guldeni. Prin comparaţie, suma constituie un venit anual bun, pentru că rectorul gimnaziului                 
– care se număra printre cele mai respectate şi bine plătite personalităţi ale oraşului – care primea 50 de                   
guldeni pe an, deci doar cu puţin mai mult. Iar munca rectorului şcolii din Bartolomeu era retribuită cu numai                   
16 guldeni pe an. Recunoaşterea financiară de care se bucura prestaţia organistului a rămas valabilă şi                
pentru  Hieronymus  Ostermayer , care ca succesor al lui  Wolfgang a primit timp de trei decenii acelaşi venit                 
generos - Braşovul secolului 16 pare-se că a rămas ferit de inflaţie. În acest context se pune deci                  408

405 Parte din schimbul de scrisori referitor la acestea sunt păstrate în fostul fond arhivis�c al Parohiei Bartolomeu, acum  ZAEKR :                    
Fond 400/284-179 (132/1951) . Din acestea reiese că montarea motorului electric a a fost efectuată în iunie 1950, reparaţia                  
generală a sistemului pneuma�c a orgii  Wegenstein încheindu-se în mai 1951. Şi alte scrisori ale lui  Einschenk  legat de lucrări de                     
electrificare şi întreţinere se află de asemenea în  ZAEKR , de ex. cu Parohia Ghimbav din anul 1948, vezi  Fond 400/283/128                    
(Z234/1948)  sau a bisericii din Bod, din anul 1956, vezi  Fond 400/117/316 (84/1956) . Orga din Bartolomeu a fost supusă în anii                     
1996–1997 de către  Hermann Binder  unei reparaţii capitale, vezi:  Schreiben 25.6.2003 . 
406 Datele biografice le-am primit de la familia din Braşov, comunicate lor într-o scrisoare de strănepotul de unchi  Thomas                   
Şindilariu  al lui  Einschenk  din 15.07.2003. Pentru emigrare, vezi Lingne:  Leben im Dienste der Musik. Otto Einschenk . 
407  Kronstädter Zeitung , anul 58, nr. 62 din 16.03.1894, pag. 3. 
408 Pentru plata lui  Wolfgang  şi a rectorilor vezi  Surse II , pag. 45, 55, 64, 71, 81, 82, 129, 145 şi 178. Pentru plata lui  Hieronymus                          
vezi de ex.  Surse II , pag. 289 pentru anul 1533 sau  Surse III , pag. 424: în 1547  Ostermayer  a primit 40 de guldeni, rectorul din der                          



întrebarea cine anume sunt personalităţile artistice atât de bine plătite şi ce anume se poate spune despre                 
provenienţa, educaţia şi viaţa acestor doi muzicieni. 
 
 
 

2.4.1.  Wolfgang Gräfinger  – un organist braşovean? 
 

Deja menţionatul  Wolfgang  este primul organist braşovean de care avem cunoştinţă nominal, însă din               
mărturiile scrise nu se pot culege din păcate date biografice.   409

Din registrele de socoteli ale oraşului ştim de asemenea că  Hieronymus Ostermayer şi-a început serviciul                
în 1530. Se poate deci presupune că acesta este anul în organistul  Wolfgang a decedat sau s-a îmbolnăvit                  
grav, pentru că o slujbă sigură şi bine plătită nu se părăseşte decât în caz de nevoie majoră. Despre                   
provenienţa şi cariera lui  Wolfgang  însă, sursele braşovene tac. 

Dacă se parcurge însă schimbul de scrisori dintre umanistul vienez  Conrad Celtes şi iubitorul de muzică                 
braşovean  Valentin Kraus , atunci se poate identifica o dovadă a contactelor dintre Transilvania şi reşedinţa               
Habsburgilor. Iar când sunt luate şi documentele de înmatriculare ale Universităţii din Viena, atunci aceste               
relaţii sunt confirmate prin menţiuni despre studenţi transilvăneni – şi, dar mai ales cele legate de muzică.                 410

Este deci indicată o verificare în acest mediu, despre posibile informaţii legate de braşoveanul  Wolfgang .  
O personalitate al cărei parcurs ar putea indica că este vorba de organistul braşovean, este compozitorul                 

Wolfgang Gräfinger . Născut probabil în ultimul sfert al secolului al 15-lea în Krems, la Dunăre, a devenit                 
probabil elev al compozitorului şi muzicianului  Paul Hofhaimer la Innsbruck. În 1509 s-a înmatriculat la               411

importanta Universitate Viena cu menţiunea: „Wolfgangus gräffinger ex Crembs australis (componista           
excellens)“  observaţia din paranteză fiind o adăugire cu alt scris de mână. 412

Despre viaţa şi activitatea sa nu mai există multe alte informaţii verificate. În 1512, a scos la Viena o                    413

psaltire destinată Eparhiei Passau. Trei ani mai târziu şi tot la Viena, au apărut transpunerile sale muzicale                 
ale Odelor lui Horaţiu care se numără printre cele mai importante compoziţii lăsate de  Wolfgang cunoscute                
până acum. În acelaşi an  Gräfinger poartă şi epitetul  Pannonis , care ar indica o provenienţă sau relaţie din                  
sau către Ungaria. 

Ultimul semn de viaţă neechivoc al lui  Gräfinger  este probabil scrisoarea fostului său profesor, adresată                
medicului şi poetului  Joachim Vadian ce activa în acea perioadă la Viena.  Hofhaimer a trimis această                

Bartholomeu numai 16 guldeni, la fel pag. 464 (pentru 1548) sau pag. 584 (pentru 1550) etc. vezi şi capitolul 2.4.2 despre viaţa lui                       
Ostermayer . 
409 Singura menţiune despre  Wolfgang  în sursele braşovene şi care nu se referă la retribuţia sa, se află se pare într-o condică a                       
administratorului patrimonial al oraşului, din 1529: „Item quibusdam qui bombardam ad visita�onem domini Wolffgangi              
organistae ad novum murum trahere iuverunt pro bibalibus asp. 8“ [ Surse II , pag. 143]. În traducere ar putea suna as�el: „Celor                     
care au ajutat, sub supravegherea domnului organist Wolfgang să tragă tunul pe noul zid, ca plată 8 aspri.“ Pare însă neobişnuit                     
ca organistul să fi avut atribuţii de supraveghere. După parcurgerea filelor păstrate în original ale socotelilor din  SAK , care din                    
păcate nu mai sunt lizibile decât cu greutate  SAK , textul ar fi „ad sta�onem“ şi nu „ad visita�onem“. Ca atare tunul ar fi fost                        
amplasat la domiciliul şi nu sub supravegherea organistului. În acest caz, nota nu ar avea valoare biografică. 
410 Referitor la corespondenţa dintre  Celtes  din Braşov şi  Kraus  din Viena, vezi capitolul 2.3.1. O listare foarte a tuturor                    
documentelor referitoare la muzica în Universitatea din Viena este ar�colul lui Gerhard Pietzsch:  Zur Pflege der Musik an den                   
deutschen Universitäten im Osten bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts , (Despre cul�varea muzicii la universităţile germane din Est,                  
până la jumătatea secolului al 16-lea) în:  Archiv 
für Musikforschung  (AfMf – Arhiva muzicologică), coord. de către  Deutschen Gesellschaft für Musikwissenschaft , (Societatea              
Muzicologică Germană), anul 1 (1936), nr. 3, pag. 257–292. La paginile 284–292 sunt numiţi profesori şi studenţi ai universităţii                   
din Viena în secolul 16 alături de observaţii biografice. 
411 Aşa cum se întâmpla frecvent în acele vremuri, modul de scriere al numelui de familie variază. Se găsesc numele de  Gräfinger,                      
Grefinger, Greffinger  sau  Gräffinger . Faptul că a fost elevul lui  Hofhaimer nu este pe deplin cer�ficat până în ziua de azi, vezi                      
Jürgen Heidrich:  Grefinger , în:  MGG2 , capitolul despre personalităţi, Vol. 7, Kassel u. a. 22002, Sp. 1560–1561.  Heidrich  indică                  
drept an naşterii lui  Gräfinger  1470 sau 1480. În noua  MGÖ  faptul că  Gräfinger  ar fi fost elevul lui  Hofhaimer este an�cipat ca                       
fiind fap�c, vezi Gernot Gruber:  Neue Musizierformen , (Noi forme de a face muzică) în:  MGÖ , Vol. 1, pag. 202–214. La pag. 207                      
autorul vorbeşte explicit despre „ elevul lui Ho�aimer Wolfgang Grefinger“. 
412 Vezi Pietzsch:  Zur Pflege der Musik , pag. 285. 
413 Asupra mijlocului vieţii lui  Gräfinger  domneşte consens, vezi Othmar Wessely:  Grefinger , în:  The New Grove Dictionary of                  
Music and Musicians , coord. de Stanley Sadie (în con�nuare  NGroveD ), Vol. 7, London 1980, pag. 689–690; ibid.:  Grefinger , în  Die                    
Musik in Geschichte und Gegenwart , (Muzica în trecut şi prezent) coord. de Friedrich Blume (în con�nuare:  MGG ), Vol. 5, Kassel şi                     
Basel 1956, Sp. 764–769 sau din nou Heidrich:  Grefinger . 



scrisoare din Augsburg pe 6 noiembrie 1515, în care îl ruga pe  Vadian să-i înmâneze lui  Wolfgang ,                 
„organistul de la Sand Steffan” o cutie sigilată şi o stemă.   414

Din acest moment încolo, sursele austriece nu mai pomenesc nimic despre destinul lui  Wolfgang               
Gräfinger , în învecinata Ungarie însă ar putea exista o urmă:  

Muzicologul din Budapesta  Otto Gombosi presupune că  Gräfinger este identic cu organistul budapestan              
Wolfgang , care apare în registrele regale de cheltuieli din 1525 cu titlul de magister. Cu toate că  Gombosi                  
îşi fondează teza destul de coerent prin contactele lui  Wolfgang  Gräfinger cu Curtea Ungariei începând din                
1515, muzicologul  Othmar Wessely se îndoieşte de plecarea lui  Gräfinger la Buda. Este adevărat că               415

neîncrederea sa nu se dovedeşte constructivă pentru că nu vine cu nici o explicaţie alternativă despre locul                 
unde s-a fi putut afla  Gräfinger.  Argumentul lui  Wessely , anume că  Gräfinger  ar fi trebuit în calitate de prelat                   
să poarte titlul de  dominus şi nu  magister pare în acest caz artificial. Atunci când cineva are mai multe                   
denumiri care îi definesc statutul, nu se foloseşte în mod obligatoriu de toate titlurile laolaltă în orice situaţie                  
profesională. În favoarea lui  Gombosi se mai adaugă titlul de  Pannonis , pe care  Wessely nu-l poate explica                 
şi pe care  Gräfinger  l-a purtat din 1515 şi care - după cum s-a arătat deja – indică afinitatea sa cu Ungaria.                      
În mediul maghiar însă, se pare ca accepţiunea lui  Gombosi  întruneşte consens.   416

Pentru continuarea carierei şi vieţii organistului Wolfgang după 1525, nici  Gombosi nu mai are explicaţii.                
Numele muzicianului nu se găseşte nici în lista celor căzuţi în bătălia de la Mohacs în 1526 şi nici printre cei                     
care au fugit împreună cu  Regina Maria . Când în cele din urmă, muzicanţii de la Curtea din Buda sunt                   
primiţi în Capela Curţii la Viena nu mai este pomenit nici un  Wolfgang .  

Pare la îndemână în acest caz, de a privi spre Sudest în loc de Nordvest. Organistul şi magistrul                   
Wolfgang  Gräfinger din Buda, în faţa ocupaţiei turceşti ce a urmat bătăliei pierdute la Mohacs pe 29 august                  
1526 şi a prăbuşirii culturii Curţii de la Buda, ar fi putut lua liniştit calea Transilvaniei. Odată cu menţionata                   
scrisoare a lui  Kraus către  Celtes , în cercurile muzicale vieneze s-ar fi putut răspândi şi ştirea despre                 
existenţa unei mari şi frumoase orgi braşovene.  Gräfinger putea fi deci sigur că va găsi un instrument                 
adecvat în oraşul de la poalele Carpaţilor iar braşovenii de partea lor puteau fi bucuroşi să aibă în  Gräfinger                   
un muzician capabil şi talentat, demn de orga lor. Aşa s-ar explica şi venitul consistent de patruzeci de                  
guldeni.  

Organistul Wolfgang apare în registrele de socoteli ale oraşului în data de 24 decembrie 1526 ,ceea ce                  417

lasă deschisă posibilitatea ca  Gräfinger  să fi ajuns la Braşov în a doua jumătate a anului 1526. În acest                   
caz, el ar fi cel care s-a angajat în 1529 pentru restaurarea orgii din Biserica Sf. Maria, cu câteva luni                    
înainte de a muri şi înainte ca  Ostermayer să preia serviciul din Braşov în 1530 – o presupunere realistă                   
dacă se ia în considerare media de viaţă de atunci.  

Un alt argument pentru identitatea organistului vine de la o contabilizare a administratorului patrimonial al                
oraşului, din anul 1526: „Item magistro Wolffgango organistae [...] flor. 10“. Este singura socoteală              418

braşoveană din secolul 16, cunoscută până acum, în care organistul să fie menţionat ca având titlul de                 
„magister”. Braşoveanul Wolfgang ar fi putut avea deci – la fel ca şi budapestanul Wolfgang – o pregătire                  
academică. Un posibil contraargument la această teorie biografică, pare a fi la prima vedere o privire în                 
registrul de nume din cea mai recentă continuare a  Surselor pentru istoria oraşului Braşov  din 1999. Aici                 
este menţionat în mod derutant un „Wolfgang – organist” şi un „Wolfgang – sticlar şi organist”. La                 
parcurgerea documentelor aferente, iese la iveală că acestea se referă la anii 1520 şi 1523. Pentru                419

început aceasta ar constitui o contradicţie la identitatea lui  Wolfgang  Gräfinger cu organistul braşovean              
Wolfgang , pentru că organistul presupus budapestan nu şi-ar fi putut muta activitatea la Braşov decât după                
1525. 

414 Scrisoarea de la  Paul Hofhaymer [Hofhaimer]  către  Joachim Vadian , publicată în culegerea lui Robert Eitner:  Musiker-Briefe                 
aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts , (Scrisori ale muzicienilor de la începutul secolului 16) în:  Monatshefte für                 
Musik-Geschichte , (Caiete lunare de muzicologie) coord.  Gesellschaft für Musikforschung , 
(Societatea de Muzicologie) Anul 35, Leipzig 1903, pag. 173–174. 
415 Vezi O�o Gombosi:  Zur Biographie Wolfgang Greffingers (Despre biografia lui Wolfgang Greffinger),  în:  Acta Musicologica  IX,                 
1937, pag. 54. 
416 Ea se regăseşte în lucrările standard de istorie, vezi de ex. Benjamin Rajeczky (coord.):  Magyarország zenetörténete  [Istoria                  
muzicii ungare], vol. 1:  Középkor  [Evul mediu], Budapeste 1988, pag. 135 şi 138. 
417 Vezi  Surse II , pag. 698. 
418  Surse II , pag. 41. 
419 Vezi: Documente privind istoria oraşului Braşov. Editate de direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale Române şi                 
Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg. Vol. IX: Documente de breasl ă  1420–1580. Braşov 1999 , în con�nuare               
Surse IX , pag. 446. 



Lecturarea celor două documente, soluţionează însă rapid aparenta incompatibilitate. Documentul din            
1520 este registrul breslei tâmplarilor în care este trecut explicit un „Wolfgang Orgelmeister”. În textul din 13                 
ianuarie 1523, magistratul Braşovului confirmă printre altele articolele breslei sticlarilor şi tâmplarilor şi unde              
este pomenit un „Mayster Wolffgang vnnser Orgelmayster vnd Glaser“. După cum s-a arătat deja, titlul                420

german de „Meister” (în română, atât maistru, meşter cât şi maestru) se referea în general la meseriaşi şi                  
nu la muzicieni iar pe lângă aceasta  Wolfgang al anilor 1526 până în 1530 este denumit în toate sursele                   
„organist” şi nicăieri „meşter organist”, este de presupus că este vorba de două persoane diferite.  Wolfgang                
din anii 1520-1523 a fost probabil un meseriaş talentat în mai multe direcţii, care pe lângă ocupaţia de                  
sticlar şi tâmplar se pricepea şi la construcţia de orgi.  Wolfgang din 1526-1530 ar putea fi atunci identic cu                   
organistul, compozitorul şi magister-ul  Wolfgang  Gräfinger  din Krems, cel care a activat anterior la Viena şi                
Buda. Fără nici o fundamentare şi în parte cu date imposibile, izolat în istoriografia română şi maghiară                 
generalistă se găseşte deja această presupunere, anume că  Gräfinger  a activat în Transilvania.  421

Operele lui  Wolfgang  Gräfinger  sunt transmise numai izolat. Pe lângă Psaltire şi transpunerea muzicală a                
Odelor, cea mai mare parte a moştenirii sale este formată din piese sacrale şi laice împreună cu imnuri. Ele                   
s-au păstrat mai ales în culegeri din secolul al 16-lea. În surse braşovene nu se găsesc indicii despre opera                   
lui  Gräfinger.   422

2.4.2.   Hieronymus Ostermayer  – un bavarez la Braşov? 
 
Urme ceva mai vizibile decât organistul  Wolfgang a lăsat succesorul său,  Hieronymus  Ostermayer . Numele              
său nu apare doar cu regularitate pe listele de salarii ale oraşului, din pana sa a ieşit chiar menţionata                   
cronică şi păstrată a Braşovului.  Ostermayer tace în privinţa efectelor Reformei, nu ne oferă nici alte                423

informaţii despre cultura muzicală a oraşului iar din notele sale nu se pot desluşi nici repere autobiografice                 
precise. Ceea ce obligă la căutarea de date în afara cronicii, dacă dorim să aflăm câte ceva despre viaţa                   
muzicianului. 

Din registrul de socoteli al oraşului se poate dovedi numai că  Hieronymus şi-a câştigat existenţa în                 
Braşov. începând din prima duminică de Advent a anului 1530, ca organist la biserica  Sf. Maria , actuala                 
Biserică Neagră,  cu deja menţionatul salariu de 40 de guldeni: 
 
 „Item dominica prima adventus domini musices artis perquam eruditum modulorumque 
musicorum expertissimum Hieronymum domini senatus in organicinem assumpsere 
singulis annis flor. 40 ses daturos astringendo. Quorum quidem in rationem sui annui 
salarii levavit flor. 5“  424

420 Vezi  Surse IX , pag. 136 (Registrul breslei tâmplarilor 1520) resp. pag. 139 (Document al Magistraturii din 13.1.1523). 
421 As�el se exprimă fără argumente sau alte informaţii de ex. V. Cosma:  Două mii de ani de muzică , pag. 32, unde se afirmă în                         
mod greşit că organistul „Wolfgang Greffinger“ ar fi ac�vat „înainte de 1500“. În publicaţii maghiare se poate ci� din când în când                      
despre un  Greffinger Farkas  [= maghiară „Wolfgang“], care a ac�vat ca organist şi compozitor în secolul 16 la Buda după care a                      
plecat la Braşov, de ex. László Dobszay:  Abriss der ungarischen Musikgeschichte , (Rezumat al istoriei muzicale ungare) Budapesta                 
1993, pag. 77. Din păcate acest autor nu oferă nici o fundamentare sau indicare a surselor pentru presupunerea sa privitoare la                     
mutarea lui  Gräfinger l a Braşov. 
422 În nici un inventar de bibliotecă din Braşov nu există înregistrări despre lucrările compozitorului. Ar�colul din  MGG  şi  MGG2                    
conţin o privire completă asupra operei cunoscute a lui  Gräfinger . Complementar la acestea se mai găsesc detalii în inventare de                    
par�turi, de ex.:  Die Handschriften der württembergischen Landesbibliothek Stuttgart , (Manuscrisele Bibliotecii Landului            
Wür�emberg Stu�gart) Wiesbaden 1964, pag. 44, în  Fond Cod. mus. Fol. I 24  imnul  Hostis Herodes impie  (= RISM 154212); Ulrich                     
Siegele:  Die Musiksammlung der Stadt Heilbronn , (Colecţia muzicală a oraşului Heilbronn) Heilbronn 1967, pag. 132, în  Fond LX/2                  
piesa sacrală  In domum domini  (= RISM 15383); Clytus Go�wald:  Die Musikhandschriften der Staats- und Stadtbibliothek                
Augsburg , (Manuscrise muzicale ale Bibliotecii de Stat şi Oraşului Augsburg) Wiesbaden 1974, pag. 10, în  Fond 2° Cod. 142a  pies                    
Ach medlin rain  (= RISM 153417), la care paternitatea lui  Gräfinger  este controversată. Alte compoziţii fac parte din  Colecţia                   
Bartfeld , formată din lucrări �părite, manuscrise şi tabulaturi, despre care a fost în discuţie în contextul  Marckfelner , vezi                  
capitolul 2.2.4.1 şi Murányi:  Verzeichnis Musiksammlung Bartfeld  (Inventarul colecţiei muzicale Bar�eld). Asupra altor lucrări ale               
lui  Gräfinger  din această colecţie a atras atenţia  Otto Gombosi , vezi:  Die Musikalien der Pfarrkirche zu St. Aegidi in Bártfa                    
(Par�turile Bisericii Parohiale din St. Aegidi din Barfa)  [Bar�eld], în: Walter Lo� [printre alţii] (coord.):  Festschrift für Johannes                  
Wolf zu seinem sechzigsten Geburtstage , (Ediţie fes�vă pentru Johannes Wolf cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani) Berlin                   
1929, pag. 38–47.  Gombosi  aminteşte de lucrările exclusiv sacrale ale lui  Gräfinger  la pag. 40–41. 
423 Vezi capitolul 2.2.1. 
424  Surse II , pag. 179. O traducere ar fi: „În prima duminică de Advent domnii din Senat l-au primit pe strălucit şcolitul şi în teoria                         
muzicii mult experimentatul Hieronymus drept organist, ei obligându-se să-i dea anual 40 de guldeni, din care sumă el în contul                    
salariului său anual a ridicat 5 guldeni.“ Con�nuarea ac�vităţii lui  Hieronymus Ostermayer  este dovedită din plăţile trimestriale                 
ale socotelilor vilicului, documentate în  Surse II , pag. 235, 238, 289, 331, 384, 433, 501 şi 640 precum şi în  Surse III , pag. 424, 464,                         
529 şi 584. 



 
Despre unde anume îşi dobândise  Ostermayer experienţa muzicală sursele nu ne spun nimic, cert este               
numai că pe lângă slujba de organist a fost şi cantor la gimnaziul evanghelic al oraşului, o activate care                   
denotă deja în această perioadă pre-reformatoare legătura strânsă dintre instruirea şcolară şi muzica             
sacrală. Anul morţii lui  Ostermayer este dovedit prin inscripţia de pe placa mormântului, care din păcate                425

nu s-a păstrat, dar care ar fi fost următoarea: 
 
Anno MDLXI ist gestorben Herr Hieronymus Ostermayer, geboren zu Markt Gross- 
Scheyer, war Organist in Stadt allhier, hat nie getrunken Wein und Bier, war gelehrt, 
fromm und guth, nun er im Himmel singen tuth.   426

 
Perioada angajării şi anul morţii lui  Hieronymus Ostermayer sunt cunoscute, până acum însă provenienţa               

sa a rămas neştiută: nici locul şi nici anul naşterii sale neputând fi stabilite cu certitudine.  
La această oră circulă trei teorii despre acest subiect: cercetătorul istoriei Transilvaniei,  Oskar Wittstock               

este de părere că „Gross-Scheyer” se refă la o localitate ce aparţinea pe atunci nordului Ungariei şi astăzi                  
regiunii Spiš în Slovacia, în timp ce cantorul şi compozitorul sibian  Franz Xaver Dressler presupune că                427

locul de naştere ar fi satul Şura Mare lângă Sibiu (germ.  Großscheuern ).   428

Cele mai recente cercetări ale istoricului braşovean  Gernot Nussbächer  – şi legate de acestea articolele                
din enciclopedie ale lui  Karl  Teutsch – vin însă cu o a treia posibilitate, anume localitatea Scheyern din                  
Bavaria.  429

Dacă pentru provenienţa din Ungaria de Nord nu există dovezi mai temeinice decât poate la modul                 
general relaţiile mai apropiate ale acestei regiuni cu Transilvania, vecinătatea apropiată cu satul Şura Mare               
de lângă Sibiu se oferă aproape de la sine ca loc de naştere. La o privire mai atentă însă, e de remarcat că                       
numele de familie „Ostermayer” nu apare de loc în această regiune până în ziua de azi. 

În afara acelei inscripţii de pe piatra funerară nu avem alte date despre locul naşterii lui Hieronymus.                  
Pentru teza sa, ce pare la început forţată, că  Ostermayer provine din Bavaria,  Gernot Nussbächer invocă                
faptul că deja în 1449 în matricolele Universităţii din Viena, este menţionat un „Vericus Ostermayer” ce                
provenea din Bavaria. La acestea adăugându-se numeroasele contacte dintre Viena şi Transilvania, este             430

posibil ca şi Hieronymus să fie călcat pe urmele tatălui său şi să fi ales calea spre Viena. Acolo ar fi aflat -                       
cum aflase poate şi  Wolfgang  Gräfinger –  despre Braşov şi orga din acest oraş şi s-ar fi putut îndrepta spre                    
Transilvania, o posibilitate ce merită urmărită: 

O singură privire în cartea de telefon a localităţii Scheyern din Bavaria arată pentru anul 1999, 14 familii                   
„Ostermayer”, un nume frecvent deci şi azi în regiune. În urma cercetărilor la mânăstirea Benedictină din                
localitate, arată că numele  Ostermair sau  Ostermaier apare deja de la începutul secolului 15. Într-o  istorie a                 
domiciliilor şi familiilor  ce cuprinde până acum patru volume, istoricii locali au adunat documente ale               
Hofmark Scheyern . Ele probează o foarte largă răspândire a acestui nume de familie printre proprietarii de                
gospodării şi case în Scheyern. Ca prenume pentru  Ostermaier  sunt menţionaţi în secolele 15 şi 16:   431

425 Vezi capitolul 2.2.5. 
426 „În anul MDLXI a murit domnul Hieronymus Ostermayer, născut în târgul Gross-Sceyer, fost-a organist în acest oraş, nu a băut                     
nici o dată bere sau vin, fost-a învăţat, cucernic şi bun, acum el în ceruri cântă.” As�el se afirmă în 1839, în introducerea la                        
volumul Cronicii lui  Ostermayer , vezi Joseph Kémeny (coord.):  Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens,  (Tezaure              
germane ale istoriei Transilvaniei) Cluj 1839. Conform lui  Kémeny  în originalul Cronicii, această inscripţie se afla trecută într-o                  
menţiune marginală. Editorul volumului  Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt ,  Friedrich Wilhelm Seraphin , (Surse pentru               
istoria oraşului Braşov, Friedrich Willhelm Seraphin) nu a mai putut găsi această menţiune, în cursul cercetărilor sale din 1903 pe                    
manuscris, vezi  Surse IV , S. LXXXI. Anul morţii se regăseşte însă iden�c în mai multe cronici şi jurnale, aşa în  Barcenser                     
Memorabilien , realizate în jurul anului 1800 şi care recurg la surse mai vechi, din păcare necunoscute, vezi  Surse IV , pag. LXVff.                     
(Entstehung der Memorabilien) şi pag. 175 (confirmarea anului morţii 1561). 
427 Vezi Franz-Xaver Dressler:  Die beiden Ostermayer , (Cei doi Ostermayer) în:  Revue Roumaine d‘histoire de l‘art, Série Théâtre,                  
Musique, Cinéma , vol. 13, Bucureş� 1976, pag. 117–125.  Franz Xaver Dressler  a trăit între 1898 şi 1981 şi s-a dedicat pe lângă                      
ac�vitatea sa muzicală şi unor studii de istorie. 
428 Vezi textul lui Wi�stock:  Der erste ev. Organist , (Primul organist evanghelic) pag. 196. 
429 Vezi Karl Teutsch:  Ostermayer, Hieronymus , în:  LdSS,  pag. 380 şi Gernot Nussbächer:  Hieronymus Ostermayer şi alţi organişti                  
Braşoveni din secolul al XVI-lea , în:  Studii de muzicologie, vol. 18, Bucureş� 1984, pag. 134–139, despre locul naşterii lui                   
Ostermayer  pag. 136. 
430 Vezi Nussbächer:  Hieronymus Ostermayer , în  Studii , pag. 136. 
431 Vezi înregistrările din listele de impozitare, cele de recrutare militară şi alte documente în:  Haus- und Familiengeschichte der                   
Pfarrei und Hofmark Scheyern  (Istoria domiciliilor şi familiilor parohiei şi mărcii Scheyern) în patru volume din Mânăs�rea                 
Scheyern. În aceasta despre  Ostermayer : vol. II: pag. 290, 308, 309, 402; vol. III: pag. 15, 72, 253, 254, 394, 526; vol. IV: pag. 236. 



 
Jeorius (probabil în jurul lui 1400) 
Chunrad (menţionat 07.06.1408) 
Hans [Johannes] (menţionat 10.03.1409 şi 1420) 
Jörg (menţionat 1436) 
Ull (menţionat 1477 până 80) 
Paul [Pauluß] (menţionat 1480, 1492 resp. 1500) 
Steffel (menţionat 1480) 
Peter (menţionat 1484 und 1490) 
Steffan [Stephan] (menţionat 1492 resp. 1502) 
Hans (menţionat de mai multe ori 1492, 1502, 1507) 
Wolfgang (menţionat 1492, 1500, 1516, 1535) 
Kilian (menţionat 1507, 1516, 1535) 
August (menţionat 1520) 
Georg (menţionat 1555). 
 

Este extrem de puţin probabil bineînţeles ca  Vericus şi  Hieronymus să fie identic cu unul din cei                  
enumeraţi, întrucât aceste surse vechi îi cuprind doar pe proprietarii gospodăriri sau pe capii de familie, fii                 
nefiind menţionaţi. 

O posibilă identitate de persoane a lui  Vericus ar fi posibilă numai cu  Ull Ostermayer cel nominalizat între                   
1477 şi 1480, dată fiind forma latinizată care nu face deosebire între „U” şi „V” iar literele „e” şi „l” se                     
aseamănă şi ele în înregistrările din registrele matricole. Dacă în 1449 un „Ulricus” din Scheyern ar fi                 
studiat cu adevărat la Viena, acesta ar fi revenit poate în localitatea natală unde ar fi putut dobândi sau                   
moşteni o gospodărie, certitudine deplină asupra lui  Ulricus sau  Vericus nu pot da decât registrele de botez                 
ale localităţii. Din păcate acestea nu sunt documentate şi păstrate în mănăstire decât începând din anul                
1598. Asta face ca această cale de elucidare a anului naşterii lui  Hieronymus Ostermayer să rămână                
probabil definitiv închisă.  

Relaţiile exacte de rudenie dintre toţi cei cuprinşi în lista familiilor  Ostermayer nu pot fi elucidate cu                  
exactitate în toate cazurile. Certă este însă că a existat o linie de la  Johannes (1409/1420) prin  Peter                  
(1484/1490) până la  Wolfgang Ostermayer . În posesia lor s-a aflat una dintre cele mai mari şi importante                 
gospodării din regiune, aflată în Mitterscheyern, la circa doi kilometri de mânăstirea Scheyern. Probabil că               
familia îşi datorează numele acestei gospodării, pentru că în localitate este vorba în jurul anului 1300 de                 
gospodăria „Westerhof” (în română: gospodăria de la Vest), în faţa căreia, pe partea estică a drumului se                 
afla proprietatea pentru care avem dovada că aparţinea din secolul 15 familiei  Ostermair . Numele de               
„Ostermaier” ar putea fi deci compus din direcţia cardinală „Est” (Ost) şi funcţia der Maier care în                 432

bavareză este folosit în general pentru un agricultor.   433

Rămâne de răspuns la întrebarea dacă fii de ţăran bavarezi se puteau gândi să studieze la una din cele                    
mai respectate universităţi europene. Şi la această întrebare, răspunsul vine de la Abaţia Benedictină din               
localitate, care a fost încă din Evul Mediu dispunea de una din cele mai importante instituţii de învăţământ,                  
la care cultivarea muzicii ocupa un loc important. Pentru aceasta stă mărturie azi, un important document                
din secolul 13, manuscrisul  Mater verborum  al călugărului  Konrad von Scheyern . Este despre un fel de                
lexicon universal, care are în deschidere şapte foi pictate. A cincea foaie documentează practica              
interpretării instrumentale, printre care şi o imagine a unei orgi, la care un „organista” cu figura  Regelui                 
David îşi arată măiestria. O a doua - şi mai veche – mărturie a cultivării muzicii la Scheyern este codex-ul                    
Historia Scolastica care documentează pe la 1200 „cele şapte arte libere” printre care după cum se ştie se                  
numără şi muzica. Scheyern reprezenta deci un centru al ştiinţelor, în care cu siguranţă fii bogaţi din                 434

localitate puteau avea posibilitatea de a se întâlni cu lumea muzicii. 

432 Numele german de familie Meier vine de la la�nescul „maior” sau „maius” (mai mare, mai puternic, însemnat) atribuit                 
administratorilor domeniilor sau caselor importante (maior domus) iar în mediul rural arendaşilor unui domeniu. Statutul               
acestora este legiferat din 1290. 
433 Vezi observaţiile din:  Haus- und Familiengeschichte  [...]  Scheyern , vol. III, pag. 266. 
434 Ilustraţiile despre muzică ale manuscrisului  Mater verborum  sunt documentate de exemplu în seria de scrieri  Der Scheyerer                  
Turm , (Turnul din Schreyer) nr. 51 Pfaffenhofen 1994 la pag. 25. Cele din  Historia Scolastica  ibid., nr. 52 Pfaffenhofen 1995 pag. 24                      
sunt reproduse şi comentate. Originalele se află în acest moment în  Bayerischen Staatsbibliothek München  (Biblioteca de stat                 
München) Fond  Clm 17403  (Mater verborum) şi  Clm 17405  (Historia Scolas�ca). 



Rămâne posibilitatea ca  Hieronymus Ostermayer să se fi născut pe la 1500 iar ca fiu al unei familii bine                    
situate să fi urmat şcoala la mânăstirea benedictinilor. În anii douăzeci s-ar fi putut înmatricula la Viena                 
pentru ca la finele lui 1530 să accepte postul bine plătit al unui organist braşovean. 

Aici a trăit în octombrie 1542 Reforma şi şi-a scris Cronica. Din păcate de la  Hieronymus  Ostermayer nu                   
este cunoscută până acum nici o compoziţie. Amintită anterior, este deja evoluţia muzicală a lui  Ostermayer                
în grădina Judelui oraşului  Martin Draudt .  

Cu ocazia vizitei unui ofiţer turc în 1545, organistul braşovean a dat un recital al talentului său artistic pe                    
un portativ, eveniment care virtuozitatea general apreciată a lui  Ostermayer , pentru că de obicei, unui               
vizitator oficial de rang, i se prezintă tot ce este mai bun, din cultura locală. 

Altceva important, într-adevăr nu se poate spune despre stilul, percepţia artistică sau alte activităţi ale lui                 
Ostermayer . Cert este doar că  Hieronymus a avut un fiu, care a călcat pe urmele muzicale ale părintelui                  
său, numele său a fost  Georg Ostermayer . 

În privinţa sa, sursele sunt cu mult mai darnice, ceea ce face ca viaţa sa să fi fost deja de mai multe ori                        
studiată.  Georg s-a născut pe la 1530 la Braşov şi probabil că a învăţat să cânte la orgă de la tatăl său.                      435

După ce a urmat gimnaziul braşovean, fiul de organist a părăsit meleagurile natale şi a studiat începând din                  
martie 1553 la Wittenberg şi din februarie 1557 la Tübingen.   436

Cea mai parte a vieţii, muzicianul cam nestatornic şi-a petrecut-o din acest moment în Sud-vestul                
Germaniei. Începând cu iunie 1557, el a ocupat un post de organist la Tübingen iar din toamna lui 1558 a                    
găsit un post de muzician la Stiftskirche în Stuttgart. După o scurtă vizită în oraşul natal în anul 1560,                   
ocazie cu care şi-a putut revedea pentru ultima oară pe tatăl său  Hieronymus ,  Georg Ostermayer a activat                 
din 1561 până în 1563 ca  praeceptor , deci învăţător, în Landul Württemberg, la Bitigheim. După alte două                 
angajament scurte la Esslingen şi la Conţii de Hohenlohe, braşoveanul şi-a petrecut începând cu 1567,               
restul vieţii mai ales ca organist şi compozitor la Heilbronn, unde a încetat din viaţă pe 3 iunie 1571. A mai                     
vizitat o dată Braşovul în 1570, fiind chiar pomenit ca potenţial nou organist. Din ce cauze anume                 
angajamentul nu s-a realizat, nu s-a putut constata până acum. 

Dacă de la  Hieronymus Ostermayer nu ne-a rămas nici o moştenire artistică, din pana fiului său avem pe                   
lângă câteva poeme totuşi o compoziţie mai amplă: motetul pentru cinci voci  Si bona suscepimus . Cu                437

secvenţele imitative, o relaţie text/sunet întreţesută şi aşezare egală a textului la toate vocile, aceasta               
reprezintă o lucrare tipică timpurilor sale.  

Fiul lui  Ostermayer , este primul muzician născut la Braşov pentru care avem dovada unei cariere                
profesionale în afara Transilvaniei – poate o dovadă că relaţiile dintre Transilvania săsească şi spaţiul               
cultural german Central-european, nu nu se desfăşurau „în sens unic”. Dacă privim în schimb retribuţia               
scăzută a lui  Georg Ostermayer în Germania, evidenta sa nemulţumire personală cu diferitele situaţii din               
viaţă şi nu în cele din urmă absenţa unei moşteniri compoziţionale mai voluminoase, atunci cariera sa se                 
prezintă mai degrabă modest. 

Complet diferit stau lucrurile cu un contemporan braşovean care a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi                 
virtuoşi ai secolului al 16-lea, al cărui traseu l-a purtat pe la mai multe Curţi europene importante şi care a                    
ajuns, nu în cele din urmă şi din această cauză, ţinta focului încrucişat al muzicologiei naţionaliste:  Valentin                 
Bakfark .  
 
 

2.4.3. Valentin Bakfark – muzician în centrul disputelor naţionale 
 

435 Cele mai recente cercetări biografice despre  Georg Ostermayer  care cuprinde şi completează cercetările anterioare, le aduce                 
Karl M. Reinerth  în ul�ma sa publicare: Karl M. Reinerth:  Georg Ostermayer, ein siebenbürgisch-sächsischer Dichter und                
Tonkünstler , (Georg Ostermayer, un sas transilvănean, poet şi ar�st al sunetului) în: Karl Teutsch (coord.):  Beiträge zur                 
Musikgeschichte , vol. 2, pag. 7–16. Sinteza următoare se bazează pe acest material despre  Georg . Materiale publicate mai vechi                  
sunt depăşite, aşa cum este cazul de ex. al ar�colului amin�t al lui Dressler:  Die beiden Ostermayer . 
436  Georg Ostermayer  este amin�t ca elev al gimnaziului braşovean în anul 1550, vezi Friedrich Schiel:  Die Matrikel des                   
Kronstädter Gymnasiums 1544–1810 , (Matricola Gimnaziului Braşov) în:  Ev. Gymnasium, Programm (1862–1863) , (Gimnaziul            
Evanghelic, program) pag. 1–46. În acest volum,  Schiel  prezintă numai matricola dintre 1544 şi 1623.  Ostermayers  apare la pag.                   
15. Pentru anul 1553,  Reinerth  mai aminteşte o scurtă angajare a lui  Ostermayers  ca Organist la Torgau/Landul Saxonia, ale cărei                    
circumstanţe rămân necunoscute  vezi Reinerth:  Georg Ostermayer , pag. 7–8. 
437 Publicat în: Karl Teutsch (coord.):  Motetten siebenbürgischer Komponisten  (Motete ale compozitorilor transilvăneni)  (= seria I.                
Geistliche Chormusik a cappella. 1. He�/Muzică corală sacrală a capella/1), Kludenbach 1987, pag. 6–14. 



Dacă studiile muzicologice publicate despre Transilvania sunt deja rare, cele despre lutistul Bakfark              
suferă de-a dreptul de inflaţie. În lipsa altor surse, în cele ce urmează, un rezumat asupra rezultatelor de                  438

până acum ale cercetării, care se datorează în special angajamentului ştiinţific al expertului maghiar în               
muzica la lăută,  Peter Kiraly .  

Înainte acestea însă două aspecte ale vieţii lui  Bakfark  care în ciuda stadiului de cercetare avansat, mai                  
pare a fi controversate, dar pot fi clarificate în baza surselor cunoscute până acum: data şi locul naşterii                  
precum şi apartenenţa sa etnică, cea din urmă fiind revendicată atât din partea maghiară cât şi din cea                  
săsesc-transilvăneană.  
 
 

2.4.3.1.  Tema disputată a datei şi locului naşterii 
 
Până în prezent în articolele din lexicoane şi alte publicaţii se găseşte presupunerea tradiţională, că               
Valentin Bakfark s-a născut în 1506 sau 1507. Singura dovadă care ar putea duce la această supoziţie,                 439

este o presupusă inscripţie pe ultimul său loc de odihnă la Padova:  
      Obiit Anno domini MDLXXVI. Idibus Augusti. Vixit Annos LXIX  440

 
Acest text s-ar fi aflat pe lespedea de mormânt a lui Bakfark în Biserica San Lorenzo. Monumentul a fost                   
ridicat de către natio germanica a universităţii în anul 1578, la doi ani după o pustiitoare epidemie de ciumă,                   
căreia Bakfark i-a căzut victimă împreună cu soaţa şi copii. În mod regretabil, piatra tombală a dispărut                 
odată cu demolarea bisericii în 1810 iar cuvintele gravate ne-au parvenit doar printr-o copie din 1649.                
Dacă se dă crezare acesteia, atunci Bakfark ar fi avut deci în august 1576, 69 de ani când a decedat la                     
Padova, în consecinţa data naşterii sale se situează între august 1506 şi august 1507. 

Din 1976, această dată este pusă în discuţie, pentru prima dată în articole ale istoricului  Gernot                 
Nussbächer . Cel mai important argument împotriva naşterii lutistului în 1506 sau 1507 este o danie din                441

31 iulie 1570, cu următorul conţinut:  
 
 
„Cum fidelis noster generosus Valentinus Bakffark m, qui iam inde a puero ob ingenii illius 

438 Cel mai recent material în acest sens, publicat de  Péter Király  pare a fi – în ceea ce priveşte volumul de studiu al noilor surse,                          
luarea în considerare a bibliografiei anterioare şi mai ales în ceea ce priveşte obiec�vitatea lucidă – cea mai bună contribuţie de                     
actualitate a cercetării lui  Bakfark : Péter Király:  Valentin Bakfark , în: Karl Teutsch (coord.):  Beiträge zur Musikgeschichte , vol. 1,                  
pag. 7–47.  Király  renunţă însă din păcate – probabil din lipsă de spaţiul – la dovezi individuale detaliate şi note de subsol                      
cuprinzătoare. El îşi defineşte singur materialul drept „provizoriu“ şi anunţă o nouă şi amplă lucrare despre  Bakfark cu includerea                   
de noi surse, vezi ibid. nota de subsol pag. 7.  Király  a relatat în schimb amplu în reviste de specialitate maghiare despre diferitele                       
sale stadii de cercetare, vezi printre altele Péter Király:  Bakfark. Újabb adatok, szempontok, kilátások  [Bakfark. No date, puncte                  
de vedere, perspec�ve], în:  Muzsika  [Muzica], anul 33 (1990) nr. 5, pag. 20–25;  Bakfark hagyatékának inventáriuma  [Inventarul                 
moştenirii Bakfark], în:  Muzsika  [Muzica], anul 35 (1992) nr. 12, pag. 25–27;  Bakfark Bálint Padovai végrendelete és hagyatéka                  
[Testamentul şi moştenirea lui Valen�n Bakfark de la Padova], in:  Muzsika  [Muzica], anul 38 (1995) nr. 6, pag. 18–20. 
439 De ex. în  Brockhaus Riemann Musiklexikon , coord. de Carl Dahlhaus şi Hans Heinrich Eggebrecht, vol. 1, Mainz 41992, pag. 88                     
sau István Homolya:  Valentin Bakfark , Budapesta 1982, pag. 14–17 şi pag. 251. Lui  Homolya, considerat în Ungaria drept                  
specialist în ceea ce-l priveşte pe  Bakfark , îi era deja cunoscută bibliografia la momentul apariţiei, în care erau prezentate                   
argumentele pentru o dată de naştere mai târzie a lui  Bakfark . El nu recurge însă de loc la principala mo�vaţie a celorlalţi autori,                       
anume actul de danie din 1570, şi aminteşte de document doar în u totul alt context la pag. 17ff. El ia în discuţie numai                        
argumentele slabe ale apărătorilor naşterii mai târzii a lui  Bakfark  pe care le pune la îndoială. 
440 Pentru inscripţia completă şi istoricul pietrei tombale vezi relatarea celui mai important cercetător al lui  Bakfark  din prima                   
jumătate a secolului 20, O�ó Gombosi:  Der Lautinist Valentin Bakfark. Leben und Werke (1507–1576) , (Lu�stul Valen�n Bakfark,                 
viaţa şi opera) Budapesta 11935 (germană şi maghiară) sau Budapesta 21967 (germană), în ediţia din 1967 la pag. 25. Traducerea                    
ar fi: „Murit-a el în anul Domnului 1576 în idele lui August. Trăit-a el 69 de ani.“ 
441 Vezi printre altele Gernot Nussbächer:  Mikor született?  [Când s-a născut?], în:  A Hét  [Săptămâna], anul 7 (1976), nr. 33; acelaşi                     
autor:  Valentinus Greff. Wann wurde er geboren? Betrachtungen zur 400. Wiederkehr des Todestages des großen               
siebenbürgischen Lautinisten , (Valen�nus Greff. Când s-a născut? Reflecţii la 400 de ani de la moartea marelui lu�st                 
transilvănean) în:  Neuer Weg , anul 28 (1976), nr. 1487; acelaşi autor:  Zur Biographie von Valentin Greff-Bakfark , (Despre                 
biografia lui Valen�n Greff-Bakfark) în:  Forschungen zur Volks- und Landeskunde , (Cercetări despre istoria etnică şi a ţării)                 
Bucureş� 1982, vol. 25, nr. 1–2, pag. 103–105. În ul�mul ar�col  Nussbächer  analizează foarte amănunţit contraargumentele lui                 
István Homolya  care în opinia mea sunt foarte slab mo�vate şi care insistă asupra anilor 1506 sau 1507. 



ad musicem summam prop a serenissimo principe domino quondam Joanne dei gratia rege Hungariae [...]               
parento nostro charissimo piae memoriae clementer in aulam suam [...] et in arte musica erudiri ceptus                
[...].“  442

 
Regele Ungariei care este menţionat, adică  Johann I. (Zápolya)  a domnit din 1526 până în 1540. Dacă                  

Bakfark  s-ar fi născut în 1506 sau 1507, atunci ar fi ar fi avut cel puţin 19. La asemenea vârstă însă –                      
ţinând cont şi de media de viaţă de atunci – şi cu atât mai puţin după cea de azi – nu putea fi denumit                        
„puer“, deci „puşti/băiat“.  Nussbächer explică această contradicţie printr-o greşeală de scriere: fie vârsta a              
fost greşită prin înlocuirea cifrelor L şi X la realizarea epigrafului (la totuşi doi ani după moartea lui  Bakfark !)                   
fie la copierea acestuia la mijlocul secolului al 17-lea. În loc de LXIX (69) inscripţia ar fi putut fi sau a fost                      
XLIX (49). 

Un alt argument pentru o viaţă mai scurtă, rezultă şi din noile materiale găsite de  Kiraly la Padova şi care                     
în mod surprinzător încă nu au fost raportate la anul naşterii lui  Bakfark :  Kiraly relatează despre dispoziţia                 
testamentară a lui  Bakfark referitoare la cei trei fii minori ai săi, care în anul morţii 1576, aveau unul, trei şi                     
şapte ani. Copii cu vârste atât de fragede lasă în urmă mai degrabă un bărbat de 49 de ani decât unul de                      443

69, acestea făcând ca naşterea lui  Bakfark în 1506 sau 1507 să fie extrem de puţin probabilă. Dacă se dă                    
curs teoriei confuziilor enunţate de  Nussbächer , atunci se poate pleca mai degrabă de la naşterea lui                
Valentin Bakfark  între august 1526 şi august 1527 la Braşov. 

Şi locul naşterii a fost pus mai recent sub semnul îndoielii, cercetătorul maghiar  Istvan Homolya susţinând                 
deja în 1982, că autodenumirea artistului, drept „Valentinus Bacfarc Transilvanus Coronensis“           
(Lautenbuch/Cartea lăutelor 1553) nu indică în mod obligatoriu Corona, deci Braşovul, ca locul naşterii ci               
doar faptul că a fost un „Bakfark din Braşov”, deci că familia sa a fost „doar de provenienţă din Braşov”.                    444

Această opinie, ce pare în sine deja puţin artificială şi critică este contrazisă definitiv de cele mai recente                  
cercetări ale lui  Kiraly :  
Într-un pasaj din Cartea lăutelor a castelanului prusac  Achatius von Dohna  din 1551,  Bakfark  se defineşte                
pe sine în limba germană în mod explicit drept „Valent[in]us Bakfarkh sibenburg[er] auß der statt Kron“.                
Ultimele îndoieli sunt risipite acum de testamentul din Padova descoperit de către  Király . În acest document                
Bakfark  numeşte în mod expres Braşovul drept locul său de naştere: 
„Valentinus Creff alias Bakfarch natus in civit[ate] Corrone Jurisdict[ionis]Tra[n]silvanie 
filius q[uondam] D[omini] Thome sonat[ore] liuti.”  445

 
 

2.4.3.2. Disputa asupra apartenenţei etnice 
Autodefinirea din testamentul său drept „Valentinus Creff alias Bakfarch“ arată o caracteristică a              

ulteriorului  Bakfark.  El poartă începând cu octombrie 1565 frecvent, dar nici pe departe consecvent, pe ce                
al doilea nume de familie,  Creff sau  Greff . Evidentul nume german Greff şi cel cu rezonanţă maghiară                 
Bakfark sunt probabil punctul de plecare a îndelungatei dispute dintre cercetători germani şi maghiari,              
anume care etnie are dreptul de a-şi adjudeca în cele din urmă pe virtuosul interpret la lăută, în propria                   
moştenire culturală. Sintetizând, rezultă azi, următoarea imagine: 

Numele „Bakfark” poate fi înţeles drept maghiar, înţelesul său însemnând în traducere „coadă de ţap”,                
sens din care se explică cele trei blazoane diferite ale lutistului. Elementul comun al celor trei este un ţap                   
ridicat, care simbolizează deci numele de familie al virtuosului. 

De unde vine exact numele  Bakfark rămâne necunoscut, ca posibilă explicaţie mai ales autorul maghiar                
Homolya face trimitere la posibilitatea unei denumiri în maghiară a unui aristocrat sas transilvănean.              446

442 Citat din Gombosi:  Der Lautinist , (Lu�stul) 21967, anexa nr. 9. O traducere ar putea fi: „Credinciosul nostru M[usicus], nobilul                    
Valen�nus Bakfark, care graţie talentului său muzical ieşit din comun, din copilăria sa, de către Preamăria Sa Principele fost                   
Johannes, din mila Domnului, Rege al Ungariei [...], pe al nostru preamilos părinte la curtea sa [a fost chemat] [...] şi care acolo a                        
început, de studiile sale muzicale să se străduiască [...]“. 
443 Vezi Király:  Valentin Bakfark , pag. 38. 
444 Homolya:  Valentin Bakfark , S. 17. 
445 Aşa în testamentul din 22.8.1576, citat conform Király:  Bakfark Bálint Padovai végrendelete , pag. 18. Traducerea ar fi:                  
„Valen�n Creff, anders: Bakfarch, einst geboren in Kronstadt im Herrscha�sbereich Siebenbürgen als Sohn des Lautenschlägers               
Thomas“ (Valen�n Creff, al�el şi Bakfarch, născut cândva la Braşov sub domnia Transilvaniei ca fiu al lu�stului Thomas). Numele                   
de familie  Bakfark  apare în documente scris diferit. Despre numele de familie  Creff  sau mai corect  Greff  vezi următorul capitol. 
446 Vezi Homolya:  Valentin Bakfark , pag. 11–12. Cercetătorul maghiar  Király  care provine de asemenea din Ungaria, contestă în                  
schimb egalitatea semnificaţiei din lipsa unor dovezi istorice, vezi Király:  Valentin Bakfark , pag. 10.  Király  nu comentează însă de                   
loc mo�varea lui  Homolyas , care face trimitere la formarea de cuvinte în paralel la secuii vorbitori şi ei de limbă maghiară. 



Termenul corespondent în germană ar fi „Gräf” sau „Greff” un nume de familie ce apare frecvent la Braşov.                  
Această teorie ar explica semnificaţia celui de al doilea nume, german, ce apare pentru prima dată în 1565.                  
Este adevărat că până acum nu există o explicaţie mulţumitoare, de ce  Bakfark începe tocmai din 1565 să                  
poarte al doilea nume de  Greff şi asta nicidecum consecvent. Din aceasta nu se poate deduce în nici un                   
caz mărturisirea din indiferent ce circumstanţe a unei germanităţi, chiar dacă cercetători germani au              
încercat acest lucru.  Karl Teutsch  a scris astfel încă din 1986:  

„De îndată ce Greff şi-a putut declara deschis germanitatea sa transilvăneană – în Italia şi în relaţia cu                   
Natio Germanica a Universităţii din Padova nu îi stătea nimic în cale – acesta a făcu-o.”  447

 
Dacă ar fi vrut-o, lui  Bakfark i-ar fi fost posibil ca mult mai devreme şi fără nici o problemă să-şi declare                     
„germanitatea”, numindu-se  Greff . De „ură împotriva germanilor” la Curtea Poloniei, chiar că nu se poate               448

vorbi legat de activitatea sa acolo, din moment ce Regele polon şi angajator al lui  Bakfark întreţinea o                  
relaţie excelentă cu nepotul său şi ulterior promotor al lui Bakfark, Ducele  Albrecht von Brandenburg , cum                
se va vedea ceva mai încolo.  

Şi în scrierile sale în limba germană, virtuosul lutist se numeşte fără constrângere Bakfark. Este de                 449

asemenea de remarcat, că până acum la nici o rudă a lui  Valentin , apare numele de  Greff . Atât fratele său,                    
talentatul muzician  Michael cât şi fiul acestuia, lutistul  Johannes apar în toate documentele găsite până               
acum numai cu numele de familie  Bakfark . Rămâne de reţinut, că numele de familie  Bakfark , interpretabil                450

în maghiară, domină în prima parte a vieţii lui  Valentin şi numai la o vârstă înaintată, din motive rămase                   
până acum complet necunoscute, este completat cu numele german „Greff”, însă nu înlocuit. Pe această               
cale nu se poate deduce o apartenenţă etnică, ce argumente însă permit deducţii asupra apartenenţei lui                
Bakfark ? 

O justificare cu greutate pentru naţionalitatea maghiară par denumirile folosite sau atribuite de              
„Pannonius”, „Ongaro” sau „Unger”, ele indică însă numai aria de stăpânire a patriei sale, deci o                
apartenenţă la un teritoriu şi nici decum o identitate etnică. În limbajul de azi:  Bakfark este denumit                 
cetăţean al Ungariei şi nu aparţinător al poporului maghiar. Mai clar este exprimat acest lucru într-un anuar                 
al  Nationis Germanicae Artistarum  din Padova unde se spune despre Bakfark:  
   „Pannonium quidem sese vulgo profitentem, at qui semper tamen pro Germano agnosci 
et haberi impense voluerit.”  451

 
Dintre celelalte argumente în favoarea sau aparent în favoarea apartenenţei germane a lui  Bakfark , numai               
două:  

Mai întâi se poate constata că cel mai lung document olograf din pana lui  Bakfark este redactat în limba                    
germană. Este vorba despre deja amintita scrisoare a lutistului, adresată ducelui de Brandenburg  Albrecht ,              
din 25 ianuarie 1552. Dacă însă ne gândim că acest document este o scrisoare adresată de  Bakfark                 
promotorului şi patronului său, devine limpede că artistul o scrie în limba mecen-ului său. În ultimă instanţa,                 
scrisoarea nu dovedeşte nimic altceva – la fel ca alte documente de acelaşi fel – decât cunoştinţele de                  
germană ale autorului, neconstituind un criteriu pentru o atribuire etnică clară, aşa cum se afirmă uneori.   452

Altfel stau lucrurile când se pune întrebarea despre cum şi-a denumit  Bakfark oraşul natal, dacă a ales                  
denumirea română, cea germană sau cea maghiară. Răspunsul la această întrebare oferă o dovadă clară               
asupra apartenenţei sale. În toate documentele cunoscute până acum, lutistul face vorbire în germană              
despre Kronstadt sau simplificat „Kron”, sau, în denumirea latină „Corona”. Nu foloseşte nicăieri denumirea              
românească de Braşov, pe cea maghiară de Brasso sau corespondentul latin al acesteia Brassovia. În deja                
citata menţiune din Lautenbuch des Achatius von Dohna din 1551,  Bakfark îşi declară provenienţa „din               

447 Karl Teutsch:  Siebenbürgen in der europäischen Musikgeschichte , (Transilvania în istoria muzicală europeană) în: Horst Kühnel                
(coord.):  Siebenbürgen. Eine europäische Kulturlandschaft , (Transilvania. Un peisaj cultural european) München 1986, pag.             
103–147. Citat de la pag. 107. 
448 Vezi afirmaţia lui  Teutsch  în acelaşi volum:  Siebenbürgen , pag. 107. 
449 Aşa de ex. într-o scrisoare către Ducele  Albrecht von Brandenburg  din 25. ianuarie 1552, despre care se va mai vorbi. În cel mai                        
recent material publicat,  Király  prezintă facsimilul unei pagini a scrisorii originale cu semnătura olografă a lui  Bakfark , vezi Király:                   
Valentin Bakfark , pag. 46. 
450 Vezi Király:  Valentin Bakfark , pag. 8–10. 
451 Vezi Király:  Valentin Bakfark , pag. 8. O traducere ar putea fi: „Cu toate că în public se numeşte de obicei pe sine drept pannon,                         
el mereu a vrut tare să fie recunoscut şi privit ca un german. “ 
452 Chiar şi cercetătorul maghiar  Király  interpretează această scrisoare drept dovadă a apartenenţei germane a lui  Bakfark , vezi                  
Király:  Valentin Bakfark , pag. 8. 



oraşul Kron” iar în menţionata Carte a lăutelor din 1553 se autodenumeşte „Transilvanus Coronensis” iar în                
cele din urmă în testament „Bakfarch natus in civit[ate] corrone“. 

De obicei, oraşul natal este denumit bineînţeles în limba maternă, care la  Valentin Bakfark pare să fie cea                   
germană – acesta fiind cu siguranţă un indiciu important pentru identitatea etnică. 

Între timp se pare că situaţia conflictului cercetării naţionalităţii s-a mai ameliorat puţin. Dacă în deceniul                 
al doilea al secolului trecut, muzicologul austriac  Adolf Koczirz mai opina că  Bakfark a fost nevoit ca din                  
motive politice „să adauge numelui său german patern de Greff, prenumele maghiar „Bakfark” , această              453

teză neprobată prin nimic a dispărut în cea mai mare parte – cu excepţiile menţionate – din publicaţiile                  
recente ale cercetătorilor germani. 

Şi pe partea muzicologiei maghiare a avut loc o schimbare: dacă până acum câţiva ani în literatura de                   
specialitate se mai putea citi despre „virtuosul lutist maghiar Balint Bakfark” din orașul „Brasso” a cărui etnie                 
germană nu era pomenită nici măcar ca posibilitate,  Homolya recunoaşte deja că  Bakfark „a fost foarte                454

probabil sas de origine”  iar  Kiraly  constată foarte limpede: „Familia lutistului este de origine germană”.  455 456

După toate aceste clarificări, o trimitere în final la un fapt care din păcate nu este luat aproape de loc în                      
considerare atunci când este vorba de apartenenţa lui  Bakfark : problema apartenenţei naţionale este una              
care începe să capete importanţă odată cu secolul 19 după cum mai este de arătat. Pentru o personalitate                  
artistică a secolului al 16-lea o asemenea problematizare pare mai degrabă nepotrivită şi în final puţin                
presantă. 

Cu mult mai importante apar în legătură cu muzicianul  Valentin  Bakfark elemente ca virtuozitate,               
capacitate creatoare şi nu în cele din urmă perspectivele profesionale. Cu includerea celor mai recente               
rezultate ale cercetărilor merită în încheiere să aruncăm o privire asupra vieţii şi moştenirii muzicale a                
lutistului născut în Braşov. 
 
 

2.4.3.3. Biografia 
 
După cum s-a arătat deja, şi la Braşov, tobele, trompetele şi fluierele s-au numărat în perioada                
renascentistă printre instrumentele cunoscute şi îndrăgite. Pe lângă acestea, arta interpretării la lăută odată              
cu începutul secolului al 16-lea, s-a bucurat de o cultivare deosebită, după cum atestă diverse menţiuni în                 
documentele oraşului.   457

Ca fiu al lutistului braşovean  Thomas  Bakfark , probabil că şi  Valentin a făcut cunoştinţă cu acest                 
instrument încă din copilărie. Pare cel puţin foarte probabil, din moment ce şi fratele şi şi nepotul său au                   
activat ca muzicieni. În registrele vilicului Braşovului se găseşte o menţiune pentru data de 2 octombrie                
1536, care se potriveşte foarte bine în biografia lui Bakfark:  
„Item dum lutinista cum suo filiolo ad regiam maiestatem missi sunt dedi in expensas ac 
vectionis mercedem flor. 7 asp. 16“  458

 
Dacă în acest „lutist cu băieţel” î-i identificăm pe  Thomas şi  Valentin Bakfark , atunci băiatul de nouă sau                  
zece ani ar fi ajuns la Curtea Regelui Ungariei  Johann I (Zapolya) , deci „a puero” cum se spune în                   
documentul din 1570. Momentul plecării lui  Valentin la Curtea Ungară pare de înţeles, mai ales dacă privim                 
şi contextul istoric: 

Războiul civil din Ungaria, care izbucnise după greaua înfrângere de către turci de la Mohacs, din 1526,                  
şi care cuprinsese şi Transilvania, s-a sfârşit cel puţin aici în decursul anului 1536. Odată cu calmarea                 

453 Adolf Koczirz:  Österreichische Lautenmusik im XVI. Jahrhundert , (Muzica austriacă lu�stă în secolul al XVI-lea) în:  Denkmäler                 
der Tonkunst in Österreich , (Monumente ale artei sonore în Austria) vol. Anul 37, 
XVIII/2, Viena 1911. 
454 Aşa de ex. la Bence Szabolcsi:  Geschichte der ungarischen Musik , (Istoria muzicii maghiare) Budapesta 1975, pag. 35.                  
Asemănător a formulat şi Dobszay László:  Abriss , (Final brusc) pag. 48–49, este adevărat numai cu menţiunea generală că  Bakfark                   
provenea din Transilvania. 
455 Homolya:  Valentin Bakfark , pag. 13. 
456 Király:  Valentin Bakfark , pag. 8. 
457 Se găsesc as�el în registrele de socoteli ale oraşului şi în listele de impozitare, frecvente menţiuni despre lu�ş�, vezi de ex.                      
Surse III , pag. 748, 753 etc. Nominal este cunoscut lu�stul  Franciscus , care în este menţionat de mai multe ori în cursul anului                      
1545, vezi de ex. ibid. pag. 267 şi 270. 
458  Surse II , pag. 460. În traducere. Menţiunea înseamnă: „De asemenea lu�stul cu băieţelul său au fost trimişi la Majestatea Sa                     
Regală, eu i-am dat [lui] plata de 7 guldeni şi 16 aspri pentru cheltuiala cu călăritul.“ Această menţiune a fost interpretată în                      
diferite lucrări ca fiind legată de  Bakfark , atât de  Nussbächer  cât şi de  Király . 



situaţiei politice, în preajma Regelui se puteau relua preocupările muzicale. Nu pare deci surprinzător, că               
Bakfark tatăl şi fiul au pornit din Braşovul redevenit între timp paşnic, spre Curtea lui  Johann I (Zapolya)                  
unde pentru băiatul talentat se deschidea o perspectivă profesională.  459

Dacă deducem din stilul compoziţiilor - care poate fi dovedit numai mai târziu – perioada de învăţătură a                   
lui Valentin, atunci este posibil ca la Curte să fi luat contact cu muzica instrumentală italiană a acelei                  
perioade.  460

După moartea Regelui, survenită în 1540, Bakfark a rămas în slujba soţiei acestuia, fiica Regelui                
Poloniei, Regina  Isabella care preluase dregătoriile din partea Estică a Ungariei, ale fiului ei minor,  Johann                
al II-lea Sigismund Zapolya . După pierderea capitalei Buda în faţa turcilor, junele lutist a plecat în 1542                 
împreună cu Curtea, înapoi în Transilvania, în noua reşedinţă de la Alba Iulia. 

În documente străine, numele lui  Bakfark apare pentru prima dată pe 14 mai 1549, când a concertat la                   
Cracovia, în faţa Regelui polono-lituanian  Sigismund al ll-lea August,  un frate al Reginei  Isabella . A fost                
începutul unei cariera ce avea să-l poarte pe tânărul lutist prin multe colţuri ale Europei. Acesta este destul                  
de bine cercetată, aici fiind prezentată doar o schiţă sumară.  461

Angajarea permanentă a lui  Bakfark la Curtea polono-lituaniană începând cu 1549 a făcut ca acesta să                 
poată activa în oraşele de reşedinţă Cracovia şi Vilnius. Mai ales apropierea celui din urmă de Ducatul                 
Prusiei, a favorizat contactul lui Bakfark cu domnitorul de acolo,  Albrecht von Brandenburg , un nepot al                
Regelui. Mai târziu, melomanul Albrecht avea să devină patronul şi promotorul lutistului braşovean. Aşa se               
face că Ducele l-a invitat de mai multe ori pe virtuos la reprezentaţii date la Königsberg. Ducele nu i-a                   
finanțat lui  Bakfark numai călătorii ci s-a îngrijit în timpul absenţelor sale şi de întreţinerea soaţei acestuia                 
Katharina cu care s-a căsătorit în 1551, precum şi a copiilor săi din prima căsătorie. Pe lângă acestea, a                   
pledat în favoarea lutistului la Curtea polono-lituaniană. Acest lucru a avut drept urmare că  Bakfark a atins                 
în decursul anilor cincizeci, în Vilnius unde se stabilise, un nivel respectabil de bunăstare. El a devenit cel                  
mai bine plătit muzician al Curţii şi a primit şi de aici sprijin material pentru călătoriile sale.  

În martie 1552  Bakfark şi-a început prima călătorie mai lungă la Nürnberg, în sudul Germaniei unde l-a                  
cunoscut pe  Philipp Melanchthon şi ulterior Augsburg, unde a avut contacte mai ales cu familia  Fugger .                
Tulburări politice l-aui obligat însă pe muzician să revină în Polonia şi Prusia.  

În toamna aceluiaşi an,  Bakfark a întreprins o a doua călătorie, care l-a purtat în Franţa şi în final Italia.                     
Peregrinajul care a durat cu totul un an şi jumătate, i-a întâlnit pe Arhiepiscopul meloman al Lyon-ului,                 
Cardinalul  Francois Tournon , pe Regele Franţei  Henric al II-lea  şi pe Papa  Julius al III-lea .  

Din acest deceniu al cincilea datează şi primele lucrări care s-au păstrat ale artistului. Din primăvara lui                  
1551 datează menţiunea din Cartea Lăutelor a Contelui prusac  Achatius . Este vorba de o intavolare, deci                
de o transcriere de tabulatură a piesei  Je prens en gré von Clemens non papa.  Prima sa Carte a Lăutelor,                    
Bakfark a dedicat-o în 1553 la Lyon, Cardinalului amintit, aceasta cuprinzând trei ricercare de  Valentin               
Bakfark  alături de 16 intavolări ale unor lucrări vocale contemporane.  

O a doua lucrare asemănătoare a urma în octombrie 1565 la Cracovia, ea cuprinzând trei fantezii şi                  
nouă, de data aceasta foarte ample transcrieri de tabulatură. Ca lucrări garantat autentice nu ne-au rămas                
decât nouă compoziţii proprii (ricercare şi fantazii) şi puţin peste treizeci de intavolări ale lutistului, marea                
majoritate în cele două culegeri, de la Lyon şi Cracovia. 

Cartistul şi-a dedicat culegerea din Cracovia Regelui  Sigismund al II-lea August , în slujba căruia se afla.                 
În primăvara acelui an, Bakfark părăsise Curtea Poloniei pentru a obţine privilegiu de tipar şi la Viena,                 
folosind această călătorie pentru a lua contact cu Împăratul Maximilian al II-lea, care din iulie 1564                

459  Johann Zápolya  a fost din 1511 Voievod al Transilvaniei, deci stăpânitor şi peste Braşov. O pacificare a întregii jumătăţi de                     
Răsărit a Regatului Ungariei a avut loc numai în 1538, însă în Transilvania des�nderea avusese loc deja cu doi ani mai devreme,                      
vezi Gábor Barta:  Die Anfänge des Fürstentums und erste Krisen (1526–1606) , (Începuturile Principatului şi primele crize                
1526-1606) în: Köpeczi:  Kurze Geschichte Siebenbürgens , (Scurtă istorie a Transilvaniei) pag. 243–301, mai ales pag. 243–246.                
Situaţia poli�că confuză ar fi un alt argument, împotriva unei ac�vităţi a lui  Bakfark  la Curtea Ungariei începând din 1526 şi care                      
este în favoarea naşterii sale în 1526 sau 1527. 
460 Strânsele relaţii muzicale ale Curţii Transilvaniei cu Italia au fost evidenţiate deja în jurul anului 1930 în publicaţii în limba                     
franceză: Emile Harasz�:  Sigismond Bathory, prince de Transylvanie et la musique italienne  [Sigismund Báthory, Principe al                
Transilvaniei şi muzica italiană], în:  Revue de Musicologie , vol. 12, Paris 1931, pag. 190–213 şi tot aici:  Un grand luthiste au XVIe                      
siècle: Valentin Bakfark  [Un mare lu�st din secolul al 16-lea: Valen�n Bakfark], în:  Revue de Musicologie , vol. 13, Paris 1932. pag.                     
159–176. 
461 Următoarele date biografice se bazează – în măsura în care nu există alte menţiuni – preponderent pe biografia lui Bakfark                     
scrisă de Gombosi:  Der Lautinist , a cărţii lui Homolya:  Valentin Bakfark  precum şi mai ales pe ar�colele şi cea mai recentă lucrare                      
publicată de Király:  Valentin Bakfark . 



devenise Împărat al Germaniei. Se pare că artistul lutist a primit acordul pentru un angajament la Curtea                 
Habsburgică, pentru început însă s-a întors în Polonia.  

Motivele revenirii au fost probabil pe de o parte publicarea plănuită a lucrării, alături bineînţeles de                 
reglementarea practică a treburilor sale din Polonia, pentru care în 1566 a trasat soaţei sale sarcină, să                 
vândă toate bunurile din Vilnius. Lucrurile nu au decurs însă aşa cum plănuise, iar pentru că scrisoarea de                  
la Viena, care urma să-i asigure protecţia pentru care Împăratul  Maximilian îşi dăduse acordul întârzia,               
lutistul şi-a amânat plecarea. Probabil de teamă să nu cadă în dizgraţia Regelui polono-lituanian, dată fiind                
neloialitatea sa, Bakfark s-a văzut nevoit să se ascundă în Polonia la diferite cunoştinţe, înainte ca pe 1                  
iulie 1566 să intre în slujba Împăratului  Maximilian al II-lea .  

Legat de anii de serviciu petrecuţi la Viena, mai există câteva neclarităţi, cercetările nefiind pe deplin                 
încheiate, prima întrebare care se pune fiind aceea despre motivele care l-au îndemnat pe lutist să                
părăsească poziţia sigură ce o avea la Sigismund al II-lea August. Salariul de la Viena era de 300 de taleri,                    
între cele ale primului şi vice-capelmaistrului. Dacă se ia în considerare relaţia cu alte salarii ale                
muzicienilor Curţii, atunci Bakfark avea cu siguranţă o poziţie deosebită, asemănătoare celei avute anterior              
la Vilnius. O ameliorare materială însă nu a însoţit mutarea, astfel că motivaţia financiară pentru plecarea                
din Polonia se exclude.  

Probabil că a fost întreaga ambianţă, cea care l-a îndemnat la schimbare, oportunitatea de a deveni                 
singurul şi totodată principalul lutist la Curtea Împăratului romano-german şi de a putea activa în preajma                462

altor muzicieni cunoscuţi, ca  Jacobus Vaet ,  Philipp de Monte  sau  Jacob Regnart  fiind cu siguranţă o                
provocare. Unicitatea poziţiei lui Bakfark devine mai clară prin faptul că până acum nu a fost identificat un                  
succesor al său în documente. Registrele vieneze nu menţionează din nou un lutist decât în 1598.  463

În perioada şederii lui  Bakfark la Viena survine şi căsătoria acestuia cu  Juliana Taxear din Innsbruck,                 
când anume a decedat însă prima sa soţie nu s-a putut stabili până acum. Aşa cum s-a menţionat deja,                   
virtuosul lutist a avut cel puţin trei copii cu  Juliana . 

Dintre contactele sociale ale lui  Bakfark , ca importantă apare relaţia sa cu  Franz Forgach,  fost Episcop de                  
Oradea, oraş care făcea parte din jumătatea guvernată de Habsburgi a Ungariei.  

Este adevărat că episcopul a locuit un timp la Viena unde a intrat în opoziţie cu Împăratul şi de unde a                      
plecat înapoi în Ungaria. În 1567 a părăsit ţara şi s-a aflat un timp şi la Padova care aparţinea Republicii                    
Veneţiene. În cele din urmă, s-a mutat în Transilvania, deci în acea jumătate a Ungariei care nu era                  
guvernată de Habsburgi, unde a intrat în slujba Principelui  Johann al II-lea Sigismund , adversarul lui               
Maximilian în chestiunea supremaţiei în Ungaria. Calea urmată de  Forgach a devenit un model şi pentru                
Bakfark, care din motive necunoscute până acum, a călătorit de mai multe ori în Italia, unde pe lângă alţi                   
maghiari din exil s-a întâlnit şi cu  Forgach . Emisari ai Principelui Transilvaniei au încercat să-l câştige pe                 
Bakfark pentru un serviciu în patrie iar întâlnirile cu Episcopul incomod politic au devenit cunoscute şi la                 
Viena, astfel că la revenirea sa de la Veneţia în octombrie 1569, muzicianul Curţii a fost arestat, fiind însă                   
eliberat după numai câteva săptămâni.  

După o scurtă călătorie la Veneţia, Bakfark s-a decis totuşi în februarie 1570 să se angajeze la Curtea                   
Principelui Transilvaniei  Johann al II-lea Sigismund la Alba Iulia, care după atingerea majoratului, preluase              
dregătoriile de la mama sa, Isabella. 

După o absenţă de 21 de ani,  Bakfark revine astfel înapoi în Transilvania, punctul de plecare în cariera                   
sa, e drept că singur, fără familia lăsată în urmă, la Padova.  

Principele era un mare iubitor de muzică şi cânta el însuşi la orgă şi harpă. Lutistul a primit de la el pe 31                        
iulie 1570 – prin intermediul documentului deja amintit – un întreg sat în dar, cu siguranţă un semn al                   
deosebitei preţuiri şi al bunei reputaţii, care-l caracterizau pe  Bakfark în acel moment. Satul făcut cadou,                
aparţinuse anterior fratelui său,  Michael Bakfark , care şi el fusese muzician la Curtea de la Alba Iulia şi                  
care, din motive rămase până azi necunoscute, a refuzat să mai presteze serviciile.  

Activitatea lui  Valentin la Curte nu a durat însă mult, întrucât Johann al II-lea Sigismund a murit curând, în                    
mai 1571. Noul domnitor,  Stephan Bathory a dorit să-l păstreze pe lutistul predecesorului său, însă cu                
motivaţia că doreşte să-şi aducă familia din Italia, Bakfark a părăsit Transilvania în vara anului 1571. A                 
ajuns în Italia în toamnă, fără a mai reveni vreodată în patria sa. 

462 Vezi Ludwig Ri�er von Köchel:  Die kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543–1867, nach urkundlichen Forschungen ,                
(Capela Curţii Imperiale de la Viena 1543-1867, în baza cercetării documentelor) Viena 1869, pag. 49. Sub numărul de                  
înregistrare 194,  Bakfark  este primul lu�st consemnat în capelă. Înregistrările sunt pentru a doua jumătate a anului 1566 şi anul                    
1567. 
463 Este vorba de  Lorenz Hennigk  (nr. înregistrare 282), care a ac�vat în capela Curţii din 1598 până în 1599 primind modestul                      
salariu de numai 15 guldeni, vezi Köchel:  Die kaiserliche Hof-Musikkapelle , pag. 52. 



 Bakfark a murit împreună cu familia sa în 1576 în timpul unei devastatoare epidemii de ciumă şi şi-a găsit                    
odihna în Biserica San Lorenzo amintită la început. Valentin Bakfark a fost primul artist provenit din Braşov                 
care a reuşit să facă o carieră europeană adevărată. Despre destinul pe care l-a avut tatăl său, lutistul                  
Thomas , nu s-au putut afla până acum detalii.  

Dacă apartenenţa naţională se pare că nu a jucat un rol prea mare pentru muzicienii renascentişti, dornici                  
de călătorii, chestiunea etnică avea să devină un factor important mult mai târziu, în secolul al 19-lea.  
 
 

3. Înflorirea vieţii muzicale în ultimele decenii ale Imperiului Habsburgic 
 

În multe ţări europene, secolul al 19-lea este considerat ca perioada trezirii etnice: mişcări naţionale şi                 
liberale cuprinzând vaste părţi ale bătrânului continent. Dacă se doreşte extragerea din aceste procese              
complexe a unor exemple pertinente, atunci trebuie amintite Italia şi Germania: în ambele ţări s-a ajuns la                 
constituirea de asocieri naţionale iar după unele regrese şi tulburări politice, în cele din urmă în a doua                  
jumătate a secolului, la proclamări statale.  

Şi în multinaţionalul Imperiu Austro-Ungaria, numeroasele etnii au pornit de asemenea în căutarea              
identităţii fiecăreia. Această constituire de noi state în Europa Centrală şi de Est, avea să se încheie                 
constituţional după Primul Război Mondial.  

Multietnica Transilvanie nu a constituit o excepţie în procesele de găsire a identităţii: începând cu mijlocul                 
secolului al 19-lea mulţi transilvăneni au conştientizat rădăcinile şi tradiţiile lor diferite. În acest proces,               464

culturii în general şi muzicii în special, i-au revenit un loc ce nu poate fi subapreciat, pentru că prin muzică                    
se exprimă „cel mai limpede spiritul şi sufletul unei ţări şi al poporului ei” după cum a constatat etnologul                   
muzical  Kurt   Reinart .   465

În spaţiul central-european închis cultural german, după 1800 mai ales asociaţiile corale bărbăteşti par a                
fi cele care s-au constituit în centre ale ideilor german-naţionale şi liberale. Treptat această mişcare a                
cuprins şi regiunile marginale iar începând cu mijlocul secolului a trecut şi la germanii din Transilvania.                
Înfiinţarea corului de bărbaţi braşovean (KMGV) de limbă germană în 1859 plutea practic în aer.  

Dar şi românii şi maghiarii braşoveni au trecut – inspiraţi poate şi de modelul săsesc – la cultivarea                   
cântecului în cadrul unei activităţi în asociaţii, din aceasta dezvoltând conştiinţă de sine naţională.  

Pe lângă această activitate corală cu amprentă etnică şi în continuare existenta muzică sacrală legată de                 
confesiune se poate observa şi un efort în sens contrar: în oraşul de la poalele Carpaţilor, melomanii au                  
început să perceapă arta sonoră drept o dimensiune comună şi să alăture în mod egal marile opere                 
muzicale ale braşovenilor din toate grupurile etnice şi confesiunile. Acestei direcţii i s-a subscris în mod                
explicit prin statut, începând cu 1878,  Societatea Filarmonică Braşoveană .  

În egală măsură independent etnic, diverse formaţii muzicale, ţiganii, virtuoşi itineranţi şi ansambluri              
muzicale, îşi etalau în faţa braşovenilor priceperea lor muzicală, timp în care practic în fundal, în secolul al                  
19-lea se forma o cultură muzicală civică, mai degrabă privată.  

În ce mod s-au desfăşurat însă exact aceste evoluţii? Cum anume erau structurate diferitele asociaţii                
muzicale? Unde anume se manifestau influenţele şi care anume sunt particularităţile braşovene ce pot fi               
identificate?  
 
 

3.1:  Corul de Bărbaţi Braşovean (KMGV) 
 
Pentru a evalua înfiinţarea şi activitatea  Corului de Bărbaţi Braşovean , este indicată o rememorare a               
ţelurilor şi caracteristicilor mişcării corale bărbăteşti din Germania şi din ţările învecinate, şi de a scoate                
totodată în evidenţă liniile de dezvoltare pe direcţia Sud-Est. Pe acest fundal, particularităţile braşovene              
devin mai uşor vizibile.  
 
 
  3.1.1:  Particularitatea activităţii corale bărbăteşti germane 
 

464 Vezi capitolele introduc�ve 1.1 şi 1.2. 
465 Vezi. Kurt Reinhard:  Einführung in die Musikethnologie , (Introducere în etnologia muzicală) Wolfenbü�el 1968, pag. 6. 



De curând, activitatea corală bărbătească a devenit obiectul cercetării intense muzicologice. Aceasta a              466

dus la o imagine diferenţiată în ce priveşte tradiţiile locale concrete şi la orientarea precisă socială,                
confesională şi politică a diferitelor asocieri precum şi în ce priveşte structurile supraregionale. 

Din punct de vedere sociologic, se pot pune înaintea tuturor două asocieri care au exercitat o anumită                  
funcţie de model în ce priveşte alcătuirea asociativă şi a apartenenţei sociale: pe de o parte a fost  Berliner                   
Liedertafel care îşi datorează înfiinţarea în 1809, conducătorului de la  Sing - Akademie  (Academia de             
Canto),  Carl Friedrich Zelter , iar pe de altă parte  Zürcherische Singinstitut (Institutul de Canto Zürich) din                
care a rezultat  Zürcher Männerchor , (Corul de Bărbaţi Zürich), înfiinţate în anii 1805 şi 1810 de către                 
pedagogul muzical  Hans Georg Nägeli .  467

În timp ce Liedertafel condus de  Zelter a fost conform propriilor afirmaţii o asociaţie exclusivă, formată                 
din „poeţi, cântăreţi sau compozitori” şi ar fi trebuit să cultive o comuniune alcătuită după legendara Masă                 468

Rotundă a  Regelui Arthur la nivel înalt,  Nägeli a avut o abordare mai degrabă de pedagogie populară.                 
Inspirat de  Pestalozzi , el a proclamat arta elevată drept „bun al poporului, al naţiunii, ba chiar a întregii                  
contemporaneităţi europene”, „omenirea însăşi fiind primită în elementul muzicii”. În centrul întrunirilor            469

membrilor  Liedertafel se afla o cină a celor la început numai 25 de bărbaţi din grupul select care provenea                   
din păturile sociale superioare ale Berlinului şi care pentru început au rămas între ei. De abia în 1828,                  
asociaţia condusă de  Zelter – care avea de acum 70 de cântăreţi – a ieşit în faţa publicului cu un concert.                     
Nägeli în schimb a avut de la început viziunea unei „instituţii deschise” promovând publicitatea şi dorind ca                 
muzica să fie ancorată în popor.  

Mişcarea corală bărbătească s-a dezvoltat de acum între aceste două asociaţii prototip: între polul unei                
existenţe orientate elitist, exclusivist şi de societate închisă şi cel al unei activităţi ancorate în popor,                
deschise muzical-pedagogic şi concepută pentru largi pături sociale. Aspectul divertismentului şi           
întovărăşirii au fost probabil comune ambelor asociaţii muzicale.  

Dacă privim acum la importanţa religiei în viaţa acestor coruri bărbăteşti, este evident că nu avem o                  
imagine unitară. Diversitatea confesională a regiunilor germane, corespundea frecvent celei a comunităţilor,            
în măsura în care aceasta poate fi identificată. În timp ce pentru unele coruri, apariţiile la serviciul religios                  470

făceau parte din cotidian, în timp ce altele aveau o relaţie mai degrabă distanţată, faţă de viaţa religioasă.                  
Drept bun comun al majorităţii asociaţiilor se poate considera în schimb o conştiinţă elitistă, care din                
dragostea pentru lumea frumosului, a esteticului şi dintr-o implicită moralitate superioară a interpretului,             
forma un fel de înlocuitor al religiei.   471

Ca dimensiune ce unea, alăturat se mai găseşte o orientare politică a corurilor bărbăteşti, pentru că după                  
cum s-a arătat deja, eforturile liberale şi ideea naţională au fost elemente esenţiale ale corului bărbătesc                
german. Atât înainte cât mai ales după eşuata Revoluţie de la 1848/49, se dorea ocuparea unui loc                 
conducător în cadrul procesului auto-identificării germane şi doar cultivarea unui tezaur muzical            
romantic-sentimental.  Rudolph Tschirch , redactorul  Deutschen Männer-Gesangs-Zeitung  (Ziarului Corurilor        
bărbăteşti Germane) formula astfel în 1861: „(…) după cum opinăm este astfel, că sarcina principală a                
corului bărbătesc german este de a înălţa spiritul naţiunii, de a-l întări şi oţeli, şi de a lăsa de-o parte                    
lucrurile molatice, (…)”  472

Pentru repertoriu,  Tschirch poate face şi recomandări concrete, el numind operele compozitorilor  Abt,              
Dürrner, Mendelssohn  şi  Zöllner , ale căror piese vor găsi o largă răspândire în rândul corurilor şi nu în cele                   

466 Vezi de ex. volumul lui Brusniak:  Heil deutschem Wort  menţionat în capitolul 1.2. 
467 Recursul la aceste două „asociaţii model“ rezultă în opinia mea din ar�colele  3. Wurzeln, Anfänge, Ausprägungen  (Rădăcini,                  
începuturi, caracteris�ci) precum şi  4. Von 1800 bis 1848/49 , (Din 1800 până în 1848/49) de  Friedhelm Brusniak  sub menţiunea                   
Chor und Chormusik  (Cor şi muzică corală) în  MGG2 , partea de specialitate, vol. 2, vezi ibid. Sp. 777–800. O diferenţiere                    
asemănătoare face şi Harmut Braun în ar�colul:  Volkslied und Nationalbewußtsein , (Cântecul popular şi conş�inţa naţională) în:                
Brusniak:  Heil deutschem Wort,  pag. 111. 
468 As�el bine documentat la: V. W. Riemer (coord.):  Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832 ,                    
(Corespondenţa dintre Goethe şi Zelter în anii 1796 până în 1832) vol. 1, Berlin 1833, pag. 352. 
469 Citat după Arnold Feil:  Metzlers Musikchronik , (Cronica muzicală a lui Metzler) Stu�gart şi Weimar 1993, pag. 519. 
470 Încă lipseşte o cercetare cuprinzătoare a acestui subiect. Un început pentru începutul secolului al 19-lea ne oferă din nou                    
Friedhelm Brusniak:  Männerchorwesen und Konfession von 1800 bis in den Vormärz , (Corurile bărbăteş� şi confesiunile din 1800                 
până în ajunul revoluţiei 1848/1849) în: acelaşi:  Heil deutschem Wort,  pag. 125ff 
471  Dietmar Klenke  vorbeşte în studiul său despre  Coburger Sängertagen  (Zilele cîntecului Coburg) despre idei de „religie a artei“                   
care au marcat ac�vitatea corurilor bărbăteş�, vezi Dietmar Klenke:  Das nationalheroische Charisma der deutschen Sängerfeste               
am Vorabend der Einigungskriege , (Carisma serbărilor corale germane în ajunul Războaielor de unificare) în: Brusniak:  Heil                
deutschem Wort,  pag. 141ff.  
472  Deutsche Männer-Gesangs-Zeitung , editat de Märkischer Central-Sängerbund, anul 2, nr. 1, Berlin 1861, pag. 1, în con�nuare                 
DMGZ , anul 2 (1861). 



din urmă şi la Braşov. Ce anume înţelege  Tschirch prin „spirtul naţiunii”, avea să exprime puţin mai târziu în                   
ziarul său: spiritul german se manifestă prin dragostea faţă de Patrie, limba comună şi dorul pentru unitate.                

 473

El a evitat să devină prea concret politic, întrucât se pare că în rândurile membrilor nu exista o opinie                    
comună:  

„Unul gândeşte în termenii Germaniei Mari, celălalt nemţeşte mărunt, ceea ce deja ştim şi acestea sunt                 
puncte foarte sensibile; (…) Bărbaţii cu înţelegere ne vor da cu siguranţă dreptate, atunci când spunem, că                 
posibilitatea coeziunii de durată nu este dată decât atunci când cu excluderea totală a politicii, ţinem                
departe şi acele întrebări plăpânde de cercurile noastre, (…)”   474

 
Această retragere din politica cotidianului se pare că a fost o decizie foarte abilă. În acest fel a fost posibil                    
ca la serbările corale germane, să participe în măsură crescătoare şi coruri din regiuni mai îndepărtate ale                 
spaţiului de limbă germană. Mai ales după o mare serbare corală din 1861 la Nürnberg, s-a născut dorinţa                  
unei împletiri structurale a diverselor coruri, necesitatea unităţii în diversitatea regională.  

Aşa s-a constituit în anul 1862  Deutsche Sängerbund  (Federaţia Corală Germane), care conform              
proiectului de statut de la finele lunii aprilie 1862 „urma să fie construit din federaţiile corale regionale ce se                   
vor constitui pretutindeni.” În acest sens, naţiunea germană a fost înţeleasă ca o dimensiune în curs de                 475

apariţie, regional şi suprastatal.  
Această concepţie despre o naţiune culturală nedelimitată strict în spaţiu, a făcut în cele din urmă posibile                  

relaţiile asociaţiilor transilvănene cu Federaţia Corală Germană. În cursul celei de a treia ediţii a Zilei                
Corale, din 1867, a fost adoptat în cele din urmă Statutul federaţiei Corale Germane, în care chiar la                  
început se spune oficial: „Federaţia Corală Germană cuprinde Federaţiile Corale Germane şi Federaţiile             
Corale ale germanilor ce trăiesc în străinătate, care i se alătură (…)”(§ 1). În continuare, statutul devine şi                  
mai concret: „Asociaţiile individuale se grupează în federaţii corale după propria lor alegere în ceea ce                
priveşte mărimea şi întinderea teritoriului cuprins de fiecare federaţie. Nu asociaţiile în mod individual ci               
federaţiile corale preiau reprezentarea membrilor în raportul cu Federaţia Corală Germane.” (§ 2)   476

Este adevărat că a trebuit să mai treacă un sfert de secol, înainte ca oportunitatea să fie şi folosită de                     
către asociaţiile transilvănene. 
 
 
 
 

3.1.2: Înfiinţarea, structura şi orientarea naţională a  KMGV 
 
O mare parte din teritoriul spaţiului cultural german compact a rămas la început neatins de mişcările                
Liedertafel şi Liederkranz germane, anume regiunile ce aparţineau Monarhiei Habsburgice. 

Cauzele par să fi fost mai ales de natură politică, pentru că orice formă asociativă era privită de                   
autorităţile ce acţionau timorat şi de către poliţie foarte circumspect. Asociaţiile corale nu făceau excepţie,               
ceea ce nu surprinde, dată fiind orientarea lor liberal-naţională. Cu toate acestea, editorul de la  Wiener                
Allgemeinen Musikzeitung  (Gazeta Muzicală Generală Vieneză),  August Schmidt , a reuşit sa înfiinţeze pe 6              
octombrie 1843 în salonul unui han vienez un cor, alături de alţi treizeci de cointeresaţi muzical şi totodată                  
naţional.  477

473 Vezi  DMGZ , anul 3 (1862) nr. 12, pag. 90. 
474  DMGZ , anul 3 (1862) nr. 12, pag. 90. 
475 § 1 al proiectului de statut , citat după o relatare despre lucrările pregă�toare pentru înfiinţarea Federaţiei, apărut în  DMGZ ,                     
anul 3 (1862) nr. 6, pag. 43. 
476  Satzungen des Deutschen Sängerbundes angenommen von dem dritten deutschen Sängertage in Eisenach am 16. Juni 1867                 
mit den Ergänzungsbeschlüssen und einem Anhange, die Bestimmungen über den Bezug des Liederbuches des Deutschen               
Sängerbundes enthalten , (Statutele Federaţiei Corurilor Germane la a treia Zi a Corurilor Germane la Eisenach pe 16 iunie 1867                   
cu hotărârile complementare şi o anexă asupra culegerii de coruri ale Federaţiei Corurilor Germane), Nürnberg 1867, pag. 3. 
477 Vezi relatarea detaliată de Elisabeth Anzenberger-Ramminger:  150 Jahre Wiener Männergesang-Verein  (150 de ani de               
ac�vitate a Corului de Bărbaţi din Viena) în ediţia jubiliară a publicaţiei cu acelaşi nume al asociaţiei, Viena 1993, pag. 23ff., în                      
con�nuare  WMGV, Festschrift 1993 . 



La scurt timp după aceasta, în 1844, evidenţa membrilor tinerei asocieri menţionează deja numele unui                
braşovean: „tehnicianul Franz Lassel” cr studia în acea perioadă în capitala Imperiului Habsburgic şi a fost                
timp de un an membru activ al  Corului de Bărbaţi Viena , înainte să revină în oraşul său natal în 1845.  478

Poate că deja la iniţiativa sa, însă cel mai târziu odată cu creşterea numărului de funcţionari austrieci,                  
începând cu 1850, corurile bărbăteşti au devenit populare şi la Braşov, mai ales însă cvartetele. Începând                479

cu 1857 au avut loc cu regularitate, întruniri săptămânale ale funcţionarilor entuziaşti ai cântecului, care din                
ţinuturile lor originare Austria, Boema şi Moravia „au adus încoace dragostea pentru muzică, cânt şi vesele                
tovărăşii”.   480

Cu timpul, lor li s-au alăturat alţi braşoveni, înaintea tuturor  Franz  Lassel , care între timp devenise                 
învăţător la gimnaziul german din oraşul natal. Aceasta a dus la consolidarea structurii întrunirilor, după               
cum se poate constata din modul de reglementare al chestiunilor mărunte: pentru iluminatul întrunirilor de               
seară şi procurarea de partituri au fost percepute contribuţii regulate şi erau întreprinse reprezentaţii              
comune în deplasări în împrejurimile oraşului.  

Membrii corului s-a prezentat pentru prima dată în faţa publicului deja în 1858, concertul bucurându-se de                 
răsunet la publicul urban, conform ulterioarei cronici a corului. În primăvara anului 1859, susţinătorii acestui               
grup de cântăreţi i-au invitat pe toţi bărbaţii braşoveni la participare activă, „care sunt înclinaţi să se alăture                  
acestei asocieri, prietenosul anotimp ce curând se va instala şi vecinătatea noastră locală, cu adevărat               
romantică deja singure înseamnă la cânte.” ,alte premize deosebite pentru participare nefiind menţionate             481

în acest anunţ. 
În acelaşi anunţ, „capelmaistrul Mayer” făcea publicitate pentru „legătura cu mai multe coruri din afară”                482

pentru „a putea asculta astfel cele mai frumoase şi noi cvartete bărbăteşti în cel mai scurt timp.” 
Ca atare, înfiinţarea oficială a  Corului de Bărbaţi Braşovean pe 11 septembrie 1859 nu a mai fost nimic                   

altceva decât o formalitate. Imediat, pentru 14 septembrie a fost anunţat – de asemenea în ziar – o primă                   
„producţie de cântări”. În fond nu era vorba despre altceva decât o reprezentaţie exclusivistă, la care au                 
avut acces numai membrii „activi” nu şi cei „susţinători”, alături de un număr restrâns de invitaţi.  483

Chiar şi aşa, critica ulterioară a vorbit despre o „participare ieşită din comun a publicului adunat în număr                   
foarte mare, respectiv a membrilor simpatizanţi, întrucât pentru producţiile asociaţiei nu există fond public.” 

Dorinţa de a asculta coruri cântând a fost se pare mai puternică decât aversiunea faţă de piedicile                  
birocratice şi financiare, pe care le punea statutul tinerei asociaţii. Şi un critic de la un ziar braşovean                  
vorbea astfel de „un mare dor” şi „necesitatea stringentă” pentru un „cor local”.   484

Dacă parcurgem lista primilor membri ai corului, găsim aici pe lângă  Franz  Lassel şi pe alţi foşti membri                   
ai  Corului de Bărbaţi Viena .” La adunarea din iunie a acelui an, adjunctul judiciar austriac  Moritz Ruprecht                 485

Lürtzer von Zähenthal  a fost ales preşedinte şi prim maestru al corului iar Franz Lassel al doilea maestru al                   
corului în asociaţia ce urma a fi înfiinţată. Alături de aceştia, statutul mai prevedea funcţia de „arhivar”, de                  
„casier” şi a trei „membri de comisie” (§ 7 şi § 8). Întregul prezidiu forma aşa numita „comisie” care                   486

478 Vezi  legitimaţiile de membru păstrate în arhiva  Corului de Bărbaţi Viena  din clădirea acestuia, Bösendorferstraße 12 in A–1010                   
Viena. 
479 Vezi  KMGV, Festschrift 1909 . Retrospec�v, această constatare este făcută în cuprinsul paginilor 1–5. 
480  Geschichte des Kronstädter Männer-Gesangvereins von seiner Gründung im Jahre 1859 bis zu seiner Jubelfeier im Jahre 1884,                  
ueber Beschluss der Vereinsleitung verfasst von Friedrich Philippi, derzeit Vereinsvorstand.  (Istoria Corului de Bărbaţi Braşov de la                 
înfiinţarea sa în 1859 până la jubileul din anul 1884, redactat prin decizia conducerii acestuia de către Friedrich Philippi, la                    
această dată preşedinte al asociaţiei)  Braşov 1884, pag. 21, în con�nuare  KMGV, Geschichte 1884 . Un exemplar al acestei broşuri                   
se mai află în  ASIG ,  Fond Ne27 . Următoarele explicaţii au la bază, în măsura în care nu există alte menţiuni această cronică a                       
asociaţiei. 
481  Kronstädter Zeitung , anul 23, nr. 62 din 20.4.1859, S. 7. 
482 Este vorba probabil de unul dintre fondatorii oficiali ai  KMGV :  dr. Ignatz Meyer , „Kreisphysicus“ (medic districtual                 
cezaro-crăiesc), menţionat în evidenţa membrilor numai în anul 1859, vezi.  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 109.  Meyer  a fost una                   
din gazdele par�culare, care deja în 1857 invitase în reşedinţa sa cântăreţi interesaţi în cul�varea cvartetului de bărbaţi, vezi                   
KMGV, Geschichte 1884 , pag. 21. 
483 Vezi anunţul preşedintelui asociaţiei în  Kronstädter Zeitung , anul 23, nr. 140 din 3.9.1859, pag. 4. Se accentuează că toţi                    
„prietenii cântecului” pot semna o declaraţie de aderare. 
484  Kronstädter Zeitung , anul 23, nr. 145 din 12.9.1859, pag. 3. Numele cri�cului muzical nu este menţionat. 
485 Au fost următorii: pictorul  Anton Fink , care printre altele a fost între 1854–1855 membru în  Corul de Bărbaţi Viena  ( WMGV ) şi                      
învăţătorul  Friedrich Haupt  (1850–1851 în  WMGV ), vezi  legitimaţiile de membru ale  WMGV . Teologul şi învăţătorul  Eugen Lassel                 
(1858 în  WMGV ) precum şi curelarul  Johann Reiner  (1845–1852 în  WMGV ) nu s-au numărat în mod oficial printre cei unsprezece                    
membri fondatori ai  KMGV , dar sunt trecuţi ca membri începând cu anul 1859, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag.103–115. 
486 Sunt păstrate şi statutele originale din 1859 în menţionata arhivă a asociaţiei care se află în colecţia înstrăinată bisericii, în                     
Arhivele de Stat Braşov, vezi  SAK: CBN, Fond: IV, Ht 4  ( Statutele Corului de Bărbaţi Braşov ). 



conducea treburile asociaţiei şi lua practic cele mai importante decizii ale corului. Comisia era aleasă anual                
de către plenul membrilor, care alături de primiri noi avea putere decizională şi asupra încheierii de                
contracte, dispute şi modificări ale statutului. De regulă deciziile comisie erau acceptate. 

Cu toate că statutul prevedea drept condiţie pentru primirea în asociaţie, în calitatea de „membru                
practicant”, numai un simplu examen muzical, efectuat de către maestrul corului (§ 3) iar cronica din 1884                 
menţiona, cu accent, deschiderea asociaţiei pentru toate stările „fără deosebire a naţiunii sau religiei”,              
structura membrilor pare totuşi oarecum elitistă. Printre fondatori deja se aflau trei funcţionari austrieci,              
patru „profesori gimnaziali”, un negustor dar numai trei meseriaşi. Şi prin orientarea sa democratică, bazată               
pe întrunirile desfăşurate destins dar totuşi exclusiviste în „Liedertafeln” (ad litteram: mese cu cântece)              
conforme statutului,  Corul de Bărbaţi Braşovean de la începuturi, în 1859, se aseamănă mai degrabă cu                
direcţia urmată de  Zelter  decât cu „Liederkranz” (ad litteram: Cerc cu cântece) din Sudul Germaniei.  

Scopul asociaţiei este definit în statutul din 1859 drept pur muzical, anume „de a pregăti şi perfecţiona                  
corul bărbătesc în general, îndeosebi însă cvartetul vocal şi corul vocal rezultat de aici.” O orientare etnică                 
a asociaţiei sau chiar un obiectiv politic nu sunt menţionate, astfel încât aprobarea celor 15 paragrafe ale                 
statutului de către guvernământul cezaro-crăiesc din Sibiu în data de 30 iunie 1859 se pare că a decurs                  
fără dificultăţi. În ce măsură asociaţia a urmărit cu adevărat numai obiective muzicale, nu se poate stabili cu                  
claritate pentru anii de început. Este cu siguranţă de imaginat că în interiorul asociaţiei erau urmărite intenţii                 
etnice sau chiar politice, însă oficial acestea nu apăreau. Pentru că deja la prima serbare muzicală din                 
Braşov, în 1862, problema apartenenţei etnice avea să joace un rol public special. Chiar dacă în istoria                 487

din 1884 a asociaţiei, mai este vorba explicit despre deschiderea etnică a acesteia, broşura festivă a                
jubileului de aur din 1909, abordează neechivoc, în retrospectiva asupra anilor de început, tonuri              
naţional-germane. Se vorbeşte astfel despre modul „neabătut” în care asociaţia „a păstrat datina populară”              
iar mai departe urmează şi alte cuvinte mai clare şi combative: 
 

„Corul nostru Bărbătesc a fost mereu conştient de faptul că prin cultivarea cântecului german, a                
cuvântului german transpus pe muzică, apără germanitatea însăşi. Dacă ne gândim că în cântec, la efectul                
cuvântului se alătură forţa cuprinzătoare a spiritului din melodie, atunci şi neamul nostru, în măsura în care                 
doreşte să-şi păstreze filonul popular care poartă totuşi amprenta germană şi pe care trebuie să o păstreze                 
şi voieşte să o păstreze, nu are voie să fie lipsită de puternicul reazem pe care i-l oferă cântecul german. În                     
extraordinara sa importanţă pentru noi rezidă însă şi garanţia, ba chiar necesitatea perpetuării şi a corului                
nostru bărbătesc braşovean. (…) Lui nu îi produc temeri nici cei care laş sau temător îşi ascund câteodată                  
fiinţa lor săsesc-germană. El se bazează pe sâmburele bun din neamul nostru şi cu cântecul german                
voieşte a înălţa spiritul neamului nostru, să-i întărească curajul de viaţă să-i consolideze voinţa şi în                
următoarea jumătate de secol.”   488

 
În 1909, se pare că orientarea etnic-germană a corului de bărbaţi era considerată drept un dat de la                   

începuturi, afirmaţie confirmată mai întâi printr-o privire asupra statisticii membrilor: pentru perioada            
1859-1909 se găsesc aproape numai nume şi prenume germane în liste.  489

Este totuşi probabil, ca intern să fi avut loc o transformare a semnificaţiei în chestiunea naţionalităţii.                 
După compromisul austro-ungar din 1867, Transilvania s-a găsit în jumătatea de Imperiu al Coroanei iar de                
acum, revendicările importante nu mai erau de competenţa autorităţilor de limbă germană de la Viena ci de                 
a celor de limbă maghiară de la Budapesta. Mai ales în ultimul sfert de secol 19 şi la începutul secolului 20,                     
se pot constata tendinţele de maghiarizare puternice deja amintite, de exemplu în 1879, limba maghiară               
devenind materie obligatorie şi în şcolile româneşti şi germane. În ediţiile din jurul sfârşitului de secol 19                 490

487 Vezi capitolul 3.1.3. 
488  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 5. 
489 În cercetarea istoriei Transilvaniei se face o deosebire între aşa numiţii „saşi transilvăneni“ şi aşa numiţii „Reichsdeutschen                  
(germani din Imperiu)“, în rândurile celor din urmă fiind incluşi şi austrieci sau germani din Boemia. Această diferenţiere între sas                    
şi german, nu a jucat nici un rol vizibil în viaţa corului bărbătesc nefiind necesară aplicare ei în cele ce urmează.  KMGV  este                       
denumit frecvent „asociaţia săsească“, cu toate că – aşa cum s-a amin�t deja la început – perioada de început a corului şi istoria                       
sa ulterioară, cei veniţi din Austria au au cons�tuit în primă fază chiar majoritatea membrilor. În unele privinţe, „săsesc“ şi                    
„german“ se folosesc deja ca sinonime. În schimb, în lista membrilor, care cuprinde peste 450 de cântăreţi între 1859 şi 1909, se                      
găsesc numai opt nume de familie maghiare şi trei româneş�, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 103–115. Este adevărat însă, că                    
deducerea apartenenţei etnice numai prin recurs din nume, nu este obligatorie. 
490 Maghiarizarea nu este contestată nici în publicaţiile maghiare, vezi de ex. Zoltán Szász:  Bevölkerung, Wirtschaft und Kultur im                   
Zeitalter des Kapitalismus , (Populaţie, economie şi cultură în epoca capitalismului) în: Köpeczi:  Kurze Geschichte Siebenbürgens ,               
pag. 551–594, pentru promovarea limbii maghiare, vezi pag. 585ff. Referitor la problema�că, vezi şi capitolul 1.2 din introducere. 



şi începutul secolului 20 ale  Kronstädter Zeitung  -  ziar de limba germană – au fost exprimate mereu                 
plângeri legate de şicanele cotidiene din partea autorităţilor maghiare, la fel cum era deplânsă soarta limbii                
şi culturii germane. În anul şcolar 1907/1908 o nouă lege a învăţământului a stârnit din nou agitaţie, care                  491

însemna o îngrădire drastică pentru minorităţile din Ungaria şi avea drept consecinţa o şi mai drastică                
maghiarizare. Pe acest fundal, exprimările din 1909 devin de înţeles, când avertizează despre laşitate şi               
teamă şi cheamă la apărarea comună a neamului.  

Cuvinte precum „întărirea curajului de viaţă” sau „consolidarea voinţei” sună aproape ca nişte lozinci ce                
apelează la rezistenţă în cursul unei lupte. Privite pe acest fundal politic, afirmaţiile din broşura festivă, ar                 
trebui privite ca un fel de reacţie de apărare şi nu trebuie să fie valabile în această formă ascuţită, neapărat                    
pentru toată perioada de existenţă începând din 1859. 

Prin orientarea sa etnică,  Corul Bărbătesc Braşovean nu constituie o apariţie unică în Transilvania; şi în                 
alte oraşe sau în comune rurale ale regiunii, în care locuiau saşii sau „germanii din Imperiu” nou veniţi, a                   
luat naştere în cursul secolului 19, o viaţă asociativă diversificată de limbă germană. Se repeta astfel în                 
Transilvania, o importantă evoluţie ce avusese deja loc în Germania: corurile stabileau contacte cu alte               
localităţi. După intensificarea legăturilor, au avut loc frecvent serbări corale, iar în final, procesul a culminat                
într-o Federaţie Corală. 
 
  

3.1.3. De la prima  Serbare a Cântăreţilor  la  Federaţia Corală Transilvănean-Germană 
 

În consolidarea mişcării corale bărbăteşti de limbă germană în sud-estul Europei, Braşovului i-a revenit o                
importanţă cu totul deosebită: în 1862,  Corul Bărbătesc a reuşit să organizeze o  Serbare a Cântăreţilor                
supraregională, este vorba de prima manifestare de acest gen în Transilvania.  

Serbarea a fost precedată de diferite întâlniri, cântăreţii braşoveni au făcut astfel în august 1861 o                 
excursie de mai multe zile dincolo de hotarul cu România, în Câmpina valahă situată la poalele sudice al                  
Carpaţilor ,unde s-au întâlnit cu  Bukarester deutschen Liedertafel pentru a petrece şi cânta împreună. Cu               492

siguranţă că această întâlnire a fost folosită şi pentru un schimb de experienţă, întrucât corul din Bucureşti                 
fusese înfiinţat deja în 1852, fiind probabil cea mai veche asociaţie de limbă germană din Valahia.                493

Cântăreţii din Braşov au putut astfel să profite de experienţa asociativă a corului cu şapte ani mai vârstnic.                  
Relaţia încă destinsă în această perioadă, dintre Imperiul Habsburgic şi Principatele Valahia şi Moldova,              
unite de puţin timp, se pare că admitea fără dificultate asemenea contacte muzicale transfrontaliere.              
Conform unei redări ulterioare, în cursul acestei întâlniri, a fost formulată dorinţa unor întruniri mai               
frecvente, astfel încât braşovenii s-au decis ca în anul următor să invite mai multe asociaţii corale la o                  
sărbătoare în capitala Ţării Bârsei. Serbarea urma să mai fie împletită cu o acţiune simbolică: Corul                494

Bărbătesc Braşovean intenţiona să inaugruze ca semn al unităţii, un stindard al asociaţiei. Evenimentul              
avea să devină mai târziu important şi la alte asociaţii muzicale braşovene şi indică pentru prima dată                 
caracterul cvasi-religios al manifestărilor corului de bărbaţi. Steagurile fac parte – mai ales în catolicism –                
încă din Evul Mediu, din dotările importante ale procesiunilor şi ale altor sărbători publice ale bisericii.   495

La Serbarea Cântăreţilor din 8 iunie 1862 au sosit la Braşov două coruri de dincolo de Carpaţi: pe lângă                    
Bukarester deutschen Liedertafel a venit şi corul din Ploieşti, iar ca participanţi din Transilvania, braşovenii               
nu i-au putut saluta a doua zi decât pe membrii celui mai vechi cor bărbătesc din regiune, anume  Repser                   
Liedertafel .   496

491 Vezi Szász:  Bevölkerung , pag. 585ff.; şi: Roth:  Kleine Geschichte Siebenbürgens , pag. 115. 
492 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , (Istoria 1884) pag. 35. 
493 Aşa rezultă din broşura fes�vă editată cu ocazia jubileului de cincizeci de ani, vezi  Bukarester Deutsche Liedertafel,                  
Jubiläumsfestbericht 7.–10. November 1902 , (Corul German Bucureştean, raportul serbării jubileului 7-10 noiembrie) Bucureş�             
1902, în con�nuare  BDL, Festschrift 1902 . Un exemplar al acestei broşuri jubiliare se păstrează în  ASIG, Fond Ne 30 . 
494 Relatarea evenimentelor din 1861 şi 1862 a fost transcrisă cu peste 20 de ani mai târziu. În ce măsură este posibil ca serbări                        
corale să fi fost un model direct pentru sărbătoarea braşoveană din 1862, nu se poate deduce din relatarea broşurii fes�ve din                     
1884. Din contra, relatarea induce mai degrabă impresia, că ideea Serbării Cântăreţilor ar fi fost rezultatul exclusiv al excursiei                   
comune cu membrii corului bucureştean. Este însă de imaginat, că de exemplu printre bucureşteni se aflau cântăreţi care poate                   
au adus cu ei din Germania experienţa unor as�el de manifestări. 
495 La Braşov, obiceiul inaugurării s�ndardului a fost preluat mai târziu de corul maghiar  Dalárda , vezi capitolul 3.3.2. Despre                   
semnificaţia sacrală a s�ndardului vezi Günther Böing:  Fahne. I. Geschichtlich  (S�ndardul I istoric) şi Theodor Schnitzler:  Fahne. II.                  
Liturgisch , (S�ndardul II, liturgic ) în  LThK , vol. 3 (1959), Sp. 1339–1340. 
496  Repser Liedertafel  (Corul Bărbătesc din Rupea) a fost înfiinţat probabil încă din 1852 ca prim cor bărbătesc săsesc, vezi                    
explicaţiile despre istoricul asociaţiei braşovene  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 3. 



Cele trei zile de festivităţi s-au desfăşurat cu câte un element principal propriu: 9 iunie s-a aflat complet                   
sub semnul inaugurării stindardului cu diferitele discursuri inaugurale. Pe 10 iunie a dominat muzica:              
dimineaţa organistul  Bisericii Negre oferind un matineu la orgă, iar după-amiaza, toate cele patru coruri               
s-au întâlnit la marele concert festiv, care a fost cu siguranţă momentul culminant al serbării. 11 iunie a                  
reprezentat finalul de socializare al festivităţii cu o excursie pe Tâmpa şi o masă de încheiere.  

Acest program s-a desfăşurat în cadrul uzanţei cunoscute în Germania, însă pentru Transilvania a               
reprezentat o noutate. O noutate a fost în primul rând dimensiunea manifestării: dacă ne gândim că până în                  
1862, nu existau coruri bărbăteşti decât în Rupea, Braşov, Bistriţa, Sibiu şi Mediaş, atunci festivitatea cu                
patru coruri a fost în sine un eveniment muzical de o dimensiune nemaicunoscută până atunci. Din păcate                 
nu există cifre, nici pentru numărul coriştilor participanţi, nici pentru cel al ascultătorilor. Corul braşovean               
avea în anii 1862/ 63 însă în total 48 de membri activi şi 237 de simpatizanţi. Corurile din România ar fost                     
reprezentate numai „cu deputăţii destul de importante” în timp ce corul din Rupea a sosit probabil cu toţi                  497

membrii. Dacă se mai adaugă coriştii răzleţi ai celorlalte coruri transilvane atunci prezenţa se poate estima                
la mult peste o sută de cântăreţi la prima sărbătoare a corurilor din Braşov. Comparată cu serbările                 
central-europene ale acelei vremi, cifra se situează undeva la marginea de jos a unei scale a participanţilor,                 
la aşa-numita primă serbare a corurilor din Salzburg, de Rusalii 1849, au putut fi număraţi deja 337 de                  
participanţi, pentru Transilvania în schimb, nefiind cunoscută până în 1862 nici o manifestare muzicală de               498

asemenea amploare. 
Dacă se dă crezare relatării broşurii festive şi se analizează discursurile, atunci se constată că mai ales                  

inaugurării stindardului îi este atribuită o dimensiune politică deosebită: nu este vorba de o manifestare               
exclusivistă care priveşte mai mult sau mai puţin numai pe corişti şi poate eventual pe unul sau altul din                   
invitaţi, ci de o sărbătoare care a cuprins mai degrabă întreg oraşul. Cu multe sute de spectatori şi                  
ascultători, din câte se se pare, pentru populaţia Braşovului, manifestarea s-a asemuit marilor demonstraţii              
politice.  

Dacă în mişcarea corurilor bărbăteşti germane, în privinţa chestiunii naţionale, puteau fi diferenţiate              
direcţiile marii şi micii Germanii, în Transilvania această chestiune nu se punea, în primul rând din motive                 
geopolitice. Amintitul compromis central-european de a înţelege termenul „naţiune” drept unul cultural cu             
dimensiune suprastatală şi spirituală, se regăseşte şi în discursurile rostite la prima serbare corală              
braşoveană. Predicatorul evanghelic  Joseph Dück  se exprimă astfel în discursul său de la inaugurarea              
stindardului:  

„Însă voi întrebaţi: este şi aici Patrie germană? Îl cunoaşteţi bine şi l-aţi cântat deseori, a entuziastului                  
cântăreţ german, puternic cântec patriotic, care începe cu întrebarea: Ce este a germanului Patrie? Şi care                
piept german nu se simte înălţat şi care inimă germană nu pulsează cu bătăi puternice, când în mândrele                  
versuri tumultoase ale melodiei sale, de vuieşte în întâmpinare răspunsul la întrebare: Până unde răsună               
limba germană şi Domnul în ceruri cântă! Acest răspuns ne poartă ca mândre aripi afară, dincolo de                 
strâmtorile barierelor şi hotarelor pe care le trasează fluvii şi munţi în jurul ţărilor şi popoarelor. (…) aşa cu                   
drept numim în faţa Domnului şi a întregii lumi, şi pământul pe care stăm aici, nu în înţeles politic ci în                     
amintire istorică şi după cea mai lăuntrică trăsătură a spiritului şi inimii – Patrie germană! Da, Patrie                 
germană şi în munţii noştri şi pretutindeni, unde spiritul şi forţa germană, unde hărnicia germană creează şi                 
acţionează şi se luptă, unde răsună cuvântul german şi Domnul în ceruri cântă!”   499

 
Aici nu este deci propagată în nici un fel ideea unei anexări politice de indiferent ce manieră la un nou                    
Imperiu german dorit. O asemenea idee ar fi fost sortită eşecului în primul rând din considerente practice                 
de spaţiu, întrucât etnia saşilor transilvăneni, ducea o existenţă insulară din punct de vedere geografic.               
Devine însă limpede că pentru  Dück , naţiunea însemna o dimensiune spirituală, o idee.  

Al doilea orator la festivitate, preşedintele Moritz  von Brennerberg , s-a folosit în discursul său de o                 
terminologie puţin diferită: el a făcut diferenţierea între „ţara-mamă germană” şi „noua Patrie”             
transilvăneană unde a fost transplantată muzica. Spre diferenţă de antevorbitorul său, această            500

terminologie suna puţin separatist, chiar dacă legăturile cu Patria mamă rămâneau importante şi pentru  von               
Brennerberg după cum arată discursul său ţinut în manieră tenor.  Dück  se adresează însă în acelaşi mod,                 

497  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 39. 
498 Vezi Gernot Gruber:  Nachmärz und Ringstraßenzeit , în:  MGÖ , vol. 3, pag. 17–90. Despre ac�vitatea corurilor bărbăteş� şi                  
fes�vitatea de la Salzburg, vezi pag. 24. Datorită caracterului sinte�zator al amplei istorii a muzicii, autorul nu tratează această                   
mişcare decât scurt şi ia în considerare numai situaţia din Salzburg, Graz şi Viena. 
499 Discursul fes�v al lui  Joseph Dück , publicat în  KMGV, Geschichte 1884 , S. 41–49, citat de la pag. 44–45. 
500 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 50. 



statutului special pe care Transilvania îl deţine prin poziţia sa geografică şi etnică, atunci când întreabă de                 
semnificaţia celorlalte populaţii şi răspunde la această întrebare: 

„Pentru că prea-bine suntem transilvăneni şi ca transilvăneni (…) avem sfânta obligaţie, şi ţinem în                
dragoste şi credinţa şi unitate cu popoarele frăţeşti, care au acelaşi drept, care împreună cu noi locuiesc                 
frumoasa „Ţară a binecuvântării şi abundenţei şi puterii” pentru ca să devine tot mai mult un adevăr, ceea                  
ce cântăm în incomparabilul nostru cântec popular:  Transilvanie patrie dulce, ţară a părinţilor, frumuseţe,              
slavă ţie, fii tăi în armonie 
să-i unească doar un dor . (traducere Dan Dănilă)   501

  
O relaţie bună cu celelalte grupuri etnice în multi-etnica Curbură Carpatină, pare să fi fost o poruncă                  

angajantă, la o manifestare german-naţională cum este o întrunire a corurilor. Predicatorul oraşului s-a              
grăbit însă să adauge relativizând:  

„Da, suntem şi rămânem transilvăneni, însă saşi transilvăneni şi asta ne spune – ne cuprinde inima! – că                   
asupra noastră îşi are drepturile sale sfinte, de neînstrăinat, neamul german, căruia îi suntem credincioşi şi                
credincioşi trebuie să-i rămânem (…) pentru că (…) de dispreţuit am fi (…) dacă din oricare cauze, am                  
renega şi am renunţa la scumpul nostru neam german şi libertatea sa, comiţând prin asta suicid asupra                 
spiritului şi sufletului nostru!”   502

Se poate ca  Dück să fi întrevăzut deja de atunci apropiindu-se pericolul unei „Lupte culturale” cu                 
Budapesta şi a transmis mai ales cântăreţilor o misiune naţională şi culturală: el recunoscuse importanţa               
muzicii pentru autocunoaşterea şi mai ales pentru afirmarea propriei personalităţi etnice. Comparativ cu             
pomenitele afirmaţii din broşura festivă a anului 1909, discursurile de la serbarea din 1862, par încă                
moderate.  

Semnificativ pare că nici  Dück şi nici  von Brennerberg nu au folosit vreodată noţiunea de Patrie, pentru                  
Regatul Ungariei sau chiar pentru întreaga Monarhie Habsburgică. „Patrie” se referă în acel moment              
întotdeauna la Transilvania sau la naţiunea culturală germană suprastatală ca dimensiune exclusiv            
spirituală. Exista teama probabil faţă de o centralizare sau poate chiar faţă de o posibilă ulterioară                
maghiarizare în cazul unei scăderi a influenţei Vienei şi a unei Budapeste în creştere.  

Serbarea cântăreților din 1862 de la Braşov nu a reprezentat însă doar o manifestare politică, ci şi una                   
artistică, cum reiese limpede din cronica din 1884. Cum anume arăta deci concret realizarea muzicală, a                
acestei prime întâlniri a corurilor transilvănene?  

Pe lângă micile reprezentări, la primirea sau despărţirea corurilor-oaspete sau la întâlnirile de socializare               
de seară, au dominat matineul de orgă şi marele concert festiv. Programul matinal exact pe care l-a oferit                  
organistul principal şi maestrul corului, braşoveanul  Heinrich Mauß  în  Biserica Neagră  nu s-a păstrat. O               
asemenea rugăciune cu concert de orgă nu este neapărat tipică pentru o sărbătoare corală germană, cu                
toate că în Germania existau asemenea manifestări – în funcţie de confesiunea dominantă în regiunea               
organizatoare. La Braşov nu se poate observa o delimitare între arta muzicală evanghelică-sacrală şi cea               503

laică.   Preotul-orator a sintetizat aceasta în următoarele cuvinte: 504

„Astfel melodia înalţă sufletul, iar cântecul are, pretutindeni unde apare în forme nobile, caracterul              
moral-religiosului (…)”   505

 
O asemenea frază aminteşte de acele „idei de artă-sacrală” care au putut fi observate şi în mişcarea corală                  
bărbătească a Germaniei. Organizarea unui concert de orgă cu ocazia serbării cântăreţilor şi faptul că               
tocmai prim-preotul evanghelic a putut ţine discursul festiv la inaugurarea stindardului unui cor laic, stau               
mărturie pentru o anumită afinitate a Corului  Bărbărtesc din Braşov faţă de biserica evanghelică. 

Chiar dacă lipseşte programul exact al concertului de orgă din dimineaţa zilei festivităţii, desfăşurarea               
evoluţiilor din cursul după-amiezii est documentată detaliat: 
 
1. „Salutul cântăreţilor“ de F. Abt (Corul Bărbărtesc Braşov) 
2. „Cântecul german“ de Kalliwoda (toate corurile) 

501  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 46. 
502 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 46. 
503 Diversitatea orientărilor confesionale ale corurilor de bărbaţi germane a fost deja amin�tă. Un exemplu pentru un program                  
desfăşurat asemănător cu cel din Braşov în 1862 este dat de o întrunire a corurilor desfăşurată un an mai devreme în Prusia. În                       
cadrul acelei manifestări, organizate de  Märkischer Central Sängerbund  în vara lui 1861, la Fürstenwalde a avut loc de asemenea                   
un concert de orgă, vezi  DMGZ  anul 2. (1861) nr. 5, pag. 26. 
504 Vezi de ex. capitolul 2.2, 3.1.7 sau 3.6.2. 
505  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 44. 



3. „Aus des Sängers Morgenfahrt“ (Din periplul matinal al cântăreţului) de Abt (Corul Rupea) 
4. „Forţa cântului“ de Romberg (Corul Bărbărtesc Braşov) 
5. „Wo möcht‘ ich sein?“ (Unde îmi doresc să fiu?) de Zöllner (toate corurile) 
6. „Letzter Tanz vom Ball“ (Ultimul dans al balului) von Zöllner (Corul Rupea) 
7. „Jagdchor“ (Cor de vânătoare) von Mangold (toate corurile) 
8. „Abendlied“ (Cânt de seară) de F. Naater (Corul Rupea) 
9. „Ade!“ (Rămas bun) de F. Abt (Corul Bărbărtesc Braşov) 
10. „Nordisches Schlachtlied“ (Cânt de luptă nordic) de Werner (toate corurile) 
11. „Matrosenlied“, (Cântec marinăresc) cor cu solo tenor de V. Lachner (Corul Bărbărtesc Braşov) 
 

În esenţă, programul corespunde ideilor lui  Rudolph Tschirch care ceruse o selecţie de piese cu valenţe                 
naţionale în prezentare senină şi distractivă, însă tocmai pieselor compuse de  Romberg şi  Werner le este                
atribuit un caracter explicit combativ. Cu  Franz Abt şi  Carl  Zöllner , la Braşov au fost prezentaţi favoriţii                 
solicitaţi nominal de  Tschirch . Despre ultimul, redactorul amintit a scris – se pare îngrijorat de nivelul                
manifestării:  

„Acum, noi suntem foarte deschişi pentru cânturi bune şi vesele şi recomandăm din această cauză din                 
nou o selecţie a excelentelor compoziţii ale lui Zöllner, drept cele ce nu trec de limitele bunei cuviinţe!”  506

 
În ce măsură în 1862, asociaţiile corale transilvănene din Rupea sau Braşov, sau cele româneşti din                
Bucureşti şi Ploiești aveau deja contacte directe cu coruri din Europa Centrală, nu se poate spune cu                 
precizie, însă dat fiind repertoriul lor şi a relaţiilor personale amintite dintre Viena şi Braşov este o                 
presupunere pe deplin permisă. La fel de puţin siguri putem fi dacă  Deutsche Männer-Gesangs-Zeitung era               
deja cunoscută în aceste regiuni, în inventarul păstrat al  Corului Bărbărtesc Braşov sunt menţionate              
exclusiv partituri.   507

Rămâne de reţinut o asemănare în repertoriul corului braşovean cu cel al unor coruri comparabile                
germane sau austriece. 

Relaţiile  Corului Bărbărtesc Braşov cu coruri transilvănene sau româneşti au fost menţinute în anii               
următori şi s-au manifestat mai ales prin numeroase deplasări cu evoluţii şi serbări corale. De cele mai                 
multe ori, deplasările au fost efectuate în oraşele cu majoritate germană din Transilvania, altele şi dincolo                
de hotar, în Valahia. De mai multe ori, s-a dat curs invitaţiilor venite de la  Bukarester Liedertafel . Cu acest                   
prilej, cântăreţii braşoveni dădeau concerte în sala  Ateneului, marea sală festivă din capitala românească.             

Multe deplasări au fost efectuate cu o pregătire logistică specială, printre acestea numărându-se chiar               508

tipărirea de legitimaţii de participare şi călătorie proprii. 

506  DMGZ , anul 2, (1861) nr. 1, pag. 2. 
507 Vezi diferitele inventarieri din  SAK: CBN, IV Ht 1: Inventarul fondului muzical al Corului de bărbaţi Braşov întocmit de Moritz                     
Ruprecht de Lürzer, prim maestru al corului) 1. Registru numerotat continuu, 2. Registru ordonat după compoziţii, 3. Registru                  
ordonat după titlu, 4. Registru ordonat după cuvintele de început ale textului; IV, Ht 2a: Inventar fond muzical întocmit în iarna                     
1879/80 de către arhivarul asociaţiei Fr iedrich  Stenner  precum şi  IV, Ht 3: Inventar fond muzical al diferitelor coruri întocmit în                    
timpul vacanţei 1905 de către arhivarul asociaţiei Josef Peutsch . Că  DMGZ  era primită de  KMGV  nu se poate dovedi în baza                     
arhivei dar nici contesta. Cel puţin par�turile trebuie să fi provenit extern pentru că în inventarul �păriturilor braşovene din                   
1535–1886 nu este pomenită �părirea de par�turi din această perioadă, vezi Groß:  Kronstädter Drucke . 
508 Deplasări la invitaţia  Bukarester Liedertafel  au avut loc în anii 1872, 1889 şi 1902.  KMGV  a mai efectuat alte deplasări de                      
exemplu la Rupea (16.–19.05.1864 şi 13.03.1891), la invitaţia Corului de Bărbaţi  Hermania  la Sibiu cu prilejul unei întruniri a                   
Asociaţiei pentru Istoria Transilvaniei  (01.08.1869), la Sighişoara (05.–06.04.1874 şi 23.08.1891), la Mediaş (04.–07.06.1876), în              
noua reşedinţă din Carpaţi a Casei Regale a României din Sinaia (14.09.1879), la Făgăraş (10–12.04.1887), la Bistriţa în Nordul                   
Transilvaniei (20.–24.05.1893) şi de mai multe ori în împrejurimile Braşovului, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 31–36                
(deplasările) şi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 65–66 (Rupea 1864), pag. 75 (Sibiu 1869), pag. 81–83 (România 1872), pag. 87                   
(Sighişoara 1874), pag. 90–91 (Mediaş 1876), pag. 96–101 (Sinaia 1879). O mică serbare corală a avut loc în august 1863 Cincu,                     
vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 33 şi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 64–65. 



 
 
Planşa 12 - Legitimaţii de participare şi călătorie pentru deplasarea Corului Bărbărtesc Braşov la Bucureşti               
în primăvara anului 1889    (Sursa: ASIG, Fond A 3929, A VII 31/15) 
 
O altă sărbătoare corală a avut loc la Braşov pe 31 iulie 1865, de data aceasta însă fără participanţi din                    
România. Cei mai mulţi participanţi au venit din Agnita de la circa 100 de km (24 de corişti) şi din Rupea, de                      
la circa 60 de kilometri (16 corişti). Ceilalţi participanţi veniţi în Ţara Bârsei au fost corişti individuali din                  
oraşele şi comunele transilvane. În comparaţie cu festivităţile asociaţiilor săseşti, la care în 1886, la o                
Întrunire a Cântecului Popular au evoluat coruri de masă cu 400 de interpreţi,  A Doua Serbare Corală                 509

Săsească , din iulie 1865 a fost deci o manifestare relativ modestă motiv pentru care nu i se poate atribui o                    
valoare global-transilvăneană. La planurile pentru o federaţie corală săsească-transilvăneană, existente          
deja la acea dată, s-a renunţat printre altele şi din această cauză.  

În 1865, singura organizaţie pentru întreaga regiune, era o „comisie federală provizorie” care se               
constituise la Mediaş după prima întâlnire a corurilor din 1862. Se pare că aceasta şi-a găsit un sediu la                   
Sibiu, pentru că încasările  Celei de a doua Serbări a Corurilor 1865 au fost transferate într-acolo, conform                 
datelor din Braşov. Ulterior, această comisie federală, ca primă instituţie pentru toate corurile bărbăteşti              
săseşti a căzut în adormire, dacă este să ne luăm după cronicarul asociaţiei braşovene. În cele din urmă,                  510

acesta a constatat în 1884, drept cauză pentru eşuarea înfiinţării unei instituţii regionale, simpla lipsă a                
necesităţii acesteia.  

Aveau să mai treacă alţi câţiva ani, până când această cerere a  Federaţiei Corurilor Germane înfiinţată în                  
1862, anume de a înfiinţa federaţii teritoriale ale corurilor, să fie transpusă şi Transilvania. 

Chiar dacă nu se mai poate stabili cu certitudine cine a avut în final iniţiativa înfiinţării federaţiei, pe 14                    
august 1892, la invitaţia asociaţiei  Hermania la Sibiu a avut loc o adunare de constituire. Cu preşedintele                 511

braşovean  Ernst Hinz  la prezidiu a fost decisă oficial înfiinţarea  Federaţiei Corurilor Germane             
Transilvănene , în ai cărei primi ani de existenţă,  Hermania a preluat rolul conducător. A fost votat un statut                  
cu 14 paragrafe, aprobat în cele din urmă pe 10 decembrie 1892, de către Ministerul de Interne de la                   
Budapesta.   512

509 Fes�vităţile Asociaţiilor (19.–22.08.1886) nu reprezentau în sine manifestări muzicale, ci întruniri cu caracter generalist ale                
celor în total 16 asociaţii săseş�-transilvănene ce aveau arii de ac�vitate foarte diverse. Printre acestea nu se numărau însă decât                    
trei asociaţii muzicale, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 30–31. 
510 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 67. În sursele sibiene nu s-a găsit până acum vreo menţiune despre comisie şi des�nul ei                      
ulterior. Broşura fes�vă editată cu ocazia jubileului de 100 de ani de existenţă a corului de bărbaţi de acolo, nu face nici o referire                        
la istoricul anterior al  Federaţiei Corurilor Transilvănene Germane , vezi  100 Jahre Musikverein Hermania. Aus der Geschichte des                 
Musikvereins „Hermania“ 1839–1939  (100 de ani Asociaţia Muzicală Hermania. Din istoria Asociaţiei Muzicale „Hermania”              
1839-1939), Sibiu 1939, în con�nuare  Hermania, Geschichte 1939 . La pag. 40–45 este descrisă istoria corului bărbătesc până la                  
înfiinţarea Federaţiei Corurilor. 
511 Conform datelor din Braşov, preşedintele  KMGV  a reiniţiat la întrunirea asociaţiilor din 1891 la Sighişoara, înfiinţarea federaţiei                  
corurilor iar  Hermania  a fost însărcinată cu execuţia prac�că a cons�tuirii, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 53. Sursele sibiene                   
menţionează numai „contribuţia decisivă a Hermania“ la înfiinţarea Federaţiei Corurilor şi nici măcar nu pomenesc de par�cipaţia                 
braşoveană, vezi  Hermania, Geschichte 1939 , pag. 44. 
512 Aprobarea s-a acordat sub numărul 96764 din 10.12.1892. Un exemplar al statutului  Federaţiei Corurilor Germane                
Transilvănene  se află în  ASIG, Fond A VII 30/17 . 



Noii asocieri îi aparţineau în total zece asociaţii muzicale transilvănene. Conducerea denumită             513

„Comisie Federală” se schimba la început din trei în trei ani,  Hermania  asigurând începutul. 
Menţionata deschidere a Federaţiei Corurilor Germane ca organ transfrontalier a permis în final ca în                

1893 şi  Federaţia Corurilor Germane Transilvănene să se alăture acestei organizaţii acoperitoare.            514

Perspectivei anexării la asociaţia germană i se atribuie ulterior chiar „o pondere esenţială la realizarea”               
asocierii transilvănene.  515

Oarecum simultan şi corurile bărbăteşti de limbă germană din Valahia şi Moldova s-au asociat               
organizatoric, formând  Federaţia Corurilor Germane din România .  516

Marea  Federaţie Corală Germană cuprinsese deci organizatoric pentru prima dată Sud-estul Europei, cu              
aceasta încheindu-se o evoluţie de peste treizeci de ani de la primele Zile Corale la Braşov în 1862.                  
Mişcarea corurilor bărbăteşti din Transilvania constituita de acum o parte egală valoric a unei naţiuni               
culturale germane transfrontaliere. Corul Bărbătesc Braşov a avut în acest proces o pondere importantă de               
„catalizator” cultural.  
 
 

3.1.4. Sărbători ale Federaţiei Corurilor pe baza de două exemple marcante: 
Sărbătoarea Corurilor şi Gimnaştilor Sibiu 1894  şi  Honterusfest Braşov 1898 

 
Odată cu consolidarea structurală de la începutul deceniului nouă, a avut loc şi una practică: serbările                 

corale germane au făcut de atunci parte stabil şi regulat din viaţa muzicală transilvăneană. Dintre aceste                
festivităţi, două ies în evidenţa prin amploarea şi importanţa lor:  Sărbătoarea Corurilor şi Gimnaştilor 1894               
din Sibiu  şi  Honterusfest 1898  (Sărbătoarea Honterus) .  Prima poate fi dată ca model pentru împletirea               
activităţilor asociative săsesc-germane în Transilvania, asociaţiile muzicale fiind mai bine reprezentate. 
A doua sărbătoare este un exemplu marcant pentru împletirea ideilor politice şi religioase. Cu ambele               
prilejuri,  Corul Bărbătesc   Braşov  a jucat un rol important. 

Cu prilejul  Sărbătorii Corurilor şi Gimnaştilor 1894 , în Transilvania a avut loc o evoluţie care cuprinsese cu                  
multe decenii mai devreme Germania prin „părintele gimnasticii”  Jahn şi care se realizase deja la corul                
românesc de bărbaţi din Braşov. Membrii corurilor au găsit în gimnaşti parteneri de alianţă fermi pentru                517

ideile lor naţionale şi de socializare, deja din anii anteriori având loc contacte sporadice între cântăreţi şi                 
sportivi. La Braşov de exemplu, contactele între corul bărbătesc şi  Asociaţia săsească de gimnastică              
braşoveană  au început cu o excursie comună în 1866 şi au continuat cu reprezentaţii mai mici ale corului la                   
manifestări sportive. O cooperare atât de intensă ca aceea prevăzută pentru Sibiu constituia însă o               518

noutate pentru Transilvania. 
Relatările despre planificarea marii manifestaţii oferă o bună imagine a structurii decizionale a noii               

federaţii corale. Astfel a fost avut loc o întâlnire pe 24 septembrie 1893 la Sighişoara pentru o aşa numită  Zi                    
a Cântăreţilor , în fapt un fel de Parlament al Federaţiei la care asociaţiile membre ale federaţiei au trimis                  
câte o mică delegaţie,  Corul Bărbătesc Braşov trimiţând patru deputaţi în oraşul de pe Târnava. Delegaţii                

513 Membri au fost:  Bistritzer Gesangskränzchen  [a aderat la federaţie numai cu puţin înainte de înfiinţare] , Fogarascher                 
deutscher Gesangsverein, Hermannstädter Männergesangverein, Kronstädter deutscher Liederkranz  [despre acest al doilea cor            
braşovean vezi capitolul 3.4] , Kronstädter Männergesangverein, Männerchor Hermania in Hermannstadt, Mediascher           
Musikverein, Mühlbächer Liedertafel, Repser Liedertafel, Schäßburger Musikverein , vezi  Rundschreiben des Bundesausschusses           
des Siebenbürgisch-deutschen Sängerbundes an sämtliche Bundesvereine  (vezi circulara comisiei federale a federaţiei corurilor             
germane transilvănene către toate asociaţiile federaţiei) nr. 1 din 28. ianuarie 1893, secţiunea 2, în con�nuare  Rundschreiben                 
SDSB, nr. 1 (ianuarie 1893) . Unele dintre circulare mai există în  ASIG, Fond A 4075, A VII, 30/32 . 
514 Vezi  Jahresbericht des Kronstädter Männer-Gesangvereines über das 35. Vereinsjahr vom 1. September 1893 bis 31.August                
1894  (Raport anual al Corului de Bărbaţi Braşov pentru anul 35 de existenţă, perioada 1 septembrie 1893 – 31 august 1894). La                      
solicitarea comisiei elaborat de către Karl Schuller. Braşov 1895, pag. 4, în con�nuare  KMGV, Jahresbericht 1893–1894  etc. Un                  
exemplar al acestui raport se află în arhiva personală Nussbächer. Aderarea a fost confirmată probabil pe 15 ianuarie 1894                   
printr-o scrisoare a  Federaţiei Corurilor Germane , vezi  Rundschreiben SDSB nr. 8 (aprilie 1894) , secţiunea 1. 
515  Rundschreiben SDSB nr. 2 (mai 1893) , secţiunea 3. 
516 Înfiinţarea federaţiei române a avut loc probabil deja în 1892. În ediţia fes�vă braşoveană, inaugurarea s�ndardului este                  
amin�tă pentru anul 1894 (vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 51), însă un asemenea act putea avea loc şi după înfiinţarea                    
propriu-zisă cum a fost de exemplu cazul  KMGV . Pe lângă acestea. În  Rundschreiben SDSB  nr. 1 (1893) în secţiunea 7 se spune: „În                       
învecinata Românie, s-a format o „Federaţie Corală Germană în România” încă înaintea înfiinţării federaţiei noastre, [...]“. 
517 Vezi Despre ideile lui  Jahn , următorul capitol 3.2 despre  Reuniunea româna . 
518 Vezi de ex.  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 52. 



au deliberat în mandatul asociaţiilor lor, cu egalitate de drepturi, despre problemele asociaţiei, pe lângă               
acestea fiind şi interpretări muzicale.  519

În acea toamnă a lui 1893, la Sighişoara nu s-a adoptat numai rezoluţia de aderare la  Federaţia Corală                   
Germană, ci şi decizia de a consolida federaţia corurilor transilvănene ce nu împlinise încă doi ani, cu o                  
mare serbare. Poate urmând modelul german, s-a dorit şi atragerea de asociaţii nemuzicale la manifestare,               
alegerea căzând pe gimnaştii care – organizaţi între timp în numeroase asociaţii în rândul populaţiei de                
limbă germană – practicau în întreaga ţară sportul. Nu s-a urmărit deci în nici un caz o manifestare elitară ci                    
mai degrabă un cadru de manifestare pentru toţi saşii, pentru cuprinderea întregii mase a grupului etnic.                
Locul de desfăşurare urma să fie Sibiu – ales nu în cele din urmă şi pentru uşurinţa accesibilităţii din toate                    
direcţiile. La fel ca la prima serbare a corurilor din 1862 de la Braşov, s-a decis ca dată a întrunirii Rusaliile.                     
Această sărbătoare se bucură la asociaţiile din Germania de la fel de multă popularitate – cu siguranţă nu                  
numai datorită bunelor condiţii meteo, care permit manifestări în aer liber la temperaturi moderate.  

Împreună cu sportivii de limbă germană, care se reuniseră cu deja treizeci de ani înaintea cântăreţilor                 
într-o  Uniune teritorială a Asociaţiilor de gimnastică transilvănean-săseşti , Comisia Federaţiei urma să            
elaboreze un program de desfăşurare detaliat. Aceasta a decis desfăşurarea exactă în ziua festivităţii şi               
mai ales programul comun sub forma corurilor de masă cu participarea tuturor asociaţiilor corale. În timp ce                 
la această  Zi a Cântăreţilor au fost stabilite directivele şi deciziile de principiu, fiind deci desfăşurate                
activităţile legislative, fiecărei  Comisii Federale îi revenea execuţia, deci aplicarea practică a deciziilor şi              
activitatea concretă a asociaţiei. 

 Sărbătoarea Corurilor şi Gimnaştilor  din mai 1894 din Sibiu a decurs în final conform planificării, ca o                  
sărbătoare comună a celor două cele mai importante federaţii săseşti. Manifestări sportive demonstrative şi              
concursuri au alternat cu concerte şi procesiuni muzicale în cadrul programului. Momentele de socializare              
ale serbării, ca excursii, mese şi degustările festive au fost comune pentru sportivi şi muzicieni. Numărul                
celor care şi-au anunţat prezenţa a depăşit în asemenea măsură aşteptările, încât la unele manifestări au                
trebuit să fie decise limitarea accesului. Momentul muzical culminant a fost Concertul  Federaţiei             520

Transilvănean-Germane a Corurilor cu participarea tuturor asociaţiilor membre ale Federaţiei şi participarea            
capelei oraşului Sibiu , duminică, 13 mai 1894, după cum sună amplul titlu al manifestării în clădirea                
comunală a oraşului. Cu această ocazie, a fost oferit următorul program:  
 
1. Corul de bărbaţi Hermania din Sibiu: 
Richard Wiesner: „Kreuzfahrt“ (Croaziera) 
2. Corul de Bărbaţi Sibian: 
Richard Wagner: „Kriegsmarsch und 
Schlachthymne“ din opera „Rienzi“  
3. Corurile reunite: 
a) Hermann Kirchner: „Festgesang“ op. 25 
b) W. A. Mozart: „Weihe des Gesanges“ 
după corul „O Isis“ din „Flautul fermecat“ 
4. Corul de Bărbaţi Braşov: 
Karl Hirsch: aus „Landsknechtsleben“: 
a) „Im Zug“ 
b) „Abschied vom Schätzel“ 
c) „Beim wälschen Wein“ 
5. Schäßburger Musikverein: 
Hermann Bönicke: „Am Rhein“ 
6. Corul de Bărbaţi Sibian: 
Max Meyer-Olbersleben: „Johannisnacht 
am Rhein“ op. 23 Nr. 3 
7. Corul de Bărbaţi Braşov: 
a) Rudolf Lassel: „Einsamkeit“ 
b) Max von Weinzierl: „Heute ist heut‘“ 
8. Corul de Bărbaţi Sighişoara: 

519 Vezi relatarea detaliată în:  KMGV, Jahresbericht 1893–94 , pag. 4ff. Structurile decizionale rezultă din scrisorile adresate de                 
federaţie asociaţiilor membre. Despre rezultatele Zilei Cântăreţilor relatează  Rundschreiben SDSB nr. 6 (1894). 
520 Vezi  Rundschreiben SDSB nr. 9 (1894) . Biletele de intrare, distribuite prin intermediul asociaţiilor, au reglementat intrarea la                  
manifestări în măsura în care acestea s-au desfăşurat în spaţii închise. 



Franz Mair: „König Ring“ 
9. Corul de bărbaţi Hermania din Sibiu: 
a) Hermann Bönicke: „Der Barde“ 
b) Hugo Jüngst: „Klage“ 
10. Corurile reunite: 
a) Franz Schubert: „Die Nacht“ 
b) Carl Eckert: „Schifferlied“ 
c) Johann Hedwig (Satz: Rudolf Lassel): 
„Siebenbürger Volkslied“ 
 

Privind compozitorii, este de remarcat o înnoire faţă de serbări anterioare: numele cunoscute ale muzicii                
„clasice” a corurilor bărbăteşti sunt mai puţin prezente,  Franz Abt şi  Carl Zöllner lipsind de această dată. În                  
schimb, apar în program contemporani necunoscuţi din Imperiul German dar mai ales doi compozitori              
locali:  Hermann Bönicke şi  Hermann Kirchner . Amândoi proveneau din Germania, însă au activat mulţi              521 522

ani la Sibiu, unde împreună cu braşoveanul  Rudolf Lassel se pare au creat o colecţie de piese pentru                   523

coruri bărbăteşti ce a putut fi folosită la cumpănă spre secolul 20.  
Textul şi transpunerea muzicală puţin cam melancolică a corului pentru bărbaţi  Einsamkeit (Singurătate)              

(nr. 7a) au fost terminate de  Rudolf Lassel cu puţin înaintea festivităţii şi dedicate pe 30 aprilie Corului                  
Bărbătesc Braşov. Piesa pentru patru voci aminteşte prin armonia sa variată lejeră de compoziţiile lui               
Mendelssohn şi se pare că s-a bucurat în următorii ani de mare popularitate. Piesa se numără printre                 
puţinele lucrări ale lui Lassel care a fost tipărită la Leipzig în timpul vieţii compozitorului.  

Maestrul de cor al  Corului Bărbătesc  Braşov a creat special pentru serbare o altă compoziţie intitulată                 
Salut Sibiului.  Piesa este o transpunere muzicală acappella a unei poezii în trei strofe de  Julius Römer ,                 
care adună destul patetism prin folosirea termenilor „pumn”, „furtună”, „forţă”, „cetate”, „scut” sau „sabie”. 
 

521  Hermann Bönicke  (1821–1879) provenea din Endorf în Saxonia, a lucrat însă din 1862 ca organist, cantor al oraşului, director                    
muzical şi conducător al  Hermania  şi maestru al corului la  Corul de Bărbaţi Sibian , vezi de ex.  Hermania, Geschichte 1939 , mai                     
ales pag. 24–29. 
522  Hermann Kirchner  (1861–1928) provenea din Wölfis în Turingia şi a trăit la Berlin ca cântăreţ şi compozitor, înainte de a veni în                       
1893 ca director muzical, maestru de cor şi organist la Mediaş. Începând cu 1900 a fost maestru de cor al Corului german de                       
bărbaţi şi chiar al corului românesc din Sibiu, înainte de a accepta în 1906 un post de profesor la Conservatorul din Bucureş�.                      
Ul�mii ani din viaţă şi-a petrecut în Silezia unde a decedat la Wroclaw. După fes�vitatea din Sibiu, s-a ocupat de cântecele                     
transilvănene în dialect, prelucrând multe dintre ele pentru cor. Le-a publicat într-o serie de trei broşuri care au fost puse în                     
circulaţie în 26 de ediţii cu un total de 26.000 de exemplare, vezi de ex. O. Folberth:  Das siebenbürgische Wirken des                     
Komponisten Hermann Kirchner , (Ac�vitatea din Transilvania a compozitorului Hermann Kirchner) în:  Südostdeutsche            
Vierteljahresblätter , anul 10 (1961), nr 1. 
523  Rudolf Lassel  a trăit între 1861 şi 1918. Pentru detalii ale vieţii şi ac�vităţii sale, vezi Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik . O sinteză                       
biografică cu accent pe ac�vitatea sa în Corul de Bărbaţi urmează în capitolul 3.1.7. 



 
 
Planşa 13 - Filă cu textul „Salut Sibiului” distribuită de KMGV la serbarea din Sibiu din 1894. Text: Julius                   
Römer, muzica: Rudolf Lassel  
 
(Sursa: KMGV, programe de concerte în SAK, Fond II 14269) 
 

Julius Römer a lucrat ca profesor gimnazial, a fost totodată probabil cel mai important botanist                
transilvănean şi începând cu 1871 s-a angajat în activitatea corului. În cadrul corului a deţinut din 1897                 
până în 1912 funcţia de preşedinte şi a desfăşurat şi o vie activitate poetică, pentru care  Salut Sibiului                  
constituie un exemplu de referinţă.  

 Lassel a datat autograful cu 5 mai 1894, . Compoziţia pe versurile lui  Römer a reprezentat totodată un                  524

„dar” al braşovenilor pentru gazde, fiind prezentată în cursul întâmpinării, la locul de desfăşurare. 
Faptul că din cele 17 piese interpretate la concertul principal de după-amiază al serbării, cinci au fost                  

oferite de Corul Bărbătesc Braşov poate fi privit ca mărturie a importanţei acestui cor în cadrul Federaţiei. În                  
ansamblu, festivitatea a decurs cu succes, mai ales marea procesiune părând să fi avut un puternic efect                 
de coagulare socială, după cum dovedesc relatări din ziare şi din diverse publicaţii festive.  

Retrospectiv s-a vorbit despre „o măreaţă serbare populară de deosebită importanţă artistică şi              
naţională”.  525

524 Autografele lui  Lassel  sunt păstrate într-un cufăr aflat în proprietatea  Bisericii Negre  în Braşov, vezi explicaţiile despre                  
moştenire din inventar: Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik , pag. 135–145.  Lassel  a transpus şi alte poezii de  Römer , cum ar fi  Hymne                     
auf Honterus , (imn lui Honterus) prezentată pe scurt în cele ce urmează. 
525  Hermania, Geschichte 1939 , pag. 45, vezi şi:  KMGV, Jahresbericht 1893–1894,  pag. 14–23. 



Dacă în 1894, în prim-planul serbării corale s-au aflat aspecte de coeziune între asociaţii iar prin aceasta                  
cele de unitate etnică şi cele de socializare, patru ani mai târziu s-a adăugat un aspect explicit religios: la                   
Braşov se celebrau 400 de ani de la presupusa naştere a reformatorului sas transilvănean  Johannes               
Honterus .   526

 Corul Bărbătesc Braşov fusese ales drept  Comisie Federală în luna septembrie 1894, ceea ce a făcut                 
posibil ca această a  A doua Serbare a Federaţiei Transilvane a Corurilor să se poată desfăşura sub                 
conducerea sa în cadrul  Serbării   Honterus  la Braşov.  

În privinţa dificultăţii compoziţiilor şi a nivelului artistic, probabil concertul din data de 22 august 1898, din                  
biserică, s-a numărat printre punctele culminante ale manifestării. Sub conducerea maestrului corului            
Rudolf Lassel ,  Corul Bărbătesc Braşov a evoluat alături de între timp devenit cunoscuta secţie de femei,                
drept cor mixt. Sprijin muzical a venit din partea  Corului de elevi al bisericii , înfiinţat în 1894 de  Lassel . Pe                    
lângă acestea, dirijorul a mai putut coopta pentru manifestare încă patru din cele mai importante               
personalităţi solistice ale Braşovului: cele trei cântăreţe  Julie Giesel, Ella Gmeiner  şi  Lula Gmeiner,  precum               
şi cel mai celebru elev al său, tânărul  Paul Richter , drept al doilea organist.   527

În mod surprinzător, la această manifestare nu a mai evoluat nici un alt cor bărbătesc, concertul urmând                  
să prezinte în faţa oaspeţilor sosiţi, tot ceea ce puteau oferi locuitorii germani ai Braşovului la capitolul                 
capacităţi ale artei muzicale. 
   Pentru aceasta, fusese ales următorul program de după amiază:  
 
1. Johann Sebastian Bach: Passacaglia c-moll (Lassel) 
2. Albert Becker: Reformationsmotette für achtstimmigen Chor 
3. Fr. Krinninger: Geistliche Arie für Alt: „Dir sind ja alle Herzen kund“ (Giesel) 
4. Vier geistliche Chöre (Schülerkirchenchor): 
a) Albert Becker: Geistliches Volkslied „Starker Herr Zebaoth“ 
b) Joseph Rheinberger: Der Todesengel 
c) Rudolf Lassel: Motette „Laß dich nur ja nichts dauern“ 
d) Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 43. Psalm „Richte mich Gott“ 
5. Franz Schubert: Die Allmacht (Ella Gmeiner) 
6. Rudolf Lassel: Bußlied „Wie ist mein Herz so fern von dir“ (Gem. Chor, Lula Gmeiner)522  528

7. Gustav Flügel: Konzertstück A-Dur für Orgel (Richter) 
 

Textele prezentate exprimă în primul rând pietatea escatologică, după cum demonstrează următoarele             
exemple: „(…) chiar dacă lumea va pieri (…) Domnul Zebaoth este cu noi” ( Albert Becker: Motet ) sau „La                  
tine în Valea Plângerii, chemăm mereu, pentru că tu eşti în beznă, lumina noastră (…) noi cândva păşi-vom                  
în sala celestă” ( Albert Becker: Cântec popular ) sau „Judecă-mă Doamne (…) şi izbăveşte-mă (…) de               
oamenii răi (…) Ca să să păşesc înăuntru la altarul Domnului, la acel Domn, care este bucuria şi fericirea                   
mea (…)”( Felix Mendelssohn Bartholdy ) sau „Cât de departe mi-ar fi inima de tine (…) Cât de multe mi-ar fi                   
greşelile, prin Isus sunt totuşi un copil, tu părintele meu împăciuitor.” ( Rudolf Lassel: Cânt de pocăinţă ).                
Aceste texte, orientate toate către o o speranţă situată dincolo, caracterul predominant sobru al muzicii şi                
nu în cele din urmă severitatea structurală a introducerii la orgă, caracterizează acest concert drept o                
manifestare pătrunsă religios şi meditativ. În prim-plan se situează neechivoc comemorarea lui Johannes             
Honterus drept bărbat pios, vestitor şi reformator. 

O altă tălmăcire a personalităţii lui  Honterus este exprimată în încă o compoziţie de  Rudolf  Lassel , pe                  
care maestrul corului a creat-o împreună cu  Julius Römer ca textier:  Imn lui Honterus op. 10, LWV G 1.                   
Lassel a compus acest „Cor pentru bărbaţi cu muzică armonică” cu ocazia dezvelirii noii statui a lui                 
Honterus , în faţa  Bisericii Negre , din ziua precedentă, deci pe 21 august 1898.  
   Deja din prima strofă se dezvăluie mai mult patriotism local decât pietate ce merge în profunzime:  

526 Pentru neclarităţile legate de data naşterii lui  Honterus  vezi capitolul 2.2.3. 
527 Vezi  KMGV, Konzertprogramme  (Programe de concert). Despre secţiunea feminină din din asociaţie, vezi capitolul 3.1.5.                
Pentru  Corului de elevi al bisericii   vezi capitolul 3.6.2. Pentru soliş� vezi capitolul 3.8. Pentru  Paul Richter  vezi capitolul 3.1.8. 
528 Piesa  Bußlied  compusă în 1894, a fost editată între �mp de mine, împreună cu alte piese sacrale vocale, vezi Wolfgang Sand                      
(coord.):  Rudolf Lassel, Chorwerke für Soli, Chor und Orgel  (Rudolf Lassel, piese corale pentru soliş�, cor şi orgă)  (= seria III, piese                      
corale cu instrumente, broşura 13), Kludenbach 1997, în con�nuare Sand:  Lassel, Chorwerke . În afara introducerii de acolo, am                  
făcut o analiză muzicală a piesei din trei părţi în biografia lui  Lassel  scrisă de mine, vezi:  Lassel, ev. Kirchenmusik , pag. 113–118. La                       
paginile 118–120 acolo se găseşte şi o scurtă descriere a motetului  Laß dir nur ja nichts dauern  (Nu lăsa nimic să-ţi fie veşnic),                       
care a răsunat şi ea la concertul din 1898 în biserică şi a fost publicată la Leipzig în 1902. Despre  Lula Gmeiner , familia ei şi relaţia                          
cu   Rudolf Lassel  mai mult în contextul cul�vării muzicii burgheze, vezi capitolul 3.8.3.3. 



      „Stolz hebe Corona dein Haupt heut‘ empor 
und öffne voll Freude das festliche Thor. 
Es nahet, dem Tempel der Sel‘gen entfloh‘n, 
im ehernen Kleid der Unsterblichkeit 
deiner Bürger Fürst, dein herrlichster Sohn!“ 
 
„Mândră ridică-ţi Corona azi creştetul 
şi deschide plină de bucurie, portalul festiv  
Se apropie, din templul celor binecuvântaţi ieşit, 
în armura nemuririi 
al târgoveţilor tăi Principe, al tău cel mai minunat fiu!” 
 

Strofa a doua în special exemplifică neechivoc angajamentul etnic al reformatorului, atunci când se               
vorbeşte despre „întregul neam săsesc” care lui  Honterus singur are voie să-i stea alături ca „măreţ spirit,                 
ce înălţimi indică”. Prezentarea acestui  Imn pentru Honterus a constituit contribuţia oficială a  Federaţiei              
Transilvănean-Germane a Corurilor la festivităţile de dezvelire a statuii, care prin aceasta nu mai avea cum                
să fie motivată  doar religios. Astfel interpreţii se declară în aceeaşi măsură de partea neamului ca şi a                  
religiei, când în strofa a treia a imnului se spune conjurator:  
           „Mit heiligem Schwur, den wir heute erneu‘n 
geloben wir, unserm Volk uns zu weih‘n 
und Treue zu halten dem kraftvollen Wort, 
das er gelehrt, das sich herrlich bewährt 
im Sturm der Zeiten als Schirm und Hort: 
‚Wachet und betet!‘“ 
 
       „Cu sfânt jurământ, ce azi îl înnoim 
         noi ne legăm, neamului nostru să ne închinăm  
         şi credinţă să păstrăm puternicului cuvânt, 
ce el l-a învăţat, ce minunat s-a adeverit 
în furtuna vremilor ca scut şi sălaş: 
„Vegheaţi şi vă rugaţi!”  
 
Ca atare, gândul la reformatorul sas-transilvănean avea într-un mod deosebit, semnificaţie naţională şi             
generatoare de unitate. Aşa cum s-a amintit deja, în Transilvania maghiară, Biserica Evanghelică C.A,              
reprezenta în cea mai mare parte o asociere a etniei germane, iar după confesiunea citată din 1909, Corul                  
de Bărbaţi de asemenea. Nu surprinde deci, că tocmai mari manifestări populare, ca  A doua Serbare a                 
Federaţiei Transilvane a Corurilor alăturată  Serbării Honterus au dus la o împletire a religiei şi corurilor de                 
bărbaţi. Afinităţi confesionale asemănătoare au putut fi observate şi în mişcarea corurilor bărbăteşti din              
Germania după cum s-a arătat mai devreme.   529

La intervale variate, în anii ce au urmat au avut loc şi alte serbări corale în regiune. Corul braşovean                    530

şi-a intensificat relaţiile sale cu asociaţia săsească de gimnastică pentru aceasta era de asemenea „un               
ajutor cu voinţă fermă”, de a construi „ferme cetăţi” pentru neam. Numeroase asociaţii ale federaţiei au                531

participat la rândul lor din ce în ce mai frecvent la marile manifestări ale  Federaţiei Corale Germane din                  
Imperiul German şi jumătatea Regatului Vechi al Ungariei  din Imperiul Habsburgic.  532

529 Vezi capitolul 3.1.1 şi Brusniak:  Männerchorwesen und Konfession von 1800 bis in den Vormärz . 
530 Deja de Rusaliile din 1901, la Sighişoara a avut loc  A Treia  Serbare a Federaţiei Transilvane a Corurilor , vezi  KMGV,                     
Konzertprogramme ; (Programele concertelor) a patra serbare a federaţiei s-a ţinut între 10–12 mai 1913 la Mediaş, vezi die                  
cronica  Die Tätigkeit des Kronstädter Männergesangvereines in den letzten 25 Jahren seines Bestandes 1909–1934 , Ac�vitatea               
Corului de Bărbaţi Braşov în ul�mii săi 25 de ani de existenţă) Braşov, pag. 12–13, în con�nuare  KMGV, Chronik 1934 . 
531  KMGV, Chronik 1934 , pag. 11.  
532 Şi  KMGV  a trimis în mod repetat membri individual la fes�vităţi externe, de ex. la Corul de Bărbaţi din Viena, la aniversarea a                        
50 de ani a acestuia din 1893, în 1894 la jubileu de 25 de ani în serviciu al preşedintelui vienez  Eduard Kremser  care era totodată                         
membru de onoare al corului braşovean, la aniversarea a 70 de ani a lui Kremser în 1908 etc. vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag.                       
51–52. Unii membri au par�cipat la  Sărbătoarea cântăreţilor de la Viena în august 1890, la  Sărbătoarea Cântăreţilor Stuttgart în                   
august 1896, la  Sărbătoarea Cântăreţilor Wroclaw  în iulie 1907, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 32, sau la a  Opta ediţie a                     
Deutschen Sängerbundfest  din iulie 1912 la Nürnberg, vezi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 12 etc. 



La pragul spre secolul 20, plecând din Braşov, structurile şi conţinutul mişcării corurilor bărbăteşti se                
consolidaseră în Transilvania iar prin înfiinţarea Federaţiei şi a ulterioarelor serbări corale regulate,             
regiunea a din extrema Sud-estică a Monarhiei Dunărene a urmat cu oarecare întârziere, o dezvoltare               
asemănătoare ca aceea a altor regiuni din spaţiul cultural german. La umbra celei mai vechi asociaţii corale                 
braşovene, în viaţa publică a oraşului s-a mai desfăşurat un proces, către sfârşitul secolului 19, proces la                 
care tocmai acest cor, marcat în esenţa sa de către bărbaţi, a avut o contribuţie deosebită: femeile au                  
început să-şi creeze cu ajutorul muzicii un nou loc în societate.  
 
 
3.1.5  Corul bărbătesc şi emanciparea feminină braşoveană 
Pe la mijlocul secolului 19, muzica publică părea la Braşov un domeniu dominat de bărbaţi. Existau                
într-adevăr trupe de operă itinerante ce aveau în componenţă şi cântăreţe, însă celelalte evenimente              533

muzicale ale oraşului se desfăşurau de obicei fără participare feminină.  
   Şi § 1 al primului statut al  Corului de Bărbaţi Braşov  stabilea în 1859 drept scop al asocierii  
„cântecul bărbătesc”. În fapt, regulamentul nu face nici o referire la tema sexelor. Asta face ca să nu fi                   
existat directive la întrebarea dacă femeile aveau cel puţin dreptul de a deveni membre simpatizante, ceea                
ce ar fi fost uşor de imaginat. În critica de presă a concertului de deschidere din septembrie 1859 se                   
vorbeşte însă despre „membrii simpatizanţi prezenţi, care erau înconjuraţi de un cerc de doamne              
frumoase”. Remarca indică faptul că la începutul activităţii asociaţiei, nu existau decât bărbaţi ca membri               534

simpatizanţi, care îşi luau soaţele sau logodnicele ca oaspete la concerte. Prima  Listă a Membrilor               
Asociaţiei de Cântec Braşovene datează din 1861 şi ea cuprinde şi membrii simpatizanţi. În total sunt                535

enumeraţi 165 de domni din cele mai diverse grupe profesionale, cum ar fi meseriaşi, comercianţi,               
funcţionari habsburgici sau învăţători, dar nici aici nu se găseşte nici un nume feminin. De abia un deceniu                  
mai târziu statisticile menţionează femei ca membre simpatizante, însă într-un raport caracteristic faţă de              
bărbaţi: în anul 1873/74, faţă de 149 de bărbaţi erau numai patru doamne ca sponsori ai asociaţiei, iar în                   
anul 1878/79 raportul a fost chiar de 140 la două, acestea fiind văduve. Semnificativ pentru modul cum                 536

se percepeau pe sine braşovencele la mijlocul secolului pare a fi o declaraţie făcută cu prilejul inaugurării                 
stindardului în 1862. Una dintre „nobilele fecioare” care contribuise la realizarea stindardului, a predat noul               
simbol al asociaţiei cu cuvintele: „(…) la ceea ce bărbatul cu mândru spirit ţinteşte, femeia după felul său                  
mereu să ajute doreşte.” Distribuţia rolurilor părea deci destul de limpede în acei ani. Supusa frază a                 537

fecioarei a fost se pare preluată cu deosebită bucurie şi recunoştinţă de către preşedintele  Moritz von                
Brennerberg  în alocuţiunea sa festivă.   538

Schimbarea de atitudine în ce priveşte poziţia femeii a avut loc din motive practice: se pare cp pe la                    
mijlocul deceniului al şaselea, asociaţia a dorit s-şi lărgească repertoriul în direcţia operei, ceea ce               
bineînţeles că necesita şi voci feminine. Cronica consemnează pentru anul 1868/69, cu prilejul             
reprezentaţiei cu opera  Alessandro Stradella de  Friedrich von Flotow,  că „un drăgălaş cerc de tinere fete” a                 
sprijinit acţiunea, toate cântăreţele fiind „eleve ale maestrului corului”  Carl Weywar . Prin reprezentaţia din              539

4 aprilie 1869, care datorită succesului repurtat a fost repetată de patru ori succesiv, pare că s-a obţinut un                   
prim pas. La distanţă de 15 ani, cronicarul , încă entuziast, continuă:  

„Un asemenea cor însă, cum l-a avut cu cântăreţii şi cântăreţele sale la acea dată Braşovul, nu poate                   
prezenta nici un teatru de provincie. Nu existau atunci coriste vârstnice şi obosite ci numai fete tinere, pline                  
de prospeţime şi frumoase, cu glasuri proaspete, limpezi ce cântau şi jucau cu farmec.”   540

 
Pe parcursul deceniului şapte au urmat alte reprezentaţii, fără ca în structurile oficiale ale asociaţiei să se                  

schimbe ceva esenţial. 
Noul maestru al corului în persoana lui  Ottomar Neubner , căruia i-a revenit şi conducerea asociaţiei între                 

1873 şi 1882, a continuat evoluţia începută cu punerea în scenă de opere, în sensul că a pus bazele unui                    

533 Vezi mai ales capitolul 3.7.3. 
534  Kronstädter Zeitung , anul 23, nr. 145 din 12.09.1859, pag. 4. 
535 Lista de trei pagini a fost �părită la Braşov fără menţionarea anului. La compararea numelor membrilor prezidiului cu cronici                    
ulterioare ale asociaţiei, rezultă că trebuie să fie un document de la finele anului 1860/1861, în plus, relatându-se şi despre                    
contribuţiile la  Fondul Asociaţiei  din aprilie 1861. Un exemplar al acestei liste se mai găseşte în  ASIG, Fond A 3928, A VII 31/15 . 
536 Vezi  KMGV, 13. Jahresbericht 1873–1874 , pag. 2–4 precum şi  KMGV, Jahresbericht 1878–1879 , pag. 2–3. 
537  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 41. 
538 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 49 în transcrierea discursului preşedintelui asociaţiei. 
539 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 72. 
540  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 73. 



cor feminin separat. Deja din primul an de mandat, el a prezentat publicului braşovean, în cadrul unui                 
concert al corului de bărbaţi pe 12 decembrie 1873, două piese mixte de  Joseph Rhenberger , alte concerte                 
cu participare feminină urmând ulterior.  

Cu o reprezentaţie prilejuită de o ediţie  Liedertafel , pe 25 martie 1877, corul feminin a păşit pentru prima                   
dată pe domeniul rezervat bărbaţilor în viaţa muzicală a asociaţiei. În anul următor, un cor mixt a răsunat                  541

în cursul unei asemenea întruniri de seară, ambele apariţii au stârnit însă proteste vehemente din partea                
unor membri mai vârstnici, care au văzut în asta o ameninţare a caracterului întrunirii, însă nu s-au mai                  
putut impune pe termen lung cu critica lor. Rezistenţa trebuie însă să fi fost puternică, dacă cincizeci de ani                   
mai târziu se mai vorbeşte despre ea în cronica asociaţiei, chiar dacă valurile se neteziseră de mult. Iar în                   
1934 se menţionează că de acum „nici un ascultător de concert nu mai este dispus să renunţe la                  
contribuţia corului de femei.”   542

Pe de altă parte, corul feminin participase însă din ce în ce mai mult la viaţa asociaţiei, încă înainte de                     
cumpăna dintre secole. „Surorile Cântăreţe” au fost invitate şi ele în deplasări şi probabil că cele mai                 
animate seri de socializare, îndrăgitele „ Juxabende ” (Seri vesele) au fost ţinute în prezenţa ambelor sexe.               
Unei seri a domnilor îi urma la câteva zile o reluare pentru doamne şi domni, fie din considerente de spaţiu                    
fie - mult mai probabil - ca o concesie făcură criticilor conservativi din asociaţie, care astfel au primit ocazia                   
ca la dorinţă să se poată afla între ei. La începutul anilor nouăzeci s-a ajuns în fine la decizia unei                    543

schimbări de statut, chiar dacă numai cu jumătate de măsură: corul de femei a fost „ataşat”. Noul § 1                   
continua să specifice că scopul asociaţiei este mai întâi corul bărbătesc, urma însă „mai departe cultivarea                
muzicii în general, mai ales în legătură cu corul mixt şi interpretările solo (…)”. Pentru femei a existat un                   544

paragraf propriu explicit: 
 
   § 3 Corul de femei: 

Pentru promovarea scopurilor sale muzicale, asociaţiei îi este ataşat un cor de domnişoare şi doamne                
cunoscătoare în ale muzicii, care nu sunt membre formale ale asociaţiei, însă aparţin acesteia în calitate de                 
cântăreţe cu activitate continuă. Corul feminin se formează şi completează prin primirea acelor cântăreţe              
care sunt propuse de către maestrul corului. Primirea se face de către conducerea asociaţiei prin majoritate                
de voturi, iar cine este primit este trecut într-o evidenţă şi invitat să participe la eventuale repetiţii şi                  
reprezentaţii.”  
 

De acum femeile erau în mod oficial „aparţinătoare de asociaţie”, conform statutului însă totuşi numai                
membre de categoria a doua. Conducerea generală şi toate funcţiile ce ţineau de aceasta în cadrul                
asociaţiei au rămas rezervate exclusiv bărbaţilor., astfel încât de la chestiunile de principiu, femeile erau               
excluse în mod oficial.  

Comparativ cu situaţia anterioară, noul statut constituia cel puţin un mic progres, pentru că interpretările                
mixte deveniseră acum un obiectiv explicit al asociaţiei, iar interpretele obţinuseră un statut oficial – chiar                
dacă încă inferior – în cadrul asociaţiei. În activitatea corală cotidiană însă, secţia feminină a fost                
structurată în mod asemănător cu corul bărbătesc iar prin aceasta era practic independentă.  

La pragul spre secolul 20, se contura în plus o nouă percepţie de sine iar în cercul cântăreţelor                   
braşovene au avut loc se pare chiar discuţii de actualitate social-politică. 

Mărturie stă un document de şase pagini, banal la prima vedere, aflat în arhiva corului bărbătesc, anume                  
o piesă comică pentru mai multe persoane din anul 1913. Sub titlul  Adunare pentru dreptul de vot al                  
femeilor în piesa cântată, este tematizată în mod satiric realitatea diversă tristă a cotidianului feminin.               
Plecând de aici, este vorba în esenţă de pro şi contra pentru dreptul de vot al femeii, dacă – şi dacă da – în                        
ce cadru această piesă de critică socială a fost prezentată la Braşov, asta nu se mai poate stabili.   545

541 Vezi lista concertelor din 1859–1884 în  KMGV, Geschichte 1884 , despre concertul din 12.12.1873 la pag. 165, alte concerte cu                    
corul mixt: 20.8.1874 (vezi. pag. 168), 17.4.1875 (vezi. pag. 170) etc. 
542  KMGV, Chronik 1934 , pag. 7. 
543 Despre deplasările comune la concerte ale bărbaţilor şi femeilor ce au fost efectuate în septembrie 1883, vezi  KMGV,                   
Geschichte 1884 , pag. 128–129. Rezumatul tuturor concertelor  KMGV  din 1859–1884 include serile vesele.  O seară veselă numai                 
a bărbaţilor a fost organizată pe 19 februarie 1874, opt zile mai târziu a fost  repetarea des „Serii vele“ (şi pentru doamne)  cu alt                        
program. În mod asemănător în anul următor când pe 11 februarie a avut loc o  „Seară veselă“ (numai pentru domni)  iar pe 13                       
februarie  repetarea „Serii vesele“ (pentru doamne şi domni)  de această dată cu un program aproape iden�c, vezi ibid. pag. 166 şi                     
169 etc. 
544  SAK: CBN IV, Ht 11 . Noul statut a existat ca proiect deja în 1892, traducerea în limba maghiară şi ştampilele de autorizare ale                        
autorităţilor de la Budapesta datează însă din 1895. 
545 Cele şase pagini ale script-ului se află în dosarul  Diverse din arhiva asociaţiei :  SAK: CBN, IV Ht 14 . 



Până la completa egalitate oficială în drepturi a femeilor cu bărbaţii în cadrul asociaţiei, avea să mai                  
dureze până în februarie 1919, după Primul Război Mondial.  Rapoartele de activitate nepublicate ale              
asociaţiei menţionează: 

„Asociaţia se hotărâse, ţinând cont de vremuri, să includă corul feminin cu aceleaşi obligaţii dar şi cu                  
aceleaşi drepturi în cadrul corului bărbătesc.”   546

În cadrul unei întruniri separate a corului feminin, pe 25 februarie 1919 au fost alese în final o preşedintă,                    
o asesoare şi o secretară care aveau toate trei, vot egal în „Comisia conducerii colective a asociaţiei”, acel                  
organism care lua cele mai importante decizii ale vieţii corului.   547

Integrarea femeilor în viaţa corului nu a adus cu sine numai o nouă dimensiune social-politică în Braşov,                  
ea a deschis mai ales noi perspective muzicale, repertoriul putând fi lărgit şi modificat în decursul istoriei                 
asociaţiei. Dacă la începutul acestei evoluţii s-a aflat dorinţa prezentării unor opere mai uşoare, la începutul                
secolului 20,  Corul Bărbătesc Braşov atinsese, împreună cu corul feminin, stadiul unui cor de oratorii, care                
se pare că putea fără mare efort să prezinte şi ample lucrări vocale. În acest proces, rolul decisiv a revenit                    
pe rând personalităţii şi strădaniei artistice a diferiţilor  maeştri de cor.  
 
 
3.1.6  Repertoriul şi conducătorii artistici ai primelor decenii de activitate a asociaţiei 
 

În anii de început, accentul activităţii muzicale din cadrul Corului Bărbătesc Braşov a fost constituit de                 
cultivarea fondului muzical german, corul dedicându-se „preferenţial cântecelor populare şi şi-a încercat            
puterile numai în mod excepţional şi cu compoziţii dificile.”  548

Exact aceasta a fost şi tradiţia asocierilor asemănătoare din Germania, redactorul  Tschirch al  Deutschen               
Männer-Gesangs-Zeitung subliniind într-o ediţie timpurie: „În melodie şi la cântec noi germanii ne regăsim              
cu toţii laolaltă.”  549

Aceste reprezentaţii de melodii (germană: Lied) îşi aveau locul lor în viaţa asociaţiei în  statutarele                
Liedertafeln  care se ţineau de circa patru până la opt ori în decursul unui an de activitate al asociaţiei. 

Un exemplu caracteristic pentru o asemenea manifestare, ţinută de cele mai multe ori seara, care în anii                  
de început se numea şi  Produktion (Producţie) este cea din 26 septembrie 1863. Cu această ocazie, în                 
sala de festivităţi a Braşovului,  La Soarele de Aur  din Blumăna a fost prezentat următorul program:  
 

546  SAK: CBN, IV Ht 6. Tätigkeitsberichte über das 59.–69. Vereinsjahr 1918–1928  (Rapoarte de ac�vitate pentru anii 59-69 de                   
ac�vitate a asociaţiei 1918-1928, ne�părite), pag. 10, în con�nuare  KMGV, Berichte 1918–1928 . Aceste rapoarte redactate în                
germană şi scrise de mână poartă următoarea dedicaţie: „Dedicat din inimă Corului de Bărbaţi Braşov de către fostul preşedinte                   
al asociaţiei (1903–1940) Hans Chris�ani.“ 
547 Vezi  KMGV, Berichte 1918–1928 , pag. 10v. 
548  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 31. 
549  DMGZ , anul 2, (1861) nr. 1, pag. 1. 



 
 
 
Planşa 14 - Programul Liedertafel al KMGV din 26 septembrie 1863 în hanul la „Soarele de Aur” din                  
Blumăna (vezi planşa 1) 
(Sursa: KMGV, Programe de concert, în SAK, Fond II 14269) 
 

Succesiunea a constat dintr-un amestec lejer de compoziţii pentru cor, solist şi cvartet. Dacă privim                
textele interpretate, găsim un mix cu conţinut naţional, creaţii populare vechi şi lucrări mai degrabă simple                
cu valoare generală de divertisment. În primii ani de existenţă a asociaţiei, acestea din urmă au fost chiar                  
predominante. Nu este surprinzător, dacă ne gândim că întrunirile de seară din Braşov erau cu adevărat                
„mese” (germană: Tafel), la care se fuma, se servea masa şi băuturi. Ceea ce pare a fi la prima vedere o                     
provincială lipsă de nivel, nu era ceva chiar neobişnuit. În Viena de ex. a durat până în 1900, când  Gustav                    
Mahler a reuşit ca la Opera Curţii să aducă în prim-plan muzica şi să interzică mâncatul şi discuţiile din                   
timpul reprezentaţiilor. Acţiune la care energicul director, originar din Moravia, nu s-a ales numai cu               
aprobări în marea metropolă muzicală. Iar dacă privim spre Germania, trebuie să constatăm că şi în centrul                 
acestui gen de manifestări organizate de  Zelter , masa comună îşi avea locul ei fix la întrunirile de seară. La                   
toate aceste manifestări, socializarea exclusivistă a jucat probabil un rol deloc neglijabil, ea numărându-se              
pentru mulţi braşoveni, printre motivele de a participa la  producţii . 

Caracteristici în programul prezentat, sunt mai ales compozitorii, care cu toţii au trăit şi creat în secolul                  
19:  Franz Abt ,  Carl Kuntze ,  Friedrich Silcher ,  Carl Zöllner  şi, foarte iubit în Braşov  Felix Mendelssohn                
Bartholdy,  cu toţii numărându-se printre favoriţii asociaţiei. Numai din opera celui din urmă, la Braşov au                550

fost interpretate până în 1909 peste cincizeci de lucrări ce se regăsesc pe numeroase programe ale                

550 Aceş� compozitori ai secolului 19, au următoarele date biografice:  Franz Abt  (1819–1885),  Carl Kuntze  (1839–1911),  Friedrich                 
Silcher  (1789–1860),  Carl Zöllner  (1800–1860),  Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809–1847).  Carl Kuntze  provenea din Halle (Saale),               
a înfiinţat în 1868 Conservatorul din Szczecin şi a compus mai ales oratorii şi lieduri dar a înfiinţat şi o şcoală de pian. 



manifestărilor iar de la popularul  Franz Abt , Corul Bărbătesc Braşov avea incluse în repertoriu treizeci de                
coruri şi cvartete diferite pentru bărbaţi. Recomandările lui  Rudolph  Tschirch în privinţa compozitorilor se              551

pare că au fost luate în considerare şi la întrunirile Liedertafel ale  Corului de Bărbaţi Braşov – fie în mod                    
conştient, fie mai degrabă intuitiv. Creatorii preferaţi de  Tschich nu au marcat deci numai primele serbări                
muzicale ci practic întregul cotidian al asociaţiei cântăreţilor braşoveni. Asta face ca în ceea ce priveşte                
repertoriul său din anii de început,  Corul de  Bărbaţi Braşov să poată fi denumit drept un cor de bărbaţi tipic                    
german.  

O particularitate braşoveană se poate observa totuşi: probabil datorită relaţiei cu capitala Austriei, au fost                
prezentate relativ frecvent creaţii muzicale ale compozitorilor austrieci de lieduri. În prim plan s-au aflat mai                
ales  Eduard Kremser, Johann Strauß (Tatăl şi Fiul), Max von Weinzierl  şi  Johann Ritter von Herbeck .   552

O foarte pregnantă amprentă pusă de succesivii  maeştri de cor repertoriului poate fi exclusă pentru primii                 
ani de activitate a asociaţiei, întrucât această funcţie a fost deseori reocupată după numai câteva luni. 

După mutarea datorită serviciului a întemeietorului corului, asistentul de justiţie cezaro-crăiesc deja             
menţionat  Moritz Ruprecht Lürtzer von Zähenthal,  după nici măcar doi ani, postul de  Prim maestru al                
corului  a fost ocupat din nou de un străin, anume  Heinrich Mauß. 
Heinrich Mauß,  născut la St. Goar în Rhenania s-a angajat la Braşov alături de postul de organist la                  
Biserica Neagră  şi pe plan pedagogic drept coeditor pentru  Liederkranz.  
 

551 Vezi  KMGV, Festschrift 1909  şi  KMGV, Konzertprogramme . 
552 Vezi  KMGV, Festschrift 1909  şi  KMGV, Konzertprogramme . Inventarul repertoriului  KMGV  numeşte 27 de lucrări diferite ale                 
membrului de onoare  Eduard Kremser , care au fost prezentate între 1859 şi 1909 la Braşov.  Max von Weinzierl  era originar din                     
Boemia şi a studiat la Praga şi Viena. A fost numai un an dirijor al  WMGV  (1882/83), după care s-a angajat mai ales pentru                        
Academia de Canto Viena .  KMGV  a avut în perioada până în 1909 în total 18 lucrări ale sale în repertoriu.  Johann Ritter von                       
Herbeck  a lucrat ca director al Operei Curţii cezaro-crăieş� şi ca director  Societăţii Prietenilor Muzicii  la Viena. A devenit maestru                    
de cor onorific al  WMGV , vezi  WMGV, Festschrift 1993 , pag. 166.  KMGV  a preluat de la el însă numai şapte piese în repertoriu.                       
Prin foarte frecventa repetare a acestora, numele său se regăseşte deseori în programele  KMG 



 
 
Planşa 15 - Coperta culegerii de cântece populare „Liederkranz” 1850 
(Sursa:  Heinrich Mauß şi Karl Kraft (coord.): „Liederkranz. Cântece pe una, două, trei sau patru voci pentru                 
şcolile generale germane din Transilvania”, Stuttgart 1850, pag. I, Exemplar aflat în proprietatea autorului ) 
 
 

Această colecţie de cântece şi corale populare a fost răspândită larg în şcoli, comunităţi parohiale şi                 
asociaţii, tipărită a fost însă la Stuttgart. Pe lângă piese ale pedagogului popular  Hans Georg Nägeli                
broşura a cuprins şi câteva creaţii proprii de  Heinrich Mauß. 

Chiar dacă cronica corului de bărbaţi elogiază pe de o parte calităţile artistice ale muzicianului bisericesc                 
Mauß alături de precizia activităţii sale la probe, se vorbeşte pe de altă parte deschis că originarul din                  
Rhenania a rămas în cele din urmă totuşi „un străin”. Cu ocazia retragerii sale pe 5 septembrie 1862,                  553

cronica menţionează chiar fără ocolişuri reticenţa frecventă şi supărarea maestrului de cor ce pleca. În ce                554

anume au constat dificultăţile şi care au fost cauzele nu se poate stabili în lipsa altor documente din                  
perioada timpurie a asociaţiei. Poate că totuşi probleme de mentalitate, dintre saşii autohtoni, ajunşi curând               
majoritari în asociaţie şi cei imigraţi au ajuns să joace un rol. Sau poate că evidentele ambiţii „pedagogice                  
de masă” ale lui  Mauß  pur şi simplu nu armonizau cu ideile orientate mai degrabă spre exclusivitate ale                  
majorităţii cântăreţilor. 

Au urmat la intervale scurte doi dirijori autohtoni interimari:  Eduard Faflik  care a activat numai trei luni şi                   
succesorul său, deja amintitul  Franz Lassel , pentru zece luni în postul de conducător muzical al asociaţiei. 

Activitatea de repetiţii a corului a dobândit continuitate către sfârşitul anului 1863, când pe 28 septembrie,                 
Carl Weywar a fost ales drept  prim maestru al corului . Ca fiu al capelmaistrului oraşului  Franz Weywar                 

553  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 35. 
554 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 60. 



poate fi denumit „autohton” iar prin studiile absolvite la Viena putuse privi şi ceva mai departe. În metropola                  
muzicală a Imperiului Habsburgic, venise în plus în contact cu  Corul de Bărbaţi Viena, o experienţă cu                 
siguranţă folositoare pentru un braşovean şi care arată, o dată în plus, afinitatea Braşovului cu Viena. După                 
revenirea din Austria a mai avut o scurtă experienţă muzicală ca dirijor al unei societăţi de operetă                 
transilvane.  

Cu acest bagaj, nu surprinde că la parcurgerea programelor asociaţiei, din perioada serviciului lui               
Weywar dintre 1863 şi 1871, în repertoriu se pot identifica două accente esenţiale noi: cu amintitul ajutor al                  
elevelor sale de canto, i-au reuşit pentru prima oară punerea în scenă de opere cu asociaţia şi probabil                  
încrezător datorită experienţei sale de la Viena, a introdus în programe Lieduri de  Schubert . Până în                
primăvara lui 1863, la Braşov, corul de bărbaţi nu prezentase încă nici o singură lucrare de  Franz Schubert .                  
La Corul de Bărbaţi Viena în schimb, lucrările celebrului creator de Lieduri, au fost prezente încă de la                  
primul concert public. Unul dintre interpreţii de cvartet ai lui  ranz Schubert ,  Nejebse , se număra chiar printre                 
primii membri ai corului de tradiţie austriac. Încă înaintea alegerii sale oficiale,  Carl Weywar , revenit de la                 555

Viena, i-a familiarizat pe interpreţii braşoveni, pe 13 martie 1863, cu compozitorul de Lieduri              
„băştinaş-vienez”: dirijând ca oaspete sau poate chiar la o repetiţie, a răsunat corul bărbătesc  Die Nacht                
(Noaptea) de Schubert. În timpul în care s-a aflat în funcţie,  Weywar a dirijat 28 de  Liedertafeln statutare,                  556

în 17 dintre ele fiind interpretate coruri sau Lieduri de  Franz Schubert. Printre ele se găsesc şi lucrări mai                   
mar, ca de exemplu corul pentru opt voci cu acompaniament de coarde  Gesang der Geister über den                 
Wassern  (Cântecul duhurilor peste ape), prezentat pe 30 decembrie 1864.   557

Sub conducerea lui  Weywar , lucrările lui  Mendelssohn au fost cântate în continuare cu regularitate, la                
acestea adăugându-se tot mai mult  Robert Schumann , a cărui moştenire compoziţională fusese până             
atunci la fel de necunoscută corului de bărbaţi ca şi cea a lui  Schubert .  

În domeniul „terenului nou„ al operei, la numai un an de la amintita reprezentaţie cu  Alessandro  Stradella                  
a fost prezentată o altă lucrare a contemporanului  Flotow:  pe 9 mai 1870 publicului braşovean i-a fost                 
oferită opera  Martha . Dat fiind marele succes înregistrat, reprezentaţia a trebuit să fie repetată de trei ori,                 
însă ulteriorul deces al lui  Carl Waywar , pe 19 ianuarie 1871 a împiedicat pentru o vreme alte spectacole                  
de operă.  

Succesorul său,  Wilhelm  Humpel originar din Stiria, nu a putut dezvolta în cei aproape doi ani, cât a fost                    
maestru al corului, un profil propriu clar definit asupra repertoriului. El a părăsit Braşovul deja în mai 1872                  
pentru Iaşi, unde a preluat o slujbă de dirijor mai bine plătită.  

De abia cu  Ottmar Neubner în 1873, la conducerea corului a fost aleasă din nou o personalitate marcantă                   
şi din nou a fost vorba de cineva care nu era transilvănean.  Neubner era născut la Bautzen ceea ce-l făcea                    
să fie un „saxon din Imperiul German” iar pregătirea muzicală a făcut-o la Conservatorul din Leipzig, înainte                 
de a obţine un post de organist la Sibiu, în 1863.  558

Cu Neubner, a început şi la Braşov o tradiţie nouă, care în alte coruri bărbăteşti era deja de mult ceva                     
curent: el a compus piese pentru propria asociaţie, în arhivele din Braşov însă nu se mai găseşte nici o                   
lucrare de a sa. Asta face ca de pe urma eforturilor sale de compozitor să nu se mai regăsească decât un                     
număr apreciabil de titluri, dintre care conform documentelor vremii,  Marşul trabucurilor pentru cor             
bărbătesc pare să se fi bucurat de mare popularitate.   559

555 Într-o listă a membrilor asociaţiei din al doilea an de existenţă, 1844, se regăsesc chiar trei membri ai familiei  Nejebse , printre                      
care şi prietenul lui Schubert, pictorul  Johann Nejebse , vezi August Schmidt:  Der Wiener Männergesang-Verein. Geschichtliche               
Darstellung seines Entstehens und Wirkens zur Feier seines fünfundzwanzigjährigen Jubiläums , (Corul de Bărbaţi Viena. Istoria,               
relatarea formării sale şi a ac�vităţii, c prilejul sărbătoririi jubileului de 25 de ani) Wien, ediţie proprie 1868, în con�nuare                    
WMGV, Geschichte 1868 , pag. 20. Primul concert al  WMGV  a avut loc pe 17.12.1843, fiind interpretat şi Liedul lui  Franz Schubert                     
Der Hirt am Felsen , vezi ilustraţia programului  WMGV, Festschrift 1993 , pag. 25. 
556 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . Corul  Die Nacht  a mai fost o dată interpretat înaintea înfiinţării oficiale a  KMGV  la o                    
reprezentaţie semioficială pe 17 mar�e 1859 în premieră, care este amin�tă în lista de programe a cronicii asociaţiei, vezi  KMGV,                    
Geschichte 1884 , pag. 139. 
557 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . 
 
558  Ottomar Neubner  a fost chiar inclus într-un lexicon muzical dintr-o ediţie antebelică, vezi  Tonkünstler-Lexikon , de                
Frank/Altmann vol. 2, 141936, pag. 424. 
559 Din ambele surse,  KMGV, Konzertprogramme  şi  KMGV, Festschrift 1909  se poate întocmi o listă cu lucrări de  Ottomar                   
Neubner , care au fost prezentate de  KMGV . Acestea sunt documentate în anexa acestei lucrări, vezi capitolul 5.3.4.4. Interpretări                  
ale  Marşului trabucurilor  au avut loc sub bagheta lui  Neubner  în următoarele date: 03.07.1875, 11.03.1876, 06.06.1876,                
04.05.1880 şi 05.06.1881. Predecesorul lui  Neubner ,  Wilhelm Humpel , a realizat şi el compoziţii, la Braşov însă au fost prezentate                   
numai două coruri bărbăteş� –  interesant că amândouă în limba română, vezi  KMGV, Konzertprogramme . 



Alături de aceste compoziţii proprii, sub conducerea lui  Neubner se găsesc din nou, în mod frecvent,                 
pasaje populare din opere în paginile de program ale asociaţiei. Acestea erau coruri, duete şi arii din opere                  
de  Richard Wagner ,  François-Adrien Boieldieu ,  Daniel-François Auber  sau  Carl Maria von Weber . Pe lângă              
acestea, de mare popularitate se bucurau mai ales uverturi de operă sau potpuriuri, interpretate frecvent la                
manifestările asociaţiei, de către capela oraşului. Se pare că şi Braşovul fusese cuprins de moda               
operetelor: după ce deja  Carl Weywar riscase prima încercare a corului de bărbaţi în acest gen cu  Salon                  
Pitzelberger de  Jacques Offenbach la începutul anului 1870,  Neubner a reluat chiar în primii ani de                
activitate aceste încercări. Astfel, pe 19 februarie 1874, a răsunat  Prinţesa din Canibalia de  Richard Genée,                
care lucrase la vremea sa la Theater  an der Wien  şi numai un an mai târziu, asociaţia oferea membrilor săi                    
opereta comică într-un singur act,  Chelner şi lord  de  Hermann Kipper .  

De abia după cinci ani în funcţie,  Neubner a reuşit să reînnoade tradiţia reprezentării de opere întregi pe                   
care o începuse  Waeywar, când pe 22 martie 1878 a răsunat  Armurierul de  Albert Lortzing.  Pentru 1880,                 
asociaţia pregătise o altă reprezentaţie cu o operă, pe scena teatrului braşovean  Reduta urmând să fie                
prezentată opera lui  Otto Nicolai, Nevestele vesele din Windsor , proiectul nu a trecut însă de faza                
repetiţiilor, întrucât teatrul a fost închis din cauza riscului de incendiu. Cauza indirectă poate fi bănuită în                 
marele incendiu al teatrului de pe Ringstrasse din Viena, care făcuse ca şi în provinciile îndepărtate ale                 
Imperiului să fie aplicate verificări ale protecţiei în faţa incendiilor. Astfel publicul a trebuit să se                560

mulţumească cu prezentarea sporadică a pasajelor deja învăţate ale operei, redate în cadru restrâns fie în                
cadrul  Liedertafel, fie în cel al  Serilor vesele.  În ciuda supărării şi a pierderilor financiare cauzate de                 
repetiţiile inutile, asociaţia a decis să participe la un concert de binefacere în favoarea victimelor incendiului                
de la Viena. Spectacolul a avut loc în colaborare cu  Societatea  Filarmonică  Braşoveană, Orchestra              
Diletantă şi membrele corului pe 20 decembrie 1881 sub conducerea lui  Neubner şi a cuprins două lucrări                 
de  Mendelssohn şi  Schumann pentru cor mixt şi o compoziţie de  Eduard  Kremser pentru cor bărbătesc.                
Corul bărbătesc s-a angajat şi cu alte ocazii în activităţi caritabile, deseori în cooperare cu asociaţiile corale                 
română şi maghiară ale oraşului.   561

Din fondul de piese austriece,  Neubner a prezentat mai ales lucrări de  Eduard Kremser,  compozitor                
vienez ce se număra printre membrii onorifici ai  Corului de Bărbaţi Braşov . Corurile şi Liedurile sale au mai                  
fost interpretate mult peste medie până departe în secolul 20. 

Despre motivaţiile intime care l-au făcut pe  Neubner să plece înapoi în Germania în primăvara anului                 
1882 nu se pot emite decât speculaţii. Corul  Kölner Singkreis îl alesese drept conducător muzical şi                
probabil că un serviciu în vechea colonie romană, devenită metropolă prosperă a noului Imperiu German,               
era mai atractivă decât o activitate în cel mai îndepărtat colţ al Monarhiei Habsburgice. Braşovenii s-au                
despărţit de  Neubner  cu două manifestări muzicale.  

Prima a fost un mare concert public pe 21 martie în redeschisa sală Reduta, la care, pe lângă corul                    
bărbătesc şi anexa feminină a acestuia au participat şi elevele lui  Neubner alături de  Societatea               
Filarmonică.  Piesele vocale au fost, în cea mai mare parte, un omagiu adus compozitorului ce pleca cu                 
duetul feminin  O Schifflein fahre zu (Corăbioară porneşte), duetul bărbătesc  Wir seh‘n uns wieder  (Ne               
revedem), corul mixt  Frühling  (Primăvara), corul feminin  Im Traume  (În vis) şi cele două piese pentru cor                 
bărbătesc  An das Vöglein  (Către mica pasăre) şi  Im Singen  (În cântec), publicului braşovean i-a mai fost                 
oferit o dată un larg spectru al compoziţiilor vocale ale lui  Neubner .  Uvertura  Oberon  de  Carl Maria von                  
Weber  şi a doua parte a simfoniei 1 de  Beethoven  op. 21 au rotunjit instrumental reprezentaţia. Importanţa                 
pe care avut-o activitatea lui  Neubner pentru viaţa muzicală a Braşovului a fost rezumată de un critic                 
muzical, care a subliniat că artistului ce pleca i se datorează că oraşul are acum un „cor feminin frecvent                   
solicitat şi bine şcolit” iar corul de bărbaţi a învăţat sub conducerea lui  Neubner să „interpreteze corurile,                 
mai ales corurile numai pentru bărbaţi cu fină nuanţare şi înţelegătoare precizie”.   562

Exclusivistă a fost despărţirea de pe 1 aprilie: Corul Bărbătesc, atât de lăudat de către criticul muzical, a                   
celebrat festivitatea de rămas bun pentru  Neubner cu o  Liedertafel . Ceea ce este de remarcat este faptul                 

560 Vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 16. 
 
561 Au avut loc de ex. deseori concerte de binefacere de Crăciun „pentru binele copiilor sărmani de toate confesiunile“ în                    
gimnaziile româneş� ale oraşului, de ex. pe 23.12.1865, vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 68 sau pe 23.12.1869, vezi ibid. pag.                    
75. Pe 5 aprilie 1879,  KMGV  a cântat împreună cu asociaţia maghiară  Dalárda  pentru vic�mele inundaţilor din Alföld, vezi ibid.                    
pag. 93. Pentru alte manifestări comune vezi şi capitolele 3.2 şi 3.3 despre asociaţia românească  Reuniunea  şi cea maghiară                   
Dalárda . 
562  Kronstädter Zeitung , anul 46, nr. 48 din 25.03.1882, pag. 3. Şi informaţiile despre piesele din concertul dat au la bază acest                      
ar�col. Despre plecarea lui  Neubner  la Köln vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 119–122, şi:  Kronstädter Zeitung , anul 46, nr. 41                    
din 13.03.1882, pag. 3. Aici se vorbeşte însă că  Neubner  pleacă drept maestru de cor la Köln la „Liederkranz“ şi nu la „Singkreis“. 



că până şi după plecarea lui  Neubner la Köln, Corul Bărbătesc a continuat să-i prezinte compoziţiile. În anii                  
nouăzeci şi chiar la începutul secolului douăzeci, corurile sale bărbăteşti, printre ele şi compoziţii noi, au                
răsunat din când în când la manifestările asociaţiei – poate un indiciu pentru menţinerea contactelor între                
Neubner şi cor.  Ottmar  Neubner a devenit şi el în cele din urmă membru de onoare al  Corului de Bărbaţi                    563

Braşov  şi a decedat pe 23 septembrie 1913 la Köln.   564

Succesorul lui  Neubner provenea de asemenea din centrul Germaniei: Hermann Geifrig s-a născut pe 2                
mai 1850 la Roda, lângă Altenburg în Estul Turingiei. A urmat gimnaziul în învecinatul Eisenberg şi în                 
continuare seminarul pentru învăţători la Altenburg, înainte de începe în 1872 o temeinică pregătire              
muzicală la  Karl Riedel la Leipzig. Accentul studiului în acest important centru muzical al tânărului Imperiu                
German a fost pus pe teoria muzicală precum şi interpretarea la pian şi orgă. Dacă se trag concluzii din                   
ulteriorul repertoriu braşovean, amprenta lăsată de tradiţiile muzicale ale Leipzigului trebuie să fi fost destul               
de puternică. După un angajament de trei ani ca organist, dirijor de cor şi pedagog la Jever lângă                  
Oldenburg, şi-a început activitatea de organist la  Biserica Neagră în Braşov, la vârsta de 27 de ani. În                  
cursul angajamentului său în Frizia şi nu în cele din urmă şi prin calitatea de co-fondator şi conducător al                   
Asociaţiei Braşovene evanghelice de Muzică Sacrală în 1881,  Geifrig a putut acumula experienţă de dirijor.              

Nu surprinde deci că la adunarea generală a corului de bărbaţi, din 8 iulie 1882, a fost ales prim-maestru                    565

al corului  Geifrig,  după  Heinrich Mauß al doilea organist în această funcţie. Pe lângă aceasta,  Geifrig                
cântase ca basist deja din 1880 în acest cor şi condusese un mare concert sacral cu participarea corului de                   
bărbaţi, prilejuit de vizita la Braşov a  Bukarester deutschen Liedertafel pe 3 mai 1880. Acestea au făcut să                  
nu fie un necunoscut în interiorul asociaţiei, iar reprezentaţia din Biserica Neagră produsese se pare mult                
entuziasm, în plus fiind interpretată şi o compoziţie pentru orgă de  Geifrig .   566

La parcurgerea programelor de spectacol din cei numai trei ani de serviciu ai organistului din Turingia, nu                  
se pot constata schimbări semnificative în repertoriul corului de bărbaţi. Compoziţiile muzicienilor din             
Leipzigul secolului 19, mai ales  Robert Schumann  şi  Felix Mendelssohn Bartholdy au dominat şi mai               
departe serile de Liedertafel. Dintre lucrările compozitorilor vienezi au fost cultivate continuu mai ales cele               
ale lui  Eduard Kremser . Alăturat mai apărea frecvent numele compozitorului danez  Niels Wilhelm Gade în               
programe – aflat de asemenea în tradiţia Leipzigului prin postul de capelmaistru la  Gewandhaus . Şi lucrări                
ale creatorilor din Sudul sau Centrul Germaniei, de ex.  Franz Lachner ,  Joseph Rheinberger  sau  Wilhelm               
Stade  au fost interpretate de corul de bărbaţi sub bagheta lui  Geifrig .  Stade activase în postul de                 
capelmaistru al Curţii în timpul şederii lui  Geifrig la Altenburg şi îi fusese şi profesor la orga  Trost  de acolo.                    
Durata scurta în funcţie a lui  Geifrig s-a datorat stării de sănătate a acestuia, el renunţând la portul de                   
maestru al corului în 1885 iar în august 1886 a fost internat în spitalul de psihiatrie din Sibiu, cu diagnosticul                    
„severe tulburări mintale” , o situaţie pe care ediţia festivă a asociaţiei corale îl trece sub tăcere.  567

În 1885, conducerea artistică a corului de bărbaţi a fost preluată de  Anton Brandner , din Boemia, probabil                  
cea mai importantă personalitate muzicală a vremii, a populaţiei germane a Braşovului. Din postura de               568

capelmaistru al oraşului, acesta sprijinise instrumental corul la numeroase manifestări, astfel încât cântăreţii             
puteau aprecia din plin capacităţile artistice ale lui  Brandner, care a instrumentat numeroase lucrări pentru               
coruri bărbăteşti ale multor compozitori.  

563 După plecarea lui  Neubner au fost prezentate de către  KMGV următoarele piese;  Das erste Lied  (25.03.1893),  (O) Gretelein                   
(21.05.1893, 25.05.1896, 07.06.1897, 05.03.1910, 10.12.1910) , Jung Karl, der ist mein Liebling  (06.11.1897) , Lacrimae Christi              
(23.02.1898) , Nun pfeif ich noch ein zweites Stück  (25.03.1893, 21.5.1893) , O trink dich müd  (06.06.1894) , Waldesruh                
(10.12.1910) etc. Pentru prezentarea piesei  Gretelein  pe 25.05.1896 vezi şi  planşa 16 . 
564 Vezi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 20. 
565 Pentru biografia lui  Geifrig  vezi necrologul din:  EKMV Jahresbericht V–VIII (1886–1889) , pag. 4–5. Ac�vitatea lui  Geifrig  în                  
comunitatea evanghelică face obiectul în contextul muzicii scolas�ce şi sacrale. 
566 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . În �mpul acestui concert au fost interpretate printre altele şi Psalmul 98  de  Felix                  
Mendelssohn Bartholdy pentru cor dublu, kyria din  Missa choralis  din 1865 de  Franz Liszt , corul mixt  Salvum fac regem  de  Carl                     
Loewe  precum şi propria creaţie  Sonată pentru orgă din trei părţi  de  Hermann Geifrig , pentru cri�ca muzicală vezi  KMGV,                   
Geschichte 1884 , pag. 106–107. În perioada următoare au mai fost prezentate lucrări de orgă ale lui  Geifrig ,  Rudolf Lassel                   
interpretând cu prilejul unui concert sacral pe 25 iunie 1906 un  Andante fis-Moll  de  Geifrig , care este posibil să provină din                     
menţionata sonată pentru orgă, pentru program vezi  Kronstädter Zeitung , anul 70, nr. 140 din 20.06.1906, pag. 2. 
567 Vezi  Programm des evangelischen Gymnasiums A. B. zu Kronstadt und der damit verbundenen Lehranstalten. Am Schluss des                  
Schuljahres 1886/87 veröffentlicht von L. [utz]  Korodi, Rektor  (Programul gimnaziului evanghelic C.A. din Braşov şi al ins�tuţiilor                
de învăţământ anexă. La finele anului şcolar 1886/87, publicat de Lutz Korodi, rector), Braşov 1887, pag. 35, în con�nuare  Ev.                    
Gymnasium, Programm (1886–1887)  etc.; precum şi:  EKMV Jahresbericht V–VIII (1886–1889) , pag. 5. 
568 Accentul ac�vităţii muzicale a lui von  Anton Brandner  în Braşov, trebuie privit - pe lângă conducerea  KMGV -  în domeniul                     
muzicii instrumentale. Un rezumat al biografiei a fost prezentat în capitolul 2.1 în excursul despre dirijorii  Capelei oraşului , alte                   
date despre persoana sa, se găsesc în capitolul 3.5 despre orchestrele braşovene, mai ales despre  Societatea filarmonică . 



Bineînţeles că pentru un conducător al  Capelei oraşului şi al  Societăţii Filarmonice , reprezentaţiile de               
operă şi operetă nu constituiau o problemă organizatorică. Cu ajutorul acestui aparat orchestral, deja în               
martie 1886, sub bagheta lui  Anton Brandner a răsunat opereta  Loreley  de  Franz Mögele,  în februarie                
1887, opereta comică  Der Schatz  de  Alphonse Maurice iar în mai 1888 opera  Das Nachtlager von                 
Granada  de  Conradin Kreutzer . Pe lângă acestea a fost prezentată şi o lucrare a unui braşovean:  Adolf                 
Weiß , un membru al asociaţiei compusese opereta exotică  Die Zirkusreise ins Amazonenland care a fost               
pusă în scenă în martie 1888. 

Organizarea de concerte mai mari, cu lucrări sacrale pretenţioase şi mai ales cultivarea propriului fond                
muzical transilvănean nu au jucat vreun rol în decursul primelor trei decenii de existenţă ale corului. Şi aici                  
avea să se afle accentul activităţii unui tânăr şi angajat dirijor, anume  Rudolf Lassel, ales drept prim                 
maestru al corului în 1889. El i-a urmat lui  Anton  Brandner care se retrăsese şi s-a putut dedica din nou pe                     
deplin obligaţiilor sale în  Capela  oraşului şi  Societatea Filarmonică .  Lassel a fost al treilea organist al                
Bisericii  Negre care a devenit conducătorul muzical al  Corului de Bărbaţi Braşov , iar sub bagheta sa,                
influenţa Leipzigului asupra vieţii muzicale a oraşului va deveni şi mai clară decât sub cea a lui  Geifrig, o                   
importanţă deosebită revenind celebrului conservator din oraşul de pe râul Pleiße. 
 
 
Excurs 3:  
 
Conservatorul Regal Leipzig  – lăcaş de studiu al braşovenilor talentaţi  
 
Cercetările de până acum ale vieţii muzicale de până în secolul 19 au arătat cu claritate că mai ales                   
locuitorii saşi ai Braşovului şi-au orientat frecvent privirea spre nord-vest. Universităţile din centrul             
Germaniei şi Vienei au dat de multe ori impulsuri importante pentru viaţa culturală din sud-estul               
Transilvaniei. În deceniile dinainte şi după 1900 intră încă un alt oraş în vizorul braşovenilor cu talent                 
muzical: Leipzigul. 

Oraşul târgurilor expoziţionale de pe râul Pleiße avea cu Corul Thomana nu doar unul dintre cele mai                  
vechi coruri de băieţi, ci a avansat în decursul secolului 19 datorită activităţii unor importanţi compozitori şi                 
artişti, a numeroaselor edituri cu profil muzical, dar mai ales datorită diversităţii concertelor, devenind un               
important centru muzical german şi european. În plan pedagogic,  Conservatorul Regal a câştigat o              
importanţă supra-regională din ce în ce mai mare, instituţia înfiinţată de  Felix Mendelssohn Bartholdy având               
în 1883, la aniversarea a patruzeci de ani de existenţă, cu 208 de elevi şi 198 de eleve, cel mai mare                     
număr de cursanţi: 406. Dintre aceştia, 181, deci aproape jumătate, veneau din afara Germaniei iar               
doisprezece din Austro-Ungaria de atunci.   569

Dacă privim mai atent în registrele de înmatriculare ale instituţie de învăţământ superior, găsim               
începând cu 1859 şi până la sfârşitul Primului Război Mondial, numele a 27 de transilvăneni de                
naţionalitate română sau germană. Patru dintre aceştia proveneau din Sibiu şi şapte din oraşe mai mici din                 
Transilvania, toţi ceilalţi însă erau braşoveni. 

Şirul lor a fost deschis de doi importanţi muzicieni români:  Gheorghe Dima şi  Iacob  Mureşianu. Lor le-au                  
urmat braşoveni germani, printre aceştia  Rudolf Lassel, Ella Gmeiner şi  Paul Richter, personalităţi care              
aveau să marcheze în mod deosebit viaţa muzicală a oraşului lor natal. Din registrele de înmatriculare de                 570

la Leipzig rezultă următoarele date ale studenţilor braşoveni:  
 
Numărul de înscriere              Perioada la Conservator                          Numele 
 
1980                                       X/1872–1873                                          Gheorghe Dima 
2951                                      4.I.1879–10.VI.1880                                Gheorghe Dima 
3268                                      23.X.1880– Paşte 1883                           Iacob Mureşianu 

569 vezi  Statistik des Königl. Conservatoriums der Musik zu Leipzig 1843–1883. Aus Anlaß des vierzigjährigen Jubiläums der                 
Anstalt. Herausg. von Karl W. Whistling  (Sta�s�ca Conservatorului Regal de muzică din Leipzig 1843-1883. Editat cu ocazia                 
jubileului de patruzeci de ani, de Karl W. Whistling) .  Leipzig 1883. pagina VII. Un exemplar al acestei broşuri se află în                     
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz  (Biblioteca de Stat a moştenirii culturale a Prusiei) din Berlin (în con�nuare  SBB ),  Fond                 
tn 2195/3 . 
570  Registrele de înmatriculare ,  programele seratelor muzicale ,  programele de examen  precum şi  colecţia de calificative ale                
Conservatoriului Regal Leipzig  (în con�nuare  KCL  cu indicarea respec�vei colecţii) se găsesc astăzi în fondul arhivis�c ale  Facultăţii                  
pentru muzică şi teatru »Felix Mendelssohn Bartholdy« , Grassistraße 8, 04107 Leipzig, deci a ins�tuţie de învăţământ succesoare                 
a conservatorului. 



3326                                      1881–1883                                               Rudolf Lassel 
5074                                       8.X.1888–25.VI.1890                              Laura Mathilde 
                                                                                                               Konopasek 
6159                                       2.I.1893–Crăciun 1895                            Ella Gmeiner 
6776                                      1895                                                         Eduard Orendi 
7023                                      8.X.1896–Michaelis 1899                         Paul Richter 
8447                                     19.X.1901–31.VII.1903                             Rudolf Malcher 
12243                                   1916                                                          Irmgard Mayer 
 
 

Pentru a putea aprecia influenţele exercitate de oraşul muzical Leipzig şi mai ales de conservator asupra                 
Braşovului, este recomandată o privire succintă asupra docenţilor ce predau la facultate în acea perioadă şi                
mai ales asupra a ceea ce transmiteau studenţilor lor din Transilvania.  571

Printre cei mai importanţi pedagogi din ultimul sfert de secol 19, un loc de frunte ocupă cu siguranţă                   
directorul muzical şi teoreticianul  Salomon Jadassohn . A trăit între 1831 şi 1902 şi a predat începând cu                 
1871 compoziţie, teorie muzicală, parţial şi pian la conservator. Între 1848 şi 1849,  Jadassohn s-a numărat                
el însuşi printre elevii institutului de învăţământ superior iar ulterior a fost unul dintre elevii lui  Franz Liszt la                   
Weimar şi  Moritz Hauptmann la Leipzig. Către finele anului 1883,  Jadassohn şi-a expus ideile teoretice               
despre contrapunct în două manuale, este vorba despre  Manualul contrapunctului simplu, dublu, triplu şi              
cvadruplu . Acest manual a stat la baza manualului său despre fugă, care poartă titlul  Învăţătura despre                572

canon şi fugă . În cuvântul introductiv pentru cea din urmă lucrare, din octombrie 1883, el definea studiul                 
fugii drept „imperativ” pentru un compozitor, chiar dacă „forma artistică a contrapunctului este relativ puţin şi                
rareori folosită de către compozitorii contemporani” şi aceasta se găseşte numai „în compoziţii pentru orgă               
sau în corurile oratoriilor şi psalmilor”. Drept „capodopere ale contrapuncţiei”, el socoteşte mai ales              
„cantatele şi patimile lui Bach”. Ambele cărţi au fost parte a unei serii de cinci volume  Salomon                 573

Jodassohn sub titlul  Musikalische Kompositionslehre  (Compoziţia muzicală), care mai conţinea câte un            
volum despre armonii, despre forme, cât şi un manual de instrumentaţie. Pedagogia lui  Jadassohn nu se                
prezintă deci deloc drept ceva revoluţionar, modele muzicale şi materia părând că suferiseră puţine              
schimbări de la perioada lui  Mendelssohn  la facultate.  

O privire în colecţia de calificative a facultăţii relevă faptul că  Jadassohn a considerat ca fiind importante                  
pentru elevii săi mai ales cunoştinţele despre contrapuncţie pe care le nota separat. Acest lucru nu reiese                 
numai din aprecierile sale despre elevii braşoveni, ci şi dincolo de acestea, din stilul lor compoziţional de                 
mai târziu.  

Interesant pare faptul că pe lângă  Jadassohn numeroşi alţi docenţi de la conservator au fost şi ei elevi ai                    
instituţiei de învăţământ: din acest grup de profesori au făcut parte  Johannes Weidenbach ,  Carl Piutti ,               
Heinrich Klesse ,  Robert Papperitz ,  Paul Homeyer ,  Carl Beving  şi  Friedrich Rebling .   574

Profesorul de pian  Johannes Weidenbach şi cel de orgă  Carl Piutti şi-au făcut studiile la conservator între                  
1869 şi 1871,  Weidenbach a predat braşovenilor  Gheorghe Dima, Iacob Mureşianu şi  Rudolf Lassel .  Lassel               
s-a mai numărat şi printre elevii lui  Carl Piutti .  Piutti a şi compus, lăsând în urma sa compoziţii pentru orgă,                    
Lieduri cu acompaniament la pian şi coruri pentru patru voci, exact acele genuri în care ulterior a compus şi                   
Rudolf   Lassel . Dincolo de acestea,  Piutti  a ocupat şi importanta funcţie de organist la Thomana.  

571 O listă a studenţilor braşoveni şi a docenţilor lor de la Leipzig, se găseşte în anexa acestei lucrări, vezi capitolul 5.3.4.3. În                       
explicaţiile de aici sunt prezentaţi profesorii cei mai importanţi, cunoscuţi de către studenţii din Braşov la Leipzig la finele                   
secolului 19. Sursa datelor biografice ale docenţilor sunt mai ales două publicaţii ale conservatorului, aflate amândouă în colecţia                  
muzicală a  SBB : C. B. Vogel/C. Kipke:  Das Königliche Conservatorium der Musik zu Leipzig. Geschichtliches und Biographisches                 
(Conservatorul Regal de Muzică din Leipzig. Date istorice şi biografice) ,  Leipzig 1889, în con�nuare: Vogel:  Conservatorium ,                
precum  Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Königl.Konservatoriums der Musik zu Leipzig. Herausgegeben von R.              
Linnemann.  (Ediţie fes�vă la aniversarea a 75 de ani a Conservatorului Regal de Muzică Leipzig. Editat de R. Linnemann.) Leipzig,                    
2 aprilie 1918, în con�nuare  KCL: Festschrift 1918 . 
572 Vezi cuvântul introduc�v din august 1883 la Salomon Jadassohn:  Lehrbuch des einfachen, doppelten, drei- und vierfachen                 
Kontrapunkts.  (Manualul contrapunctului simplu, dublu, triplu şi  cvadruplu) Leipzig 41903. pag. III–IV. 
573 Citatele provin din introducerea din octombrie 1883 la Salomon Jadassohn:  Die Lehre vom Canon und von der Fuge.  Leipzig                    
21898. pag. III–IV, în con�nuare Jadassohn:  Canon . 
574  Johannes Weidenbach  a trăit între 1847 şi 1902,  Carl Piutti  între 1846 şi 1902,  Heinrich Klesse  între 1840 şi 1907,  Robert                      
Papperitz  între 1826 şi 1903,  Paul Homeyer  între 1853 şi 1908,  Carl Beving  între 1862 şi 1911 iar  Friedrich Rebling  între 1835 şi                       
1900. 



Mai tinerii braşoveni  Laura Mathilde Konopasek ,  Eduard Orendi  şi  Paul Richter  în schimb l-au cunoscut                
ca docent pentru pian pe  Carl Beving,  care se înmatriculase la scurt timp după plecarea lui  Lassel şi                  
Mureşianu  în 1883, iar din 1887 făcea deja parte din colegiul profesoral al conservatorului.  

 Heinrich Klesse  a activat la conservator ca docent de canto, violină, viola şi orga din 1876 până în 1904.                    
El a fost învăţătorul de canto al majorităţii elevilor din Braşov, instruind-ul în plus pe  Gheorghe Dima la                  
orgă. Cu aceasta, Dima se numără printre puţinii muzicieni ai secolului 19 care au urmat studii de orgă. 

 Robert Papperitz  a studiat încă de la începuturile existenţei conservatorului, între 1848 şi 1851, putând                
astfel să cunoască încă personalităţi precum  Moritz Hauptmann şi a fost primit în colegiul profesoral odată                
cu absolvirea studiilor. El a studiat interpretare în ansamblu, armonie, compoziţie şi orgă. Dintre studenţii               
braşoveni, numai  Rudolf Lassel şi  Eduard  Orendi l-au mai avut pe  Papperitz ca profesor de orgă. El a                  
recunoscut talentul lui  Rudolf  Lassel şi l-a promovat, atestând ulteriorului organist al  Bisericii Negre în               
certificatul de absolvire din 8 iulie 1883 că prin „abilităţile sale şi serviciu practic bisericesc (…) îi este                  
deschisă o evoluţie artistică în orice direcţie”. Extraprofesional,  Papperitz a fost şi organist la biserica St.                
Nikolai.  

Un câmp de activitate asemănător dezvoltase şi  Paul Homeyer , pe lângă activitatea sa ca profesor de                 
teorie la conservator, activând ca organist la  Sala Gewandhaus,  la sinagogă şi la  Asociaţiile Bach şi  Riedel .                 
El a fost probabil unul dintre cei mai influenţă profesori ai lui  Paul Richter .  

La conservator a studiat şi docentul de canto  Friedrich Rebling, care acumulase experienţă profesională               
în calitate de cântăreţ de operă în timpul angajamentului său la teatrul oraşului, înainte de a-şi începe                 
activitatea profesorală în 1877 la conservator. Printre elevii săi din Braşov, s-au numărat, pe lângă românii                
Gheorghe Dima şi  Iacob Mureşianu şi  Ella Gmeiner . Strădaniile pedagogice ale lui  Rebling au fost se pare                 
atât de fructuoase, încât toţi trei transilvănenii au putut repurta ulteriori succese şi ca solişti vocali. Alţi                 
docenţi în schimb beneficiaseră de o pregătire în alte locuri, înainte de a începe activitatea la conservatorul                 
din Leipzig, acumulând astfel experienţe profesionale destul de diversificate, pentru studenţii braşoveni,            
mai ales patru dintre aceştia fiind importanţi:  Leo Grill ,  Oscar Paul ,  Carl Reinecke  şi  Henry Schradieck .   575

 Leo Grill s-a numărat printre elevii lui  Franz Lachner . După ce se evidențiase deja în calitate de                  
compozitor de muzică de cameră şi mici lucrări vocale a predat compoziţie şi canto la conservator. Dintre                 
studenţii braşoveni l-a avut ca elev doar pe  Gheorghe Dima la ambele materii şi se pare cu mare succes                   
după cum reiese din cariera ulterioară a braşoveanului. 

Aproape toţi braşovenii au participat la prelegerile despre estetica şi istoria muzicii ţinute de  Oscar Paul .                 
Profesorul universitar din Leipzig se număra alături de  Jaddasohn printre corifeii muzicologiei.  Paul s-a              
ocupat de asemenea de armonie şi contrapuncţie, şi a realizat în plus şi un lexicon.  

Numeroşi studenţi din Transilvania au avut contact şi cu  Carl Reinecke şi  Henry Schradieck,  cei doi                 
conducători ai interpretării în ansambluri au confirmat în certificatele de examen în general numai              
prezentarea elevilor lor, precum a braşovenilor  Dima ,  Mureşianu ,  Lassel, Konopasek  şi  Orendi  

Carl Reinecke activase mulţi ani ca pianist al Curţii Regale la Copenhaga iar ulterior ca profesor de                  
muzică la Köln, Barmen şi Wrocław înainte de a preda începând din 1860 pian şi compoziţie la                 
Conservatorul Regal . La conservator a lucrat pe lângă acestea între 1897 şi 1902, ca director de studii.                 
Importantă a fost activitatea sa de capelmaistru la teatrul  Gewandhaus între 1860 şi 1895, care               
demonstrează strânsa împletire a diverselor centre ale artei sonore din oraşul muzicii Leipzig.  Reinecke s-a               
ţinut se pare cu chibzuinţă deoparte de confruntarea deschisă dintre „ Neudeutschen ” (ad litera: noii              
germani, cu înţeles de modernişti) şi  tradiţionalişti , în vederile sale estetice însă, a fost mai degrabă orientat                 
ca măsură şi model în mod tradiţionalist, spre  Mendelssohn . Această viziune i-a marcat probabil şi pe                576

tinerii studenţi transilvăneni, după cum avea să se arate cu claritate în activitatea desfăşurată la Braşov de                 
către  Rudolf   Lassel  sau  Gheorghe Dima . 

 Henry Schradieck  s-a numărat de asemenea printre muzicienii de la teatrul  Gewandhaus , unde a deţinut                
între 1874 şi 1882 un post de violonist şi pe cel de maestru de concert. La conservator, materiile violină,                   
vilă, solo şi în ansamblu, cvartet şi orchestră au fost în competenţa sa între 1874 şi 1883, an în care s-a                     
mutat ca profesor la Cincinnati.  577

575  Leo Grill  s-a născut în 1846 şi a decedat probabil după 1918 întrucât în acest an mai este menţionat ca fiind în viaţă „la                         
Ehrwald în Tirol“, vezi  KCL: Festschrift 1918 , pag. 18.  Oscar Paul  a trăit între 1836 şi 1898,  Carl Reinecke  între 1824 şi 1910 iar                        
Henry Schradieck  între 1846 şi 1918. 
576 vezi Johannes Forner (coord.):  Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig 1781–1981  Concertele teatrului Gewandhaus din Leipzig               
1781-1981) ,  Leipzig 11981, mai ales pag. 97 şi 101. 
577 vezi Forner:  Die Gewandhauskonzerte , pag. 117 şi 373. 



Privind mesajele şi anunţurile  programelor de examen şi ale  seratelor muzicale de la conservator, de la                 
sfârşitul secolului 19 şi începutul secolului 20, regăsim mereu numele lui  Robert Schumann ,  Felix              
Mendelssohn Bartholdy şi  Moritz Hauptmann.  Mai ales Liedurile şi piesele pentru pian trebuiau să facă               
parte din repertoriul fix al fiecărui student al conservatorului, concomitent putând fi constatată şi o afinitate                
pentru muzica sacrală evanghelică şi asta nu numai prin activităţile organiştilor şi cantorilor menţionaţi, ci şi                
de la conservator. În viaţa muzicală a Leipzigului, lucrările lui Johann Sebastian Bach ajunseseră să joace                
din nou un rol mai important, după ce în 1878 şi-a început activitatea organistul  Wilhelm Rust la Thomana.                  
Rust a fost predecesorul direct al lui  Carl Piutti şi a redactat timp de 25 de ani ediţia completă a lucrărilor lui                      
Bach, care au apărut la Leipzig, ceea ce-l face să fie probabil cel mai bun cunoscător al compozitorului din                   
oraşul târgurilor. Pe acest fundal, nu este de loc surprinzător că şi lucrările lui Bach au devenit în anii                   578

optzeci, o componentă stabilă a programei de învăţământ şi examen la conservator.   579

Se poate deci reţine: numeroşi docenţi ai conservatorului au fost anterior elevi ai acestuia. Cunoştinţele                
predate par marcate în timp de o anumită constantă a conţinutului. Prin această continuitate a personalului                
şi conţinutului se poate vorbi despre o adevărată tradiţie muzicală a Leipzigului. Avea să se dovedească                
faptul că prin studenţii braşoveni, atât conservatorul cât şi viaţa muzicală a Leipzigului în general au                
influenţat în mare măsură evoluţia muzicală a Braşovului. În opera lui  Dima ,  Lassel şi  Richter aceste                
influenţe devin vizibile. Repertoriul diverselor asociaţii muzicale braşovene, cât şi muzica sacrală a oraşului              
transilvănean stau mărturie pentru apropierea muzicală faţă de Leipzig.  
 
 
3.1.7  Rudolf Lassel şi activitatea sa în cor: între Liedertafeln folclorice şi reprezentaţii cu oratorii de                
legătură interetnică 
 

După  Carl  Weywar,  Rudolf Lassel a fost al doilea braşovean nativ care a fost ales la conducerea corului                   
de bărbaţi. Ca fiu al amintitului profesor de gimnaziu şi maestru interimar al corului  Franz Lassel şi nepot                  
rectorului cu talent muzical  Franz Lebrecht Lassel ,  Rudolf s-a născut pe 15 martie 1861. Dragostea               580

pentru arta sunetelor şi o anumită înclinaţie pentru pedagogie erau astfel deja parte din tradiţia familiei                
Lassel . După pregătirea şcolară şi un început de pregătire muzicală în oraşul natal, Rudolf Lassel, la fel ca                  
mulţi alţi conaţionali saşi din secolele anterioară, a luat drumul Germaniei pentru a-şi continua studiile.               
Pentru început, în oraşul universitar plin de tradiţii Leipzig, s-a dedicat din octombrie 1880 pentru scurt timp                 
teologiei, înainte ca dragostea sa pentru muzică să se impună. După doi ani de studii, a absolvit pe 8 iulie                    
1883 cu succes  Conservatorul Regal  din oraşul german al muzicii.  

Imediat după revenirea sa de la Leipzig, Lassel a început să se angajeze în viaţa muzicală de acasă.                   
Călcând pe urmele tatălui său, el a activat mai întâi ca bas în Corul Bărbătesc de la Braşov unde, datorită                    
primelor sale piese, nu era un necunoscut: încă din timpul studiilor sale, altista Frida Lassel prezentase pe                 
5 martie 1881 în cor, două mici compoziţii ale rudei sale Rudolf, anume  Hör‘ ich das Liedchen klingen  şi  Der                    
gefangene Sänger.  581

Lassel  a rămas membru plătitor al corului bărbătesc, chiar şi după ce s-a mutat pentru doi ani la Bistriţa,                    
din motive profesionale. În acest mic oraş din Nordul Transilvaniei, nu a lucrat numai ca profesor, ci s-a                  
angajat ca maestru de cor al  Bistritzer Gesangskränzchen , probabil cel mai important cor săsesc din Nordul                
Transilvaniei. După internarea lui  Hermann Geifrig în spitalul de boli mintale din Sibiu,  Lassel a fost chemat                 
pentru postul de cantor şi organist al  Bisericii  Negre în oraşul natal – o sarcină căreia i-a rămas credincios                   

578 Pentru modul de receptare al lui Bach, vezi Forner:  Gewandhauskonzerte , pag. 98. Pentru biografia lui  Wilhelm Rust  vezi şi                    
Vogel:  Conservatorium , pag. 38.  Wilhelm Rust  a trăit între 1822 şi 1892. 
579 La examenul său de orgă de ex.  Rudolf Lassel  a interpretat pe 19. mai 1882  Preludiu şi fugă A-Dur , este probabil vorba despre                        
BWV 536. 
580 Pentru detalii ale vieţii şi ac�vităţii sale, vezi Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik . Pentru ac�vitatea lui  Lassel  în cadrul  KMGV  vezi                     
capitolul pag. 64–68. Următoarele explicaţii cons�tuie un rezumat al acestui capitol care are ca sursă principală  KMGV, Festschrift                  
1909 , din care mai ales paginile 6–14 (Liedertafeln şi concerte), 45–46 (corul de femei), 63–81 (repertoriu şi manifestări) precum                   
şi pag. 96 şi 108 (alegerea lui  Lassel ). Noi descoperiri sunt documentate prin note de subsol. Tatăl lui  Rudolf,  Franz Lassel  a trăit                       
între 1824 şi 1876. 
581 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . Prima piesă este o punere pe note a textului de  Heinrich Heine  şi a fost compusă în                     
septembrie 1880 în �mpul unei călătorii a lui  Lassel  la Triest. Ea este păstrată în moştenirea lăsată de  Lassel  păstrată la Braşov dar                       
şi în copie la Sibiu, în arhiva Bisericii Evanghelice C.A. din România. În inventarul întocmit de către mine al lucrărilor lui  Lassel ,                      
denumit în con�nuare  LWV , compoziţia este trecută sub numărul  H 27 , vezi Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik , pag. 141. Piesa  Der                    
gefangene Sänger  nu s-a păstrat iar la momentul întocmirii inventarului nu-mi era cunoscută. Ar trebui inclusă sub numărul  H 38                    
în  LWV . 



pentru restul vieţii. Odată cu preluarea acestui serviciu în 1887, a putut participa din nou activ la viaţa                  
Corului Bărbătesc de la  Braşov, iar astfel să fie ales  prim-maestru al corului , după ce  Brandner a renunţat la                   
această funcţie. 

Bineînţeles că şi după alegerea lui  Lassel , pentru început  Liedertafel a rămas mai departe în centrul vieţii                  
muzicale comune. În anii nouăzeci au avut loc între patru şi şase întruniri statutare anual. Dacă se compară                  
programele oferite cu producţiile anilor precedenţi, sunt totuşi şi câteva înnoiri ce ies în evidenţă, ca                
dominaţie clară a compozitorilor cu afinitate pentru Leipzig, iar Liedurilor celor doi elevi de la Thomana,  Carl                 
Zöllner  şi  Franz Abt , precum şi celor de  Felix Mendelssohn Bartholdy , li se adaugă acum şi lucrări de  Moritz                   
Hauptmann.  Chiar la prima  Liedertafel dirijată de Lassel, a fost interpretat un cor bărbătesc al acestui                
muzician bisericesc şi docent al Conservatorului din Leipzig:  Wunderbar ist mir geschehen . Piesa este o               582

transpunere muzicală a unui text de  Friedrich Rückert, a cărui moştenire lirică a fost după cum se ştie,                  
transpusă de multe generaţii de compozitori, fiind astfel răspândită în multe coruri bărbăteşti. O altă noutate                
în programele braşovene au fost lucrările compozitorului norvegian  Halfdan Kjerulf , care după  Niels             
Wilhelm Gade şi Edvard Grieg  a fost al treilea compozitor nordic, ale cărui coruri erau interpretate de                 
corurile bărbăteşti. Şi  Kjerulf studiase la Leipzig, iar acolo probabil că  Lassel a intrat în contact cu                 583

compoziţiile sale. 
La fel ca  Ottmar Neubner , şi Lassel şi-a folosit corul „său” drept for de prezentare a propriilor sale creaţii                    

muzicale. În mod asemănător au procedat şi dirijorii şi compozitorii români, aşa cum o făcuse deja cu ani                  
mai devreme braşoveanul  Gheorghe Dima, care şi-a prezentat multe din noile sale creaţii în  Reuniunea               
română de gimnastică şi de cântări din Braşov . În  Lista compozitorilor şi lucrărilor lor, care de la                 584

înfiinţarea Corului de Bărbaţi Braşov au fost prezentate public în manifestările acestuia până în anul 1909 ,                
în dreptul numelui lui  Lassel se găsesc peste cincizeci de titluri. Cu acest palmares, maestrul de cor se                  
apropie în răspândire şi popularitate de modelul său,  Mendelssohn . Ponderea cea mai mare revine              
bineînţeles corurilor bărbăteşti şi liedurilor laice.   585

Prin compoziţiile sale, Lassel a contribuit la redescoperirea elementului folcloric, care începuse de la               
mijlocul secolului cu amintita primă culegere de cântece populare a lui Friedrich  Wilhelm Schuster . Lassel               
s-a aflat în contact personal cu folcloristul, profesorul şi preotul  Gottlieb Brandsch, care se ocupa în acea                 
perioadă de culegerea sistematică a tuturor cântecelor populare şi mai ales şi de cea a textelor în dialecte.                 

  586

Era cu totul la moda vremii printre muzicieni - şi mai ales Lassel a fost un deschizător de drum - ca nu                       
doar texte ale perioadelor clasiciste şi romantice din ţara mamă să fie transpuse pe muzică, ci şi texte din                   
lirica transilvăneană, în măsură tot mai mare. La capătul acestei evoluţii, au rezultat în anii nouăzeci                
primele lucrări artistice ale lui  Lassel , bazate pe poezii populare săseşti, iar pe la cumpăna dintre secole şi                  
cele în dialect săsesc transilvănean.   587

Manifestările prin care aceste piese populare au fost introduse în muzica artistică au fost mai întâi                 
întrunirile  Liedertafel ale corului bărbătesc. Un exemplu ilustrativ îl oferă aşa numita  Volksliedertafel             
(Liedertafel populară) din lunea Rusaliilor 1896. Cu această ocazie, în afara pieselor germane „clasice” de               
Friedrich Silcher  sau  Felix Mendelssohn Bartholdy,  au fost prezentate o serie întreagă de lucrări autohtone.               
Pe lângă compoziţii de  Ottomar Neubner  şi  Hermann Bönicke  a răsunat şi  Siebenbürgenlied  de  Johann               
Lucas Hedwig  într-o versiune pentru cor bărbătesc. Iar din partea lui  Lassel  a fost prezentat bineînţeles                
Sachsenlied . Programul pentru  Volksliedertafel  arăta astfel:  

582 Această Liedertafel a avut loc pe 26.10.1889, vezi  KMGV, Konzertprogramme .  Moritz Hauptmann  a trăit între 1792 şi 1868. 
583  Lassel  a oferit as�el publicului braşovean chiar la a doua Liedertafel din mandatul său, pe 01.12.1889, corul bărbătesc                   
Brautfahrt in Hardanger  al acestui compozitor norvegian, vezi  KMGV, Konzertprogramme .  Halfdan Kjerulf  a trăit între 1815 şi                 
1868. 
584 Vezi capitolul 3.2.2 
585 Un scurt rezumat al acestor lucrări se găseşte în capitolul de analiză muzicală a biografiei lui  Lassel , vezi Sand:  Lassel, ev.                      
Kirchenmusik , pag. 73–76. Despre importanţa lui  Mendelssohn  pentru repertoriul  KMGV  vezi capitolul 3.1.6. 
586 Pentru  Schuster  şi  Brandsch  vezi explicaţiile din introducerea capitolului 2. 
587 Transpuneri muzicale de cântece populare săseş� în germană standard au fost printre altele  LWV G 2, G 5, G 11, H 2, H 4, H 5,                           
H 9, H 14, H 15, H 18, H23, J 7, J 9, J 21, K 3 ; piese în dialect săsesc se găsesc sub  LWV H 6, H 7, H 16, H 19, H 24, J 8, J 12, J 19 . 



 
 
Planşa 16 - Program al Volksliedertafel din 25.05.1896 cu lucrări transilvănene  
(Sursa: KMGV, Konzertprogramme, în SAK, Fond II 14269) 
 
 

Pentru Sachsenlied este semnificativ mai ales textul: „Eu sunt un sas, o spun cu mândrie, din                 
străvechiul, nobilul neam al saşilor!” Textul a fost compus de  Friedrich Wilhelm Seraphin , un profesor de                
gimnaziu braşovean care a fost membru tenor între 1884 şi 1895 în corul bărbătesc. Lucrările sale                
amintesc de acel spirit popular şi totodată liberal care a marcat începutul mişcării corurilor bărbăteşti în                
Germania. În text se spune printre altele:  
   „Unde mai există un alt nobil neam, 
     în care nimeni nu-i stăpân şi nimeni rob! 
     Nu, bărbaţi aşezaţi, germani şi liberi! 
     Popor al meu săsesc, ţie î-ţi rămân credincios!  588

588  Sachsenlied  a apărut după Primul Război Mondial împreună cu alte lucrări ale lui  Lassel , vezi Rudolf Lassel:  Lieder.                   
Volksausgabe. Herausgegeben vom Kuratorium zur Herausgabe der Werke Rudolf Lassels  (Cântece. Ediţie populară. Editată de               



 
Dacă în cele peste trei decenii anterioare au dominat cântece şi poezii populare din Germania, sub  Lassel                 
a trecut în prim-plan elementul săsesc-transilvănean. Sub conducerea succesorului său  Paul  Richter ,            
transpunerile muzicale ale lui  Lassel au fost interpretate de către Corul Bărbătesc în continuare, în decursul                
primelor două decenii ale secolului 20, preferate fiind cele bazate pe poezii săseşti.  

În perioada lui  Lassel , în afară de  Liedertafel statutare au mai avut loc una-două aşa numite  Juxabende ,                  
o denumire care nu cantonează valoarea de divertisment a acestor evenimente neapărat la cel mai înalt                
nivel muzical-artistic. Pe de altă parte, aceste seri funcţionau la cumpăna dintre secole deja ca o supapă                 
politică şi erau – la fel cum era cultivarea fondului popular săsesc – şi o expresie a unei dorinţe de libertate.                     
Parodii prezentate cu regularitate, ca de exemplu  Die Croner Polizei (Poliţia braşoveană) au devenit curând               
un magnet pentru public. Probabil din această cauză, aceste manifestări se pare că nu au mai fost privite                  
cu bunăvoinţă dinspre zonele oficiale, pentru că în broşura festivă a anului 1909 sunt deplânse lipsa de                 
„relaxare şi umor” din partea persoanelor de rang înalt şi a autorităţilor.  

Cu toate că se îndrepta mai degrabă spre un nivel artistic superior, se pare că  Lassel nu a dispreţuit                    
valoarea de divertisment lejer a muzicii. Pentru  Heitere Liedertafel (Liedertafel veselă) el a compus două               
lucrări cu o notă direct amuzantă: 

Sceneta cântată cu titlul semnificativ  Amor im Pensionat oder die gefoppte Gouvernante (Amor la               
pension sau guvernanta păcălită) (op. 15,  LWV G 4 ) a fost o prelucrare şi transpunere muzicală a piesei                  
Guvernanta de  Theodor Körner. Lassel a compus piesa dintr-un act exclusiv pentru voci feminine, iar la                
prima reprezentaţie în 1893 a fost lăudată de critică drept „plină de conţinut şi diversificată”. Piesa cântată a                  
fost iubită de public şi reluată de numeroase ori.   589

Contribuţia la capitolul umor în muzică a fost adusă de  Lassel şi cu gluma muzicală  Der geniale Dirigent                   
oder Große Fest-Ouvertüre  (Dirijorul genial sau Marea uvertură festivă), pe care a prezentat-o atât ca               
versiune pur orchestrală cât şi în versiune cu text pentru cor bărbătesc (op. 25,  LWV B1  şi  LWV G 7 ). 

Dacă privim la restul statisticii reprezentaţiilor, remarcăm alte înnoiri interesante, care pot avea legătură               
cu preluarea funcţiei de către  Lassel : de cele mai multe ori asociaţia organiza trei până la patru  concerte                  
publice pe an, ale căror programe au cunoscut o creştere a pretenţiilor şi care au cuprins şi muzică                  
instrumentală mai serioasă. La solicitarea lui Lassel, s-a luat în cor, deja în 1891 decizia ca anual să fie                   
organizat un concert în „stil mai mare”, care trebuia să ţină cont de „gustul muzical fin” al membrilor                  
simpatizanţi. În presă s-a făcut de asemenea apel public pentru sprijinirea lui Lassel, despre care se                590

spunea că „are de îndeplinit o datorie înaltă” care merită „orice sprijin din partea publicului iubitor de artă”.                 
În plus, tot la iniţiativa lui Lassel, a fost organizată anual câte una din statutarele  Liedertafeln , drept                  591

Konzertliedertafel (Liedertafel de concert) la care se renunţa la masa comună iar muzica se afla în                
prim-plan. 

Prin organizarea concertelor, asociaţia a ajuns la un public mai numeros, pentru că acestea puteau fi                 
urmărite şi de cei ce nu erau membri ai acesteia, cu acest pas corul părăsind totodată şi ghetto-ul grupului                   
etnic. Remarcabile sunt în acest context mai ales prezentarea de oratorii.  Anotimpurile de  Josef Haydn au                
fost prima lucrare de acest gen, prezentată deja în 1887 de către  Anton Brandner , sub  Lassel însă această                  
nouă orientare spre un cor pentru oratorii a fost consolidată.  

Concomitent, Lassel îi pregătea publicistic şi pedagogic pe iubitorii muzicii pentru reprezentaţiile mai              
mari: înaintea concertelor, redacta în  Kronstädter Zeitung articole cu caracter muzicologic în care prezenta              
analize de înalt nivel, însă totuşi uşor de înţeles, ale lucrărilor oferite, completate cu trimiteri la elemente                 
remarcabilet. Un asemenea text de exemplu a apărut înaintea reprezentaţiei cu  Odysseus de  Max Bruch ,               
în noiembrie 1892, pe parcursul a în total patru articole ample despre lucrare şi compozitor. În opinia                 592

ulterioară a unui critic muzical, această prezentare „muzicologică frumoasă, limpede, la obiect şi resimţită              
cu căldură” a contribuit mult la succesul concertului. Pe lângă acestea, între  Rudolf Lassel şi  Max Bruch                 593

Curatorul pentru editarea lucrărilor lui Rudolf Lassel)  [preşedinte: Egon Hajek], Braşov. Populara compoziţie (op. 11 nr. 1) a fost                   
prelucrată de  Lassel  pentru trei, respec�v şase formule diferite, vezi  LWV G 2 nr. 1  (pentru cor mixt, orchestră de coarde şi                      
suflători sau pentru cor de bărbaţi cu pian), 
LWV H 2, nr. 1  (pentru cor a cappella sau cor mixt a cappella) şi  LWV J 7 Nr. 1  (pentru solo voce cu pian sau cor unison cu                             
suflători). 
589 Vezi cri�ca din  Kronstädter Zeitung , anul 57, nr. 37 din 15.2.1893, pag. 3. Piesa cântată a fost reluată de ex. pe 19 şi 22                         
februarie 1896, vezi  KMGV, Konzertprogramme. 
590 Vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 11. 
591  Kronstädter Zeitung , anul 57 nr. 278 din 29.11.1893, pag. 3. 
592 Vezi  Kronstädter Zeitung , anul 56, nr. 252–255 din 31.10, 01.11, 2.11 şi 03.11.1892, în paginile 2–3. 
593 Vezi  Kronstädter Zeitung , anul 56, nr. 260 din 09.11.1892, pag. 3. 



a existat un contact personal, compozitorul german mulţumind chiar personal la corul bărbătesc, printr-o              
scrisoare din 15 noiembrie 1892, cu prilejul reuşitei reprezentaţii la Braşov a lucrării  Odysseus .   594

Primul oratoriu cu conţinut religios care a fost dirijat de Lassel a fost prezentat în noiembrie 1981: a fost                    
lucrarea  Elias de  Felix Mendelssohn Bartoldy , reluată în decembrie 1900 şi ianuarie 1901. La toate trei                595

reprezentaţiile, ca solişti au evoluat interpreţi braşoveni: la prima au fost  Julie Hiemesch, Julie Giesel, Adolf                
Orendi  şi  Ernst Hintz . La concertul din 1900, în program se regăsesc şi doi solişti români:  Maria Dima , a                   
doua soţie a lui  Gheorghe Dima şi  Vasile Popovici . Ambii cântăreţi erau membri în  Reuniunea româna de                 
gimnastic ă  şi de cânt ă ri din Braşov.   596

Reprezentaţia dată cu oratoriul documentează buna convieţuire a artiştilor români şi germani în              
multiculturalul Braşov, precum şi buna colaborare dintre asociaţiile muzicale la manifestări de amploare. 
 

 
 
 
Ilustraţia 17 Programul reprezentaţiilor cu Elias în ianuarie 1901 sub bagheta lui Rudolf Lassel şi               
contribuţia Capelei oraşului, a Societăţii Filarmonice, a soliştilor români precum şi a lui Paul Richter la                
armoniu 
(Sursa: KMGV, Konzertprogramme, im SAK, Signatur II 14269)  

594 Scrisoarea nu mai poate fi găsită în arhiva rămasă de la asociaţie, ea este însă amin�tă  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 43. 
595 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . În cronica asociaţiei, pentru anul 1909 sunt enumerate numai reprezentaţiile anilor 1891 şi                 
1900, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 13. 
596 Vezi capitolul 3.2. 



  
 

La câţiva ani după prima reprezentaţie cu  Elias , corul bărbătesc a abordat un nou oratoriu sacral:  Die                  
Schöpfung  (Creaţia)  de  Josef Haydn s-a aflat în programul pe 10 şi 13 decembrie 1896 prezentat în sala                  
mare a  Hotelului Central nr. 1 . Alături de cor şi „secţia feminină” a acestuia, au contribuit întăritor nou                  
formatul  Cor bisericesc al elevilor evanghelic precum şi  Societatea Filarmonică şi  Capela oraşului . Dintre              597

solişti făcea parte, printre alţii, soprana  Ida Hiemesch , care se număra în Braşovul acelei vremi printre                
artistele foarte apreciate, după cum reiese din criticile pozitive de presă ale numeroaselor ei apariţii.  

Reprezentaţia  Creaţiei nu a constituit însă nicidecum o manifestare exclusivă a braşovenilor de limbă               
germană, cum s-ar putea bănui după numele interpreţilor. Pe baza acestui exemplu se poate arăta însă că                 
şi muzica vocal, dobândise acum o relevanţă situată deasupra grupurilor etnice pentru întregul oraş,              
înaintea celor două concerte existând ample anunţuri în cotidianele de limbă română şi maghiară:  

 Gazeta de Transilvania trimitea printr-un mic anunţ mai întâi la „grandioasa” compoziţie, ce urma să fie                 
prezentată cu  Creaţia la Braşov. Într-un articol mai mare, în cotidian a apărut în ziua următoare istoricul                 
compoziţiei  Creaţia , amintită fiind şi prima reprezentaţie din Transilvania, care a avut loc în 1802 la Sibiu, la                  
numai trei ani după ce  Haydn  o compusese.  598

Reprezentaţia de la Braşov a avut în final parte de o amplă reflectare în această publicaţie din                  
Transilvania, se poate spune cea mai importantă pentru românii transilvăneni. Criticul foarte entuziast a              
detaliat:  
    „Cum în adevăr musica este arta care cu farmecul ei deesc ne ridică în 
sferele cele mai înalte ale simţirei şi ale gândirei poti vedé şi poti convinge pe 
deplin, numai asistând la producţiunea unei opere grandióse şi geniale, cum este 
‚Creaţiunea‘ lui Haydn. 
Firesce, că tot efectul ei, tótă  măretia puternicei constructiuni de tonuri şi de 
acorduri va atêrna întotdeuna şi dela dibăcia şi hărnicia corului şi a orchestrei 
precum şi dela talentul şi zelul dirigentului lor. Spre onórea Reuniunei de cântări 
săsescă putem dice, că impresiunea ce am primit‘o dela prima producţiune de 
Joi, este, că s‘a satisfăcut în amêdouă direcţiunile: cântăretii şi musicanţii au 
interpretat cu simţ şi pricepere înaltele gândiri şi simţiri ale poetului musical, ale 
laureatului compositor, care a scris acea operă aprópe c‘un secol mai înainte.” 
 
Muzica nu este deci înţeleasă aici drept ceva naţional şi exclusiv, ci în mod explicit drept ceva universal şi                   
metafizic, accesibil tuturor oamenilor. Critica este în acelaşi timp o dovadă pentru calitatea reprezentaţiilor              
corului bărbătesc cu participarea soliştilor şi instrumentiştilor menţionaţi sub bagheta lui  Lassel . Iar criticul              
continuă:  
 
„In partea întâiu, ca şi în celelalte două  următóre, corului i s‘a dat prilegiu de-a 
cânta lauda lui Dumnedeu şi a creatiunilor sale într‘un mod ce trebuia s. stórc| 
cea mai mare multămire şi recunoscinţa în auditor. [...] Soliştii la rêndul lor au 
căutat să  satisfacă  greului lor rol cu multă  pricepere şi cu mult zel. D-ra Ida 
Hiemesch (sopran) a ocupat şi de astădat locul întâiu între solişti, admirabil a 
cântat mai ales aria dela începutul părtii a doua cu variatiunea: ‚Und Liebe girrt 
das zarte Taubenpaar‘. [...] Cea mai mare laudă  se convine însă  dirigentului 
Reuniunei de cântări Rudolf Lassel care pe lângă  talentul şi simtul său fin musical 
a trebuit se desf|ă şure o munc| uriaş|.“ 
 

În mod asemănător a apreciat şi presa maghiară: în foiletonul pe atunci încă tânărului ziar braşovean de                  
limbă maghiară  Brassói Lapok , criticul de artă a făcut o expunere pe două pagini, cu referire la                 
religiozitatea omenească ce răzbate din  Creaţia lui  Haydn . Jurnalistul recomanda de asemenea audierea             
apropiatului concert braşovean, plasându-l într-o serie de manifestări internaţionale, printre care şi acelei             
din 1802 de la Sibiu în revenea un rol deosebit. Şi ecoul din partea braşovenilor vorbitori de maghiară                  599

pare deci să fi fost unul general pozitiv. 

597 Istoricul formării  Corului bisericesc al elevilor  este detaliat în capitolul despre muzica sacrală (3.6). 
598 Vezi  Gazeta Transilvaniei , anul 59, nr. 261 din 27.11.1896 [= 09.12.1896], pag. 3 precum şi în nr. 262 din 28.11. [= 10.12.] 1896,                        
pag. 3. Pentru modul de datare conform calendarului apusean şi a celui ortodox, vezi capitolul 3.2. 
599 Vezi  Brassói Lapok , anul 2, nr. 147 din 10.12.1896, pag. 577–578. 



Ambele reprezentaţii ale oratoriilor sacrale  Elias şi  Creaţia au lăsat o impresie puternică şi în rândurile                 
populaţiei germane. Aceasta avea să se reflecte peste ani până şi în necrologurile lui Lassel şi în                 
numeroase retrospective ale vieţii muzicale a acelei perioade, fiind menţionate mereu pe primele locuri.   600

Dincolo de toate acestea, prezentarea celor două oratorii simbolizează continuarea apropierii corului             
bărbătesc de conţinuturi sacrale. În afara angajamentului deja descris în cursul  Serbării Honterus în 1898,               
cântăreţele şi cântăreţii sub conducerea lui  Lassel au participat şi la alte evenimente ale Bisericii. Astfel                
corul a cântat pe 24 iunie 1894 cu prilejul unui concert sacral în  Biserica Neagră . Cu acel prilej, pe lângă                    
coruri ale compozitorului  Moritz  Hauptmann şi  Felix Mendelssohn Bartoldy din Leipzig şi deja amintitul              
Bußlied  (op. 6,  LWV D 1 ) de  Rudolf Lassel.  

O altă piesă sacrală vocală de Rudolf Lassel din repertoriul asociaţiei este cântarea de Crăciun pentru                 
cor mixt a cappella  Was tönt so wundersamer Klang  (Cum răsună asemenea minunat sunet) (op. 13 Nr. 1,                  
LWV E 1 Nr. 1 ), atât de îndrăgită şi azi. 

Prezentarea de lucrări sacrale de către un cor bărbătesc arată că în viaţa muzicală braşoveană de la                  
cumpăna dintre secole, mai ales sub bagheta lui  Lassel , graniţele dintre muzică profană şi sacrală erau                
destul de vagi. 

Piesele menţionate cu conţinut sacral răsunau în sala de concert în timp ce în concertele din biserică                  
erau interpretate chiar şi părţi din operele lui Richard Wagner, este adevărat, cele cu referinţă religioasă.   601

Eforturile pentru cultivarea cântecului popular săsesc-transilvănean şi prezentarea de mari oratorii pentru             
toţi braşovenii au fost continuate şi de către cel care a fost probabil cel mai important elev al lui Lassel şi a                      
preluat conducerea muzicală a corului bărbătesc către finele anului 1901:  Paul Richter .  
 
 
   3.1.8    Compozitorul  Paul Richter  în postura de maestru de cor 
 

Astăzi, Paul Richter este cunoscut în România drept cel mai important compozitor sas-transilvănean de               
muzică instrumentală. La începuturile carierei sale publice a fost de fapt timp de aproape două decenii  prim                 
maestru de cor la conducerea  Corului de Bărbaţi Braşov şi a creat în această perioadă o multitudine de                  
lucrări vocale.  

Spre deosebire de  Rudolf Lassel ,  Paul Richter nu provenea dintr-o familie cu tradiţie academică, ambii                
săi bunici lucrând în mediul rural al Transilvaniei. Cu toate acestea, tatăl său, care purta de asemenea                 602

prenumele de Paul, a reuşit cu ajutorul mamei sale să dobândească o pregătire muzicală.  
 Paul Richter senior s-a mutat în 1867 la Braşov und a devenit un an mai târziu membru al încă foarte                     

tânărului cor bărbătesc şi a obţinut un post de încasator al oraşului. 
Pe lângă slujbă mai făcea servicii de organist în bisericile evanghelice mai mici ale oraşului, la Sf. Martin                   

şi mai târziu în Schei. Ocazional acompania şi liturghia în  Biserica  Neagră ca înlocuitor la  orga Buchholz . În                  
apropierea acesteia, familia a găsit în cele din urmă o locuinţă, iar în aceasta, în Curtea Honterus,  Paul                  
Richter junior  s-a născut pe 28 august 1875. 

Stimulat probabil de activităţile ale tatălui său, tânărul Paul Richter a pătruns mai mult sau mai puţin ca                   
autodidact în lumea muzicii, înainte de a fi „descoperit” la începutul anilor nouăzeci de  Rudolf Lassel , pe                 

600 Vezi de exemplu ar�colul lui Konrad Nußbächer:  Die Musik in den letzten 25 Jahren  (Muzica în ul�mii 25 de ani) .  pag. 347, în:                        
Johannes Reichart (coord.):  Das sächsische Burzenland einst und jetzt, Festschrift aus Anlaß der Tagung der 65.                
Hauptversammlung des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde und der 55. Hauptversammlung des Siebenbürgischen Gustav             
Adolf-Vereins vom 21. Bis 24. August 1925 in Zeiden . (Ţara Bârsei odinioară şi acum, ediţie fes�vă cu prilejul întrunirii celei de a                      
65-a adunări generale a Asociaţiei pentru Istoria Transilvaniei şi a celei de a 55-a întruniri principale a Asociaţiei Transilvane                   
Gustav-Adolf din 21-24 august 1925 la Codlea, editată comisionar librăria W. Hiemesch. Braşov 1925. pag. 342–357, în con�nuare                  
K. Nußbächer:  Die Musik . 
601 De exemplu în menţionatul  Concert sacral  din 24 iunie 1894, în care au fost interpretate  Gesang der Pilger bei der Heimkehr                      
(Cântarea pelerinilor la revenirea acasă) şi o arie din  Tannhäuser  de  Richard Wagner , vezi  KMGV, Konzertprogramme . 
602 Vezi amin�ta biografie amplă: Türk:  Paul Richter . În măsura în care nu există alte menţiuni, următoarele date biografice şi                    
evenimente provin din această lucrare, care la bază mai multe surse nepublicate până acum, ca de ex. unele scrisori şi note din                      
jurnale de călătorie, mai ales însă o  Autobiografie a lui Richter . Biografie recons�tuită de  Türk  cuprinde un capitol de 13 pagini                     
pentru anii 1900–1918, deci perioada de ac�vitate a lui  Richter  în  KMGV . Alături de aceasta  Türk  aduce o analiză amplă a                     
compoziţiilor lăsate moştenire de  Richter . Cu acest prilej sunt discutate şi multe dintre lucrările sale, pe care dirijorul le-a scris                    
pentru  KMGV  sau le-a prezentat împreună cu corul. Următoarele detalieri sunt numai o prezentare scurtă, rezuma�vă a vieţii                  
acestei personalităţi ar�s�ce braşovene, cu accent pe ac�vitatea sa în cadrul  KMGV . Asupra perioadei petrecute la conservatorul                 
din Leipzig, a docenţilor avuţi şi a studiilor s-a făcut deja referire, vezi excursul din capitolul 3.1.6. 



când era în clasa a cincea, ca „sextan”. De la acesta a avut parte de o pregătire muzicală intensă, atât                    603

teoretică, cât şi practică. 
În cele din urmă,  Richter s-a decis, după o scurtă şi nemulţumitoare încercare de studiu a medicinii la                   

Graz, să repete la rândul său, parcursul de studii al mentorului său şi al atâtor alţi braşoveni cu talent                   
muzical, aşa încât s-a înmatriculat în 1896 la  Conservatorul Regal  de la Leipzig.  

În afara lumi conservatoare deja descrise de la instituţia de învăţământ superior, studentul din Transilvania                
a făcut cunoştinţă cu evoluţia şi cultivarea muzicii mai noi: cu un an înainte,  Arthur Nikisch preluase în sala                   
Gewandhaus postul de capelmaistru. El a oferit pentru dată publicului din Leipzig un spectru larg din creaţia                 
lui  Franz Liszt, Richard Wagner, Hector Berlioz, Anton Bruckner, Peter Tschaikowski  şi alţii. 

Paul Richter a putut acumula şi experienţă de dirijor de cor - importantă pentru ulterioara activitate de la                    
Braşov – în oraşul de pe Pleiße: el a devenit dirijor al  Weltlichen Oratorien-Vereins (Asociaţia laică de                 
oratorii). Cu toate că această asociaţie i-ar fi oferit poate tânărului braşovean o perspectivă artistică pe                
termen lung, absolventul conservatorului s-a decis totuşi să revină în oraşul său natal. 

Deja pe 4 septembrie 1900,  Richter a fost ales al doilea maestru de cor al corului bărbătesc, iar în anul                     
următor a preluat definitiv bagheta din mâinile primului său învăţător,  Rudolf   Lassel .  

În ce priveşte reprezentaţiile cu oratorii,  Richter a continuat tradiţia începută de  Lassel . Astfel, în 1902 a                  
fost prezentată pentru prima oară lucrarea unui compozitor local:  Der Allmacht Wunder  (Minunea             
Atotputernicului) de  Johann Lucas Hedwig  a fost interpretată în cadrul festivităţilor prilejuite de aniversarea              
a 100 de ani de la naşterea compozitorului, pe 13 noiembrie la Braşov.    604

La acel moment,  Johann  Hedwig , fiul compozitorului  Johann  Lucas  Hedwig , denumit deseori „epigonul lui               
Haydn” se mai număra printre cântăreţii corului, iar la activităţile corului contribuise deseori ca dirijor               
înlocuitor. Se datorează probabil iniţiativei sale faptul că oratoriul compus de tatăl său a putut răsuna pentru                 
prima dată la Braşov. 

Seria premierelor a fost continuată cu o lucrare de  Johannes Brahms .  Ein deutsches Requiem  (Un                
recviem german) a răsunat pentru prima dată pe 5 iunie 1907 în cadrul unui concert în  Biserica Neagră . În                   
deschiderea reprezentaţiei a răsunat preludiul coral cu fugă de  Brahms:  O Traurigkeit, o Herzeleid  (O               
tristeţe, o suferinţa inimii), la  orga Buchholz aflându-se  Rudolf Lassel,  care după retragerea sa de la                
conducerea artistică, devenise  maestru coral onorific  al corului bărbătesc.  
 

603 Denumire ce vine din limba la�nă dată anului de învăţământ în perioada Reformei, când numărarea anilor se făcea invers, de                     
la cel mai mare în jos.  
604 Vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 14. 



 
Planşa 18 Programul reprezentaţiei „Ein deutsches Requiem“ de Johannes Brahms pe 5 iunie 1907 sub               
bagheta lui Paul Richter, cu participarea Societăţii Filarmonice şi a lui Rudolf Lassel 
(Sursa: KMGV, Konzertprogramme, în SAK, Fond II 14269) 
 
 

Oratoriul  Elias de  Mendelssohn , prezentat pentru prima dată sub conducerea lui  Lassel, a fost reluat pe                 
19 iunie 1912 de  Paul Richter . Şi această mare lucrare corală a fost interpretată tot în  Biserica Neagră .  

Pe lângă acestea,  Richter a mai readus la viaţă o tradiţie care căzuse în uitare sub Lassel, reluând                   
reprezentaţiile cu opere interpretate de Corul Bărbătesc. Astfel, în 190, a fost pus în scenă  Der Freischütz                 
de  Carl Maria von Weber , pentru care a fost angajat chiar şi un cântăreţ de operă din Lübeck. Pe lângă                    
acestea, un membru al asociaţiei,  Fritz Reimesch , care începând cu 1902 a activat şi ca al doilea maestru                  
de cor, a avut o bogată activitate de compozitor şi libretist. Pe lângă operete mai mici şi scenete cântate,                   
care au fost prezentate şi sub conducerea lui Lassel, el a creat cu  Hohen  Koppe o lucrare scenică ce avea                    
ca subiect o legendă a  Ţării  Bârsei . Opera populară sud-transilvăneană a fost prezentată de către Corul                605

Bărbătesc publicului braşovean în martie 1904.  
O mare parte din opere rămăsese necunoscută la Braşov, până la începutul secolului 20, de exemplu                 

cele de  Richard Wagner . Marile sale opere aveau să devină sub conducerea lui Richter un nou element                 
forte în repertoriul corului bărbătesc. În acest context, sunt acum la dispoziţie pentru cercetare surse noi:                
s-au păstrat toate procesele verbale nepublicate ale şedinţelor Corului Bărbătesc, începând din 1909 până              
în 1929. Astfel este posibil ca pentru această perioadă să se poată privi în spatele ediţiilor festive, a                  606

programelor concertelor şi a rapoartelor anuale. Rapoartele redactate de mână, în parte foarte detaliate,              

605 Vezi  KMGV, Konzertprogramme  şi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 17–18. 
606 Vezi procesele verbale de şedinţă din arhiva  KMGV :  SAK: CBN, IV Ht 5 (Sitzungsprotokolle des KMGV 1909–1929) , în                   
con�nuare  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 . Procesele verbale sunt numerotate. 



despre întruniri, oferă perspectiva necosmetizată asupra modului de luare a deciziilor, conflictelor şi             
cauzelor nevăzute din activitatea asociaţiei.  

Din documente rezultă cu claritate că dorinţa de a prezenta operele lui  Wagner a fost o idee a lui  Paul                     
Richter , pentru a cărei transpunere a fost nevoit să depună o muncă de convingere în interiorul asociaţiei.                 
Astfel, cel care a redactat procesul verbal, remarcă pentru o şedinţă a asociaţiei ţinută pe 10 ianuarie 1910                  
cu o subliniere semnificativă: 

„Maestrul corului Richter vorbeşte  într-o expunere mai lungă despre evoluţia operei şi a compoziţiei               
muzicale în general de la Richard Wagner încoace. Din motivele expuse de el, el nu se poate decide altfel                   
decât pentru o operă de Wagner:  propune Olandezul zburător.  607

 
Pentru îndeplinirea acestei intenţii,  Richter  avea anumte aşteptări clare din partea asociaţiei: 
 
„El (…) pune însă (…) cele două condiţii: trebuie să fie la dispoziţie neapărat un regizor competent în                  
domeniu, iar în ce priveşte decorul scenic şi atragerea de forţe externe nu este permisă zgârcenia                
temătoare (…)”  

 Comisia asociaţiei  a dat în final curs dorinţei lui  Richter , la fel ca şi  Adunarea Asociaţiei întrunită o zi mai                     
târziu. Comisia se compunea din preşedintele asociaţiei, economistul şi maestrul corului alături de             
înlocuitorii lor, din casier, secretar şi până la patru asesori. La cercetarea proceselor verbale, în această                
comisie se pare că erau luate cele mai importante decizii în privinţa direcţiilor de urmat de către asociaţie,                  
cuvântul lui  Richter având o greutate deosebită. Plenul membrilor, în fapt suveranul corului, aproba de               
obicei deciziile comisiei. 

Reprezentaţia cu  Olandezul zburător a avut loc în cele din urmă pe 18 şi 20 iunie 1910 şi anume în sala                      
festivă. Această sală fusese construită de Corul bărbătesc cu prilejul marilor festivităţi la aniversarea              
jubileului de aur din 1909. Sala era o construcţie mare din lemn, o scenă de mari dimensiuni, mai multe                   
încăperi secundare şi o sală pentru spectatori cu peste 2000 de locuri. Sala festivă era considerată cea mai                  
mare construcţie din lemn a Transilvaniei şi fusese finanţată de către cor, mai ales prin donaţii.                608

Asemenea locaţii erau bineînţeles ideale în ce priveşte tehnica de spectacol pentru un cor bărbătesc               
numeros şi se pretau bine şi pentru spectacole de operă. Corespunzător dorinţei lui  Richter , asociaţia               
investive ceva în înscenarea operei lui  Wagner şi angajase chiar trei solişti externi: rolul  olandezului a fost                 
interpretat de  Wilhelm Orendt , cântăreţ la  Hermania din Sibiu, pe  Senta a interpretat-o  Josefine  Ritzinger , o                
solistă a  Operei Populare din Viena iar pe  Erik l-a interpretat  Max Grubeck , cântăreţ la teatrul oraşului                 
Olmütz.  

În ciuda acestei distribuţii, ecourile, mai ales din ziare, au rămas oarecum divergente, critici de principiu                 
faţă de această intenţie fiind formulate deja înaintea reprezentaţiei, în luna februarie, ideea unui proiect de                
asemenea anvergură fiind considerată drept o supraapreciere a propriilor capacităţi. Obiecţii asemănătoare            
au revenit şi la ulterioara discutare a reprezentaţiei, iar în  Kronstädter Zeitung a existat o controversă                
neobişnuit de intensă, cu o justificată luare de poziţie din partea asociaţiei. Principalul critic al reprezentaţiei                
era  Emil Honigberger , al doilea maestru de cor al asociaţiei, retras cu foarte puţin timp mai devreme din                  
funcţie.  

La „daunele de imagine” din ziare s-a mai adăugat şi o considerabilă pierdere materială, pentru că din                  
cele iniţial patru reprezentaţii planificate nu au putut avea loc decât două: în zorii zilei de 21 iunie un                   
incendiu nimicitor a distrus întreaga sală festivă. Prin donaţii rapide şi un val de ajutoare şi solidaritate,                 
asociaţia a reuşit însă ca în timp surprinzător de scurt de numai trei săptămâni să refacă construcţia din                  
lemn. Bilanţul asociaţiei însă a rămas prin reprezentaţia operei cu un deficit simţitor: cu un buget anual de                  
puţin peste 14.800 de coroane pentru anul de activitate 1909/1910, încasările cu reprezentaţia operei lui               
Wagner aduseseră 3.290,60 de coroane şi fuseseră cheltuite 4.957,71 de coroane. În proiectul de buget               
fuseseră prevăzute iniţial chiar numai 1.000 de coroane şi încasări de 1.400 de coroane.   609

În ciuda tuturor greutăţilor,  Paul  Richter nu a renunţat să pună în scenă şi alte opere: în iunie 1913                    
asociaţia a prezentat de patru ori  Tannhäuser  de  Richard Wagner  şi numai un an mai târziu de trei ori                   
Fidelio  de  Ludwig van Beethoven . La toate reprezentaţiile au contribuit solişti externi şi  Societatea              
Filarmonică  iar în 1914 chiar cântăreţi din Salzburg şi din nou din Olmütz. 

607  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , S. 7, sublinierea în original. 
608 Pentru sală vezi  planşa 2 , numărul  XXX şi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 1. Pentru reprezentaţia cu  Olandezul Zburător  şi celelalte                     
opere de  Wagner  vezi ibid. pag. 2–6. În anul jubileului pe scenă s-au aflat chiar şi coruri de masă cu 700 de interpreţi. 
609 Bilanţurile anuale să găsesc în  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 . Pentru anul de ac�vitate 1909/10, cifrele sunt sinte�zate                 
la paginile 22 şi 22v. 



Sub conducerea artistică a lui Paul Richter, coloana vertebrală muzicală a Corului bărbătesc au continuat                
să fie formată din uzualele  Liedertafeln, repertoriul fiind predominant asemănător celui din perioada lui              
Lassel . Chiar din primul an sub bagheta lui  Richter , au fost păstrate tradiţionalele  Konzertliedertafeln fără               
mâncare pe care iniţiase  Lassel . Ele s-au desfăşurat în  noua Casă de Concerte construită în 1894 cu                 
programe de înalt nivel, de exemplu la prima manifestare sub conducerea lui  Richter , pe 7 decembrie 1901,                 
au fost prezentate  Scene din Frithjof-Saga  de Max Bruch.  În următorul an, în program au fost duete de                  
Rudolf Lassel şi două coruri din secolul 16. Pentru cor, interpretarea muzicii vechi era o raritate                
remarcabilă, pentru destinderea atmosferei, publicului fiindu-i prezentat  Cvartetul pentru pian op. 16 de             
Ludwig van Beethoven  
 

 
Planşa 19 Programul unei Konzerttafel a KMGV din 30 mai 1902 sub bagheta lui Paul Richter cu duete de                   
Lassel, muzică de cameră de Beethoven şi două coruri din secolul 16 
(Sursa: KMGV, Konzertprogramme, im SAK, Signatur II 14269) 
 
 



Şi în 1903, la o Konzertliedertafel a răsunat din nou muzică de cameră de  Beethoven , anume  Trio pentru                   
pian op. 97 . În completare, asociaţia a interpretat printre altele coruri de  Max Bruch, Robert Schumann şi                 
ale celor doi localnici,  Rudolf Lassel  şi  Fritz Reimesch .   610

În anii următori, se pare că această tradiţie a statutarelor  Konzertliedertafeln a căzut în adormire şi numai                  
în anul de activitate 1911/1912 s-a reluat subiectul cu pasiune în interiorul asociaţiei şi s-a riscat o nouă                  
încercare. Se pare însă că la prima manifestare afluxul nu a fost prea mare, secretarul consemnând                
aprecierea oarecum resemnată a prezidiului asociaţiei referitoare la acest subiect sub titlul  Experienţe la              
Liederabend :  

„Această primă încercare, făcută după mult timp, de a oferi publicului un program Liedertafel fără mese                 
puse, a confirmat experienţa noastră a tuturor, că pe lângă băutorii de bere, şi publicul mai de calitate, care                   
oricum, aşa sau aşa, îşi păstrează indiferenţa faţă de asociaţie, la manifestări precum a fost ultimul                
Liederabend, a strălucit prin absenţă. Pentru asta, noi cântăreţii şi puţinul public prezent, am putut savura                
pe deplin reprezentaţiile serii.”   611

 
Contrastul descris dintre „băutorii de bere” şi „publicul mai de calitate”, caracterizează ilustrativ dilema               

unui cor bărbătesc, între simpla distracţie consumată secundar şi arta cu pretenţii prin care publicul este                
stimulat.  Corul Bărbătesc din Braşov s-a decis în ceea ce priveşte aceste Liedertafeln ale sale, să reziste                 
acestui antagonism, aşa încât în procesul verbal, se accentuează mai încolo: 

„Liedertafel a făcut o impresie nobilă şi ne-a întărit la noi cântăreţii, convingerea că în ciuda încercării nu                   
tocmai favorabile, forma de concertare trebuie păstrată. Ea trebuie să se impună şi se va impune.” 
 

În final s-a luat decizia „ca şi pe viitor să fie organizată  o asemenea Liedertafel” şi de a păstra astfel                     
celelalte seri statutare în formă tradiţional lejeră ca  Heitere Liedertafeln . Pe lângă acestea mai exista însă şi                 
uzanţa adusă la viaţă de  Lassel  a acelor  concerte  pure   .  

Urmând obiceiurile mentorului său,  Paul Richter a compus de mai multe ori coruri şi lieduri pentru diferite                  
manifestări ale asociaţiei. Mai ales  concertele şi - începând cu 1912 - şi  Konzertliedertafeln i-au permis să                 
vină în faţa publicului şi în postura de compozitor pentru piese instrumentale. Aceste eforturi par să fi fost                  
încununate de succes chiar de la început, o reprezentaţie a unei  Suite in e-mol a compozitorului de abia                  
treizeci de ani în cadrul unui concert al corului bărbătesc primind multe laude din partea presei:  

„Concertul s-a încheiat cu un mare succes al maestrului de cor Paul Richter, care care s-a prezentat în                   
faţa noastră ca un compozitor de orchestră cu prima parte a  Suitei in Mi minor (e-mol) în cel mai fericit mod.                     
Piesa este ţinută in mare stil simfonic şi se distinge prin bogăţie de idei muzicale şi siguranţă surprinzătoare                  
în tratarea orchestrală. În stil aminteşte de Brahms, ea este însă pe deplin originală în concept şi execuţie.                  
(…) Ne putem bucura sincer de prezentarea următoarelor pasaje ale operei muzicale şi felicităm              
compozitor pentru succesul său.”   612

Suita prezentată este introducerea din ulterioara  Prima simfonie  de  Paul Richter . Laolaltă cu anunţatele               
„pasaje următoare”, în vara aceluiaşi an, în  Casa de Concerte a Braşovului, a fost prezentată în întregime.                 
De data aceasta însă, cadrul nu a mai fost o manifestare a corului bărbătesc, ci al treilea concert statutar al                    
Societăţii Filarmonice , ocazie la care  Paul Richter  şi-a putut dirija lucrarea personal.  613

Ultimii ani de activitate ai lui  Paul Richter în calitate de maestru de cor s-au aflat pe deplin sub semnul                     
politicii generale. Deja din anii anteriori, asociaţia se ocupase mai mult sau mai puţin cu evenimentele                
politice. Corul bărbătesc nu s-a dat astfel în lături ca cu prilejul sfârşitului războiului franco-german şi a                 
iminentei proclamări a Imperiului pe 22 aprilie 1871, să organizeze şi la Braşov o Serbare germană a                 
victoriei şi păcii. După 1914 însă evenimentele s-au resimţit nemijlocit, astfel încât este important să               614

privim o dată la judecata războiului şi dincolo de aceasta la efectele sale asupra unui cor german din                  
extremul sud-estic al Imperiului Habsburgic combatant şi apoi în cele din urmă destrămat.  
 
 

3.1.9.  Primul Război Mondial: efectele şi manifestările ideologice însoţitoare 

610 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . Manifestarea a avut loc pe 13.06.1903 (a treia adunare statutară din al 44-lea an al asociaţiei)                    
pe scena  Noii Case de Concerte,  azi Centrul Cultural Reduta. 
611  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 43v. 
612  Kronstädter Zeitung , anul 70, nr. 38 din 16.02.1906, pag. 3. 
613 Vezi  KPhG, Konzertprogramme . Concertul a avut loc sub conducerea generală a lui  Krause  pe 12 iunie 1906. 
614 Vezi  KMGV, Konzertprogramme , fes�vitatea a fost deschisă semnifica�v cu o transpunere muzicală a piesei  Die Wacht am                  
Rhein  (Straja de pe Rin) şi piesa patrio�că  Was ist des Deutschen Vaterland  (Ce este patria germanului). 



 
Dacă deja în 1909, broşura festivă a asociaţiei, editată cu prilejul jubileului de aur, folosea tonuri deschis                  

naţionaliste, această evoluţie a continuat în anii următori, procesele verbale de şedinţe ale asociaţiei              
oferind o imagine nedeformată în problemele interne. Dincolo de aceasta ele documentează şi poziţiile              
politice din cor. De interes pare mai ales problema în ce măsură orientarea etnică a asociaţiei muzicale a                  
conţinut şi o apreciere concretă a războiului. Pe lângă acestea, într-un oraş transilvănean se pune şi                
întrebarea dacă - şi dacă da în ce măsură – corul bărbătesc, a luat poziţie în calitate de cor german faţă de                      
problematica şi destinul ulterior al regiunii şi anexarea acesteia la România. 

Orientarea naţională a corului bărbătesc a constituit la începutul secolului 20 nu numai o poziţie oficială                 
de bază, asumată făţiş spre exterior, ci pare să fi fost o dimensiune decisivă în conştiinţa multor membri.                  
Procesul verbal al unei adunări a membrilor din 1912 ne redă destul de detaliat cum au decurs alegerile                  
pentru preşedinte. După cum am arătat deja, după 15 ani de mandat,  Julius Römer  se retrăsese şi a                  
comentat opţiunea membrilor în favoarea succesorului său  Oskar Tellmann cu două propoziţii            
semnificative: „ Asociaţia pe care trebuie acum să o prezideze Dr. Tellmann trebuie să fie naţională şi                 
liberă.” Cu doi înaintea izbucnirii conflagraţiei mondiale deci, conştiinţa naţională şi liberală şi nu              615

înţelegerea muzicală par să fi fost demne de remarcat pentru noul preşedinte al Corului de Bărbaţi Braşov.                 
Iar la preluarea funcţiei de către noul preşedinte au fost folosite cuvinte asemănătoare: vicepreşedintele              
Wilhelm Teutsch a scos în evidenţă în cuvântul său de salut în primul rând „spiritul naţional” al lui  Tellmann                   
şi numai după aceea „bucuria faţă de muzică” a acestuia. În laudatio adresată preşedintelui retras               616

tonurile folosite sunt asemănătoare,  Teutsch urând-ui lui  Julius Römer  ca „prin firea sa germană să rămână                
şi pe mai departe un credincios sfătuitor al asociaţiei”.   617

   Cu acest fundal, nu surprinde poziţia la izbucnirea războiului în 1914. 
Într-o „alocuţiune entuziastă”, preşedintele  Oskar Tellmann pune accent pe gravitatea situaţiei, dar se              

arată în final optimist pentru „Monarhia noastră şi Germania”, definind chemarea unui cor în mod               
corespunzător:  

„Sarcina noastră ca asociaţie şi persoane individuale nu poate fi decât numai aceea, de a nu purta lipsa                   
de curaj şi şovăiala în popor, ci de a oţeli curajul în familii şi societate şi de a hrăni cu orice ocazie nădejdea                       
în victoria finală.”   618

 
În faţa războiului, valoarea de divertisment şi cea proprie a muzicii dispar, ea este confiscată mai explicit                  

pentru scopurile politice momentane şi instrumentalizată ca „mijloc încurajator”. Astfel motivarea           
preşedintelui pare aproape mitică şi relevă temerile specifice ale unui transilvănean german care se vede               
înconjurat de slavi. Petru  Tellmann , războiul este „în final de mult prezisa mare luptă dintre slavicitate şi                 
germanitate”. Această legendară luptă decisivă, Austro-Ungaria şi partenerii săi de alianţă o purtau „pe              
drept”, „bărbăţie” şi „credinţă germană”. 

Procesul verbal nu spune nimic concret despre reacţii şi afirmaţii ale altor membri ai asociaţiei despre                 
subiectul războiului mondial şi al opiniei lor despre sarcinile asociaţiei în aceste timpuri. În timpul şedinţei                
este adevărat că au avut loc şi alegerile pentru noua conducere a asociaţiei, alegeri la care  Tellmann a                  
obţinut cu 38 din 48 de voturi posibile cel mai slab rezultat dintre cei patru membri ai conducerii restrânse. 

Primul maestru al corului, Paul Richter a obţinut în schimb 45 de voturi, iar secretarul şi casierul 43                   
respectiv 41 de voturi, deci o acceptanţă largă. Dacă numărul de voturi trebuie privit ca atitudine sceptică a                  
membrilor faţă de opiniile politice ale preşedintelui sau dacă rezultatul votului reflectă mai degrabă              
animozităţi personale, aceasta nu se poate şti exact.  

Cert este în schimb că războiul a avut în timp efecte asupra activităţii asociaţiei, imediat de la început,                   
mobilizările ducând la restrângerea activităţii de concerte, în vara anului 1915, 35 de membri ai corului fiind                 
deja sub arme. După ce şi al doilea maestru de cor a fost chemat pe front, capelmaistrul militar local                   619

Josef Raumer  a preluat pentru prima dată conducerea concertelor în 1916.  
La acestea se adăuga numărul crescând al celor căzuţi: deja în mai 1915 asociaţia îşi pierduse primul                  

membru pe câmpul de luptă, menţionat de preşedintele  Tellmann cu „un cald necrolog”. Toate pierderile               620

nu au dus însă la dezmeticire, ci mai degrabă la adâncirea radicalizării, care a cunoscut un prim moment                  

615 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 52v. 
616  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 56v. 
617  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 53. 
618  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 84 (proces verbal al adunării generale din 15.09.1914). 
619 Vezi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 26. 
620 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929,  pag. 86v (proces verbal al adunării generale din 31.05.1915). 



culminant în salutul preşedintelui în faţa adunării generale din 14 septembrie 1915. După obligatoriile laude               
la adresa vitejiei soldaţilor austro-ungari şi germani, printre care sa afla deja „aproape întreaga grupă de                
cântăreţi”,  Tellmann  a plasat importanţa muzicii în actualitatea evenimentelor:  
   „Forţa cântecului german a devenit element de înzestrare împotriva unei lumi de duşmani.” 

Ca atare, după un an de război nu se mai simţea nimic din universalitatea muzicii. Muzica germană                  
vocală ca artă exclusivă, nu mai trebuia să slujească doar cauzei luptei, ea primea suplimentar şi coloratură                 
religioasă, ce aminteşte de promisiunile Vechiului Testament sau de beatitudinea predicii de pe munte din               
Evanghelia după Matei. Preşedintele exprima prin citare speranţa ca prin cântecul german „şi pe mai               
departe cei şovăielnici să se ridice din nou, cei suferinzi să afle alinare, cei ce rezistă curajoşi să fie şi mai                     
fermi şi ca întregul popor să reziste până la finalul victorios.” Acest optimism escatologic se pare că nu era                   
pus la îndoială de către membri, preşedintele se pare că atinsese bine atitudinea combativă din asociaţie.                
Nu este deci de mirare că tocmai limbajul asociaţiei avea să cunoască o epurare deosebită. La propunerea                 
învăţătorului  Walter Dik , care aparţinea din 1903 corului bărbătesc, adunarea a decis ca pe viitor „cuvintele                
străine să fie eliminate din rapoartele financiare şi anuale.”   621

Dacă se compară procesele verbale de şedinţă ale anilor de război cu cronica asociaţiei la al 75-lea                  
jubileu din 1934, nu se pot constata decât diferenţe foarte mici în modul de evaluare al Primului Război                  
Mondial: la o distanţă de aproape douăzeci de ani, se vorbeşte de „războiul devorator de bărbaţi”, de                 
„confruntarea sângeroasă dintre popoare” şi de „pierzanie şi groază” a „furiei războiului”, în final sunt însă                
deplânse mai ales restrângerile din activitatea asociaţiei. Fără nici o critică este lăudată importanţa              
„cântecului german” ca element încurajator pentru război, iar discursul menţionat al lui  Tellmann este scos               
laudativ în evidenţă. Fără a menţiona cauze concrete, ediţia festivă vorbeşte la modul general despre               622

„element exploziv” care s-a acumulat în decurs de decenii şi a condus în cele din urmă la război. O analiză                    
critică a naţionalismului exacerbat sau cu configuraţiei puterilor din perioada antebelică nu mai are loc, nici                
măcar în 1934. Dimpotrivă, în contextul Primului Război Mondial se face trimitere aproape cu mândrie la                
„credinţa faţă de stat şi stăpânire a neamului săsesc” de atunci, valabilă şi pentru corul bărbătesc.                
Declaraţia nu mai reflectă liberalismul exprimat la începuturi şi nici lupta împotriva maghiarizării care              
marcaseră discursurile şi ediţiile festive precedente. Se poate ca privind retrospectiv, perioada stăpânirii             
habsburgice faţă de realitatea naţionalismului românesc din nou devenita România Mare, să fi părut un               
destin mai uşor pentru pentru o asociaţie germană transilvăneană.  

Legătura corului bărbătesc cu propaganda generală de război a fost sprijinită în primii ani ai conflagraţiei                 
şi chiar promovată în mod evident de o forţă din societate, căreia la origine i s-ar atribui o activitate pacifistă                    
mai degrabă decât războinică: Biserica Evanghelică. Din noiembrie 1914 până în aprilie 1915 au avut loc în                 
fiecare duminică „întruniri ale familiilor parohiei organizate de prezbiteriu” la care Corul Bărbătesc prezenta              
cântece populare „iar printre acestea, cântece potrivite vremii, de luptă şi libertate”. La aceste după-amieze               
bisericeşti pentru familii, alături de cântări patriotice ca de ex.  Prinţul Eugen, nobilul cavaler de  Carl Lowe ,                 
Plecarea soldaţilor de maestrul de cor  Paul Richter sau de obligatoria piesă  Domnul să-l ocrotească pe                
Franz Împăratul , erau rostite mai ales discursuri propagandistice.  

Chiar titlurile acestor referate „în slujba cauzei” sunt semnificative: în februarie 1915, deputatul în               
Reichstag  Emil Neugeboren vorbea despre  militarism şi despre  popor sub arme , discursul ducând „direct în               
mijlocul centralei puterii, care ţinea laolaltă lumea germană în miezul ei”, după cum avea să relateze                
evident entuziastul cronicar al asociaţiei chiar şi în 1934. Rezumativ, el remarcă mai departe despre               623

contribuţia corului bărbătesc la după-amiezile evanghelice de familie:  
„Corurile asociaţiei noastre erau acordate la unison: dragoste de patrie, atitudine victorios-luptătoare,             

sacrificiul suprem pentru patrie.”  
Surprinzător de asemănătoare transpare aprecierea din perspectiva Bisericii. Citim astfel în raportul anual              

oficial despre aceste după-amiezi de familie cu muzică, că manifestările trebuie să slujească „să vină în                
întâmpinarea nevoii socializării de suflet şi spirit, pentru a oferi întărire interioară, sufletelor de atâtea ori                
încovoiate de nevoile războiului.”   624

621  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 86v. 
622 Vezi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 20–21. 
623  KMGV, Chronik 1934 , pag. 23. 
624 Vezi  Sechsundzwanzigster Bericht der ev. Stadtpfarrgemeinde A. B. in Kronstadt über die Jahre 1898 bis 1915  (Al 26-lea raport                    
al parohiei evanghelice C.A. a oraşului Braşov, pentru anii 1898 până în 1918) .  Publicat de prezbiteriul comunităţii, Braşov 1917,                   
pag. 126, în con�nuare  Ev. Gemeinde, 26. Bericht (1898–1915) . 



În ciuda recunoaşterii nevoilor, războiul nu este interpretat nicidecum drept complet negativ, ci drept               
„măreţe timpuri”. Tăria interioară urma să folosească la purtarea luptei cu împlinirea datoriei. Privitor la               
slujbele religioase citim mai departe: 

„Predica, rugăciunea, cântecul s-au străduit să cuprindă măreţele vremi în profunzimea lor, pentru a               
menţine spiritul celor mai bune forţe ale celor fericiţi şi a celor nefericiţi la înălţimea severei credinţe în                  
datorie.”   625

Pe acest fundal al politizării activităţii corului, asociaţia a scos în anii 1916 şi 1919 chiar şi o ediţie de                     
război a publicaţiei sale, concepută de obicei ca foaie de divertisment:  Kriegs-Einsame 1914–1915  (Solitari              
în război) şi  Kriegs-Einsame 1918–1919 . Aceste foi corespundeau prin orientarea lor pe deplin atitudinii              626

asociaţiei. În mod simbolic, pe prima pagină tronau o liră şi o sabie încrucişate, înconjurate de o rimă                  
semnificativă despre straja de pe Dunăre şi „Straja de pe Rin”. 
 

 
 
Planşa 20  Capul primei pagini a revistei asociaţiei „Solitari”, ediţia de război 1914-1915 
(Sursa: dosarul Diverse din arhiva KMGV în SAK: CBN, IV Ht 14)  
 
 

În poezii patriotice era conjurată „credinţa nibelungă” dintre Imperiul German şi Austro-Ungaria sau era               
propovăduit spiritul de luptă. Pe lângă acestea, ediţiile de război ale publicaţiei asociaţiei mai cuprindeau               627

informaţii despre locurile în care se aflau sau destinul membrilor corului de pe front, anunţuri de deces şi                  
necrologuri precum şi informaţii despre activităţile celor rămaşi acasă. 

Din cifrele publicate în ziare, reiese că la sfârşitul anului 1915, majoritatea cântăreţilor, 57, mai trăia încă                  
în Braşov, în timp ce 36 de membri erau înrolaţi. De aici ar rezulta o diferenţă mare a mediei de vârstă a                      
membrilor asociaţiei, mai ales în comparaţie cu alte coruri.  628

Pe lângă acest ajutor ideologic, corul a mai acordat şi sprijin practic-pecuniar pentru război, o adunare                 
întrunită pe 11 mai a decis să semneze un împrumut de război de 3.000 de coroane şi chiar şi în iunie                     
1918, asociaţia a mai participat la al optulea împrumut de război, de data aceasta chiar cu 4.500 de                  
coroane. 

Ultimul împrumut pare la prima vedere oarecum de neînţeles, întrucât din punctul de vedere german, la                 
acel moment războiul părea deja pierdut şi orice finanţare a luptelor constituia o investiţie greşită. 

625  Ev. Gemeinde, 26. Bericht (1898–1915) , pag. 127. 
626 Câte un exemplar al acestui se află în dosarul  Diverse  din arhiva asociaţiei, vezi  SAK: CBN, IV Ht 14 . Alte numere ale acestei cu                         
apariţie neregulată sunt:  Jubiläums-Einsame , (Solitari la jubileu) 1909;  Einsame  (Solitari) 1920;  Einsame 1925–1926 , 1926. 
627 Vezi  Kriegs-Einsame 1914–1915 , Braşov 1916, pag. 2. 
628 Vezi  Kriegs-Einsame 1914–1915 , pag. 1. Această diferenţă mare a mediei de vârstă este de remarcat pe fondul că din 1885 mai                      
exista un al doilea cor săsesc,  Kronstädter Deutschen Liederkranz , care avea o structură simţitor mai tânără, vezi capitolul 3.4. 



Decizia cântăreţilor nu este însă semnul unui fanatism deosebit, ci trebuie înţeleasă mai degrabă din                
perspectiva unui oraş apropiat de graniţa cu România. După surprinzătoarea intrare în război de partea               
Antantei a până atunci neutrei Românii, în august 1916, Braşovul a fost unul dintre primele oraşe ocupat de                  
trupele române. Asociaţia însăşi a suferit atunci oarecare pierdere materială şi sentimentală în instrumente,              
medalii comemorative şi cărţi. Cât de brusc a fost atacul şi ocupaţia în puţin apărata Transilvanie, pe atât                  629

de repede foaia s-a întors în defavoarea României. Trupelor Puterilor Centrale nu le-a reuşit numai               
completa eliberare a Transilvaniei ci dincolo de aceasta şi ocuparea de mari teritorii ale Regatului               
României. Aceasta s-a văzut nevoită ca în primăvara lui 1918 – deci cu puţin înaintea deciziei corului                 
bărbătesc de a semna noi împrumuturi de război – să încheie o pace separată cu Austro-Ungaria.                630

Aceasta face ca optimismul cântăreţilor braşoveni din iunie 1918 să nu mai pară atât de deplasat.  
Pe lângă împrumuturi de război, asociaţia a acordat însă şi ajutor financiar, astfel încasările unui concert                 

din 12 februarie 1916 au fost folosite integral pentru scopuri sociale ce aveau legătură cu războiul. O                 
jumătate a sumei de circa 500 de coroane a fost donată  Fondului de pensii al Regimentului 46 de                  
Infanterie , cealaltă jumătate  Fondului pentru văduve şi orfani a soldaţilor saşi braşoveni .   631

   Şi în ceilalţi ani de război, asociaţia s-a angajat de mai multe ori financiar pentru victimele războiului. 
În cel mai larg sens şi Monarhia Habsburgică însăşi a fost o victimă a războiului; în toamna anului 1918,                    

căderea ei era atât de avansată încât ordinea internă nu mai era asigurată. Mişcări comuniste şi diferite                 
organizaţii ale minorităţilor naţionale se străduiau să obţină putere şi influenţă în jumătatea maghiară a               
Imperiului.  

Ca opţiune realistă, pentru Transilvania exista mai întâi rămânerea în statul ungar cu garantarea               
autonomiei şi drepturi speciale ale minorităţilor. Pe lângă aceasta exista posibilitatea statalităţii            
independente cu drepturi egale ale celor trei grupuri etnice şi în final cea a unificării cu Regatul României.   632

Pe 1 decembrie a avut loc Marea Adunare naţională română la Alba Iulia, la care a fost adoptată în final                     
unirea condiţionată cu România. La aceasta, mai ales participanţii socialişti au insistat asupra libertăţilor şi               
a reformelor sociale în cadrul noii Românii Mari. Pe 8 ianuarie 1919 Uniunea Saşilor Transilvănenii,               
Consiliul Naţional Săsesc, a decis la Mediaş să-şi dea acordul pentru formarea unui stat românesc mare. 

Dacă corul se mai manifestase destul de naţionalist în privinţa războiului, se pare că viitorul concret al                  
regiunii nu a jucat un rol demn de luat în seamă. Protocoalele de şedinţă ale anilor 1918 până 1920, deci                    
din momentul sfârşitului oficial al războiului până la Unirea oficială cu România după încheierea acordului               
de la Trianon, reflectă mai degrabă o letargie solitară în ceea ce priveşte aceste probleme. Sunt deplânse                 
foarte general „confuziile politice” ale vremii, iar corul este definit drept un „bastion al germanităţii” rămas.                633

Luări de poziţie concrete faţă de de opţiunile constituţionale nu se regăsesc - în mod surprinzător - în                  
documente. Se pare că membrilor le era indiferent dacă continuarea avea să fie ca minoritate în Ungaria                 
sau România, ceea ce conta era ca viitorul stat să acorde libertate. Din partea corului se dorea doar linişte                   
şi normalitate pentru a se putea dedica din nou cu totul activităţilor artistice. Propriile sarcini în noile vremuri                  
sunt definite cu următoarele cuvinte: 

„Dintr-o umanitate liberă, pe care o sperăm din partea epocii noastre democratice, frumosul face parte ca                 
o componentă de nedesprins şi necesară.”   634

Şi atitudinea  Federaţiei corale germane transilvănene,  ca structură superioară a tuturor corurilor reflectă              
fatalism şi regret alături de optimism precaut: 

„Statul în care părinţii noştri au fost chemaţi cândva cu 800 de ani urmă a fost fărâmat, pământul natal,                    
pe care urmaşii lor l-au hrănit cu sânge şi sudoare a întrat pe alte mâini. Au urmat zile grele. Dar când                     
conducătorii aleşi după matură sfătuire au găsit drumul către viitor şi au păşit pe el, nici nouă nu ne-a fost                    
dat altceva decât să ne adaptăm noilor condiţii. În contra primelor temeri şi a vexaţiilor ce mai există în                   

629 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929,  pag. 93 (procesul verbal al adunării generale din 23.12.1916). 
630 Vezi Zoltán Szász:  Politik und Nationalitätenfrage in der Zeit des Dualismus (1867–1918)  (Poli�că şi ches�unea naţională în                  
perioada dualismului), în: Köpeczi:  Kurze Geschichte Siebenbürgens , pag. 595–639. Pentru evenimentele anilor 1916–1918 vezi              
pag. 636ff. 
631 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 90 (şedinţa comisie din 15.02.1916). 
632 Pentru cele trei opţiuni poli�ce ale Transilvaniei şi a evenimentelor anilor 1918–1920 vezi Zoltán Szász:  Revolution und                  
Nationalbewegung nach dem Sturz der Monarchie (1918–1919)  (Revoluţie şi mişcări naţionale căderea Monarhiei), în: Köpeczi:               
Kurze Geschichte Siebenbürgens , pag. 640–658. 
633 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 98v (şedinţa comisiei din 10.01.1919) şi pag. 101 (adunarea generală din                 
11.02.1919). 
634  KMGV, Berichte 1918–1928 , pag. 11. 



parte ne-a mai rămas atâta spaţiu de viaţă încât să putem păstra şi cultiva cele mai sfinte proprietăţi ale                   
noastre, biserica şi cu şcoala, graiul şi cântecul german.   635

Unirea cu România după peste o mie de ani de stăpânire maghiară reprezintă pentru Transilvania în                 
general o demarcaţie clară, iar anii 1918 – 1920 au fost şi pentru Corul de Bărbaţi Braşov în multe privinţe o                     
cezură concretă. 

După cum am amintit, comisia asociaţiei a decis pe 21 februarie 1919, că „membrele corului feminin sunt                  
privite de acum ca membri cu drepturi egale ale asociaţiei corale”. Rigurosul regulament a fost slăbit în                 636

sensul că severele sancţiuni băneşti pentru absenţe urmau să fie eliminate. Egalitatea în drepturi a               637

femeilor şi răspundere personală mai mare a membrilor au fost deci concesiile faţă de epoca democratică                
ce trebuia să înceapă după război.  

Pe lângă aceste schimbări structurale au mai existat şi schimbări personale marcante: pe 18 ianuarie                
1918 a decedat maestrul onorific de cor,  Rudolf  Lassel , care chiar şi după retragerea sa de la conducerea                  
muzicală a corului colaborase frecvent cu asociaţia. Corul a decis înfiinţarea unei  Fundaţii Rudolf Lassel               
pentru „Dezvoltarea în continuare a cântecului popular săsesc-transilvănean” şi promovarea de tineri            
muzicieni. În onoarea dirijorului longeviv, s-a mai decis şi organizarea de concerte comemorative, un prim               638

concert în biserică în memoria lui Rudolf Lassel  a avut loc deja pe 3 iunie 1918 în  Biserica Neagră .  639

În următorul an, Paul Richter s-a retras din funcţia de maestru de cor în favoarea lui  Emil Honigberger ,                   
care după amintitele divergenţe şi o activitate de zece ani la vârful corului maghiar  Brassói Magyar Dalárda                 
vroia acum să se întoarcă la  Corul de Bărbaţi Braşov .  Richter se temea de altfel de aglomerarea                 640

sarcinilor după ce preluase anterior funcţia de  capelmaistru al oraşului , postură din care se putea dedica cu                 
totul mult iubitei sale muzici instrumentale. Imediat după retragerea sa, Corul Bărbătesc l-a ales ca semn                
de recunoştinţă pentru activitatea sa, drept  maestru de cor onorific .   641

Cu aceasta s-a consacrat  Corul Bărbătesc  Braşov ca primă şi pe termen lung cea mai importantă                 
asociaţie săsesc-germană muzicală în oraşul de la poalele Tâmpei. Activitatea corului în această perioadă              
a fost caracterizată după Primul Război Mondial de preşedintele  Oskar Tellmann pe deplin în sensul lui                
Nägeli , drept una care „în sens cultural şi etnic a dorit şi a şi fost cu adevărat să fi un instrument educativ în                       
stil mare, care pentru membri şi public trebuie să rămână astfel şi în continuare.”   642

Deja la scurt timp după înfiinţarea Corului de Bărbaţi Braşov, în anii şaizeci ai secolului 19, românii şi                   
maghiarii braşoveni au recurs şi ei la muzica vocală ca posibilitate de a acţiona pedagogic în masă şi ca o                    
cale pentru definirea identităţii lor naţionale. 
 
 
 
 
 
 
 

635  SDSB Rundschreiben „Geschichte des Siebenbürgisch-Deutschen Sängerbundes während der Zeit vom XVI. bis XVII. Sängertag.               
(Circulara „Istoria Federaţiei corale germane transilvănene în perioada dintre cea de a XVI-a şi a XVII-a întrunire)  (Juni 1914–Mai                   
1921) “ de Dr. K. Ungar, [fără menţionarea locului] 1921, pag. 2. 
636 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 101 (şedinţa comisiei din 21.02.1919). Reprezentantele corului feminin au               
par�cipat la scurt �mp după aceasta cu drept de vor egal, pe 3 aprilie 1919 la o şedinţă a comisiei, vezi ibid. pag. 102. Vezi şi                          
capitolul 3.1.5. 
637 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 101v (adunarea generală a asociaţiei  25.02.1919). 
638 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 95v (şedinţa comisiei din 31.01.1918) şi pag. 96–97 (adunarea generală din                 
12.02.1918). 
639 Încasările au fost cedate  Fundaţiei Rudolf Lassel ;  KMGV  nu a par�cipat însă ac�v la această reprezentaţie, a cântat pe lângă                     
soliş�i  Elsa Bömches  (sopran) şi  Wilhelm Knopf  (bariton)  Corul bisericesc de elevi înfiinţat de  Lassel . La scurt �mp,  KMGV  a                    
organizat pe 24. iunie 1918 un  concert de binefacere , a care au fost interpretate şi lucrări de  Rudolf Lassel , şi care s-a încheiat cu                        
un „pasaj liber la orgă cu folosirea de teme de Rudolf Lassel, vezi  KMGV, Konzertprogramme . În următorii ani au fost organizat şi                      
alte concerte comemora�ve, unul deja pe 4 iulie 1919 cu o „Selecţie a celor mai frumoase coruri de Rudolf Lassel“ cum ar fi                       
Richte mich Gott  (Judecă-mă Doamne), [op. 33,  LWV D 4 ],  Ruhetal  (Valea odihnei) [ LWV H 21 ]  Bußlied  [op. 6,  LWV D 1 ], vezi                       
KMGV, Bericht 1918–1928 , pag. 14. La 10 ani de la moartea sa, pe 25 mai 1928 a avut loc o  Festivitate  Rudolf Lassel  cu concursul                         
KMGV , etc. 
640 Pentru divergenţe vezi capitolul 3.1.8, pentru ac�vitatea în  Dalárda  vezi capitolul 3.3. 
641 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , S. 100v (adunarea generală din 11.02.1919). 
642  KMGV, Jahresbericht 1918–1928 , pag. 11. Discursul preşedintelui a fost ros�t la o adunare generală a asociaţiei pe 25                   
februarie 1919. 



Partea a II-a 
 
 

 
 
 
 

2.3. Orgile braşovene şi construcţia de orgi până în anul 1839  
 
În centrul interesului ştiinţific şi al celui general cultural pentru orgile Braşovului s-a aflat şi se află mai ales                   
marea  Orgă Buchholz din  Biserica Neagră . Aceasta este considerată ca fiind cea mai importantă mărturie a                
culturii săseşti-germane, iar prin concertele ce au loc aici cu regularitate a devenit cunoscută în întreaga                
Românie şi nu numai . 

Pe lângă acestea, instrumentul ca atare se numără printre cele mai importante realizate în secolul al                 
19-lea şi a fost evidenţiată în acest sens în numeroase publicaţii istorice şi organologice. Istoria braşoveană                
a construcţiei de orgi de dinainte de 1839 şi mai ales evoluţiile din alte biserici ale oraşului, au avut în                    
schimb parte de relativ puţină atenţie.  
 
 

2.3.1. Primele mărturii şi interpretarea lor 
  
Dacă în unele regiuni ale Transilvaniei se găsesc destul de multe, pe alocuri chiar numeroase documente                643

pentru organişti şi constructori de orgi, deja pentru secolele 14 şi începutul secolului 15, pentru istoria                
timpurie a orgilor Braşovului, asemenea date sunt mai degrabă sărace. În plus, unele dintre acestea au fost                 
până azi chiar inexact interpretate. 

Astfel, un manuscris din 1427, descoperit în jurul anului 1900 de către istoricul şi profesorul gimnazial                 
Friedrich Wilhelm Seraphin , pare a fi, la prima vedere, cea mai timpurie dovadă a existenţei unei orgi la                  
Braşov.  Seraphin găsise în coperţile a două registre de socoteli de la mijlocul secolului 16, fragmente mari                 
ale acestui manuscris, pe care le-a salvat. Ele fuseseră folosite la întărirea coperţilor şi constau dintr-un                
codex cu predici ale călugărului dominican  Jacobus de Voragine . Copia acestei culegeri de predici a fost                
completată în Duminica Rusaliilor (11 aprilie) a anului 1427, de către călugărul  Nicolai de Vetere Civitate –                 
probabil un frate dominican din Braşov. Pe două pagini ale acestui manuscris se găsesc remarci ce                644

privesc cotidianul vieţii mânăstireşti, cum ar fi împărţirea rugăciunilor între fraţi. Printre aceşti membri ai               
ordinului, unii menţionaţi chiar nominal, este menţionat explicit un „frater organista” – prezumtiva dovadă              
pentru existenţa unei orgi în mânăstirea dominicanilor din Braşov în anul 1427, după cum se poate citi pe                  
alocuri. Constatarea scapă din vedere că  Seraphin însuşi care a descoperit manuscrisul, atenţionează că              645

această notă trebuie datată bineînţeles mai târziu decât manuscrisul propriu-zis. Dat fiind caracterul             646

scrierii, autorul bănuieşte o menţiune a planului de rugăciuni încă din secolul 15, lăsând însă răspunsul                
deschis.  

643 Cele mai multe date despre orgi şi organiş� transilvăneni �mpurii se găsesc în documente sibiene, înainte de toate în registrele                     
de cheltuieli ale oraşului, vezi  Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus sächsischen Archiven ( Surse despre istoria Transilvaniei                
din arhive săseş�), editată de Comisia Asociaţiei pentru istoria Transilvaniei, vol. 1 = Plăţi din arhiva oraşului Sibiu şi a naţiunii                     
săseş� vol. 1 din 1380–1516, Sibiu 1880, citat în con�nuare  Surse Sieb. I.  La paginile 6-7 se găsesc mai multe zeci de menţiuni din                        
„Registrum organistae“ pentru perioada din jurul anului 1400, în care sunt menţionaţi printre altele chiar nominal doi meseriaşi                  
care se pricepeau la repararea orgilor:  Petrus Muroculus  şi un domn  Lisentreyt . Din secolul 15 şi începutul secolului 16 sunt                    
cunoscuţi chiar şi unii organiş� sibieni, cum ar fi  Thomas Greb  sau succesorul său  Caspar  iar mai târziu  Bartholomäus , vezi de ex.                      
ibid. pag. 41, 70, 126, 258, 450, 489, 544, 588. 
   Pentru importanţa Sibiului, vezi şi H. Binder:  Orgeln , pag. 13. 
644 Vezi redarea lui Friedrich Wilhelm Seraphin:  Eine Kronstädter Handschrift des Jacobus de Voragine , în:  Programm des                 
evangelischen Gymnasiums A.B. zu Kronstadt  (Un manuscris braşovean al lui Jacobus de Voragine, în Programa Gimnaziului                
Evanghelic C.A. Braşov), anul şcolar 1900/01, Braşov 1901, citat în con�nuare  Ev. Gymnasium, Programm (1900–1901)  etc., pag.                 
1–14. 
645 În capitolul foarte bine documentat  Die Entwicklung der Musik im mittelalterlichen Kronstadt  (Dezvoltarea muzicii în Braşovul                 
medieval) din volumul  Odae cum harmoniis de Nussbächer/A. Philippi se concluzionează în acest sens, vezi ibid. pag. 56 în pasajul                    
în lb. germană şi la pag. 57 în cel în lb. română. Se pare că aceste constatări au fost preluate şi de către alţi autori, de ex. H.                            
Binder:  Orgi , pag. 11. 
646 Vezi Seraphin:  Manuscris braşovean , pag. 6. 



Din păcate, în arhiva centrală romană a dominicanilor, nu există nici o menţiune privitoare la Conventul                 
braşovean, de la înfiinţarea acestuia în secolul 14 şi până în anul 1465. De abia din anul 1524 avem o                    647

listă de nume a fraţilor din Ţara Bârsei, document păstrat în capitala Italiei. În această listare se găsesc                  
deja trei muzicieni: organistul Frater Gerhard, cantorul novice Frater Theodorus precum şi diaconul Frater              
Simon, „care studia cântatul la orgă”. Acest document este prima dovadă certă că mânăstirea              648

dominicanilor din Braşov a fost un locaş de învăţare şi cultivare a muzicii de orgă de abia de la începutul                    
secolului 16. 

Dacă se doreşte aşezarea în timp a ulterioarei menţiuni pe copia predicii din 1427, atunci singurul indiciu                  
rezultat pe lângă „frater organista” îl constituie fraţii menţionaţi nominal. Este vorba de  Anthonius, Gaspar,               
Emericus, Laure(ntius), Franciscus şi  Ambrosius . Un  Frater Caspar, Frater Emerik şi  Frater Franz apar de               
asemenea pe lista menţionată a membrilor conventului din 1524. Pe lângă aceasta, alte documente aflate               
la Roma, arată că în 1529 – deci numai cinci ani mai târziu – un  Frater Laurentius şi un  Frater Ambrosius                     
au fost mutaţi de la Sighişoara la Braşov. Cu excepţia lui  Frater Anthonius , toate numele cuprinse în                 
menţiunea noastră nedatată, se regăsesc deci dovedit printre dominicanii braşoveni ai deceniului al doilea              
al secolului 16. Ţinând cont de frecvenţa numelor identice ale călugărilor, aceasta nu este cu siguranţă                
dovada neechivocă, este însă cel puţin un indiciu că adnotările au ajuns pe manuscris abia cu mai mult de                   
un secol mai târziu. Alt argument ar fi că este puţin probabil ca un manuscris tocmai terminat să fie folosit                    
imediat după 1427 drept suport pentru notiţe, ci mai degrabă unul deja deseori folosit, vechi şi probabil deja                  
uzat.  

Dacă mai adăugăm că în Germania Reforma era deja în plină desfăşurare şi scurt timp mai târziu, la                   
începutul deceniului al patrulea, în cursul acestei transformări a fost desfiinţată şi mânăstirea dominicanilor              
din Braşov, atunci raţionamentul se încadrează bine în imaginea istorică generală: vechile culegeri cu              
predici, în plus şi din tradiţia scolastică, probabil că nu mai erau privite ca deosebit de valoroase în anii                   
ante-reformă şi din această cauză au fost folosite în alte scopuri. Oricum, date confirmate despre muzica                
de orgă la dominicani avem numai pentru începutul secolului 16, rămâne însă pe deplin posibil ca în                 
mânăstirea braşoveană, ars organi să fi fost cultivată deja în secolul 15. Sursele existente nu ne dau însă o                   
dată exactă.  

Prima mărturie certă pentru muzica de orgă la Braşov o avem de abia din anul 1476: este vorba de primul                     
document confirmat pe acest subiect. Castelanul din Târgoviştea situată dincolo de Carpaţi, îi invita printr-o               
scrisoare pe braşoveni, să serbeze victoria Principelui valah  Vlad Ţepeş asupra turcilor cu „cântece de               
orgă, cântări şi trasul clopotelor”. Întrucât castelanul cunoştea condiţiile braşovene ca urmare a vizitelor              649

făcute, existenţa la Braşov în acel moment a unei orgi de indiferent ce formă, poate fi considerată ca certă.                   
Aceasta însă nu dovedeşte că este vorba de o orgă bisericească şi cu atât mai puţin că acest instrument                   
s-ar fi aflat în cea mai mare biserică a oraşului, cea a Sf. Maria, aşa cum se afirmă pe alocuri. Este cu                      650

siguranţă posibil ca o orgă să fi fost instalată în mai vechea biserică din Bartolomeu sau în mănăstirea                  
dominicană menţionată, sau chiar să fi existat în oraş mici orgi mobile ce puteau fi instalate pentru                 
asemenea festivităţi. Pentru ultima variantă pledează o menţiune din contabilitatea Vilicului din anul 1545,              
care atestă că o asemenea orgă mobilă a existat în Braşov, cel târziu în prima jumătate a secolului 16.                   
Organistul  Hieronymus  Ostermayer a primit un gulden, pentru că şi-a demonstrat măiestria la instrument în               
onoarea unui ofiţer turc, un ceauş. Evenimentul a fost denumit de istoriograful  Hugo Beer drept „primul                651

concert în Biserica Neagră”. Autorul scapă însă din vedere o mică remarcă despre locul în care a avut loc                   652

647 Vezi Béla Iványi: Geschichte des Dominikanerordens in Siebenbürgen und der Moldau,  (Istoria ordinului dominican în                
Transilvania şi Moldova)  în: Siebenbürgische Vierteljahresschrift,  (Revista transilvană trimestrială), anul 62 (1939), nr. 1, pag.               
22–59. Pentru istoria �mpurie a ordinului la Braşov, vezi mai ales pag. 42ff. 
648 Vezi Iványi:  Ordinul dominicanilor , pag. 53–54. 
649 Textul pasajului referitor la muzică din această scrisoare este: „Ideo rogo vestras pruden�as, quantenus veli�s deum                 
omnipotentem laudare cum organis et cum can�cis et campanis, sicut et nos peregimus in provincia nostra, tam vestra.“ Vezi N.                    
Iorga-Hurmuzaki:  Documente privitoare la istoria românilor , XV, 1, Bucureş� 1911, nr. 168, pag. 95. Scrisoarea a fost publicată şi                   
într-o culegere de surse germane:  Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen VII (1474–1486)  (Culegere de                
documente despre istoria germanilor în Transilvania VII (1474-1486)), Bucureş� 1991, nr. 4159 la pag. 120–121. Menţionatul  Vlad                 
Ţepeş cons�tuie modelul istoric pentru figura  Contelui Dracula  din cunoscutul roman roman al englezului  Bram Stoker  din secolul                  
al 19-lea. 
650 De ex. la Nussbächer/A. Philippi:  Odae cum harmoniis  unde din menţionata invitaţie a castelanului se concluzionează existenţa                  
unei orgi în Biserica Sf. Marii, actuala  Biserică Neagră , vezi ibid. pag. 56 în textul în germană şi pag. 57 în textul în română. 
651 Vezi  Surse III , pag. 276. Pentru biografia lui  Ostermayer  vezi următorul capitol 2.4.2 
652 Într-un ar�colul  Zur Geschichte der Orgeln der Schwarzen Kirche (Despre istoria orgilor din Biserica Neagră), pe care  Hugo Beer                    
l-a publicat în renumita  Kronstädter Zeitung  vezi nr. 109 din 14 mai 1939, pag. 8.  



reprezentaţia: „in horto d.(omini) Martini”, deci în grădina domnului  Martin , care la acea vreme deţinea               
funcţia de Jude al oraşului. Este ca atare foarte puţin probabil că la Braşov, cu ocazia primirii unui militar                   
străin – fie şi de rang înalt – s-a depus efortul de a demonta o orgă instalată fix în biserică pentru a o                       
remonta într-o grădină. Este deci cert că instrumentul din 1545 a fost o orgă transportabilă. Astfel, la                 
invitaţia în discuţie a castelanului valah din 1476 este la fel de posibil să fi fost vorba de o festivitate cu                     
interpretare la orgă pe o asemenea orgă-pozitiv. Contrar dorinţei de înţeles a unor cercetători locali,               
scrisoarea din Târgovişte nu constituie nicidecum o primă dovadă a existenţei unei orgi în Biserica Sf.                
Maria. 

Puţin diferit stau lucrurile cu un document ceva mai nou cu câţiva ani. Din acesta se pot afla pentru prima                     
dată detalii despre calităţile unei orgi braşovene. Datorită dimensiunilor sale descrise, este probabil să se fi                
aflat cu adevărat în Biserica Sf. Marii, deci în actuala  Biserică  Neagră . În 1499, umanistul magister  Valentin                 
Kraus  îi scria prietenului său  Conrad Celtes  la Viena:  
„Opus est apud nos musicum sive organicum in aede de novo exstructum, quantum ad 
celaturae pulchritudinem a me ante ac non visum neque quantum ad sonoritatem et 
vocum varietatem a me auditum. Organista juvenis quidem aetate discipulus Gruenpekis 
sed suo magistro arte non inferior. Musicae vero meae Delphicae donec Varadinum veneram tanta me               
ceperat oblivio, ut de letheo fluvio oblivionem me potasse existimarim.“  653

 
Cu toate că în cazul noii orgi braşovene de la sfârşitul secolului al 15-lea trebuie să fi fost vorba de un                     
instrument relativ mare şi cu sunet cu coloratură bogată, asupra dispunerii concrete şi a anului exact al                 
construirii orgii nu se pot face alte afirmaţii. Şi socotelile oraşului publicate până acum, la fel ca diferitele                  
cronici, păstrează tăcerea în legătură cu acest instrument din 1499, ca şi despre construcţia timpurie de                
orgi în general. 
 
 

2.3.2. Ansamblu de cornuri la Braşov? 
 
Cea mai veche menţiune care pare să dezvăluie ceva despre construcţia proprie de orgi la Braşov, se                 
găseşte în  register debitorum civitatis , o evidenţă a datornicilor din oraş, în care, pentru 31 octombrie 1514                 
găsim o notare ce pare la prima vedere enigmatică:  
  
„Item Anthonio dem orgelmeister auff das nachthorn gelawen flor. 8“  654

Pentru început se pune întrebarea cine anume este „meşterul organist Anthonius”. Termenul de „meşter”               
desemna în Braşovul secolului 16 de obicei pe un meseriaş şi încă nu un muzician sau alt fel de artist. Asta                     
face ca prin această menţiune în registrul datornicilor să avem un prim constructor de orgi din Braşov, care                  
se numea  Anthonius  şi nu un organist.  

Posibil să fie vorba de acelaşi  magister Anthonius care este menţionat deja în 1508, ca „arhitectus” şi                  
care a primit din visteria oraşului frumoasa sumă de 120 de guldeni, fără să fie specificat pentru ce anume                   
serviciu.   655

Dacă în cazul constructorului de orgi  Anthonius este vorba de un meseriaş transilvănean sau de un                 
meşter din spaţiul Imperiului German, nu se mai poate stabili. La Braşov,  Anthonius se pare că a primit                  656

un avans pentru o lucrare, deci opt guldeni „împrumutaţi”. Termenul „Nachthorn” (ad literam: corn de               
noapte) duce la o parcurgere superficială prima dată la denumirea unui registru de orgă însă la o reflectare                  
mai atentă, pare destul de improbabil ca un meşter să fie plătit numai pentru singurul registru nominalizat şi                  
nu pentru o orgă în general. Dacă privim însă puţin dincolo de hotarele Transilvaniei, în Salzburgul de la                  

653 Scrisoarea a fost publicată în  Arhiva pentru istoria Transilvaniei , vol. 16, nr. II, Sibiu 1881 la pag. 272. O traducere ar putea fi:                        
„Avem în biserică o orgă nouă, cum mai frumos construită nu am văzut nici o dată şi cu glas mai răsunător şi mai diferit nu am                          
mai auzit. Tânărul organist este un elev al lui Grünpeck, dar cu nimic mai prejos decât învăţătorul său. Artele sunetelor mi-au fost                      
cu adevărat ca un oracol până când am ajuns la Oradea, uitarea as�el mă cuprinsese, încât credeam a sorbit uitarea din fluviul                      
Lethe.”  
654 Citat conform  Surse I , pag. 204. 
655 Vezi  Surse I , pag. 185. 
656 Ar putea fi de exemplu iden�c cu un constructor de orgi din Silezia cu acelaşi nume, de la care este cunoscută numai o singură                         
lucrare ce se află la Svídnice şi datează din 1494. E de imaginat şi că un  meşter Anthonius saxon sau de pe Rinul Mijlociu, care                         
ambii au ac�vat la sfârşitul secolului al 15-lea să fi pornit la vârste mai înaintate, la drum în Transilvania, vezi Hermann Fischer şi                       
Theodor Wohnhaas:  Lexikon süddeutscher Orgelbauer  (Lexiconul constructorilor germani de orgi), Wilhelmshaven 1994, pag. 18.              
La frecvenţa numelor însă nu se poate stabili cu cer�tudine. 



începutul secolului al 16-lea, atunci se conturează o altă explicaţie a denumirii „corn de noapte”. În cetatea                 
Hohensalzburg, arhiepiscopul  Leonhard von Kreutschbach a poruncit în 1502, construirea unui Hornwerk            657

care a rămas cunoscut până în ziua de azi sub numele de  Salzburger Stier (Taurul de Salzburg).                 
Instrumentul avea tuburi din metal, cu care produce acordul din trei note F-A-C. Este dotat cu în total 135                   
de tuburi din coruri octave şi cvinte care formează un sunet caracteristic de corn. Instrumentul a fost                 658

destinat să cheme la adunări şi să avertizeze. Se presupune că a fost realizat de constructorul de orgi                  
Michael  Rytzinger din Passau, cel care a construit un alt asemenea instrument în 1518 la Kremsmünster/                
Austria Superioară. Referitor la Transilvania, se ştie până acum că a existat cândva un instrument               
asemănător la Bistriţa. Acesta a fost instalat de abia în 1538 şi nu s-a păstrat.   659

Pentru că saşii braşoveni au avut în permanenţă contacte strânse cu spaţiul cultural german închis, se                 
poate presupune că se aflase şi în capitala Ţării Bârsei de un asemenea tip de orgă. Este plauzibil că în                    
1514 la Braşov să se fi dorit introducerea unei asemenea realizări tehnice a timpului, iar constructorul de                 
orgi să fi fost însărcinat cu construirea ei.  

Din păcate nu se mai poate identifica unde anume a fost instalat instrumentul. Se prea poate ca  meşterul                   
de orgi Anthonius să-l fi instalat în turnul Bisericii Sf. Maria sau în Turnul Casei Sfatului, deja construit.                  
Acesta din urmă a fost - după cum s-a amintit – modificat între 1515 şi 1528, iar constructorul de orgi ar fi                      660

putut primi bani în avans în octombrie 1514 pentru a cumpăra materialele cu care în anul următor ar fi putut                    
începe cu instalarea, în cursul modificărilor construcţiei. 

Pentru acest instrument de la Braşov ar fi putut fi prevăzute funcţii asemănătoare cu cele ce reveneau                  
Taurului de la Salzburg. Ar fi putut chema la adunări, ca semnal de avertizare sau ca anunţ al orei de                    
noapte. Mai ales această din urmă funcţie explică denumirea dată: Nachthorn = corn de noapte. Dacă şi                 
când anume acesta a fost terminat în cele din urmă sau cât timp a existat după aceasta, nu se mai poate                     
şti. Faptul deja amintit că în 1528 a fost cumpărată o trompetă pentru Sfat, nu înseamnă neapărat ceva                  
anume despre funcţionarea „cornului de noapte”.  Trompetul din turn avea înainte de toate obligaţia de a                
completa şi însoţi mai ales festivităţile oraşului, cele militare şi bisericeşti. Pe lângă acestea ar fi putut                 
prelua bineînţeles şi unele activităţi legate de instrument. 

Probabil că instrumentul – dacă a fost vreodată terminat - a fost distrus de una din numeroasele                  
descărcări electrice despre care ne vorbesc cronicile sau, cel târziu, în timpul marelui incendiu din 1689. 
 
 

2.3.3.   Lumea orgilor secolului al 16-lea 
 

O privire asupra registrelor de socoteli ale oraşului precum şi a diverselor cronici nu oferă decât o imagine                   
fragmentară asupra construcţiei de orgi, a concertelor în biserici şi organiştilor. O chitanţă din 1523 a                
administratorului oraşului conţine cheltuiala de 8 aspri pentru o cântare şi de patru aspri pentru organist la                 
alegerea preotului în luna martie. În comparaţie cu alţi muzicanţi, suma e frumoasă pentru organistul al                661

cărui nume nu a fost transmis. Toţi trompeţii şi toboşarii oraşului laolaltă – numărul lor exact nu se mai                   
poate stabili – au primit de exemplu pentru toate apariţiile lor în vremea carnavalului din 1520 numai opt                  
aspri. Muzica de orgă în ocazii festiv-sacrale a avut astfel pentru braşoveni o importanţă deosebită şi                662

înaintea introducerii reformei în 1542.  
O menţiune în registrul administratorului oraşului din 1525 pare la prima vedere să indice lucrări la orgă.                  

Organistului nemenţionat nominal i se vinde de către oraş plumb în valoare de un gulden, astfel încât                 663

s-ar putea bănui că a fost reparată tubulatura. Împotriva acestei presupuneri stă argumentul că este               
improbabil ca organistul să fi fost nevoit să finanţeze reparaţia instrumentului din mijloace proprii. 

657 Orgă mecanică de construcţie foarte simplă care prin acționarea unor foale producea un sunet asemănător mugetului                 
amplificat. În Evul Mediu asemenea instrumente amplasate în turnuri construite uneori special pentru acest scop îndeplineau                
sarcina de aver�zare acus�că a populaţiei, la fel ca sirenele de azi dar puteau fi folosite pentru anunţarea sfârşitului zilei de lucru                      
de ex. 
658 Vezi Alois Forer:  Orgeln in Österreich  (Orgi în Austria). Viena şi München 1973, pag. 174. 
659 Despre acest subiect l-am întrebat în 1999 pe constructorul sibian de orgi Hermann Binder. El mi-a confirmat bănuiala                   
referitoare la instrumentul de la Braşov şi a interpretat pasajul din  Surse I , pag. 204 de asemenea în acest sens. A putut folosi                       
această sursă în lucrarea sa care a apărut un an mai târziu, vezi H. Binder:  Orgi , pag. 12. Şi el revine la cunoş�nţele de azi asupra                          
existenţei unui asemenea instrument la Bistriţa, vezi ibid. pag. 14–15. 
660 Vezi capitolul 2.1 şi Nussbächer:  Casa Sfatului din Braşov , pag. 5-6.  
661 Vezi  Surse I , pag. 484.  
662 Vezi  Surse I , pag. 261. Vezi şi nota de subsol 80 din capitolul 2.1.1. 
663 Vezi  Surse I , pag. 596. 



În plus, în acelaşi timp, în registrele administratorului sunt consemnate şi alte vânzări de plumb către                 
târgoveţi şi mânăstiri, oraşul înstrăinând o rezervă mai mare a acestui metal în acel moment iar organistul                 
probabil că a folosit materialul în scop personal cum ar fi repararea ferestrelor sau ceva asemănător. 

Plata consistentă şi constantă a organiştilor indică aprecierea de care se bucura muzica la orgă în                 
Braşovul primei jumătăţi a secolului 16, după cum se poate constata din exemplul muzicienilor  Wolfgang               
(Gräfinger) şi  Hieronymus Ostermayer . Pe de altă parte, şi întreţinerea instrumentului era finanţată de              664

către oraş după cum arată cheltuielile bisericii din 1529:  
 
„Item dem iohannes payr das her dy orgel gepesert hat vas ab ist gegangen vnd fyerseher 
dy ab gegangen seyn asp. 25“.  665

 
În acelaşi an, slujbaşul oraşului mai notează: „Item schmer czu der orglen [...] – pârghiile de ridicare,                  666

axele şi lagărele foalelor orgii se gresau deci cu unsoare. Se poate presupune că în cazul lui Johannes                  
Payer este vorba de un constructor de orgi cu ajutoare („fyerseher”). Acesta ar fi deci al treilea constructor                  
de orgi din Braşov menţionat nominal, după numitul  Anthonius şi un  meşter Wolfgang care este amintit în                 
documentele anilor 1520 şi 1523.   667

Din a doua jumătate a secolului 16, până acum nu s-au putut stabili numele unor organişti sau                  
constructori de orgi, numai o singură cronică conţine indicii despre construcţia de orgi. 

Tăbăcarul şi mai târziu membru al Consiliului  Martin Banfi cel Bătrân relatează din anul 1594 în                 
calendarul său: „Die 4. Julii ist die Orgel in unserer Kirch abgebrochen und hernach wieder aufgesetzt                
worden.“ La sfârşitul secolului 16, actuala  Biserică Neagră dispunea deci de o nouă orgă, întrucât atunci                668

când se vorbeşte de „biserica noastră”, în mod natural, nu putea fi vorba decât despre cea mai importantă                  
biserică evanghelică din oraş. Şi despre acest instrument lipseşte orice menţiune despre meşterul             
constructor şi dispoziţie – o lipsă regretabilă în aceeaşi măsură pentru următoarele instrumente, până la               
începerea construirii marii orgi Buchholz în 1836. 
 
 

2.3.4. Instrumente şi constructori de orgi în Braşov în perioada barocă  
 

Se pare că în Braşovul evanghelic s-a investit în mod adecvat în instrumentele pentru arta sonoră sacrală                  
numai din a doua jumătate a secolului 17, pentru că ţesătorul de in  Johann Stamm remarcă în jurnalul său,                   
pentru anul 1664:  
 
„Den 31. Mai, welches ist der Pfingstsonnabend, wird zum ersten in der neuen Orgel über der Gärtkammer                 
öffentlich georgelt.“  669

 
Ceva mai târziu,  Stamm scrie despre anul 1673, că „în luna noiembrie orga cea mare a fost prelungită în                   
două locuri”. Menţiuni asemănătoare face şi  Martin Ziegler în 1692 în notele sale despre braşoveni               670

celebri. El datează concret începerea lucrărilor pe 16 noiembrie 1673 şi numeşte pe executant,              
constructorul de orgi  Theodor . Acesta provenea după cât se pare din Germania şi a decedat pe 28                 
decembrie în anul următor. Denumirea de „orga mare” la  Stamm şi corespunzător „organum maius” la               671

664 Vezi următoarele capitole 2.4.1 şi 2.4.2. 
665  Surse II , pag. 168. În germana de azi, menţiunea ar suna as�el: „Lui Johannes Payr, care a plecat, pentru că a reparat orga, şi                         
ajutoarelor sale care au plecat 25 aspri“. 
 
666  Surse II , pag. 168. „Unsoare pentru orgă“. 
 
667 Pentru  meşterul Wolfgang  vezi următorul capitol 2.4.1. 
668  Surse V , pag. 264.  Bánfi  a murit în anul 1613, pentru biografia sa vezi ibid. pag. XLIII–XLIV. Cronicarul  Paulus Bencker cel Bătrân                       
(1653–1719) relatează pentru anul 1594 – e drept că la o distanţă de peste 100 de ani acelaşi lucru: „Den vierten Julii ist in unser                         
Kirch die Orgel abgebrochen worden und von neuem wieder aufgesetzt“, vezi.  Surse IV , pag. 183. Probabil că  Bencker  a folosit                    
calendarul lui  Bánfi  drept sursă. 
669 „Pe 31 mai, care este sâmbăta Rusaliilor se cântă public pentru prima dată la noua orgă de deasupra încăperii de depozitare”.  

 Surse VI , pag. 188. Ţesătorul de in  Johannes Stamm  şi-a redactat jurnalul despre evenimentele anilor dintre 1658 şi 1697, ce i                      
s-au părut importante fiind as�el vorba de mărturiile preţioase ale unui contemporan. Pentru biografia lui  Stamm  vezi  Surse VI ,                   
pag. XVII. 
670  Surse VI , pag.198. 
671 Pentru începerea lucrărilor vezi  Surse V , pag. 113, pentru originea şi moartea lui  Theodor  pe 28.12.1674, vezi ibid. pag. 114. 



Ziegler indică existenţa probabilă şi a altor orgi mici. În favoarea acestei presupuneri pledează faptul că                
pare improbabil ca o orgă de numai nouă ani să fie prelungită de ambele părţi. Din această cauză, în cazul                    
orgii noi din 1664 este probabil vorba despre un al doilea instrument propriu din  Biserica Neagră . Aceasta                 
probabil că şi-a avut locul în corul bisericii, deasupra intrării în sacristie, care în Braşov se numea şi                  
„Gärtkammer”, deci camera ce ţinea loc de depozit. Dată fiind poziţia, a fost probabil o orgă amplasată în                  
consolă (datorită formei consolei, lipită de peretele bisericii, în germană „Schwalbennestorgel” = orgă în              
cuib de rândunică).  
Bucuria saşilor braşoveni cu ale lor două instrumente nu a durat mult, pentru că marele incendiu al oraşului                  
din 21 aprilie 1689 nu a ocolit nici marea biserică, fiind distruse orgile şi clopotele. Casa Domnului cu                  672

zidurile înnegrite de fum a primit în popor numele păstrat până azi de  Biserica Neagră . Reconstrucţia                
oraşului şi bisericii a avansat destul de bine pentru condiţiile de atunci. Pe 7 aprilie 1692 au fost aduse din                    
Sibiu foale şi resturile unei orgi vechi şi a fost instalat un instrument provizoriu pe care s-a cântat pentru                   
prima dată pe 22 martie 1693: 
   „Die 22. Martii novum organum, licet nondum erat perfectum, hodie tamen in coetu primo 
pulsabatur.“  673

 
Acest instrument a fost restaurat şi poate extins după aceea, cel târziu la mijlocul secolului 18. Aşa                 
relatează învăţătorul şi diaconul braşovean  Peter Roth în jurnalul său: că în septembrie 1754 s-a început „a                 
se îmbunătăţi orga cea mare”. De ce vorbeşte  Roth despre o „orgă mare” se explică printr-o ştire din                  674

1728: pe 15 mai, un blănar vârstnic cu numele de  Croner a dăruit „în biserică o orgă mobilă” (germană =                    
Positiv), deci o orgă  mică , fără pedalier. Concomitent a fost introdusă chiar funcţia unui „mic organist”,                675

ocupată prima dată de  Georg Zeidner . Despre starea marii orgi şi motivele donaţiei nu se pot face decât                  676

speculaţii. Dacă  Croner a dorit să facă la bătrâneţe un serviciu bisericii şi în acelaşi timp să pună în talerul                    
balanţei Judecăţii Divine o faptă bună, sau dacă poate blănarul pur şi simplu nu a mai suportat sunetul încă                   
existentei orgi provizorii, acţionând astfel mai degrabă din raţiuni egoist-estetice donând un instrument nou              
– explicaţii se pot găsi mai multe. Nici constructorul orgii mobile nu se mai poate stabili, însă avem păstrat                   
numele unui constructor de orgi contemporan prin anunţul decesului acestuia: pe 29 august 1746 a murit                
constructorul de orgi Caspar Adolph „asupra muncii sale foarte brusc de apoplexie”. Dată fiind perioada,               677

ar fi cu siguranţă posibil să fie constructorul; cu ce anume lucrare se ocupa în momentul morţii sale bruşte                   
din păcate nu se poate spune nimic.  

Nici despre alţi constructori braşoveni de orgi, din perioada barocă nu avem informaţii mai bogate.                
Matricolele  Gimnaziului Evanghelic Honterus şi cele ale  Bisericii Negre conţin doar câteva nume şi date:               
constructorul braşovean de orgi  Georg Bayer provenea din Hălchiu şi a urmat  Gimnaziul Honterus pe care                
l-a părăsit în 1669.  Simon Servatius din Râşnov s-a dovedit un fel de multi-talent: pornit în 1676 de la                   678

Gimnaziul Honterus , s-a ocupat de construcţia de orgi şi ca rector şcolar, pentru a deveni în final diacon.   679

Nici datele care se cunosc despre constructorul de orgi  Johann Gottlieb Czetsch (sau  Zetsch ) nu spun                 
nimic despre lucrările sale. O primă informaţie despre el se găseşte în matricolele evanghelice de cununie:                
pe 21 iulie 1743 a luat-o de soţie pe fiica tipografului de carte  Sara  Heltzdörfer . Ca denumire a profesiei                   
exercitate de  Johann Gottlieb găsim aici „ucenic de organist”, tatăl său fiind conform matricolei de               
asemenea organist şi anume la Sighişoara. Doi ani mai târziu, fiica acestuia,  Dorothea s-a măritat de                
asemenea la Braşov.  
Ca ginere este menţionat ucenicul tâmplar  Hannes Repser . Întrucât constructorii de orgi învăţau de obicei               
tâmplărie, se poate presupune că a existat o colaborare între  Hannes  Repser şi cumnatul său  Johann                
Gottlieb Czetsch . Pentru  Johann Gottlieb , în matricolele braşovene se găsesc numele a şapte copii ai               

 
672 Vezi diferitele conici din  Jahr-Geschichte von Josef Teutsch  (Istoria pe ani de Josef Teutsch),  Surse IV , pag. 110 sau din  Chronik                      
des Marcus Fronius  (Cronica în la�nă a lui Marcus Fronius),  Surse VI , pag. 418. 
673 Citat din  Annota historica ex scriniis Martini Ziegleri , în:  Surse VI , S. 235, înseamnă: „Azi în ziua de 22 mar�e s-a cântat pentru                        
prima dată la slujbă la noua orgă, chiar dacă încă nu este perfectă.” Constructor trebuie să fi fost  Johannes Vest , a cărui ac�vitate                       
va fi prezentată mai amănunţit în următorul capitol 2.3.5. 
674  Surse VI , pag. 622.  Roth  a trăit între 1714 şi 1787. 
675  Surse IV , pag. 133. 
676 Vezi jurnalul lui  Thomas Tartler , în:  Surse VII , S. 124. 
677  Surse IV , pag. 150.  
678 As�el trecut în matricola  Gimnaziului   Honterus,  vezi  Surse V , pag. 24. 
679  Surse V , pag. 25. 



acestuia, botezaţi între 1745 şi 1766. După cum s-a amintit deja,  Czetsch a devenit în 1767 membru al                  680

Collegium musicum  şi a construit chiar un instrument cu coarde pentru acesta.  681

Aceasta constituie totodată prima dovadă pentru cuprinzătoarea activitate de meseriaş a ucenicului             
organist din 1743, care de acum avea profesia de „constructor de orgi”. Înmormântarea lui  Johann Gottfried                
Czetsch a avut loc pe 9 septembrie 1775. În matricola deceselor, este trecut la meserie de asemenea                 
numai „constructor de orgi”.  Franz Xaver Dressler atenţionează asupra unui document sibian din 1777,              682

în care este numit constructorul de orgi „Gottlieb Csetz”. Aici se poate discuta despre identitatea de                683

nume cu fiul cel mai mare, Johann Gottlieb, botezat la Braşov pe 5 aprilie 1747. În acest caz, juniorul ar                    
putea fi preluat afacerea tatălui său. Până acum însă nu au putut fi identificate instrumente ieşite din                 
mâinile acestui  Gottlieb Czetz  mai tânăr şi nici din mâinile tatălui său. 

La fel de puţin mulţumitoare sunt datele despre constructorul de orgi  Johannes Raab . Se poate stabili                 
doar că pe 23 mai 1759 a luat de soţie în Biserica Neagră pe  Katharina  Sadler şi că a acceptat se pare şi                       
comenzi din afara Braşovului. În mânăstirea franciscană din Şumuleu Ciuc lângă Miercurea Ciuc a              684

efectuat în 1779 reparaţia unei orgi iar în micul sat  
Bărcuţ a construit vechea orgă care astăzi nu mai există. Această ultimă informaţie rezultă dintr-o inscripţie                
în altarul bisericii evanghelice în care este menţionat numele lui  Raab . Instrumentul este totodată reprodus               
şi pe panoul amvonului. Orga din Bărcuţ a fost cedată în 1886 la Seliştat iar mai târziu a fost integrată                    
într-un instrument nou. În acest fel s-au păstrat câteva tuburi principale confecţionate de  Raab , care au fost                 
de calitate foarte bună. Puţinele date existente despre  Raab , confirmă măcar fără echivoc că încă de pe                 685

atunci, la construirea orgilor nu se punea problema apartenenţei confesionale. Braşoveanul evanghelic            
construia pentru mânăstirea catolică la fel ca pentru o biserică evanghelică sătească. Orientări etnice sau               
confesionale neechivoce nu se pot găsi nici la constructorii de orgi de mai târziu, după cum se va arăta cu                    
claritate mai încolo.  

Cu atât mai surprinzător este că cercetarea de limbă germană şi mai ales cea săsească a construcţiei de                   
orgi a luat prea puţin în considerare construcţia de orgi în bisericile braşovene ale altor grupuri etnice şi a                   
confesiunilor ne-evanghelice. 

Primele informaţii datează din secolul 18 şi referă pentru început la Biserica Romano-catolică. Această               
biserică a mânăstirii dominicane cu orga ei a fost folosită după introducerea Reformei la Braşov începând                
cu mijlocul secolului 16, de către luterani. La începutul secolului 18, ordinul predicatorilor a încercat însă o                 
„recucerire” a vechilor sale posesiuni din Transilvania. La Braşov, aceste încercări nu au avut succes pentru                
că şi iezuiţii se extinseseră în cursul activităţilor anti-reformatoare în Sud-estul Imperiului Habsburgic,             
extindere în cursul căreia clădirile foste dominicane din Cetate au fost preluate de Societatea lui Isus . La                 
scurt timp, în 1717, fratele dominican  Martin Bartok , ce fusese trimis la Braşov, relata superiorului său                
despre activităţile ordinului concurent: „Până acum iezuiţii nu au refăcut nimic în afară de pardoseli şi orgă”                

– observaţie cu intenţie negativă, care constituie însă o dovadă a preţuirii muzicii sacrale din partea                 686

Societăţii lui Isus şi prin aceasta a reîntăririi Bisericii Romano-catolice, dacă Ordinul a restaurat orga               
înaintea clădirii. Nu este deci de mirare că numai câţiva ani mai târziu a fost achiziţionat un instrument nou                   
pentru lăcaşul de cult. Un alt dominican comunica în 1754, că între timp iezuiţii reamenajaseră biserica, au                 

680 Pentru căsătoria şi provenienţa lui  Johann Gottlieb Czetschs  vezi  Matricola de cununie a Bisericii Negre , vol. 1, pag. 58                    
(21.07.1743). Pentru cununia surorii sale cu ucenicul tâmplar  Hannes Repser  vezi ibid. pag. 73. Pentru urmaşi vezi  Matricola de                   
botez a Bisericii Negre , vol. 2, unde sunt trecute următoarele date de botez ale copiilor lui (Johann)  Gottlieb Czetsch :  Sara  pe                     
22.05.1745, vezi pag. 147 (= vol. 1, pag. 797);  Gottlieb  pe 05.04.1747, vezi pag. 162;  Johannes  pe 26.09.1750, vezi pag. 198; încă                      
o fiică  Sara  pe 23.02.1753, vezi pag. 220;  Susanna  pe 31.08.1759, vezi pag. 277;  Johannes  pe 08.12.1763, vezi pag. 327;  Catharina                     
pe 23.03.1766, vezi pag. 361. 
681 Vezi explicaţii din capitolul 2.1.4. 
682 Pentru înmormântare vezi  Matricola deceselor Bisericii Negre , vol. 1a, pag. 177 (09.09.1775). 
683 Vezi Dressler:  Orgi IV . 
684 Vezi  Matricola cununiilor din Biserica Neagră , vol. 1, pag. 155 (23.5.1759). 
685 Asta afirmă  Hermann Binder care a studiat instrumentul, într-o scrisoare către autor din 25 iunie 2003, citată în con�nuare H.                     
Binder:  Scrisoare 25.06.2003 . În text,  Binder  îşi exprimă bănuiala că orga din satul Purcăreni provine din  Biserica Neagră  şi că este                     
posibil să fie construită tot de către  Raab . Printre ac�vităţile lui  Raab la  Şomuleu, vezi Binder:  Orgi,  pag. 19. Acolo  Hermann                     
Binder  face trimitere şi la o legătură dintre Şomuleu şi Braşov din secolul precedent: în 1659 mânăs�rea a cumpărat la                    
insistenţele prelatului iubitor de muzică  Johannes Kájoni  o orgă de la  Johann von Eperies , care iniţial fusese des�nată pentru                   
Prejmer şi care a fost transportată de la Braşov cu două căruţe până în Ţinutul Secuiesc. Referitor la orga din Bărcuţ vezi H.                       
Binder:  Orgi , pag. 96. Bărcut, în maghiară Báránykút, se află la Nord Vest de Braşov, între Sighişoara şi Făgăraş. 
686 Citat după Iványi:  Ordinul dominicanilor , pag. 57. 



pus să fie confecţionat „acoperişul din şindrilă al bisericii” şi au cumpărat şi „o orgă nouă”. Cât timp a fost                    687

în serviciu această orgă barocă nu se poate spune cu exactitate. 
Din anul 1882, ucenicul  Karl Einschenk relatează că împreună cu meşterul său,  Josef  Nagy şi alte                 

ajutoare, aproape întreaga iarnă „a asamblat orga în biserica catolică din Şirul Vămii”. Lucrările s-au               688

încheiat în martie 1882. Dacă a fost vorba de montarea unei orgi noi sau de reparaţia capitală a uneia vechi                    
nu se poate deduce din textul lui  Einschenk , în 1926 însă, biserica catolică a vândut o orgă barocă cu circa                    
zece registre unei comune din Ţinutul Secuiesc, pentru a face loc la Braşov, noii orgi mari a firmei                  
Wegenstein . Se poate presupune deci, că a fost vorba de instrumentul din 1754, pe care Nagy la reparat                  689

complet în 1882. În favoarea acestei presupuneri vine improbabilitatea ca o orgă nouă să fie vândută după                 
ce a fost folosită numai patruzeci de ani.  

Dacă datele despre constructorii de orgi braşoveni au fost până în secolul 18 mai degrabă sporadice şi                  
de importanţă mai mult locală, acest lucru se schimbă începând cu a doua jumătate a acestui secol. 
 
  

2.3.5. Braşov - noul centru de construcţie a orgilor începând din 1780 
 
Cercetările efectuate până în prezent de  Franz Xaver Dressler şi  Hermann Binder indică Sibiul drept cel                
mai important loc din Transilvania, al cărui constructori de orgi au putut atinge importanţă supraregională.               
Astfel se profilează o linie a tradiţiei, plecând de la o regiunea cu populaţie germană Spiš, din Nord-estul                  
Ungariei, în oraşul transilvănean de pe Cibin.  

Johannes Vest s-a născut probabil în jurul anului 1630 la Banská Bystrica /azi în Slovacia (germană:                 
Neusohl) unde a construit mai ales în anii şaizeci cea mai mare parte a orgilor sale. În 1671 a primit din                     
Transilvania o comandă, anume să construiască o orgă nouă la Sibiu, instrumentul său cel mai important şi                 
al cărui prospect superb trezeşte şi azi o mare admiraţie. 

Au urmat alte lucrări mari în diverse oraşe transilvănene, Johannes Vest găsind în acest timp o nouă                  
patrie la Sibiu, unde a rămas până la moartea sa, survenită în 1694. Braşovenii îi datorează probabil acel                  
provizorat de orgă din 1692/93, pe care meşterul constructor l-a realizat după marele incendiu din 1689.  

Odată cu stabilirea la Sibiu a lui  Johannes Hahn în 1745 – venit de asemenea din regiunea Spiš -, a                     
început în oraş o nouă tradiţie. Împreună cu fiul său cu acelaşi nume, au pus pe construcţia de orgi                   
transilvănene o amprentă ca a nici unei familii dinainte. Şi azi încă, în diferite regiuni ale Transilvaniei se                  
mai găsesc  orgi Hahn bine păstrate, nu însă şi la Braşov. Decesul fiului  Johann Hahn în 1814, a marcat nu                    
doar sfârşitul tradiţiei Hahn transilvănene ci totodată şi sfârşitul provizoriu al dominării de către Sibiu, ca                
centru al construcţiei de orgi în sud-estul Imperiului Habsburgic. De acum, centrul acestei arte s-a mutat                690

la Biertan şi Braşov. 
În vechiul centru episcopal săsesc Biertan activase încă de la mijlocul secolului 18 constructorul de orgi                 

Wachsmann , înainte ca spre sfârşitul secolului, să se stabilească aici  Samuel Maetz , un meşter ale cărui                
instrumente bisericeşti erau de calitate deosebită. Cei doi fii ai săi,  Friedrich şi  Wilhelm Samuel au continuat                 
tradiţia. Odată cu decesul celui din urmă, în 1858, Biertanul a încetat să mai fie „vestitul locaş al construcţiei                   
de orgi în Transilvania”.  691

Ca loc important al construcţiei de orgi a rămas Braşovul, care deja din ultimul sfert al secolului 18 a                    
putut deveni centru de importanţă supra-regională datorită mai multor meşteri notabili. 
 

687 Vezi Iványi:  Ordinul dominicanilor , pag. 58. 
688 Karl Einschenk:  Amintiri , text redactat la maşina de scris din 07.08.1942, pag. 8. Mi-a fost pus la dispoziţie cu amabilitate o                      
copie a acestuia, originalul fiind în păstrarea familiei la  Jürgen Einschenk  (Berlin) citat în con�nuare K. Einschenk:  Amintiri 1942 .                   
La vârsta de 75 de ani,  Einschenk  descrie foarte detaliat copilăria şi adolescenţa sa, în care muzica se pare că nu a jucat de la                         
început un rol deosebit. El dedică un capitol foarte amplu uceniciei sale de constructor de orgi la  Josef Nagy  (1849–1920), a cărui                      
zi de lucru o redă amănunţit. Despre lucrările la biserica catolică vezi pag. 8. Asupra biografiei şi lucrărilor lui  Einschenk  se va                      
reveni printr-un excurs despre construcţia de orgi la Braşov în secolul 20 în mod separat. 
689 Această orgă  Wegenstein  va fi descrisă mai încolo mai amănunţit. Menţiunile despre vânzarea vechiului instrument la Cernat                  
(lângă Târgu Secuiesc în Estul Transilvaniei) au fost făcute de către organistul în funcţie  Farkas Áron  la întrebarea mea verbală în                     
anul 1999. 
690 Despre  Johannes Vest  vezi Dressler:  Orgi III  şi H. Binder:  Orgi , pag. 23–48. Despre familia constructorilor de orgi  Hahn  vezi                     
Dressler:  Orgi V ; acelaşi:  Arta construcţiei de orgi  pag. 14–19; H. Binder:  Orgi , mai ale pag. 67–77; şi: Dávid:  Müemlék . 
691 Dressler:  Arta construcţiei de orgi , pag. 26 şi iden�c acelaşi:  Orgi VI .  Samuel Maetz  a fost poate chiar elevul lui  Johann Hann  şi                        
a con�nuat din această cauză tradiţia sibiană  Hahn. Despre importanţa deosebită a familiei  Maetz , vezi şi capitolul propriu la H.                    
Binder:  Orgi , pag. 86–91. 



 
2.3.5.1.   Johannes Prause 

 
Şi în oraşul de la poalele Tâmpei, perioada de înflorire a artei construcţiei de orgi a început cu apariţia                    

unui meşter din afară şi care s-a stabilit în Transilvania: numele să a fost  Johannes Prause . Deja pe cea                   
mai veche orgă a sa, cea din Felmer, lângă Făgăraş, în Transilvania, el şi-a indicat provenienţa în inscripţia                  
aplicată pe carcasă:  
 
Ich bin gemacht worden Anno 1780 
Joanne Prause Orgelbauer aus Cronstadt 
gebürthig aus Schlesien.  692

 
În mod asemănător, meşterul constructor de orgi se semnează ş pe alte instrumente, dezvăluind şi câte                
ceva despre ceilalţi membri din atelierul său. Astfel, inscripţia de pe o grindă a orgii din Bistriţa, cea mai                   
mare lucrare cunoscută şi păstrată până azi spune: 
 
Omnia ad maiorem DEI Gloria: 
Anno 1795. 
Verfertigte diesen Wind=druck 
Johannes Prause 
Orgelbauer von Kronstadt 
gebürtig aus Preußisch Schlesien. 
Mit Beyhülfe Andreas Eittel von Großschenk und 
Jacobus Czaucker von Kronstadt Tischler Gesellen  693

 
Asemănătoare este şi inscripţia de pe foalele orgii din Gherdeal, care iniţial a fost instalată la Cristian, lângă                  
Braşov şi care ar fi a şasea orgă a lui  Prause . Ea a fost terminată în iunie 1782, de această dată fiind                      
menţionaţi ca ajutoare  Franz Prause şi  Michael Honigberger . Din cele circa 26 de orgi  Prause cunoscute                694

din Transilvania, cea mai mare parte s-au aflat şi continuă să se afle în Ţara Bârsei, deci în vecinătatea                   
sediului firmei sale din Braşov unde au fost construite în deceniile opt şi nouă. Meşterul a pus la acestea                   
accentul nu numai pe o configuraţie sonoră frumoasă şi încă barocă, alături de materiale solide, el a                 
acordat atenţie în special şi unei realizări artistice a prospectului. Acesta a devenit o emblemă a orgilor                 
Prause , meşterul născut în Silezia rămânând de cele mai multe ori tributar stilului baroc sau celui rococo,                 
spre clasicism îndreptându-se numai pe la mijlocul anilor nouăzeci. În multe cazuri, instrumentele realizate              
de  Prause formează împreună cu altarul o unitate arhitectonică. Astfel ele corespund întrutotul înţelegerii              
protestant-luterane a liturghiei, care acorda muzicii un loc special. Exemple asemănătoare se găsesc             695

frecvent şi în spaţiul central-german, dacă ne gândim numai la capela castelului Eisenberg în Turingia,               
unde altarul, amvonul şi orga constituie un ansamblu unitar.   696

Pe lângă modul cum a luat naştere orga din Bistriţa, pentru care mai există oferta de preţ scrisă a lui                     
Prause , bine documentată mai este şi construcţia efectuată de acesta la Codlea în Ţara Bârsei în anul                 697

1783. Este drept că în decursul timpului, aceasta a suferit numeroase modificări, se pot însă afla încă                 
detalii despre geneza ei şi despre modul de lucru al lui  Prause . Contractul dintre comuna situată la numai                  
câţiva kilometri Vest de Brașov şi constructorul de orgi a fost încheiat pe 15 februarie, iar ca valoare au fost                    
stabiliţi 1800 de guldeni renani, înţelegere pe care  Prause a respectat-o cu precizie. Pentru relativ mica                
localitate Codlea, era vorba de o sumă destul de mare; în comparaţie,  Prause a primit de la comunitatea                  
Bistriţa numai 1200 de guldeni pentru modificarea orgii. Şi asta când acest al treilea oraş săsesc ca mărime                  

692 „Am fost construită în anul 1780. de Joanne Prause constructor de orgi din Braşov, născut în Silezia.” 
693 „Totul spre mai mare slavă a Domnului: anul 1795. A confecţionat aceste foale Johannes Prause, constructor de orgi din Braşov,                     
născut din Silezia prusacă. Cu ajutorul lui Andreas Ei�el din Cincu şi Jacobus Czaucker din Braşov, ucenici tâmplari”.  
694 Această inscripţie a fost deja publicată la H. Binder:  Orgi , pag. 79. Binder face în plus, la pag. 81 un inventar complet al celor 26                          
de orgi realizate de  Prause . 
695 Vezi mai ales capitolele 2.2 şi 3.6. 
696 Această biserică din Chris�ansburg lângă Eisenberg a fost construită deja în deceniile opt şi nouă ale secolului al 17-lea şi                     
inaugurată în 1692. Prin unitatea dintre altar (cina cea de taină), amvon (cuvântul Domnului) şi orgă (muzica ca parte a Bunei                     
Ves�ri) poate fi considerată ca exemplu model pentru modul de înţelegere protestantă a liturghiei. 
697 Acest important document al istoriei construcţiei de orgi în Transilvania a fost publicat acum pentru prima dată integral şi                    
analizat de către H. Binder:  Orgi , pag. 17–18. 



din Transilvania avea la acea dată o populaţie cu peste jumătate mai mare decât Codlea. La nici măcar                  698

opt luni de la încheierea contractului, pe 12 octombrie, instrumentul din Codlea a fost inaugurat, cu                
certitudine o performanţă ca durată de execuţie şi dincolo de aceasta, o dovadă a profesionalităţii lui                
Prause . Şi la Codlea, prospectul baroc, păstrat încă, se distinge prin realizarea artistică şi abundenţa               
coloristică. Pentru aceasta – probabil la recomandarea lui  Prause , a fost încheiat un contract cu pictorul                
braşovean  Oelhan , care a primit pentru munca sa 190 de guldeni renani. Cu peste 10% din totalul                 
cheltuielilor de construcţie a orgii, aceste cheltuieli, doar pentru aspectul estetic, constituiau o pondere              
ridicată. Întregul proiect a fost finanţat prin vânzarea de terenuri ale comunei Codlea cât şi cu ajutorul                 
donaţiilor. În micul orăşel din Ţara Bârsei, mulţumirea faţă de lucrarea lui  Pause a fost atât de mare, încât în                    
chitanţa finală a mai fost adăugat „un mic cadou pentru constructorul orgii” – indiscutabil un indiciu pentru                 
calitatea lucrării efectuate de silezian.  699

Chiar dacă prin acestea, se formează o imagine destul de clară a modului de lucru şi a lucrărilor lui                    
Prause , rămâne în umbră totuşi provenienţa exactă cât şi modul în care sa calificat meşterul. La momentul                 
actual, instituţia lideră în domeniul culturii orgilor este în Silezia  Asociaţia pentru cercetarea şi păstrarea               
orgilor Sileziene cu sediul în Marktheidenfeld. Conform informaţiilor furnizate de aceasta, în Silezia nu este               
cunoscut un constructor de orgi cu acest nume şi nici surse mai vechi nu oferă indicii. „Prause” este însă                   700

un nume de familie destul de frecvent în această regiune, ceea ce face afirmaţia meşterului despre                
provenienţa sa plauzibilă. În mod ciudat şi la Braşov se găsesc numai puţine date despre persoana                
constructorului de orgi.  Franz Xaver Dressler  susţine – din păcate fără a indica şi sursa – că  Prause s-a                   
născut în 1760 şi s-a mutat înapoi în Germania în 1813, pentru a participa la luptele de eliberare împotriva                   
lui  Napoleon . Dacă se ia însă în considerare că ultimele orgi  Prause ce pot fi datate provin din anii                   701

nouăzeci, se pune întrebarea din ce cauză pentru ultimele două decenii ale şederii sale în Transilvania nu                 
mai avem date despre lucrări noi şi de ce  Prause a plecat tocmai ca bărbat în vârstă în război. Şi o                     
menţiune în documentele din Codlea devine enigmatică în acest context: în 1801, când orga  Prause a fost                 
mutată în spatele altarului, s-a observat inscripţia:  

„Şi cu 18 ani urmă a stat în spatele altarului, numai că avea forma mai mică. Constructorul orgii a fost                     
Andreas Eitel . Tot atunci a fost înnoit cu totul şi altarul vechi.”  702

Aici se pune întrebarea de ce nu este chemat la Codlea pentru modificare constructorul orgii Prause şi în                   
plus, ca realizator al instrumentului este numit elevul şi ajutorul său. O explicaţie pentru toate aceste                
neconcordanţe ar fi că  Prause decedase deja în 1800 iar firma sa a fost preluată în continuare de către                   
Andreas Eitel . În matricolele deceselor din  Biserica  Neagră nu există însă nici o înregistrare în acest sens,                 
ceea ce se poate datora bineînţeles şi posibilei confesiuni catolice a meşterului originar din Silezia. Numai                
în registrul evanghelic al botezurilor se mai regăsesc două date, e drept neconcludente şi care constituie                
ultimele semne de viaţă ale constructorului de orgi la Braşov, date la care  Prause este menţionat ca naş de                   
botez. Această sarcină onorifică a preluat-o prima dată în ziua Sf. Silvestru a anului 1798 prin botezarea                 
fiului  Franz  Joseph al lui  Andreas Andraschovsky,  turnător de clopote din Braşov. Un an mai târziu, numele                 
lui  Prause mai apare o dată pe 11 aprilie, la botezul lui Carolus Jekelius, fiul unui trompet al Braşovului. La                    

698 Codlea avea în 1786 foarte puţin peste 3.000 de locuitori în �mp ce Bistriţa trecuse deja de 4.600, vezi sta�s�ca în:  Lexikon der                        
Siebenbürger Sachsen  (Lexiconul saşilor Transilvăneni), coord. de Walter Mys, Thaur bei Innsbruck 1993, citat în con�nuare  LdSS ,                 
pag. 602. Despre oferta lui  Prause  pentru Bistriţa, vezi H. Binder:  Orgi , pag. 17, pentru câteva lucrări suplimentare,  Prause  a mai                     
cerut însă alţi 300 de guldeni în plus, preţul total rămânând cu toate acestea sensibil sub cel pentru Codlea. 
699 Pentru modul cum a luat naştere orga din Codlea, vezi în  Zeidner Kirchturmschrift  (Publicaţia din turla bisericii Codlea),                   
transmisă prin:  Surse IV , pag. 94 precum şi  Zeidner Denkwürdigkeiten von J. Dück , (Lucruri memorabile din Codlea) ibid. pag. 322.                    
Din păcate, orga barocă  Prause  a  fost modificată de mai multe ori în secolele 19 şi 20 iar chiar din 1833 ex�nsă cu un spate cu                          
prospect clasicist nepotrivit. 
700 Această informaţia mi-a fost dată de către actualul preşedinte al Asociaţiei, preot  Reinhard Hausmann  (domiciliat la Al�eld,                  
Am Schläglein 17, D-97828 Marktheidenfeld) într-o scrisoare din 28.03.2001. Nici alte publicaţii mai vechi despre istoria muzicală                 
a Sileziei nu conţin date despre numele „Prause“, vezi de ex. Carl Julius Adolph Hoffmann:  Die Tonkünstler Schlesiens. Ein Beitrag                    
zur Kunstgeschichte Schlesiens vom Jahre 960 bis 1830  (Ar�ş�i silezieni ai sunetului. O contribuţie la istoria artelor în Silezia din                    
anul 960 până în 1830), Breslau 1830 sau şi  Schlesisches Tonkünstler-Lexikon enthaltend die Biographien aller Schlesischen                
Tonkünstler, Componisten, Cantoren, Organisten, Tongelehrten, Textdichter, Orgelbauer, Instrumentenmacher , (Lexiconul         
ar�ş�lor silezieni ai sunetului, cuprinzând biografiile tuturor ar�ş�lot silezieni ai sunetului, compozitori, cantori, organiş�, învăţaţi               
ai sunetelor, tex�eri constructori de orgi, constructori de instrumente) coord. de Koßmaly/Carlo, broşurile 1–3, Breslau 1846 şi                 
broşura 4, Breslau 1847. 
701 Vezi Dressler:  Orgi VIII . 
702  Surse IV , pag. 326. O altă amplă modificare a fost efectuată în anul 1833 de către constructorul de orgi braşovean  Petrus                      
Schneider , când orga a fost mutată din corul bisericii pe empora ves�că a acesteia. Conform propriilor afirmaţii  Hermann Binder ,                   
plănuieşte o analiză amănunţită a orgii, vezi:  Scrisoare 25.06.2003 . 



această festivitate, al doilea naş de botez este elevul lui  Prause ,  Andreas Eitel . Acest ajutor bistriţean din                 
1795 poate fi considerat datorită particularităţilor modului său de a construi orgi, drept un fel de urmaş al lui                   
Johannes Prause . 
  
 

2.3.5.2. În jurul lui  Prause: Andreas Eitel, Thomas Boltres, Johann Thois 
 

Andreas Eitel s-a născut la Cincu, o mică localitate la Nord-Vest de Făgăraş, ca fiu al unui velic cu acelaşi                     
nume. Deja la cununia sa cu  Elisabetha  Kimbauer pe 12 februarie 1800, matricolele bisericeşti braşovene               
consemnează ca denumire a meseriei lui  Eitel „artizan experimentat constructor de orgi”. Şase dintre              703

copii săi au fost botezaţi în intervalul 1800-1814 în Braşov, unde şi-a avut atelierul în Cetate, pe Strada                  
Porţii la nr. 215. Mai târziu a părăsit Ţara Bârsei pentru a se stabili în regiunea Clujului după cum rezultă                    
dintr-o menţiune într-un registru bisericesc din Cojocna, în Nord-Vestul Transilvaniei. În comunităţile            
maghiare reformate şi unitariene ale acestei regiuni se află cele mai multe dintre orgile sale care s-au                 
păstrat, ultima fiind datată din 1836. Aceasta este încă o dovadă pentru independenţa construcţiei de               704

orgi, faţă de limitele etnice sau confesionale. 
 Thomas  Boltres poate fi şi el atribuit influenţei lui  Prause . Şi din mâna sa s-au păstrat în mod fericit                    

câteva lucrări, care, prin modul de realizare a prospectului amintesc foarte mult de  orgile Prause .  Boltres                
s-a născut la Cristian în Ţara Bârsei şi s-a căsătorit pe 12 aprilie 1774 la Braşov cu  Martha  Schaeser . Deja                    
de la acel moment, în matricola cununiilor este trecut cu meseria de „constructor de orgi”. Este dovedit că                  705

a locuit în Cristian între 1785 şi 1822, în casa cu nr. 129. În deceniile opt şi nouă a construit orgile sale                      
cunoscute până acum şi care se află în bisericile reformate maghiare din centrul Transilvaniei.   706

În aceeaşi perioadă se încadrează şi activitatea lui  Johann Thois , botezat pe 3 aprilie 1773 în Braşov.                  707

Dacă a putut acumula primele cunoştinţe cu meşteşugul construcţiei de orgi de la  Johannes  Prause nu s-a                 
putut dovedi până acum, ci numai bănui. Pare însă a fi cert că a învăţat definitiv „construcţia orgilor la Viena                    
şi acolo a obţinut certificatul de calificare”. Pe 2 octombrie 1806 a luat-o de soaţă în  Biserica  Neagră pe                   708

Karolina  Franz , fiică a fostului membru al Comunităţii,  Johann  Franz . În acest moment,  Johann  Thois este                
trecut în matricole deja cu denumirea de „confecţioner de orgi şi instrumente”, la fel ca în anul următor, cu                   
ocazia botezului fiicei sale  Carolina  Louise . Unele dintre orgile construite de el s-au păstrat, majoritatea               709

în împrejurimile Braşovului.   Johann   Thois  a murit în 1830, la Râşnov, în Ţara Bârsei. 710

Între timp, la Braşov îşi începuse activitatea un nou constructor de orgi ce avea să dobândească                 
importanţă supra-regională:  Petrus Gottfried Schneider . De activitatea sunt legaţi mai ales fiul său Carl              
Schneider şi partenerul de mai târziu al acestuia  Heinrich   Meywald .  
 
 
 2.3.5.3. Familia constructorilor de orgi  Schneider  şi  Heinrich Meywald 
 

 Petrus Gottfried Schneider s-a născut ca fiu al lui  Martin Schneider , un preot evanghelic din cartierul                 
Bartolomeu al Braşovului. Prima dată biografică certă este cununia lui Petrus Gottfried pe 25 noiembrie               
1812 în Biserica Neagră. El a luat-o de soţie pe Juliana Debai care provenea de asemenea dintr-o familie                  
de predicatori. În acel moment, Schneider lucra deja ca şi „confecţioner de orgi şi instrumente” în Braşov. 

703 Vezi  Matricolele de cununie ale Bisericii Negre , Vol. 2, pag. 203. 
704 În  matricolele de botez ale Bisericii Negre sunt menţionate următoarele botezuri ale copiilor lui  Andreas Eitels:  Susanne                  
Elisabeth  pe 19.11.1800 [vol. 3, pag. 378],  Johann Andreas  pe 02.01.1804 [vol. 3, pag. 423],  Johann Carl Friedrich  pe 24.11.1808                    
[vol. 3, pag. 487],  Samuel Gottfried  pe 29.11.1810 [vol. 3, pag. 512],  Charlotte Juliane  pe 22.9.1812 [vol. 4–5, pag. 22] şi  Joseph                      
Fürchtegott  pe 10.12.1814 [vol. 4–5, pag. 45]. Adresa lui  Eitel  este menţionată în vol. 3, pag. 512. Pentru mutarea lui  Andreas                     
Eitel  la Cluj vezi. H. Binder:  Orgi , pag. 96. Acolo sunt menţionate în inventarul atelierului lui  Eitel  14 orgi. 
705 Vezi  Matricola cununiilor Bisericii Negre , vol. 1, pag. 274. 
706 Vezi H. Binder:  Orgi , pag. 95. 
707 Vezi  Matricola botezurilor din Biserica Neagră , vol. 3, pag. 37. 
708 Vezi Dressler:  Orgi VII . Sursa acestei informaţii este un document sighişorean din 1811, vezi H. Binder:  Orgi , pag. 96. 
709 Vezi  Matricola cununiilor Bisericii Negre , vol. 2a, pag. 11 şi  Matricola botezurilor Bisericii Negre , vol. 3, pag. 473. 
710 Mai multe informaţii despre istoricul lucrărilor sale la Dressler:  Orgi VII . O listă se găseşte şi la H. Binder:  Orgi , pag. 96, pentru                        
unele din dispoziţii vezi ibid. pag. 111 (Bod), pag. 114 (Criţ), pag. 115 (Viscri), pag. 122 (Hălchiu), pag. 138 (Sânpetru). 



Meseria a învăţat-o probabil ca ucenic la Andreas Eitel. Din matricola botezurilor din Braşov, reiese că                 711

Schneider nu avea numai abilităţi profesionale, ci şi o trăsătură de artist. În 1814, constructorul de orgi a                  
ocupat şi funcţia de „organist al oraşului”.  712

Lui  Petrus Gottfried Schneider îi datorăm una dintre cele mai vechi orgi ale oraşului, instrument care se                  
află în  biserica evanghelică presbiterial-sinodală din Blumăna. În 1837, orga lui Schneider era într-un              713

stadiu de execuţie care permitea deja folosirea ei, menţiunea presupusului an al terminării, anume 1839 de                
pe orgă şi din bibliografie, s-ar putea referi la sfinţirea instrumentului. Este exact perioada în care se lucra                  714

şi la marea orgă  Bucholz cu peste şaizeci de registre, din  Biserica Neagră.  În comparaţie cu aceasta,                 
instrumentul lui Schneider este modest, el nu dispune decât de zece registre ce aparţin unui singur manual.                 
Pedalierul este ataşat, adică nu este independent iar registrul sub-bas de 16 de pedalier poate fi folosit şi                  
numai manual. Neobişnuit pare şi aranjamentul manetelor registrelor pe laturile dreapta / stânga, care              
sugerează la prima vedere o dispoziţie de două manuale: 
 
    Orga  bisericii evanghelice presbiterial-sinodale (Petrus Gottlieb Schneider 1837/39) 
 
stânga                                                                                 dreapta 
 
Subbass 16'                                                                         Fugara 4' 
Flöte 8'                                                                                 Mixtur 
Flöte 4'                                                                                 Quint 2b 
Super Octav 2'                                                                     Pr.[incipal] Octav 4' 
Principal 8'  
Salicional 8' 
 
 
Chiar dacă instrumentul nu are o importanţă deosebită, nici ca dimensiune şi nici ca particularitate sonoră,                
se pare că a fost totuşi o lucrare solidă, după cum atestă o opinie neutră: în cursul călătoriei sale în                    
Transilvania, în primăvara lui 1837, muzicianul vienez  Franz Seraphin von Neßlem a vizitat şi Braşovul,               
mereu în căutare de noi experienţe muzicale. Cu toată surprinderea faţă de „graţiozitatea exterioară a               
micuţului manual” -  Neßlem  s-a încumetat la o interpretare. „Fermecat şi pătruns” de „minunatul sunet               
puternic al acestei orgi mici” el şi-a manifestat entuziasmul în scris, într-o  Apreciere asupra unei orgi                
construite de domnul Schneider la Braşov , care a fost publicată pe 24 mai 1837. În aceasta se mai pot citi                    
următoarele aprecieri:  

„Ca artist am călătorit prin toată Germania, Polonia şi cea mai mare parte a Ungariei, am cântat pe                   
lucrări mai mici sau mai mari ale celor mai renumiţi constructori de orgi, dar pot spune cu inima deschisă că                    
lucrările domnului Schneider le pot sta bine alături acestora, (…) Foarte mulţumit am plecat acum acasă şi                 
m-am bucurat din inimă că Braşovul are un asemenea artist semeţ; şi deodată în mine s-a iscat dorinţa de                   
a vedea mai multe lucrări ieşite din mâna sa.”  715

O dorinţă căreia se pare că i-a dat curs constructorul de orgi, pentru că au urmat alte creaţii, dintre care                     
este adevărat că s-au păstrat numai puţine. 

Printre acestea este dovedit că se numără mica orgă din Roadeş, construită în 1838. Acest instrument,                 
aflat în satul situat la Nord-Vest de Rupea are o dispoziţie foarte asemănătoare cu cea a orgii din biserica                   
maghiar-evanghelică din Braşov. Cunoscute mai sunt încă alte două orgi în biserici maghiare reformate.             716

711 Conform cercetărilor efectuate de  Dressler,  Schneider  a contribuit ca ucenic la construirea orgii din Caţa de către  Andreas Eitel                    
în 1803, vezi Dressler:  Orgi VIII . Pentru cununia lui  Petrus Gottlieb Schneider  şi pentru nd zur Berufsbezeichnung vgl.  Ehematrikel                   
der 
Schwarzen Kirche , Band 2a, S. 77. 
712 Vezi  Matricola botezurilor din Biserica Neagră , vol. 4–5, S. 37: în data de 23.02.1814 fost botezată  Juliana Emilie , fiica lui                     
Schneider . 
713 Este vorba de biserica uneia dintre confesiunile mai mici ale braşovenilor de limbă maghiară, vezi capitolul 1.1 şi  planşa 1 ,                     
numărul  ð. 
714 Conform propriilo sale afirmaţii, ar�stul vienez  Franz Seraphin von Neßlern  a cântat deja în 1837 la micul instrument după cum                     
se va detalia mai încolo. P instrumentul ca atare şi în bibliografie se găseşte anul 1839, vezi István:  Müemlék , pag. 61. 
715 Vezi  Foaie pentru spirit, suflet şi publicitate , nr. 1 din 24.05.1837, ap. 8. Un exemplar al acestui ziar se mai găseşte în  ASK ,  Fond                         
Tq 101 , pag. 884. Traducerea textului original încearcă să imite tonul vremii. 
716 Plecând de la inventarul orgilor, întocmit de  Dresslers  şi completat cu propriile cercetări,  Hermann Binder  a alcătuit o listă a                     
Bisericii Evanghelice C.A. din România de azi, vezi şi menţiunile din capitolul 1.3. Acest inventar al orgilor se află alături de                     



Este posibil ca şi în spatele altor carcase transilvănene să se mai afle instrumente produse de  Petrus                  717

Gottfried Schneider,  care poate se mai pot identifica. 
Simţitor mai multe sunt orgile cunoscute care au ieşit din mâinile fiului său  Carl Schneider care probabil                  

că a preluat atelierul din Braşov. Juniorul s-a născut la Braşov, pe 31. Martie 1817 iar meseria a învăţat-o                   718

nu numai alături de tatăl său ci şi la renumita firma berlineză  Carl August Buchholz .  
Această întreprindere prusacă de familie a realizat mai ales în Landul Brandenburg şi Pomerania               

numeroase instrumente de înaltă calitate. Şi saşii braşoveni au însărcinat întreprinderea în 1835 cu              
construirea marii orgi noi destinată  Bisericii Negre . Probabil că pe durata şederii sale în Germania,               719

Schneider a cunoscut-o şi pe viitoarea sa soţie,  Frederike  Egers (sau şi  Eggerts ). Pentru aceasta pledează                
faptul că aceasta a provenit din oraşul-port Stralsund situat în Pomerania, acolo unde firma  Buchholz               720

avea la acea vreme două orgi nou construite de care se îngrijea. Cea mai mare dintre ele, astăzi                  
neutilizabilă, se află în biserica Sf. Nikolai şi urmează să fie restaurată. Acest important instrument din                
oraşul hanseatic a fost realizat concomitent cu orga din Braşov şi prezintă ca aspect exterior cu prospectul                 
său neo-gotic mare asemănare cu perechea sa din Transilvania. Este posibil ca Schneider să fi contribuit                721

deja în timpul construirii orgii din Stralsund.  
Până acum au putut fi identificate în total 19 orgi transilvănene ca lucrări ale lui  Carl Schneider;  ele se                    

află atât în biserici germane-luterane cât şi în unele maghiar-reformate şi unitariene din diferite regiuni. 
Conform aprecierilor constructorului de orgi  Hermann Binder , care a cercetat şi efectuat întreţinerea              

multor din acestea, lucrările lui Carl Schneider se numără printre „cele mai bune orgi ale secolului 19, în ce                   
priveşte meşteşugul şi modul artistic de realizare.”   722

 Schneider nu s-a ocupat numai de construcţia orgilor ci a construit „şi toate felurile de fortepiano” cum                  
este menţionat în  Agenda Adreselor  Braşovului din 1851. Meşterul a decedat pe 18 martie 1875 în                723

locuinţa sa din Braşov, pe Şirul Vămii nr. 37 din Cetate, lăsând în urmă „trei fii dintre care unul minor”. 
Strâns legat de numele lui  Schneider este cel al lui  Heinrich Meywald care a trăit între 1800 şi 1853. Şi el                      

se număra probabil printre elevii lui Buchholz şi se pare că provenea din Germania. După construirea marii                 
orgi braşovene de către firma berlineză, el a rămas în Transilvania şi a deţinut la Braşov un atelier propriu                   
de construcţii de orgi şi piane. Până acum au fost identificate nouă instrumente ieşite din mâna sa, în                  
diferite locuri din Transilvania.   724

Cel mai important proiect la care au contribuit împreună  Schneider şi  Meywald a fost fără îndoială  orga                  
Buchholz a  Bisericii Negre . În decursul timpului, aceasta nu a suferit aproape de loc modificări şi din                 
această cauză poate fi considerată ca orgă-monument nu doar a Braşovului şi Transilvaniei, ci trebuie               

cartoteca lui  Dresslers  de asemenea în  Biblioteca Consistoriului Naţional  din Sibiu. La numărul 172, este trecută dispunerea cu                  
zece registre a orgii din Roadeş şi constructorul ei,  Petrus Schneider . Instrumentul a a suferit doar puţine şi nesemnifica�ve                   
modificări şi reparaţii: în 1883 amin�tul constructor de orgi  Josef Nagy  a lucrat la instrument iar în 1913  Karl Einschenk , care în                      
1883 se mai număra printre ucenicii lui  Nagy . Alte lucrări au urmat în 1928 prin firma bănăţeană  Wegenstein  iar în 1960 prin                      
braşoveanul  Otto Einschenk . Dispoziţia orgii  Schneider  din Roadeş:  Subbass 16', Principal 8', Coppel 8', Salicional 8', Octav 4',                  
Flöte 4', Superoctav 2', Mixtur 3f . Conform informaţiilor de la  H. Binder  o pereche a acestei orgi se află în biserica maghiară                      
evanghelică din Hălmeag, vezi H. Binder:  Scrisoare 25.06.2003 
717 Vezi István:  Müemlék , pag. 152. 
718 Vezi M atricola deceselor din Biserica Neagră , vol. 5–6, pag. 284 (18.03.1875). Aceste matricole conţin atât datele de naştere                   
cât şi pe cele ale deceselor, împreună cu menţionarea adresei locuinţei şi relaţiile familiale care vor fi amin�te în cele ce urmează. 
719 Pentru familia berlineză de constructori de orgi, vezi Uwe Pape:  Buchholz , în:  Die Musik in Geschichte und Gegenwart.                   
Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume  (Muzica în trecut şi prezent. Enciclopedie generală a muzicii,                 
fondată de Friedrich Blume), 2. Ediţie revizuită , coord. de Ludwig Finscher [în con�nuare  MGG2 ], Secţiunea persoane, vol. 3 ,                    
perioada 1179–1183. Despre  Carl August Buchholz  vezi ibid. mai ales perioada 1180–1182. Ca exemplu pentru prospectele sale,                 
aici este reprodusă chiar orga din  Biserica Neagră  din Braşov şi care va fi descrisă în con�nuare mai amănunţit. Pentru presupusa                     
ucenicie a lui  Schneider  la firma  Buchholz , vezi argumentele tehnicii construc�ve la H. Binder:  Orgi , S. 98–100. 
720 Numele de  Friederike  apare la patru din cei cinci copii ai lui  Carl Schneider  în  Matricolele de botez ale Bisericii Negre  din                       
Braşov.  Kirche . În matricolă sunt trecute următoarele nume ale copiilor cuplului:  Hermine Friederike  pe 01.05.1842, născută pe                 
23.04. (vezi vol. 6, pag. 20);  Otto Carl  pe 29.12.1844 (vezi vol. 6, pag. 29);  Emil Albert  pe 08.05.1849, născut pe 12.04. (vezi vol. 6,                         
pag. 45);  Alfred Ludwig  pe 25.11.1855, născut pe 24.10.1855 şi decedat pe 10.01.1919 (vezi vol. 6, pag. 72);  Carl Gustav  pe                     
25.04.1858, botezat în ziua în care s-a născut şi decedat patru zile mai târziu 29.04.1858 (vezi vol. 6, pag. 84). 
721 Datorită bunei stări în care se află  orga  Buchholz  din Braşov, care va fi descrisă mai îndeaproape în următorul capitol 2.3.6 va                       
servi ca model pentru lucrările de reconstrucţie la orga din oraşul hansea�c. 
722 Vezi H. Binder:  Orgi , pag. 100. Acolo  Binder  prezintă şi un inventar al lucrărilor. 
723 Vezi  Agenda Adreselor Braşov 1851 , pag. 59. La acea dată,  Schneider  mai locuia încă în casa de pe Şirul Vămii nr. 22. 
724 Vezi H. Binder:  Orgi , pag. 99. Acolo  Binder  prezintă şi o listă a acestor instrumente.  Meywald  a locuit în aceeaşi stradă ca                       
Schneider şi şi-a avut atelierul pe Şirul Vămii la nr. 7 unde pe lângă construcţia de orgi a confecţionat şi piane, vezi  Agenda                       
adreselor Braşov 1851 , pag. 59. Numele său mai apare în variantele  Meiwald  şi  Maywald . 



privită ca un monument deosebit pentru construcţia de instrumente muzicale sacrale a secolului al 19-lea în                
general.  725

 
 

2.3.6.  Orga Buchholz  din 1839 din Biserica Neagră 
 

„Un exemplu luminos al energiei germano-săseşti”, care „va străluci mereu şi mereu multe secole încolo                
în istoria naţiunii şi artei, orice ar spune inamicii naţionali din ţinuturile Ungariei despre aceasta” – cu aceste                  
cuvinte semeţe şi profetice a elogiat „organistul catedralei” şi directorul muzical  Heinrich  Mauß încă în anul                
1873 instrumentul „său” din  Biserica Neagră . 
Născut în Rhenania,  Mauß  relatează într-un „tratat muzical în stil popular” în cinci părţi din Kronstädter                 
Zeitung  plin de patriotism local, despre dispunerea şi importanţa  orgii Buchholz de la Braşov. Chiar dacă                726

asemenea afirmaţii par la prima vedere patetice şi astfel puţin concludente, în acest citat trei aspecte sunt                 
demne de a fi remarcate: în primul rând, privind în retrospectivă, importanţa noii orgi în momentul construirii                 
ei, în al doilea contextul temporal din anul publicării şi în al treilea poziţia tehnică a instrumentului în istoria                   
construcţiei orgilor în general. 

La începutul secolului 19, în Biserica Neagră se pare că încă mai exista orga provizorie a lui Johannes                   
vest din 1693. Ea purta cu sine „în alcătuire şi felul construcţiei amprenta unui gust al timpului”, care se                   
pare că se afla „în severă contradicţiei” cu noul secol. Aşa se face că la sfârşitul anilor douăzeci, s-a                   
constituit în cele din urmă o comisie pentru construirea unei orgi iar decizia a fost luată în favoarea                  
constructorului  Carl August Buchholz din Berlin care se bucura de „o răspândită bună reputaţie în               
Germania” şi care prin „instalarea de mari orgi şi-a dobândit lăudabil un nume respectabil printre               
constructorii germani de orgi.”   727

Construirea orgii s-a realizat între 1836 şi 1839, pe lângă dimensiunea ca atare a instrumentului,                
remarcabilă fiind înainte de toate natura materialelor folosite. Tuburile din zinc englezesc şi aliaj berlinez de                
zinc/plumb, canalul de aer din lemn de stejar fără noduri şi tastele din lemn de abanos masiv sau placat cu                    
fildeş indică faptul că la Braşov se punea mare preţ pe calitate. Cu un cost total al construcţiei de 50.000 de                     
guldeni în monedă vieneză, noua orgă avea o valoare imensă.   728

Noua orgă trebuie să fi fost cu adevărat un exemplu deosebitei „energii făptuitoare germano-săseşti”, în                
1839 însă, stând în prim-plan latura artistică şi nu neapărat una politică sau naţională. Se voia pur şi simplu                   
ca şi Braşovul să fie „la înălţimea vremurilor”.  

În 1873, în prim plan a trecut un alt mod de a vedea lucrurile: prilejul concret pentru seria de articole ale                      
lui  Heinrich  Mauß a venit de la o nouă orgă construită la Viena, autorul opunând instrumentul de la Braşov,                    
noii orgi din sala mare a Asociaţiei Muzicale, realizată în 1872 de către  Friedrich  Ladegast din Weißenfels                 
an der Saale. După cum era de aşteptat, comparaţia se încheie în favoarea Braşovului. 

În spatele tratatului nu se află însă numai patriotism local banal, remarcile lui Mauß  fiind explicabile şi prin                   
condiţiile politice: după compromisul austro-ungar s-au putut simţi mai ales în regiunile etnic-mixte ale              
Ungariei  tendinţe puternice de maghiarizare.   729

În contrareacţie, grupurile minorităţilor naţionale se orientau spre simbolurile independenţei, printre care din             
partea săsească cu siguranţă că se număra şi  orga Buchholz . De aceea menţiunea lui  Mauß  despre                
„energia germano-săsească”.  

725 Descrierea ce urmează a  orgii  Buchholz  este completa revizuire a unui capitolul scris de mine în biografia lui  Lassel , vezi                     
Wolfgang Sand:  Rudolf Lassel und die evangelische Kirchenmusik in Kronstadt an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, ( Rudolf Lassel                  
şi muzica sacrală evanghelică în Braşov la pragul către secolul 20) Studii muzicologice vol., 3, Kludenbach 1999 [în con�nuare:                   
Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik ] pag. 25–28. 
726 Vezi cele cinci ar�cole de Heinrich Mauß:  Die neuerbaute Orgel im Wiener großen Musikvereinssaale von Ladegast in                  
Weißenfels a. d. S. – die große Orgel in der ev. Kathedrale zu Kronstadt in Siebenbürgen von Buchholz in Berlin (Nou construita                      
orgă din sala mare a Asociaţiei Muzicale de la Ladegast in Weißenfels a. d. S. – marea orgă din catedrala evanghelică din Braşov                        
în Transilvania fabricată de Buchholz la Berlin) ,  in:  Kronstädter Zeitung , anul 37, nr. 57 din 12.04.1873, în con�nuare Mauß,  Teil 1 ;                     
nr. 59 din 17.04.1873, în con�nuare: Mauß,  Teil 2 ; nr. 61 din 21.04.1873, în con�nuare: Mauß,  Teil 3 ; nr. 63 din 25.04.1873, în                       
con�nuare: Mauß,  Teil 4  şi nr. 68 din 03.05.1873, în con�nuare: Mauß,  Teil 5 . Citat din Mauß,  Teil 4 . 
727 Vezi seria de trei ar�cole de Adolph Marienburg:  Das neue Orgelwerk zu Kronstadt , (Noua orgă din Braşov) în:  BGGV , nr. 19 din                       
09.05.1839, citat în con�nuare Marienburg,  Teil 1 ; nr. 20 din 16.05.1839, citat în con�nuare Marienburg,  Teil 2 ; nr. 23 din                    
06.06.1839, citat în con�nuare: Marienburg,  Teil 3 . Citate din Marienburg,  Teil 2 . 
728 Pentru materiale vezi Marienburg,  Teil 2 , pentru costuri vezi Marienburg,  Teil 3 . Aliajul de zinc/plumb (germ. Probezinn)                  
conţine 75% zinc şi 25% plumb, vezi Wolfgang Adelung:  Einführung in den Orgelbau,  (Introducere în construcţia orgilor)                 
Wiesbaden 1989, pag. 65. 
729 Vezi capitolul 1.2 şi capitolele 3.1 şi 3.2 despre importanţa corurilor naţionale în Braşovul secolului aş 19-lea. 



În acelaşi timp, ca locuitor al Braşovului, erai situat într-o regiune de graniţă a Monarhiei cezaro-crăieşti,                 
ceea ce putea crea o stare de invidie faţă de metropolele mai mari şi considerate mai strălucitoare ale                  
Imperiului Habsburgic, înainte de toate Viena. Cu  orga  Buchholz se putea opune ceva propriu dominanţei               
oraşului imperial şi tocmai în domeniul muzicii sacrale transilvănenii evanghelici germani erau nişte             
out-sideri în Dubla Monarhie predominant catolică, astfel că un rol suplimentar revenea şi aspectului              
confesional iar semnificaţia etnică deosebită a muzicii sacrale evanghelice în Transilvania avea să se              
contureze tot mai limpede pe parcursul secolului al 19-lea.  

Evidenta mândrie a braşovenilor cu orga lor, care se reflecta de-a dreptul euforic în dezbaterea iniţiată de                  
Mauß  în ziar, cu formulări de genul „o creaţie artistică de dimensiune monumentală, cum Austro-Ungaria nu                
deţine o a doua” sau comparaţii memorabile ca „perla catedralelor evanghelice” trebuie înţeleasă ca              730

propagandă populistă în contextul vremii. Sub aspect tehnic, cercetarea nu este lipsită de o anumită               
îndreptăţire însă concluzia că  orga Ledegast din sala Asociaţiei Muzicale din Viena, se situează în               
comparaţie cu cea din  Biserica Neagră  numai la nivel mediu, este cu siguranţă exagerată.  

Este însă adevărat că  orga Buchholz reprezintă un reper în istoria construcţiei de orgi şi asta nu numai                   
din perspectivă locală. Nu este deci de mirare că cel mai mare instrument muzical a Braşovului a fost                  
remarcat şi în trecut în diverse publicaţii în repetate rânduri.  731

De prima privire aruncată asupra prospectului orgii, acesta se prezintă deja cu un nou gust al vremilor. În                   
Berlinul lui  Karl Friedrich Schinkel , alături de clasicismul dominant, goticul îşi redobândise un loc de onoare                
ca stil în construcţii. Nu surprinde deci că berlinezul constructor de orgi  Carl August Buchholz a dat                 
instrumentelor realizate de el preferata perspectivă gotică. Un asemenea prospect a conceput şi pentru              
Braşov, care se mai şi încadrează foarte bine în goticul dominant al  Bisericii Negre .  
  
 
 
 

730 Mauß,  Teil  1 şi Mauß,  Teil 4 . 
731 Vezi de ex. Horst Bruchner:  Bericht aus Siebenbürgen. Die Orgel in der Schwarzen Kirche zu Kronstadt in Siebenbürgen ,                   
(Relatare din Transilvania. Orga din Biserica Neagră din Braşov în Transilvania) în:  Ars organi , anul 20, nr. 41, decembrie 1972,                    
pag. 1778–1779; István:  Müemlék , pag. 60–61; Uwe Pape:  Die Buchholz-Orgel in der Stadtkirche zu Kronstadt , (Orga Buchholz din                  
biserica parohială a Braşovului) Berlin 1998. 



 
 
Planşa 8: Prospectul neogotic al orgii Buchholz din Braşov (1836-1839) după o litografie de Johann Gött &                 
Sohn Heinrich, Braşov 
 
(Sursa: ilustraţie din Kronstädter Zeitung, anul 37, nr. 57 din 12.04.1873) 
 
 
Nu doar prin aspectul ei exterior  orga Buchholz vestea vremuri noi, ci mai ales prin calităţile ei sonore.                  
Această dispoziţie deosebită a fost refăcută mai recent de către elveţianul  Ferdinand  Stemmer şi arată               
astfel:   732

 
Orga mare a  Bisericii Negre  în starea ei originală ( Buchholz  1839): 
 
Manual superior 
1. Principal 8' din zinc englezesc 
2. Bourdon 16', 2 octave joase  din lemn şi zinc 
3. Salicional 8' din zinc englezesc 
4. Gedact 8', gr. Okt. din lemn, Kont. din aliaj de plumb/zinc 
5. Quintatön 8' din aliaj de plumb/zinc 
6. Hohlflöte 8' din lemn 

732 Pentru dispoziţie vezi Marienburg:  Partea a 2-a . Pentru starea din 1873 vezi Mauß,  Partea a 4-a  şi Kühlbrandt:  Die ev.                     
Stadtpfarrkirche , (Biserica parohială evanghelică) pag. 43–44. Compararea ar�colelor din 1873 şi 1927, arată că în ciuda                
dorinţelor de modificare ale organistului  Rudolf Lassel  (în funcţie între 1887–1918, vezi şi următorul capitol 3.1.7) a rămas în cea                    
mai mare parte în forma ei iniţială. Pentru reconstrucţie vezi broşura: Schweizerische S��ung für Orgeln in Rumänien (Fundaţia                  
elveţiană pentru orgi din România) (coord.):  Kronstadt. Die Orgeln der Schwarzen Kirche , (Braşov. Orgile din Biserica Neagră) fără                  
dată sau locul publicării. 



7. Octava 4' din zinc 
8. Fugara 4' din zinc 
9. Rohrflöte 4' din aliaj de plumb/zinc 
10. Nasard 22/3' 
11. Super octava 2' din aliaj de plumb/zinc 
12. Mixtur 5fach 2', 11/3', 1', 2/3', 1/2' 
13. Hautbois 8' Rohrwerk din aliaj de plumb/zinc 
 
Manual principal 
1. Principal 16' din zinc englezesc 
2. Quintatön 16', gr. Oktav din lemn, Kont. din zinc 
3. Principal 8' din zinc englezesc 
4. Gemshorn 8' din aliaj de plumb/zinc 
5. Viola da Gamba 8' din zinc 
6. Rohrflöte 8', gr. Oktav din lemn, Kont. din zinc 
7. Nasard 51/3' din aliaj de plumb/zinc 
8. Octava 4' din aliaj de plumb/zinc 
9. Spitzflöte 4' din aliaj de plumb/zinc 
10. Waldflöte 4' din aliaj de plumb/zinc 
11. Quinta 22/3' din aliaj de plumb/zinc 
12. Super octava 2' din aliaj de plumb/zinc 
13. Cornett 5fach aus 8', 51/3', 4', 31/5', 22/3' (kl. g–g') 
14. Scharf 5fach 2', 12/3', 1', 4/5', 2/3' 
15. Cimbel 3fach 11/3', 1', 2/3' 
 
Manual tuburi 
1. Trompete 8', Corpora din zinc 
2. Fagott 16', Corpora din zinc 
3. Clarinetto 8', Corpora din zinc 
4. Vox angelica 8' Corpora din zinc 
5. Violino 8' Labialstimme din zinc 
6. Principal 4' din zinc 
 
Manual inferior 
1. Principal 8' din zinc englezesc 
2. Salicional 16', gr. Okt. Holz, Kont. Probezinn 
3. Viola da Gamba 8' din aliaj de plumb/zinc 
4. Flauto traverso 8' din lemn 
5. Gedact 8' gr. Okt. din lemn, Kont. din aliaj de plumb/zinc 
6. Octava 4' din aliaj de plumb/zinc 
7. Viola d'amour 4' din aliaj de plumb/zinc 
8. Flauto dolce 4' din lemn 
9. Gemshorn 22/3' din aliaj de plumb/zinc 
10. Decima quinta 2' din aliaj de plumb/zinc 
11. Progressio harmonica 3- bis 5-fach, groß C mit 
4',22/3',2', klein c mit 5 2/3', 4', 21/3', 2', c' mit 8', 51/3', 
4', 22/3', 2' 
 
Pedalier 
1. Principal 32' în prospect din zinc englezesc 
2. Untersatz 32' offen, din lemn 
3. Posaune 32' Corpore din lemn 
4. Principal 16' din lemn 
5. Violino 16' din lemn 
6. Subbaß 16' din lemn 
7. Posaune 16' din lemn 
8. Nasard 102/3' din lemn 



9. Principal 8' din aliaj de plumb/zinc 
10. Violine 8' din lemn 
11. Gemshorn 8' din zinc 
12. Baßflöte 8' din lemn 
13. Trompete 8' din aliaj de plumb/zinc 
14. Quinta 51/3' din aliaj de plumb/zinc 
15. Octava 4' din aliaj de plumb/zinc 
16. Cornetta 4' din aliaj de plumb/zinc 
17. Mixtur 4-fach 4', 22/3', 2', 11/3' 
 
Alte elemente 
Carcasa: înălţime 43 picioare, lăţime 32 picioare, profunzime 10 picioare 
Trei cuple manuale şi o cuplă la pedalier 
6 ventile de închidere (patru în manual şi două 2 în pedalier) 
Evacuant und Kalkantenglocke 
Untermanual mit Crescendo 
Rohrwerk cu Crescendo 
Rohrwerk cu aer propriu mai puternic 
9 foale (câte 10 picioare lungime şi 5 picioare lăţime) 
12 cutii de aer 
Claviaturi placate cu fildeş şi din abanos 
 
Suma tuturor vocilor 
Manual principal 15 voci 
Manual superior 13 voci 
Manual inferior 11 voci 
Manual tuburi 6 voci 
Pedalier 17 voci 
În total 62 voci 
 
Registru ataşat ulterior: 
im manual tuburi: Rohrflöte 8' (existentă în 1873) 
 
Registru existent temporar: 
În manualul inferior: Flautino 1' 
(după 1927 până în 2000) 
 
 

În ce anume rezidă caracteristica acestei dispoziţii? Un manual cu un total de 62 de registre însemna                  
pentru acele timpuri o dimensiune neobişnuită în sine. Dacă privim instrumentul mai îndeaproape, vom              
identifica la el deja semnalmente tipice construcţiei de orgi din romantismul timpuriu.  733

Astfel, două din cele patru manuale au fost construite cu  Crescendi ( Untermanual şi  Rohrwerkmanual ).               
Asta înseamnă că Pfeifenwerk s-a aflat într-un dulap complet închis iar diferenţierea dinamică cursivă era               
posibilă în timpul interpretării prin deschiderea şi închiderea de jaluzele. 

Pe lângă dinamică, au devenit drept cele mai importante mijloace de expresie ale muzicii romantice de                 
orgă, mai ales coloraturile timbrului. Pentru aceasta, în construcţia germană de orgi a secolului 19,               
comparativ cu epocile precedente, registrele linguale au fost înlocuite frecvent cu registre labiale strâns              
mensurate cu sunet de instrumente cu coarde, orga devenind prin aceasta un fel de imitaţie de orchestră.                 
În dispoziţia braşoveană, această evoluţie a devenit vizibilă prin faptul că  manualul principal şi  submanualul               
nu au registre linguale, având în schimb câte o  Viola da Gamba 8’  în ambele manuale şi o  Viola d’amour 4’  
şi un  Salicional 16’  în submanual prin registru labial cu mensură strânsă. Manualul superior are cu  Oboe 8’                  
(nr.13) numai un singur registru labial, în schimb însă două de instrumente cu coarde: Salicional 8’ şi                 

733 Printre caracteris�cile „roman�smului �mpuriu la construcţia de orgi“ vezi Bernhard Ader:  Orgelkunde , (Ş�inţa orgilor) pag.                
270, în: Hans Musch (coord.):  Musik im Gottesdienst,  (Muzica în slujbele religioase) vol. 2, Regensburg 1994, pag. 259–336. 



Fugara 4’. Numai  Rohrwerkmanual dispune – corespunzător numelui său – cu  Trompete 8’ (nr. 1),  Fagott                734

16’ (nr. 2),  Klarinette 8’ (nr. 3) şi  Vox angelica 8’ (nr. 4) de patru registre linguale. Chiar şi între acestea se                      
strecoară cu Violino 8’ (nr.5) din nou un instrument cu coarde. Introducerea unui manual cu foarte multe                 
registre linguale, aşa cum este cazul aici, aminteşte foarte tare de aşa numitul „ Bombardenklavier ”              
(pian-bombardă) care se găseşte frecvent în construcţia franceză de orgi. În plus, se remarcă la               735

Rohrwerkmanual un debit de aer propriu mai puternic prin care se detaşează ca sunet de celelalte                
manuale. Pedalierul generos, cu 17 registre, conţine conţine atât tuburi labiale (nr. 3, nr. 7, nr. 13 şi nr. 16)                    
cât şi labiale (nr. 5 şi nr. 10). De remarcat este numărul neobişnuit de trei registre de 32 de picior la fel ca                       
bogăţia de mixturi a instrumentului. Orga braşoveană a fost definitivată cu puţin timp înaintea inventării               
cutiei de redirijare a fluxului de aer către tuburi din interiorul curentului de aer (Registerkanzellenlade) prin                
acţionarea registrelor. Ea este construită încă cu sistemul acţionat prin tonalităţi (Tonkanzellade) şi             736

anume cu module trase. Ea se pretează astfel însă - mai bine decât orgile romantice construite mai târziu -                   
şi pentru interpretarea muzicii baroce polifonice.  

Începând cu anul 1839, biserica evanghelică a comunităţii braşovene dispunea deci de un instrument               
care oferea cele mai bune premise tehnice pentru înflorirea muzicii sacrale din secolul 19. Începutul a fost                 
marcat deja prin inaugurarea pe 17 aprilie 1839, la care s-a evidenţiat personal  Carl August Buchholz ca                 
organist.   737

 
 
Excurs 2: 
 
Construcţia de orgi braşoveană în secolul 20 
Odată cu terminarea  orgii Buchholz în 1839, istoria braşoveană a construcţiei de orgi a cunoscut o cezură                 
şi a fost necesar să treacă aproape şaptezeci de ani până când în 1908 în oraşul de la poalele Tâmpei au                     
apărut din nou proiecte demne de a fi remarcate pentru construire de orgi. Construcţia de orgi noi la Braşov                   
a cunoscut o reală revigorare însă în perioada dintre cele două Războaie Mondiale, când după               
destrămarea Imperiului Habsburgic, şi parohiile braşovene mai mici au început să-şi construiască            
instrumente noi pentru bisericile lor. În marea lor majoritate, aceste orgi sunt păstrate în starea lor originală                 
şi merită într-un excurs de încheiere o tratare proprie.  
 
I  Orga Rieger  din 1908 şi planurile de modificare a  orgii Buchholz 
Prima orgă nouă construită după 1839 şi-a permis-o comunitatea evanghelică germană din  Schei .             
Comanda a fost dată uneia dintre cele mai renumite firme constructoare din Imperiu, anume  Orgelbau               
Rieger din Krnov. Întreprinderea de familie fondată în 1845 îşi făcuse deja un renume internaţional cu                738

ocazia Expoziţiei Mondiale din 1878, devenind curând furnizor al Curţii cezaro-crăieşti. Chiar înaintea             
comenzii din Braşov,  Rieger încheiase un proiect de prestigiu, anume noua orgă terminată în 1907 din sala                 
Asociaţiei Muzicale Vieneze, ceea mai sublinia încă o dată corectitudinea alegerii făcute de braşoveni. A               
fost vorba de lucrarea 1475 a firmei, numărătoarea fiind începută târziu, în 1873. Despre planificări şi                
derularea lucrărilor nu au putut fi găsite documente, întrucât arhiva firmei a fost distrusă de inundaţii în                 
1997. Numai la Braşov se mai află un exemplar al programului tipărit cu ocazia inaugurării orgii. Aceasta                 739

734 „Rohrwerk“ este o denumire puţin derutantă pentru tuburile linguale. Termenul „Werk“ se referă în cazul orgilor de obicei la o                     
parte a tuburilor acestui instrument, de ex. „Hauptwerk“ (manual principal), vezi Adelung:  Construcţia orgilor , pag. 107. 
735 vezi Adelung:  Construcţia orgilor , pag. 184. În construcţia franceză de orgi  Bombardenklavier  este puţin mai mare şi complet. 
736 Sistemul a fost inventat în anul 1840 de către  Eberhard Friedrich Walcker , vezi Ader:  Ştiinţa orgilor , pag. 271. 
737 Vezi Marienburg,  partea a 3-a . Pe lângă deja amin�ta în capitolul 2.2.5 cantate  Hedwig  au fost interpretate piese din  Messias                     
de  Händel  în prelucrarea lui Mozart a căror acompaniament la orgă a fost făcută de către  Carl August Buchholz . 
738 Krnov (germană: Jägerndorf) este situat în partea moravă a Sileziei, lângă râul Oppa, la Nord-Vest de Opava. Firma                   
constructoare de orgi  Rieger  ba rămas stabilită în Krnov şi după destrămarea Imperiului Habsburgic şi numai sfârşitul celui de AL                    
Doilea Război mondial a adus cu sine o schimbare radicală:  Josef Glatter-Götz , cel care preluase firma încă din 1924, a fost nevoit                      
să părăsească Moravia cu o mare parte a personalului, mutându-se în 1945 la Schwarzach în Vorarlberg. Acolo firma con�nuă să                    
existe şi în ziua de azi, sub numele ei tradiţional ca producător european de orgi. Din perioade mai recente datează de exemplu                      
cele două  orgi  Rieger  din Domul din Ratzeburg (1972, 1978) sau marile instrumente din Catedralele din Oxford (1978/79) şi                   
Edinburgh (1992). Dar şi în Cehoslovacia ac�vitatea fusese con�nuată, eta�zată şi unificată forţat cu o altă firmă die profil din                    
regiunea Sudetă ( Hermann Kloss ). Astăzi, firma de acolo poartă numele dublu  Orgi  Rieger-Kloss  şi a fost priva�zată în 1994, vezi                    
informaţiile despre cele două firme con�nuatoare la solicitarea mea şi în Internet: Rieger-Orgelbau, Hofsteigstraße 120, A-6858                
Schwarzach, prin convorbire telefonică în data de 01.03.2003 şi Rieger-Kloss Varhany, Revolucni 966/56, CZ-79401 Krnov,               
www.rkorgans.com/zkusebni/ deutsch/historyn.htm, 04.03.2003. 
739 Aceste informaţii au fost furnizate de directorul execu�v al firmei ceheş�,  Rene Klima , în mar�e 2003 la solicitarea mea. 



a avut loc pe 20 decembrie 1908 cu participarea organistului  Bisericii Negre ,  Rudolf Lassel . În cursul                740

sărbătorii de advent au fost oferite mai ales compoziţii din secolul al 19-lea, acestea corespunzând gustului                
acelor vremi şi mai ales dispoziţiei instrumentului cu două manuale, după cum urmează:  
 
Orga din biserica evanghelică  din Schei  ( Rieger  /Jägerndorf 1908, op. 1475)  741

I. Manual (HW) 
Bourdon 16' 
Principal 8' 
Gamba 8' 
Gedeckt 8' 
Salicional 8' 
Oktav 4' 
Rohrflöte 4' 
Mixtur 4-fach 
 
II. Manual (SW) 
Geigen-Principal 8' 
Aeoline 8' 
Vox coelestis 8' 
Liebl. Gedackt 8' 
Clarinette 8' 
Flûte traverse 4' 
 
Pedalier 
Violone 16' 
Subbass 16' 
Oktavbass 8' 
Cello 8' 
 
Ajutoare interpretare 
Pedalier cuplaj I 
Pedalier cuplaj II 
Manual cuplaj II–I 
Super-Octavkoppel II–I 
Sub-Octavkoppel II–I 
Super-Octavkoppel I 
Super-Octavkoppel II 
Piano 
Mezzoforte 
Forte 
Tutti 
Freie Combination I 
Freie Combination II 
Auslöser 
Crescendo-Walze 
Manual expresiv 
 
Gesamtzahl der Register 
I. Manual 8 registre 
II. Manual 6 registre 
Pedalier 4 registre 
În total 18 registre 
 

740 Un program este păstrat în colecţia  ASK, Fond I F 32 , vezi nota de subsol 22. 
741 Acestea şi următoarele dispoziţii au fost constatate în ani 1999 şi 2000, neputând fi efectuată şi o verificare amănunţită a                     
funcţionalităţilor în totalitatea lor. 



 
Dacă prin construcţia  orgii Buchholz  la Braşov îşi făcuseră pentru prima dată apariţia ideile construcţiei               
romantice de orgi, în această  orgă Rieger ele au ajuns să domine absolut clar . Ca atare, instrumentul                  
dispune de un întreg spectru de registre labiale strâns dimensionate cu sunet mişcător:  gambe şi  salicional                
în manualul principal,  Geigen-Prinzipal şi  aeoline în manualul expresiv precum şi  violine şi  cello în pedalier.                
În schimb orga nu dispune de registre pentru unul sau două picioare, în dispoziţie fiind adusă ceva lumină                  
numai prin  mixtură . De remarcat în schimb semnificativ de numeroasele ajutoare în interpretare:             
Crescendo-Walze , în total şapte cuplaje şi şase combinaţii ce permit schimbarea rapidă a timbrului şi               
dinamicii – posibilităţi tehnice care fac posibilă mai ales interpretarea pieselor populare la vremea              
respectivă a muzicii de orgă a secolului 19. 

Nu în cele din urmă, în contextul acestei prime mari orgi nou construite din 1839 încoace, în  Biserica                   
Neagră a început o discuţie animată despre viitorul marii  orgi Buchholz . Instrumentul era considerat în               
continuare încă „un martor al lăudabilului înalt spirit de sacrificiu al comunităţii braşovene din anul 1839”,                
părând cert în acelaşi timp că orga Buchholz „este atât de învechită încât este complet cu neputinţă ca pe                   
ea să mai poată fi interpretate piese moderne pentru orgă.” Era deplânsă tonalitatea înaltă a               742

instrumentului, care „excludea orice contribuţie orchestrală” dat înainte de toate lipsa tuturor „mijloacelor             
ajutătoare contemporane şi efectelor sonore”, pe care multe alte comunităţi – cum era tocmai cea din Schei                 
– şi le permiteau de acum. Astfel din partea prezbiteriului a fost ridicată cerinţa ca  orga  Buchholz să fie                   
menţinută de asemenea „la înălţimea artei ce progresează”. În acelaşi timp s-a cerut lărgirea emporii, astfel                
încât şi membrii orchestrei să-şi poată găsi locul acolo la interpretarea oratoriilor ample. Doleanţa avea în                
spate faptul că până şi în „biserici mici erau posibile” asemenea interpretări, iar acolo „făceau parte din                 
obiceiurile curente”, cum era cazul deja în Schei. Mai avea însă să treacă Primul Război Mondial până                 
când empora avea să fie lărgită iar  orga Buchholz să fie electrificată, care a rămas însă ferită în configuraţia                   
ei de bază, faţă de o modificare sau „modernizare”. 

Discuţia despre muzica contemporană în biserici nu a rămas însă limitată la comunităţile evanghelice din                
Schei şi  Biserica Neagră , ea a cuprins mai ales după destrămarea Imperiului Habsburgic în aceeaşi               
măsură celelalte comunităţi ale Braşovului. Oraşul devenit de acum românesc a cunoscut astfel în anii               
douăzeci şi treizeci un adevărat „boom al construcţiei de orgi”.  
 
II Orgile  Wegenstein  ale anilor douăzeci 
 
Prin noile graniţe trasate şi înfiinţarea de state noi de după 1919, Krnov-ul morav cu renumita sa firmă de                   
construcţii de orgi  Rieger se afla acum în Cehoslovacia, ceea ce pentru braşoveni însemna străinătate. În                
atare situaţie pare evident că pentru noile proiecte de orgi s-au căutat oferte mai apropiate, preponderent în                 
propria ţară, nu atât de îndepărtate în nord-vest: anume în Banat. În această regiune multietnică, acum în                 
Vestul României, metropola Timişoara devenise un centru al construcţiei de orgi, legat acolo mai ales de                
numele  Wegenstein . Deja în secolul 19, această firmă de familie ajunsese una dintre cele mai importante                
firme ale Ungariei, realizând mai ales în jumătatea transleithanică a Monarhiei Dunărene numeroase             
instrumente de mari dimensiuni, dintre care o bună parte mai funcţionează şi azi.   743

Prima parohie care s-a adresat cu solicitarea sa pentru construirea unei orgi noi firmei  Wegenstein a fost                  
biserica evanghelică germană din Braşov-Bartolomeu. În biserică se afla un instrument baroc construită de              
Johannes Prause în 1790, care însă se pare că nu mai satisfăcea amintitul nou gust al vremii. Comunitatea                  
a dat la începutul anilor douăzeci, o comandă firmei bănăţene.  Prause construise însă şi pentru Bartolomeu                
unul dintre superbele sale prospecte artistice. Comunitatea a dorit din acest motiv păstrarea impunătoarei              
carcase şi doar înlocuirea completă a „vieţii interioare”:  

742  Comunitatea evanghelică, 26. Raport (1898–1915 ), pag. 17. 
743 Fondator poate fi considerat  Leopold Wegenstein , născut în 1858 la Kleinhadersdorf în Austria. Ucenicia şi-a făcut-o la Viena                   
iar în anii i�neranţi a cunoscut şi apreciat  orgile  Walcker  în Germania precum şi pe cele  Cavaillé-Coll î n Franţa. În 1880 s-a mutat                       
în Banat unde a lucrat pentru început la firma �mişoreană de orgi  Josef Hromadka.  Din 1888 a devenit independent şi a construit                      
mai ales pentru Sud-estul Ungariei numeroase instrumente pneuma�ce. Trei dintre fii săi i-au învăţat meşteşugul con�nuând                
tradiţia familiei:  Richard Wegenstein  (1886–1970),  Josef Wegenstein  (1894–1930) şi  Viktor Wegenstein  (1901–1964).  Leopold             
Wegenstein  a decedat în 1937 la Timişoara. Orgile dis�ngându-se mai ales prin ponderea disproporţionată de opt registre la                  
picior, printr-un număr mare de registre de corzi şi printr-o predilecţie de cuple pentru octave (drept compensare pentru                  
reducerea a registrelor de patru şi două picioare) precum şi prin cu�ile de control a aerului pentru registre şi mecanica acţionată                     
pneuma�c – însuşiri ce caracterizează toate şi instrumentele de la Braşov după cum se va vedea. Datorez aceste informaţii despre                    
Wegenstein  le datorez cercetătorului �mişorean  Walter Kindl , care mi-a t6rimis în copie ar�colul său  Die Firma Wegenstein aus                  
Temeswar – bedeutendste Orgelbauanstalt Rumäniens  (Firma Wegenstein – Cel mai important constructor de orgi din România). 



 
Orga din  Biserica evanghelică din Bartolomeu  ( Wegenstein  1923) 
I. Manual (HW) 
Principal 8' 
Doppelflöte 8' 
Gemshorn 8' 
Gamba 8' 
Oktav 4' 
Rohrflöte 4' 
Quinte 2b' 
Octav 2' 
 
II. Manual (SW) 
Bourdon 16' 
Fl. Principal 8' 
Liebl. Gedeckt 8' 
Fugara 8' 
Aeoline 8' 
Voix céleste 8' 
Fernflöte 4' 
Piccolo 2' 
Cornett 8' 3- bis 5-fach 
Trompete 8' 
Pedalier 
Contra Bass 16' 
Subbass 16' 
Echobass 16' 
Octav Bass 8' 
Cello 8' 
Gedeckt Bass 8' 
Posaune 16' 
 
Ajutoare la interpretare 
Piano 
Mezzoforte 
Forte 
Tutti 
2 combinaţii libere 
Pedalier cuplaj I 
Pedalier cuplaj II 
Manual cuplaj II–I 
Suboktavkoppel I 
Superoctavkoppel I 
Suboktavkoppel II–I 
Superoctavkoppel II–I 
Crescendo-Walze 
Manual expresiv 
Auslöser 
Crescendo ab 
Handregister ab 
Rohrwerke ab 
 
Numărul total al registrelor 
I. Manual 8 registre 
II. Manual 10 registre 
Pedal 7 registre 
în total 25 registre 



carcasa:  Orga   Prause  din 1790 
 

În această dispoziţie se regăsesc de asemenea registrele „romantice” - la acea vreme moderne - ale                 
coardelor. Orga  Wegenstein oferă însă totuşi un spectru de sunet mai lat decât instrumentul descris mai                
devreme al lui  Rieger . Mai ales prin montarea de registre linguale ca al  trompetei şi  trombonului dar şi prin                   
voci înalte de flauţi ca  Piccolo sau  Fernflöte  în registrul expresiv sau a unui flaut de patru picioare (1 picior:                    
30 cm) în manualul principal, orga firmei bănăţene atinge o mai mare diversitate de voci. Şi aici însă                  
domină din nou registrele joase, Wegenstein montând chiar patru registre de 16 picioare în pedalierul de                
şapte voci şi chiar şapte registre de opt picioare în manualul expresiv care cuprinde numai zece voci.                 
Asemănător orgii din Schei, instrumentul din Bartolomeu dispune şi el de un număr mare de mijloace                
interpretative ajutătoare în tonul vremii, mai ales cuplaje.  

La numai puţin timp după terminarea orgii din Bartolomeu, la Wegenstein a ajuns o nouă comandă din                  
Braşov. De data aceasta era una din comunităţile maghiare care se decisese în favoarea unui instrument                
nou: biserica reformată. Inaugurarea noului instrument a avut loc în 1926, dispoziţia acestei orgi ceva mai                
mici, amintind foarte tare de aceea a orgii din Bartolomeu:   
 
Orga din  biserica reformată I  ( Wegenstein L. Fiai  1926) 
I. Manual 
Bourdon 16' 
Principal 8' 
Salicional 8' 
Octav 4' 
Zergekürt [Gemshorn] 4' 
Mixtura 2b' 4 sor [4-fach] 
II. Manual 
Csövesfuvola [Rohrflöte] 8' 
Gamba 8' 
Vox coeleste 8' 
Oktava 4' 
Flauto dolce 4' 
Quinte 2b 
Flautino 2' 
Cornett Mixtura 2b' 3 soros [3-fach] 
Angolkürt [Englischhorn] 8' 
 
 
Pedalier 
Subbass 16' 
Octav-Bass 8' 
Cello 8' 
 
Ajutoare la interpretare 
Pedalier - cuplaj I 
Pedalier - cuplaj II 
Superoct.- cuplaj I 
Manual - cuplaj II–I 
Suboctav - cuplaj II–I 
Superoctav - cuplaj II–I 
Piano 
Mezzo-Forte 
Forte 
Tutti 
Kiváltó [Auslöser] 
Szabadcombinátio I.sor [1. freie Kombination] 
Szabadcombinátio II.sor [2. freie Kombination] 
Kéziváltozatok kikapcsoló [Handregister ab] 
Nyelvváltozatók kikapcsoló [Zungen ab] 



Crescendo henger [Crescendo-Walze] 
Henger kikapcsoló [Walze ab] 
Crescendo redÅny szerkezet II. m. 
[Manual expresiv II] 
 
Numărul total al registrelor 
I. Manual 6 registre 
II. Manual 9 registre 
Pedalier 3 registre 
În total 18 registre 
 
 
O altă orgă foarte asemănătoare a atelierului din Banat se găseşte în mica biserică a actualei mânăstiri                 
franciscane, biserica Sf. Ioan din strada cu acelaşi nume (vezi planşa 2) Din păcate nu are menţionat nici                  
numărul opusului şi nici anul construcţiei. Conform informaţiilor verbale ale organistului catolic braşovean             
Farkas Áron, care a cercetat interiorul instrumentului, este posibil ca în orga  Wegenstein să fi fost incluse şi                  
câteva registre ale unei orgi cu mult mai vechi: În acest moment, orga are următoarea dispoziţie:  
 
 
Orga din  biserica mânăstirii franciscane Sf. Ioan  ( Wegenstein  o. J.): 
I. Manual 
1. Bourdon 16' 
2. Principal 8' 
3. Portunal 8' 
4. Salicional 8' 
5. Oktáv 4' 
6. Fuvola [Flöte] 4' 
7. Mixtura 2 b', 3 soros [3-fach] 
 
II. Manual 
1. Födött [Gedackt] 8' 
2. Gamba 8' 
3. Vox coelestis 8' 
4. Csöves fuvola [Rohrflöte] 4' 
5. Zergenasat [Gemshorn Nasard] 2b' 
6. Blockflöte 2' 
7. Vox humana 8' 
Tremolo kikapcsoló [Tremolo ab] 
 
Pedalier 
1. Subbass 16' 
2. Cello 8' 
3. Csövesfuvola [Rohrflöte] 4' 
 
Ajutoare la interpretare 
Ped. Kopula I 
Ped. Kopula II 
Man. Kopula II–I 
Suboktav I 
Superoktáv II–I 
Piano 
Mezzoforte 
Tutti 
Kiváltó [Auslöser] 
Crescendo henger [Crescendo-Walze] 
Henger kikapcsoló [Walze ab] 
RedÅny [Schweller] II Man. 



2 Kombinationen 
Walze 
Kéziváltozatok el [Handregister ab] 
Nyelvek el [Zungen ab] 
Piano Pedal 
 
Numărul total de registre 
I. Manual 7 registre 
II. Manual 7 registre 
Pedalier 3 registre 
În total 17 registre 
 
Pe lângă această orgă de dimensiune mică până la mijlocie, la Braşov se mai află încă o orgă mare a firmei                     
Wegenstein:  orgă din biserica parohială romano-catolică din actuala strada Mureşenilor, deja amintiăt. 

Instrumentul cu trei manuale a fost definitivat în 1927 şi are nemodificat până în ziua de azi, următoarea                   
dispoziţie:  
 
Orga din  biserica parohială romano-catolică   din str. Mureşenilor ( Wegenstein  1927): 
I. Manual 
1. Fagott 16' 
2. Principal 8' 
3. Hohlflöte 8' 
4. Salicional 8' 
5. Trompet harm. 8' 
6. Octav 4' 
7. Gemshorn 4' 
8. Mixtur 4-fach 2b' 
 
II. Manual 
1. Lieblich Gedackt 16' 
2. Flötenprincipal 8' 
3. Rohrflöte 8' 
4. Gamba 8' 
5. Dulciana 8' 
6. Traversflöte 4' 
7. Englischhorn 8' 
8. Octav 4' 
9. Cornett Mixtur 3-fach 2b' 
10. Flautino 2' 
 
III. Manual 
1. Dulcian 8' 
2. Vox humana 8' 
3. Gedeckt Quinte 2b' 
4. Fernflöte 4' 
5. Vox celeste 8' 
6. Aeolin 8' 
7. Lieblich Gedackt 8' 
 
Pedalier 
1. Posaune 16' 
2. Principalbass 16' 
3. Subbass 16' 
4. Bass Flöte 8' 
5. Cello 8' 
6. Octav-Bass 4' 
 



Ajutoare la interpretare 
Superoctav Coppel III–I 
Manual Coppel III–I 
Manual Coppel II–I 
Superoctav Coppel II–I 
Suboctav Coppel II–I 
Manual Coppel III–II 
Pedal Coppel I 
Pedal Coppel II 
Pedal Coppel III 
2 Combinationen 
Walze 
 
Numărul total de registre 
I. Manual 8 registre 
II. Manual 10 registre 
III. Manual 7 registre 
Pedalier 6 registre 
În total 31 registre 
 

Condiţionat nu în cele din urmă prin dimensiunea sa, acest instrument oferă cea mai bogată dispoziţie în                  
faţete dintre toate cele patru  orgi Wegenstein din Braşov. Registre labiale strâns mensurate se găsesc în                
toate instrumentele:  Cello (nr. 5) în pedalier,  Gambe (nr. 4) în al doilea manual,  Salicional (nr. 4) în                  
manualul principal şi în final  Aeolin (nr. 6) în al treilea manual. Mai bogate decât în celelalte instrumente                  
Wegenstein sunt de această dată registrele linguale:  Fagott ,  Trombon ,  Trompetă ,  Vox humana ,  Cornul             
englezesc  şi  Dulcian . 

Catolicii braşoveni şi-au creat prin această comandă dată firmei  Wegenstein un fel de orchestră de                
schimb pentru biserica lor, ce corespundea încă pe deplin idealului de orgă al secolului 19. Chiar dacă                 
acest instrument nu atinge prin dimensiune şi prin aceasta - posibilităţi de redare - toate calităţile  orgii                 
Buchholz din  Biserica Neagră şi persistă până în ziua de azi cu desfăşurarea sunetului în spaţiu, el a oferit                   
totuşi un folos artistic care a depăşit în mod limpede necesităţile liturgice. Pe acest fundal nu surprinde                 744

că deja în vara anului 1928, organistul  Bisericii Negre a folosit ocazia, ca împreună cu soţia sa, o soprană,                   
şi un violonist, să dea un concert diversificat. În cadrul acestuia,  Viktor şi  Aenne Bickerich au prezentat                 
alături de violonistul  Samuel Biemel un program de la compoziţii din secolul 16 până la unele actuale în                  
acel moment. Chiar dacă nu ne-a rămas înregistarea pieselor de  Praetorius ,  Scheidt ,  Pachelbel şi  Reger,               
simpla alegere făcută de organistul evanghelic arată că acesta trebuie să fi fost bine relaţionată cu                
posibilităţile oferite de  orga Wegenstein.  

744 Conform propriei declaraţii  Hermann Binder  a fost rugat recent să exper�zeze situaţia din biserica parohială, vezi aceeaşi.:                  
Scrisoare din 25.06.2003 . El a avut ca atare impresia, că desfăşurarea sunetului în spaţiu lasă foarte mult de dorit. Cauza ar fi                      
construcţia prea strâmtă şi nu tocmai fericită amplasare a instrumentului. S-a distanţat însă de o redispunere, o lărgire şi o                    
modificare electrică, spre diferenţă de colegul  Jáki György  din Györ, care s-a interesat foarte mult de comandă. După ce însă                    
fondurile alocate au fost consumate în alte inves�ţii, şi comunitatea catolică s-a distanţat de proiectul unei modificări. 



Planşa 9 
Planşa 9 - Programul organistului evanghelic Viktor Bickerich la nou construita orgă Wegenstein a bisericii               
parohiale din str. Mureşenilor 
(sursa: moştenirea lăsată de Viktor Bickerich în ASK, Fond IV F 260b) 
 
În acelaşi timp, această evoluţie a lui  Viktor Bickerich , evanghelic, în biserica romano-catolică, este din nou                
o dovadă că muzica de orgă nu cunoştea graniţe confesionale şi că existau schimburi artistice. 

O restricţionare în baza etniei sale pare în schimb să fi resimţit un meseriaş din rândurile saşilor                  
braşoveni, şi asta tocmai din partea celor de aceeaşi etnie, de care se simţea subapreciat în ce priveşte                  
priceperea sa:  Karl Einschenk .   745

 
 
III Familia braşoveană de constructori de orgi  Einschenk  
 

Karl Einschenk s-a născut pe 27 octombrie 1867 ca fiu al meşterului curelar în Braşov. Familia avea o                   746

tradiţie de mai multe generaţii de meşteşugari în oraş, fie ca funari, lăcătuşi, curelari sau pielari.  747

Când şi-a început ucenicia la începutul lui septembrie 1881, la nici 14 ani împliniţi, în atelierul                 
constructorului de orgi  Josef Nagy  din oraşul său natal , a rămas deci credincios tradiţiei meşteşugăreşti a                
familiei. În acelaşi timp însă a pus şi bazele unei tradiţii noi, cea a constructorilor de instrumente, cultivată                  
până în ziua de azi de familie. 

745 Lipsa de apreciere resimţită de el din partea co-etnicilor săi devine evidentă mai ales în scrisoarea sa publicitară  Sachse,                    
unterstütze sächsische Arbeit , (Sasule, sprijină munca săsească) pe care  Karl Einschenk  a conceput-o în ianuarie 1931 la Braşov,                  
citată în con�nuare K. Einschenk:  Werbebrief 1931 . Această reclamă a fost trimisă de constructorul de orgi se pare mai multor                    
parohii. Un exemplar al reclamei pe două pagini s-a păstrat în arhiva parohiei din Archita, şi care între �mp este integrată în                      
Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. în România din Sibiu, ins�tuţie aflată în curs de cons�tuire ,  citată în con�nuare ZAEKR .                    
Fondul:  400/131-99 (Z114/1931) . 
746 Vezi K. Einschenk:  Erinnerungen 1942 . Conform menţiunilor moaşei sale, în documente a fost trecută data de 28.10.1867, cu                   
toate că data reală a naşterii a fost 27.10. Modificarea a fost făcută din datorită „oamenilor supers�ţioşi“, care afirmau că, „27                     
este o zi cu ghinion“. 
747 Vezi un alt text autobiografic al lui Karl Einschenk:  Lebenserinnerungen , (Amin�ri din viaţă) manuscris redactat la maşină de la                    
care mi-a fost oferită cu amabilitate o copie. Originalul se află în proprietatea lui  Jürgen Einschenk  (Berlin).  Lebenserinnerungen                  
nu este datat. Întrucât  Karl Einschenk  menţionează însă deportarea a numeroşi saşi în Siberia în 1945, precum şi revenirea                   
acestora la finele lui 1949, este posibil ca textul să dateze din 1950. În favoarea acestei aprecieri vine faptul că relatarea despre                      
exproprierea caselor sale din 1950 este relatată ca ceva apropiat iar constructorul de orgi a decedat pe 28.07.1951. Documentul                   
este citat în con�nuare K. Einschenk:  Lebenserinnerungen 1950 . 



 Nagy , primul meşter de la care a învăţat  Karl Einschenk , provenea din Budapesta şi se stabilise la Braşov                   
în 1867. Aici, pe lângă construcţia de orgi, a făcut comerţ intens, începând cu 1882 şi cu instrumente                  
muzicale, aşa cum dovedesc numeroasele anunţuri-reclamă făcute cu regularitate în  Kronstädter Zeitung .           

 748

Cu peste douăzeci de angajaţi în anumite perioade, atelierul lui  Nagy don strada Castelului 9, poate fi                  
considerat drept o firmă ceva mai mare, care, din amintirile lui  Einschenk, era organizată ordonat şi foarte                 
sever – probabil de multe ori spre suferinţa ucenicilor şi ajutoarelor.  Karl  Einschenk a rămas totuşi peste                 749

cinci ani, până în ianuarie 1887, la  Josef Nagy , înainte ca pe învăţăcel să-l cuprindă pornirea de a trăi noi                    
experienţe în depărtări. La fel ca numeroşi alţi saşi înaintea sa, pe ajutorul de organist l-a atras nord-vestul                  
pentru „a se şcoli mai departe în domeniul său”. După o scurtă şi se pare nesatisfăcătoare şedere în                  750

atelierul budapestan de orgi Ornay Sandor, Einschenk şi-a căutat norocul în capitala Austriei. Acolo a               
adunat din aprilie 1887 până în 1889 alte experienţe profesionale. La constructorul vienez de orgi al Curţii,                 
Johann Deutschmann a făcut pentru prima dată cunoştinţă cu instrumentul popular în acea vreme,              
orchestrion iar la constructorul de orgi  Josef Ullmann din Josefstadt,  Einschenk s-a ocupat exclusiv de               751

construcţia orgilor bisericeşti.   752

După ce a participat la o demonstraţie a socialiştilor,  Einschenk a fost invitat de Poliţie în 1889 să                   
părăsească Viena. Astfel s-a mutat „spre marele (său) avantaj în Germania”, unde a continuat să înveţe                753

meserie la  Firma Edenhofer din Regen în Bavaria pentru a lucra după aceasta până în 1894 la                 
întreprinderea  Goll & Söhne  în Lucerna/Elveţia. În cele din urmă, braşoveanul a revenit în Austro-Ungaria               
unde a găsit de lucru între 1894-1896 la Maribor ce aparţinea încă de Stiria. În continuare, şi-a folosit                  754

cele învăţate pentru a deschide un atelier propriu de construcţie de orgi în localitatea natală. 
 

 
 
Planşa 10   Antet în limba germană al noii firme braşovene constructoare de orgi Karl Einschenk 

748 Vezi de ex. anunţul din toamna anului 1883 în  Kronstädter Zeitung , anul 47, nr. 189 din 30.11.1883, pag. 4. Vezi şi capitolul 3.8                        
despre cultura muzicală burgheză. Anul deschiderii magazinului provine din K. Einschenk:  Erinnerungen 1942 . 
749 Vezi Karl Einschenk:  Meine erste Eisenbahnfahrt. Erinnerungen eines Handwerkers , (Prima mea călătorie cu trenul. Amin�rile                
unui meseriaş) în:  Kronstädter sächsischer Gewerbeverein: Bericht der Vereinsleitung für das Jahr 1936 , (Asociaţia meseriaşilor               
braşoveni: Raport al conducerii Asociaţiei pentru anul 1936) Braşov 1936, pag. 35–42. Vezi şi:  Erinnerungen 1942. 
750 Vezi capitolul autobiografic în K. Einschenk:  Werbebrief 1931 . Anul menţionat aici pentru şederea în Germania începând cu                  
1886, nu corespunde celui menţionat mai târziu în:  Lebenserinnerungen 1950 , unde mutarea în Bavaria este trecută în 1889.                  
Probabil că în  Werbebrief 1931  este vorba de o greşeală de �par: zeţarul din �pografie a încurcat probabil 6 şi 9. 
751 Orchestrion a fost un instrument muzical mecanic conceput pentru saloane şi saloane de hotel, as�el încât să imite cât mai                    
bine posibile o întreagă orchestră deservită însă de un singur interpret. 
752 Vezi K. Einschenk:  Lebenserinnerungen 1950 , pag. 2–3. Sarcinile lui  Einschenks  constau conform mărturiilor sale din                
întreţinerea şi îngrijirea de orchestrioane amplasate cele mai multe în cafenele vieneze. 
753 K. Einschenk:  Lebenserinnerungen 1950 , pag. 4. 
754 As�el descris într-o scrisoare a fiului  Otto Einschenk  către  Franz Xaver Dressler , vezi H. Binder:  Orgeln , pag. 104. 



(Sursa: Ofertă făcută de Karl Einschenk comunei Tătărlaua din 01.05.1912, în ZAEKR încă fără Fond,               
acolo pe viitor sub 400-188 în Arhive Comunei) 

Ca dată oficială de înfiinţare a firmei braşovene  Einschenk , este considerată data de 29 iulie 1896.                 755

Pentru început, Karl Einschenk a lucrat în strâmtul spaţiu ce aparţinea familiei din str. Lungă 120, până                 
când a reuşit să obţină în 1899 din partea Prezbiteriului Parohiei Evanghelice, un spaţiu mai mare pentru                 
un atelier în Cetate. Pe terenurile din str. Nicolae Bălcescu 54 (în 1899 Schwarzgasse/ Strada Neagră) şi                 
Castelului 95 constructorul de orgi şi-a ridicat în următorii ani firma din a cărei activităţi, pe lângă construcţia                  
de orgi şi armonii, făcea parte şi vânzarea şi închirierea de piane. În 1922 Einschenk şi-a extins activitatea                  
mai ales în vânzarea de instrumente muzicale.   756

 

 
 
Planşa 11 Antet de scrisoare în limba maghiară al Firmei Constructoare de Orgi Karl Einschenk cu Atelierul                 
obţinut în 1899 din Cetate, situat între actualele străzi Nicolae Bălcescu 54 (maghiară: fekete utca) şi                
Castelului 95 (maghiară: vár utca)  
(Sursa: Coală de scrisoare în proprietatea privată a familiei în Braşov) 
 
 

La planul său iniţial de a emigra în America renunţase la rugămintea şi sfatul decanului evanghelic                 
districtual braşovean, care apelase poate la „sentimentele populare săseşti” ale lui  Einschenk şi la              
dragostea de patrie a acestuia. În anii mai târzii, constructorul de orgi a regretat această decizie, reproşând                 
„conaţionalilor” că este „neglijat, trecut cu vederea şi dat deoparte” şi asta în situaţia când este „singurul                 
bărbat localnic sas” în domeniul său.   757

Cu toate acestea, Karl Einschenk a construit în total 44 de instrumente în bisericile diferitelor confesiuni                 
transilvănene şi grupuri etnice. Cea mai mare parte a energiei sale creatore a folosit-o însă pentru                
întreţinerea şi mai ales modernizările instrumentelor vechi, în conformitate cu percepţia tonală de atunci şi               
pentru alte modificări. 

În acest context trebuie privită istoria orgii din biserica evanghelică din Braşov, de pe dealul Sf. Martin. În                   
1926, Einschenk a primit de la preotul acestei biserici solicitarea de a întocmi un deviz pentru o construcţie                  
nouă, însoţită după cum se pare şi de un acord de comandă. Comanda pentru noul instrument a fost                  758

755 Vezi pliantul scos cu ocazia jubileului firmei: [Arnulf Einschenk]:  Firma Einschenk, 100 Jahre, 100 de ani , [Braşov] 1996, citat în                     
con�nuare A. Einschenk:  100 Jahre . Un exemplar al acestui document se află în Arhiva Firmei din Braşov. 
756 Vezi  Karl Einschenk  într-o scrisoare personală adresată muzicianului braşovean  Walter Schlandt  din 07.11.1939. O copie a                 
acestei scrisori mi-a fost pusă cu amabilitate la dispoziţie de către strănepotul de unchi al lui Einschenk,  Thomas Şindilariu .                   
Originalul se află la Braşov în proprietatea familiei. Spaţiul firmei a fost res�tuit recent familiei după cum se va arăta mai încolo.                      
Strada  Castelului se numeşte în germană în mod corespunzător  Burggasse . Referitor la sediul firmei, construcţia de armonii şi                  
închirierea de piane vezi mai ales  Planşa   2  la numărul  × ,  Planşa 10  şi  Planşa 11 . 
757 Vezi K. Einschenk:  Werbebrief 1931 . 
758 Vezi K. Einschenk:  Werbebrief 1931 . Autorul indică însă anul 1929 ceea ce contrazice menţiunii de pe orga din biserica Sf.                     
Mar�n unde este trecut neechivoc anul 1926. Probabil că şi în acest caz este vorba din nou de o greşeală de �par în scrisoarea lui                         



totuşi atribuită unei firme din afară: anume firma germană  Sauer.  Aceasta îşi făcuse în Transilvania un                
renume ieşit din comun prin grozava construcţie nouă electrică a orgii din Sibiu. În perioada interbelică,                
firma fusese preluată în 1917 de nu mai puţin cunoscutul constructor de orgi din Ludwigsburg,  Oscar                
Walcker , care continua sub numele deja consacrat.  

Meşterul german a conceput un instrument mic cu o dispoziţie conformă timpului şi cu uzualele ajutoare                 
interpretative, este vorba de  Walker  1334: 
 
Orga din  biserica evanghelică Sf. Martin (W. Sauer 1926, proprietar Oscar Walcker  1334) 
 
I. Manual (HW) 
Principal 8' 
Rohrflöte 8' 
Octave 4' 
II. Manual (SW) 
Salicional 8' 
Vox coelestis 8' 
Flauto dolce 4' 
Mixtur 3-fach 
Oboe 8' 
Pedal 
Bourdon 16' 
Salicetbaß 8' 
 
Ajutoare la interpretare 
Pedal cuplaj I 
Pedal cuplaj II 
Manual cuplaj II–I 
Superoctavkoppel II–I 
Superoctavkoppel II 
Mezzoforte 
Tutti 
Walze 
Manual expresiv 
Numărul total al registrelor 
I. Manual 3 registre 
II. Manual 5 registre 
Pedalier 2 registre 
În total 10 registre 
 
 

Se pare însă că parohia Sf. Martin nu a fost mulţumită cu lucrările lui  Walker,  pentru că la numai un an                      
după terminarea acesteia,  Karl Einschenk a primit comanda demontării, modificării şi mutării noii achiziţii di               
Germania. Care anume au fost modificările aduse nu se poate însă stabili cu certitudine.   759

Karl Einschenks . Zeţarul din �pografie a confundat probabil din nou – la fel ca la amin�ta şedere în Germania (vezi nota de subsol                       
386) – cifrele 6 şi 9. Pentru poziţia bisericii Sf. Mar�n vezi  Planşa 1. 
759 În acest moment, instrumentul se află într-o stare destul de proastă şi ar necesita urgent o reparaţie temeinică care ar aduce                      
cu siguranţă şi informaţii despre modificările făcute de  Einschenk . Pentru aceasta, vezi K. Einschenk,  Werbebrief 1931 .  Hermann                 
Binder  a fost între �mp solicitat de către parohie pentru o luare de poziţie şi o ofertă pentru reparaţie. În  Scrisoarea din                      
25.6.2003, Binder  declară despre instrumentul din biserica Sf. Mar�n şi viitorul acestuia următoarele: „Walcker a greşit unele                 
cote iar orga nu s-a potrivit corect în locul prevăzut. Ea a trebuit dec adaptată condiţiilor existente. Datorită strâmtorii locului, la                     
orgă nu se poate ajunge decât cu un încălţător. Sistemul ei este la fel ca la instrumentul asemănător din biserica Sf. Ioan din Sibiu                        
o cu�e pneuma�că. Oferta mea pentru o reparaţie a fost considerată exagerată de către prezbiteriul braşovean, care consideră că                   
este vorba numai de câteva sunete care lipsesc şi sună fals. Între �mp a fost luată în considerare instalarea unei orgi mecanice,                      
vizată fiind orga Johann Thois din parohia evanghelică părăsită din Apold/Sighişoara. La această oră, Consistoriul Districtual şi                 
preoţii care răspund de Apold se opun încă. După opinia mea, această orgă nu este adecvată pentru biserica Sf. Mar�n.” 
 



După ce instalase peste patruzeci de orgi în alte localităţi din Transilvania, Einschenk a primit numai în                  
anii treizeci, două comenzi pentru orgi noi, în oraşul său natal. Prima comandă a venit din partea bisericii                  
unitariene, de confesiune neo-ariană amintită la început, care ţinea de comunităţile maghiare mai mici.              
Corespunzător de modestă este şi dispoziţia noii orgi:  
 
Orga din  biserica unitariană (Karl Einschenk , 42, 1932/1938)  
Registre 
Subbass 16' 
Prinzipal 8' 
Salicional 8' 
Rohrflöte 8' 
Oktav 4' 
Fernflöte 2' 
Ajutoare la interpretare 
Octavcoppel 
Pedalcoppel 
Conţine 
Manual C-f''' 
Pedalier C-d' 
 
Biserica Evanghelică de confesiune Augustană , ca biserică a minorităţii săseşti, se pare că dispunea în               
schimb de mijloace financiare cu mult mai cuprinzătoare. Nu surprinde deci că mici parohii filiale ale                
Bisericii Negre , cum este  Biserica Evanghelică Blumăna Braşov , şi-au putut permite instrumente cu             
tonalităţi bogate pentru bisericile lor. Astfel,  Karl Einschenk a primit la începutul celui de al Doilea Război                 
Mondial mult dorita comandă mai mare din partea „conaţionalilor” săi braşoveni. 

Cu lucrarea 44 este vorba şi de ultima sa construcţie în care a integrat un volum mare de piese dintr-o                     
orgă anterioară cu zece registre:  
 
Orga din  Biserica   Evanghelică Blumăna  ( Karl Einschenk  nr. 44, 1939) 
I. Manual 
Bourdon 16' 
Prinzipal 8' 
Gamba 8' 
Gedeckt 8' 
Oktav 4' 
Mixtur 2b' 3 x 
II. Manual 
Geigenprinzipal 8' 
Hohlflöte 8' 
Aeoline 4' 
Flöte 4' 
Nachthorn 2' 
Rauschquinte 2b' 2-fach 
Pedal 
Subbass 16' 
Prinzipal-Bass 8' 
Oktav-Bass 4' 
Ajutoare la interpretare 
Ped. cuplaj I 
Ped. cuplaj II 
Man. cuplaj II–I 
Superoctavkoppel II–I 
Superoctavkoppel I 
Superoctavkoppel II 
Piano 
Mezzoforte 
Forte 



Tutti 
Walze 
Manual expresiv 
Total registre 
I. Manual 6 registre 
II. Manual 6 registre 
Pedalier 3 registre 
În total 15 registre 
 
 

Cu această dispoziţie,  Karl Einschenk continuă tradiţia romantică instaurată la Braşov de  Schneider ,              
Rieger şi  Wegenstein. Trei registre labiale mensurate strâns trebuie să imite sunetele instrumentelor cu              
coarde ( Gambe 8', Geigenprinzipal 8', Aeoline 4' ). Un tub de 16 picioare aduce volum sunetului în primul                 
manual şi numeroase ajutoare la interpretare oferă organistului din nou posibilitatea interpretării diferenţiate             
dinamic. 

Execuţia, intonaţia şi caracteristica registrelor păreau reuşite, după cum confirmă o expertiză a              
organistului  Bisericii Negre ,  Viktor Bickerich  din februarie 1940:  
 

„Pe 10 şi 11 februarie 1940 am supus orga din Biserica Evanghelică C.A. din Blumăna unui examen                  
temeinic şi declar următoarele: orga, care înainte de modificare avea supape glisante, tractare mecanică şi               
10 voci pe un manual şi pedalier, a fost modificată de către firma Karl Einschenk, Braşov, şi trecută pe                   
sistem pneumatic, a fost dotată cu o suflantă acţionată electric, la care se adaugă o suflantă de rezervă cu                   
acţionare la picior şi a fost completată la 15 voci, repartizate la două manuale şi pedalier cu ajutoarele de                   
interpretare necesare (…). Întreaga modificare a fost executată conform devizului şi trebuie considerată în              
aprecierea preţului drept ieftină. Vocile nou introduse se potrivesc în ton şi intonaţie bine cu cele vechi, deja                  
existente, astfel încât orga prezintă azi un ansamblu unitar, cu deplină valoare artistică, spre lauda               
maestrului ei. Caracteristica diferitelor registre (evidenţiez dintre cele vechi în mod deosebit flauţii, dintre              
care un frumos corn de noapte 2’ în manualul II şi o octavă 4’ în pedalier) este excepțională. Varietatea                   
posibilităţii de combinare însă asigură instrumentului de mici dimensiuni o mare bogăţie cromatică, pe care               
am putut-o încerca şi prezenta într-o interpretare de mai lungă durată. În plenitudinea ei, orga are mai ales                  
datorită mixturii foarte puternice (vechi), în totalitate mare strălucire şi o forţă sonoră ce umple fără                
probleme biserica Blumăna. Consola este simplă, amenajată ordonat şi confortabil, tractarea face ca             
interpretarea la orgă să fie o bucurie pentru organist. Şi exteriorul nstrumentului se integrează bine în                
biserică (…)   760

 
Cu această ultimă lucrare a sa, Karl Einschenk a reuşit să obţină recunoaşterea sperată în oraşul natal.                  

Între timp, întreprinderea sa se dezvoltase, devenind o firmă de familie, la multe dintre comenzi contribuind                
deja fiul său cel mai mare, Otto Einschenk, născut pe 3 octombrie 1910 în Braşov. Pentru învăţarea                 
meşteşugului, şi acesta plecase în Germania, ucenicia făcând-o la renumita firmă  Gebrüder Jehmlich în              
Dresda. Pe 20 ianuarie 1943, a preluat firma braşoveană din mâinile tatălui său  Karl Einschenk , care a                 761 762

decedat pe 28 iunie 1951. 
În anul precedent,  Otto  Einschenk mai avusese de îndurat o lovitură a sorţii: firma  Einschenk fusese                 

expropriată odată cu imobilele şi radiată din registrul firmelor mici. Otto Einschenk a încercat totuşi să                763

continue activitatea în dificilii ani ai comunismului, şi şi-a făcut un nume în mediul Bisericii Evanghelice, mai                 
ales prin întreţinerea orgilor şi modificări ale acestora. În Braşov, în anii 1950/51, a trecut – corespunzător                 

760 Viktor Bickerich:  Über die neue Orgel der Blumenauer Kirche in Kronstadt , (Despre orga nouă din biserica Blumăna) în:                   
Kirchliche Blätter  (Foi Bisericeş�) (1940), pag. 154. 
761 În măsura în care nu există alte menţiuni, datele biografice provin dintr-un ar�col apărut cu ocazia aniversării împlinirii vârstei                    
de 90 de ani a lui  Otto Einschenk , vezi Ewald H. Lingne:  Ein Leben im Dienste der Musik. Otto Einschenk zum 90. Geburtstag , (O                        
viaţă în slujba muzicii. O�o Einschenk la aniversarea vârstei de 90 de ani) în:  Neue Kronstädter Zeitung  din 15.12.2000. 
762 Vezi A. Einschenk:  100 Jahre . (100 de ani) În măsura în care nu există alte menţiuni, datele ce urmează despre istoria firmei                       
sunt culese din această ediţie jubiliară. 
763 Vezi Arnold Einschenk:  Bericht über den Verlauf der 100-Jahrfeier , (Relatare despre modul cum a decurs aniversarea a 100 de                    
ani) Braşov 1996, manuscris dac�lografiat în posesia familiei. 



condiţiilor modeste ale acelor ani –  orga Wegenstein din Bartolomeu pe suflantă de aer electrică şi a                 
efectuat unele reparaţii.  764

În mod oficial, Otto Einschenk a acordat pianele Şcolii de Muzică Braşov, întrucât date fiind condiţiile                 
politice, o activitate meşteşugărească exclusiv privată nu mai era posibilă.  

Pe 1 februarie 1961, atelierul care îi mai rămăsese a fost integrat Cooperativei Meşteşugăreşti  Tehnica şi                 
condus din acel moment în mod oficial de către nepotul  Arnulf  Einschenk.  Astfel, activitatea simplă a                
întreprinderii a putut fi continuată iar tradiţia familiei păstrată până azi. Din 31 iulie 1993, firma funcţionează                 
cu avizul autorităţilor sub conducerea lui  Arnulf Einschenk din nou în mod independent şi şi-a putut                
recupera şi vechile proprietăți după procese îndelungate. Otto Einschenk emigrase deja din 1976 în              
Germania, la Böblingen, unde a decedat în decembrie 2000.   765

Noile orgi braşovene din prima jumătate a secolului 20 se aseamănă deci prin dispoziţia lor şi prin                  
adjuvantele tehnice pentru organist. Deosebirile constau mai ales în dimensiuni, nu însă în ideea              
construcţiei romantice, ce mai corespundea imaginarului şi idealului tonal din secolul 19. 

Ele mai probează încă o dată faptul că, exceptând Biserica Ortodoxă şi pe cea Greco-catolică, în                 
bisericile tuturor celorlalte confesiuni din Braşov s-a pus un preţ deosebit pe muzica de orgă. 

Dintre acestea, Biserica Evanghelică şi cea Romano-catolică au dispus – bineînţeles că şi datorită               
dimensiunii şi capacităţii lor financiare – de instrumentele cu cea mai mare bogăţie sonoră. Acestea s-au                
putut erija nu doar în cadrul liturghiei ci şi în general în viaţa muzicală de concerte a oraşului multietnic,                   
care a cunoscut o perioadă de înflorire începând cu mijlocul secolului 19. Către sfârşitul secolului, în                
Kronstädter Zeitung  putea fi citită următoarea frază semnificativă:  
 

„Un entuziast iubitor de artă declara că viaţa muzicală din Braşov este singura care aici mai aminteşte                  
aici de Apus.”  766

 
La această cu siguranţă exagerată impresie, e cert că a contribuit şi cultura orgii din Braşov. Ea                  

marchează cel mai sud-estic punct al peisajului european închegat al orgilor. Şi în vremuri mai timpurii însă,                 
muzica braşoveană a „amintit probabil de Europa” după cum au lăsat să se vadă deja viaţa spirituală şi                  
urbană. 

În încheiere, mai ales biografiile a trei personalităţi necesită o tratare separată, personalităţi ce stau                
mărturie pentru relaţiile muzicale ale oraşului transilvan cu spaţiul cultural central-european.  
 
 
2.4 Personalităţi de importanţă europeană 
 

Istoria construcţiei de orgi ce a fost prezentată ne-a arătat că cel mai târziu, odată cu Renaşterea, acest                   
instrument a avut în Braşov o importanță deosebită. Din 1499 în  Biserica  Neagră s-a aflat marea orgă                 
cunoscută până la Viena, iar pe întreg parcursul secolului 16 au fost mereu eforturi în care bani publici au                   
fost investiţi în nevoile artei orgilor.  

În această imagine a aprecierii muzicii sacrale se încadrează şi decontările salariale ale oraşului pentru                
muzica sacrală: din 1527 până la începutul anului 1530, unui organist pe nume  Wolfgang i s-a acordat o                  
plată de 40 de guldeni. Prin comparaţie, suma constituie un venit anual bun, pentru că rectorul gimnaziului                 
– care se număra printre cele mai respectate şi bine plătite personalităţi ale oraşului – care primea 50 de                   
guldeni pe an, deci doar cu puţin mai mult. Iar munca rectorului şcolii din Bartolomeu era retribuită cu numai                   
16 guldeni pe an. Recunoaşterea financiară de care se bucura prestaţia organistului a rămas valabilă şi                
pentru  Hieronymus  Ostermayer , care ca succesor al lui  Wolfgang a primit timp de trei decenii acelaşi venit                 
generos - Braşovul secolului 16 pare-se că a rămas ferit de inflaţie. În acest context se pune deci                  767

764 Parte din schimbul de scrisori referitor la acestea sunt păstrate în fostul fond arhivis�c al Parohiei Bartolomeu, acum  ZAEKR :                    
Fond 400/284-179 (132/1951) . Din acestea reiese că montarea motorului electric a a fost efectuată în iunie 1950, reparaţia                  
generală a sistemului pneuma�c a orgii  Wegenstein încheindu-se în mai 1951. Şi alte scrisori ale lui  Einschenk  legat de lucrări de                     
electrificare şi întreţinere se află de asemenea în  ZAEKR , de ex. cu Parohia Ghimbav din anul 1948, vezi  Fond 400/283/128                    
(Z234/1948)  sau a bisericii din Bod, din anul 1956, vezi  Fond 400/117/316 (84/1956) . Orga din Bartolomeu a fost supusă în anii                     
1996–1997 de către  Hermann Binder  unei reparaţii capitale, vezi:  Schreiben 25.6.2003 . 
765 Datele biografice le-am primit de la familia din Braşov, comunicate lor într-o scrisoare de strănepotul de unchi  Thomas                   
Şindilariu  al lui  Einschenk  din 15.07.2003. Pentru emigrare, vezi Lingne:  Leben im Dienste der Musik. Otto Einschenk . 
766  Kronstädter Zeitung , anul 58, nr. 62 din 16.03.1894, pag. 3. 
767 Pentru plata lui  Wolfgang  şi a rectorilor vezi  Surse II , pag. 45, 55, 64, 71, 81, 82, 129, 145 şi 178. Pentru plata lui  Hieronymus                          
vezi de ex.  Surse II , pag. 289 pentru anul 1533 sau  Surse III , pag. 424: în 1547  Ostermayer  a primit 40 de guldeni, rectorul din der                          



întrebarea cine anume sunt personalităţile artistice atât de bine plătite şi ce anume se poate spune despre                 
provenienţa, educaţia şi viaţa acestor doi muzicieni. 
 
 
 

2.4.1.  Wolfgang Gräfinger  – un organist braşovean? 
 

Deja menţionatul  Wolfgang  este primul organist braşovean de care avem cunoştinţă nominal, însă din               
mărturiile scrise nu se pot culege din păcate date biografice.   768

Din registrele de socoteli ale oraşului ştim de asemenea că  Hieronymus Ostermayer şi-a început serviciul                
în 1530. Se poate deci presupune că acesta este anul în organistul  Wolfgang a decedat sau s-a îmbolnăvit                  
grav, pentru că o slujbă sigură şi bine plătită nu se părăseşte decât în caz de nevoie majoră. Despre                   
provenienţa şi cariera lui  Wolfgang  însă, sursele braşovene tac. 

Dacă se parcurge însă schimbul de scrisori dintre umanistul vienez  Conrad Celtes şi iubitorul de muzică                 
braşovean  Valentin Kraus , atunci se poate identifica o dovadă a contactelor dintre Transilvania şi reşedinţa               
Habsburgilor. Iar când sunt luate şi documentele de înmatriculare ale Universităţii din Viena, atunci aceste               
relaţii sunt confirmate prin menţiuni despre studenţi transilvăneni – şi, dar mai ales cele legate de muzică.                 769

Este deci indicată o verificare în acest mediu, despre posibile informaţii legate de braşoveanul  Wolfgang .  
O personalitate al cărei parcurs ar putea indica că este vorba de organistul braşovean, este compozitorul                 

Wolfgang Gräfinger . Născut probabil în ultimul sfert al secolului al 15-lea în Krems, la Dunăre, a devenit                 
probabil elev al compozitorului şi muzicianului  Paul Hofhaimer la Innsbruck. În 1509 s-a înmatriculat la               770

importanta Universitate Viena cu menţiunea: „Wolfgangus gräffinger ex Crembs australis (componista           
excellens)“  observaţia din paranteză fiind o adăugire cu alt scris de mână. 771

Despre viaţa şi activitatea sa nu mai există multe alte informaţii verificate. În 1512, a scos la Viena o                    772

psaltire destinată Eparhiei Passau. Trei ani mai târziu şi tot la Viena, au apărut transpunerile sale muzicale                 
ale Odelor lui Horaţiu care se numără printre cele mai importante compoziţii lăsate de  Wolfgang cunoscute                
până acum. În acelaşi an  Gräfinger poartă şi epitetul  Pannonis , care ar indica o provenienţă sau relaţie din                  
sau către Ungaria. 

Ultimul semn de viaţă neechivoc al lui  Gräfinger  este probabil scrisoarea fostului său profesor, adresată                
medicului şi poetului  Joachim Vadian ce activa în acea perioadă la Viena.  Hofhaimer a trimis această                

Bartholomeu numai 16 guldeni, la fel pag. 464 (pentru 1548) sau pag. 584 (pentru 1550) etc. vezi şi capitolul 2.4.2 despre viaţa lui                       
Ostermayer . 
768 Singura menţiune despre  Wolfgang  în sursele braşovene şi care nu se referă la retribuţia sa, se află se pare într-o condică a                       
administratorului patrimonial al oraşului, din 1529: „Item quibusdam qui bombardam ad visita�onem domini Wolffgangi              
organistae ad novum murum trahere iuverunt pro bibalibus asp. 8“ [ Surse II , pag. 143]. În traducere ar putea suna as�el: „Celor                     
care au ajutat, sub supravegherea domnului organist Wolfgang să tragă tunul pe noul zid, ca plată 8 aspri.“ Pare însă neobişnuit                     
ca organistul să fi avut atribuţii de supraveghere. După parcurgerea filelor păstrate în original ale socotelilor din  SAK , care din                    
păcate nu mai sunt lizibile decât cu greutate  SAK , textul ar fi „ad sta�onem“ şi nu „ad visita�onem“. Ca atare tunul ar fi fost                        
amplasat la domiciliul şi nu sub supravegherea organistului. În acest caz, nota nu ar avea valoare biografică. 
769 Referitor la corespondenţa dintre  Celtes  din Braşov şi  Kraus  din Viena, vezi capitolul 2.3.1. O listare foarte a tuturor                    
documentelor referitoare la muzica în Universitatea din Viena este ar�colul lui Gerhard Pietzsch:  Zur Pflege der Musik an den                   
deutschen Universitäten im Osten bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts , (Despre cul�varea muzicii la universităţile germane din Est,                  
până la jumătatea secolului al 16-lea) în:  Archiv 
für Musikforschung  (AfMf – Arhiva muzicologică), coord. de către  Deutschen Gesellschaft für Musikwissenschaft , (Societatea              
Muzicologică Germană), anul 1 (1936), nr. 3, pag. 257–292. La paginile 284–292 sunt numiţi profesori şi studenţi ai universităţii                   
din Viena în secolul 16 alături de observaţii biografice. 
770 Aşa cum se întâmpla frecvent în acele vremuri, modul de scriere al numelui de familie variază. Se găsesc numele de  Gräfinger,                      
Grefinger, Greffinger  sau  Gräffinger . Faptul că a fost elevul lui  Hofhaimer nu este pe deplin cer�ficat până în ziua de azi, vezi                      
Jürgen Heidrich:  Grefinger , în:  MGG2 , capitolul despre personalităţi, Vol. 7, Kassel u. a. 22002, Sp. 1560–1561.  Heidrich  indică                  
drept an naşterii lui  Gräfinger  1470 sau 1480. În noua  MGÖ  faptul că  Gräfinger  ar fi fost elevul lui  Hofhaimer este an�cipat ca                       
fiind fap�c, vezi Gernot Gruber:  Neue Musizierformen , (Noi forme de a face muzică) în:  MGÖ , Vol. 1, pag. 202–214. La pag. 207                      
autorul vorbeşte explicit despre „ elevul lui Ho�aimer Wolfgang Grefinger“. 
771 Vezi Pietzsch:  Zur Pflege der Musik , pag. 285. 
772 Asupra mijlocului vieţii lui  Gräfinger  domneşte consens, vezi Othmar Wessely:  Grefinger , în:  The New Grove Dictionary of                  
Music and Musicians , coord. de Stanley Sadie (în con�nuare  NGroveD ), Vol. 7, London 1980, pag. 689–690; ibid.:  Grefinger , în  Die                    
Musik in Geschichte und Gegenwart , (Muzica în trecut şi prezent) coord. de Friedrich Blume (în con�nuare:  MGG ), Vol. 5, Kassel şi                     
Basel 1956, Sp. 764–769 sau din nou Heidrich:  Grefinger . 



scrisoare din Augsburg pe 6 noiembrie 1515, în care îl ruga pe  Vadian să-i înmâneze lui  Wolfgang ,                 
„organistul de la Sand Steffan” o cutie sigilată şi o stemă.   773

Din acest moment încolo, sursele austriece nu mai pomenesc nimic despre destinul lui  Wolfgang               
Gräfinger , în învecinata Ungarie însă ar putea exista o urmă:  

Muzicologul din Budapesta  Otto Gombosi presupune că  Gräfinger este identic cu organistul budapestan              
Wolfgang , care apare în registrele regale de cheltuieli din 1525 cu titlul de magister. Cu toate că  Gombosi                  
îşi fondează teza destul de coerent prin contactele lui  Wolfgang  Gräfinger cu Curtea Ungariei începând din                
1515, muzicologul  Othmar Wessely se îndoieşte de plecarea lui  Gräfinger la Buda. Este adevărat că               774

neîncrederea sa nu se dovedeşte constructivă pentru că nu vine cu nici o explicaţie alternativă despre locul                 
unde s-a fi putut afla  Gräfinger.  Argumentul lui  Wessely , anume că  Gräfinger  ar fi trebuit în calitate de prelat                   
să poarte titlul de  dominus şi nu  magister pare în acest caz artificial. Atunci când cineva are mai multe                   
denumiri care îi definesc statutul, nu se foloseşte în mod obligatoriu de toate titlurile laolaltă în orice situaţie                  
profesională. În favoarea lui  Gombosi se mai adaugă titlul de  Pannonis , pe care  Wessely nu-l poate explica                 
şi pe care  Gräfinger  l-a purtat din 1515 şi care - după cum s-a arătat deja – indică afinitatea sa cu Ungaria.                      
În mediul maghiar însă, se pare ca accepţiunea lui  Gombosi  întruneşte consens.   775

Pentru continuarea carierei şi vieţii organistului Wolfgang după 1525, nici  Gombosi nu mai are explicaţii.                
Numele muzicianului nu se găseşte nici în lista celor căzuţi în bătălia de la Mohacs în 1526 şi nici printre cei                     
care au fugit împreună cu  Regina Maria . Când în cele din urmă, muzicanţii de la Curtea din Buda sunt                   
primiţi în Capela Curţii la Viena nu mai este pomenit nici un  Wolfgang .  

Pare la îndemână în acest caz, de a privi spre Sudest în loc de Nordvest. Organistul şi magistrul                   
Wolfgang  Gräfinger din Buda, în faţa ocupaţiei turceşti ce a urmat bătăliei pierdute la Mohacs pe 29 august                  
1526 şi a prăbuşirii culturii Curţii de la Buda, ar fi putut lua liniştit calea Transilvaniei. Odată cu menţionata                   
scrisoare a lui  Kraus către  Celtes , în cercurile muzicale vieneze s-ar fi putut răspândi şi ştirea despre                 
existenţa unei mari şi frumoase orgi braşovene.  Gräfinger putea fi deci sigur că va găsi un instrument                 
adecvat în oraşul de la poalele Carpaţilor iar braşovenii de partea lor puteau fi bucuroşi să aibă în  Gräfinger                   
un muzician capabil şi talentat, demn de orga lor. Aşa s-ar explica şi venitul consistent de patruzeci de                  
guldeni.  

Organistul Wolfgang apare în registrele de socoteli ale oraşului în data de 24 decembrie 1526 ,ceea ce                  776

lasă deschisă posibilitatea ca  Gräfinger  să fi ajuns la Braşov în a doua jumătate a anului 1526. În acest                   
caz, el ar fi cel care s-a angajat în 1529 pentru restaurarea orgii din Biserica Sf. Maria, cu câteva luni                    
înainte de a muri şi înainte ca  Ostermayer să preia serviciul din Braşov în 1530 – o presupunere realistă                   
dacă se ia în considerare media de viaţă de atunci.  

Un alt argument pentru identitatea organistului vine de la o contabilizare a administratorului patrimonial al                
oraşului, din anul 1526: „Item magistro Wolffgango organistae [...] flor. 10“. Este singura socoteală              777

braşoveană din secolul 16, cunoscută până acum, în care organistul să fie menţionat ca având titlul de                 
„magister”. Braşoveanul Wolfgang ar fi putut avea deci – la fel ca şi budapestanul Wolfgang – o pregătire                  
academică. Un posibil contraargument la această teorie biografică, pare a fi la prima vedere o privire în                 
registrul de nume din cea mai recentă continuare a  Surselor pentru istoria oraşului Braşov  din 1999. Aici                 
este menţionat în mod derutant un „Wolfgang – organist” şi un „Wolfgang – sticlar şi organist”. La                 
parcurgerea documentelor aferente, iese la iveală că acestea se referă la anii 1520 şi 1523. Pentru                778

început aceasta ar constitui o contradicţie la identitatea lui  Wolfgang  Gräfinger cu organistul braşovean              
Wolfgang , pentru că organistul presupus budapestan nu şi-ar fi putut muta activitatea la Braşov decât după                
1525. 

773 Scrisoarea de la  Paul Hofhaymer [Hofhaimer]  către  Joachim Vadian , publicată în culegerea lui Robert Eitner:  Musiker-Briefe                 
aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts , (Scrisori ale muzicienilor de la începutul secolului 16) în:  Monatshefte für                 
Musik-Geschichte , (Caiete lunare de muzicologie) coord.  Gesellschaft für Musikforschung , 
(Societatea de Muzicologie) Anul 35, Leipzig 1903, pag. 173–174. 
774 Vezi O�o Gombosi:  Zur Biographie Wolfgang Greffingers (Despre biografia lui Wolfgang Greffinger),  în:  Acta Musicologica  IX,                 
1937, pag. 54. 
775 Ea se regăseşte în lucrările standard de istorie, vezi de ex. Benjamin Rajeczky (coord.):  Magyarország zenetörténete  [Istoria                  
muzicii ungare], vol. 1:  Középkor  [Evul mediu], Budapeste 1988, pag. 135 şi 138. 
776 Vezi  Surse II , pag. 698. 
777  Surse II , pag. 41. 
778 Vezi: Documente privind istoria oraşului Braşov. Editate de direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale Române şi                 
Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg. Vol. IX: Documente de breasl ă  1420–1580. Braşov 1999 , în con�nuare               
Surse IX , pag. 446. 



Lecturarea celor două documente, soluţionează însă rapid aparenta incompatibilitate. Documentul din            
1520 este registrul breslei tâmplarilor în care este trecut explicit un „Wolfgang Orgelmeister”. În textul din 13                 
ianuarie 1523, magistratul Braşovului confirmă printre altele articolele breslei sticlarilor şi tâmplarilor şi unde              
este pomenit un „Mayster Wolffgang vnnser Orgelmayster vnd Glaser“. După cum s-a arătat deja, titlul                779

german de „Meister” (în română, atât maistru, meşter cât şi maestru) se referea în general la meseriaşi şi                  
nu la muzicieni iar pe lângă aceasta  Wolfgang al anilor 1526 până în 1530 este denumit în toate sursele                   
„organist” şi nicăieri „meşter organist”, este de presupus că este vorba de două persoane diferite.  Wolfgang                
din anii 1520-1523 a fost probabil un meseriaş talentat în mai multe direcţii, care pe lângă ocupaţia de                  
sticlar şi tâmplar se pricepea şi la construcţia de orgi.  Wolfgang din 1526-1530 ar putea fi atunci identic cu                   
organistul, compozitorul şi magister-ul  Wolfgang  Gräfinger  din Krems, cel care a activat anterior la Viena şi                
Buda. Fără nici o fundamentare şi în parte cu date imposibile, izolat în istoriografia română şi maghiară                 
generalistă se găseşte deja această presupunere, anume că  Gräfinger  a activat în Transilvania.  780

Operele lui  Wolfgang  Gräfinger  sunt transmise numai izolat. Pe lângă Psaltire şi transpunerea muzicală a                
Odelor, cea mai mare parte a moştenirii sale este formată din piese sacrale şi laice împreună cu imnuri. Ele                   
s-au păstrat mai ales în culegeri din secolul al 16-lea. În surse braşovene nu se găsesc indicii despre opera                   
lui  Gräfinger.   781

2.4.2.   Hieronymus Ostermayer  – un bavarez la Braşov? 
 
Urme ceva mai vizibile decât organistul  Wolfgang a lăsat succesorul său,  Hieronymus  Ostermayer . Numele              
său nu apare doar cu regularitate pe listele de salarii ale oraşului, din pana sa a ieşit chiar menţionata                   
cronică şi păstrată a Braşovului.  Ostermayer tace în privinţa efectelor Reformei, nu ne oferă nici alte                782

informaţii despre cultura muzicală a oraşului iar din notele sale nu se pot desluşi nici repere autobiografice                 
precise. Ceea ce obligă la căutarea de date în afara cronicii, dacă dorim să aflăm câte ceva despre viaţa                   
muzicianului. 

Din registrul de socoteli al oraşului se poate dovedi numai că  Hieronymus şi-a câştigat existenţa în                 
Braşov. începând din prima duminică de Advent a anului 1530, ca organist la biserica  Sf. Maria , actuala                 
Biserică Neagră,  cu deja menţionatul salariu de 40 de guldeni: 
 
 „Item dominica prima adventus domini musices artis perquam eruditum modulorumque 
musicorum expertissimum Hieronymum domini senatus in organicinem assumpsere 
singulis annis flor. 40 ses daturos astringendo. Quorum quidem in rationem sui annui 
salarii levavit flor. 5“  783

779 Vezi  Surse IX , pag. 136 (Registrul breslei tâmplarilor 1520) resp. pag. 139 (Document al Magistraturii din 13.1.1523). 
780 As�el se exprimă fără argumente sau alte informaţii de ex. V. Cosma:  Două mii de ani de muzică , pag. 32, unde se afirmă în                         
mod greşit că organistul „Wolfgang Greffinger“ ar fi ac�vat „înainte de 1500“. În publicaţii maghiare se poate ci� din când în când                      
despre un  Greffinger Farkas  [= maghiară „Wolfgang“], care a ac�vat ca organist şi compozitor în secolul 16 la Buda după care a                      
plecat la Braşov, de ex. László Dobszay:  Abriss der ungarischen Musikgeschichte , (Rezumat al istoriei muzicale ungare) Budapesta                 
1993, pag. 77. Din păcate acest autor nu oferă nici o fundamentare sau indicare a surselor pentru presupunerea sa privitoare la                     
mutarea lui  Gräfinger l a Braşov. 
781 În nici un inventar de bibliotecă din Braşov nu există înregistrări despre lucrările compozitorului. Ar�colul din  MGG  şi  MGG2                    
conţin o privire completă asupra operei cunoscute a lui  Gräfinger . Complementar la acestea se mai găsesc detalii în inventare de                    
par�turi, de ex.:  Die Handschriften der württembergischen Landesbibliothek Stuttgart , (Manuscrisele Bibliotecii Landului            
Wür�emberg Stu�gart) Wiesbaden 1964, pag. 44, în  Fond Cod. mus. Fol. I 24  imnul  Hostis Herodes impie  (= RISM 154212); Ulrich                     
Siegele:  Die Musiksammlung der Stadt Heilbronn , (Colecţia muzicală a oraşului Heilbronn) Heilbronn 1967, pag. 132, în  Fond LX/2                  
piesa sacrală  In domum domini  (= RISM 15383); Clytus Go�wald:  Die Musikhandschriften der Staats- und Stadtbibliothek                
Augsburg , (Manuscrise muzicale ale Bibliotecii de Stat şi Oraşului Augsburg) Wiesbaden 1974, pag. 10, în  Fond 2° Cod. 142a  pies                    
Ach medlin rain  (= RISM 153417), la care paternitatea lui  Gräfinger  este controversată. Alte compoziţii fac parte din  Colecţia                   
Bartfeld , formată din lucrări �părite, manuscrise şi tabulaturi, despre care a fost în discuţie în contextul  Marckfelner , vezi                  
capitolul 2.2.4.1 şi Murányi:  Verzeichnis Musiksammlung Bartfeld  (Inventarul colecţiei muzicale Bar�eld). Asupra altor lucrări ale               
lui  Gräfinger  din această colecţie a atras atenţia  Otto Gombosi , vezi:  Die Musikalien der Pfarrkirche zu St. Aegidi in Bártfa                    
(Par�turile Bisericii Parohiale din St. Aegidi din Barfa)  [Bar�eld], în: Walter Lo� [printre alţii] (coord.):  Festschrift für Johannes                  
Wolf zu seinem sechzigsten Geburtstage , (Ediţie fes�vă pentru Johannes Wolf cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani) Berlin                   
1929, pag. 38–47.  Gombosi  aminteşte de lucrările exclusiv sacrale ale lui  Gräfinger  la pag. 40–41. 
782 Vezi capitolul 2.2.1. 
783  Surse II , pag. 179. O traducere ar fi: „În prima duminică de Advent domnii din Senat l-au primit pe strălucit şcolitul şi în teoria                         
muzicii mult experimentatul Hieronymus drept organist, ei obligându-se să-i dea anual 40 de guldeni, din care sumă el în contul                    
salariului său anual a ridicat 5 guldeni.“ Con�nuarea ac�vităţii lui  Hieronymus Ostermayer  este dovedită din plăţile trimestriale                 
ale socotelilor vilicului, documentate în  Surse II , pag. 235, 238, 289, 331, 384, 433, 501 şi 640 precum şi în  Surse III , pag. 424, 464,                         
529 şi 584. 



 
Despre unde anume îşi dobândise  Ostermayer experienţa muzicală sursele nu ne spun nimic, cert este               
numai că pe lângă slujba de organist a fost şi cantor la gimnaziul evanghelic al oraşului, o activate care                   
denotă deja în această perioadă pre-reformatoare legătura strânsă dintre instruirea şcolară şi muzica             
sacrală. Anul morţii lui  Ostermayer este dovedit prin inscripţia de pe placa mormântului, care din păcate                784

nu s-a păstrat, dar care ar fi fost următoarea: 
 
Anno MDLXI ist gestorben Herr Hieronymus Ostermayer, geboren zu Markt Gross- 
Scheyer, war Organist in Stadt allhier, hat nie getrunken Wein und Bier, war gelehrt, 
fromm und guth, nun er im Himmel singen tuth.   785

 
Perioada angajării şi anul morţii lui  Hieronymus Ostermayer sunt cunoscute, până acum însă provenienţa               

sa a rămas neştiută: nici locul şi nici anul naşterii sale neputând fi stabilite cu certitudine.  
La această oră circulă trei teorii despre acest subiect: cercetătorul istoriei Transilvaniei,  Oskar Wittstock               

este de părere că „Gross-Scheyer” se refă la o localitate ce aparţinea pe atunci nordului Ungariei şi astăzi                  
regiunii Spiš în Slovacia, în timp ce cantorul şi compozitorul sibian  Franz Xaver Dressler presupune că                786

locul de naştere ar fi satul Şura Mare lângă Sibiu (germ.  Großscheuern ).   787

Cele mai recente cercetări ale istoricului braşovean  Gernot Nussbächer  – şi legate de acestea articolele                
din enciclopedie ale lui  Karl  Teutsch – vin însă cu o a treia posibilitate, anume localitatea Scheyern din                  
Bavaria.  788

Dacă pentru provenienţa din Ungaria de Nord nu există dovezi mai temeinice decât poate la modul                 
general relaţiile mai apropiate ale acestei regiuni cu Transilvania, vecinătatea apropiată cu satul Şura Mare               
de lângă Sibiu se oferă aproape de la sine ca loc de naştere. La o privire mai atentă însă, e de remarcat că                       
numele de familie „Ostermayer” nu apare de loc în această regiune până în ziua de azi. 

În afara acelei inscripţii de pe piatra funerară nu avem alte date despre locul naşterii lui Hieronymus.                  
Pentru teza sa, ce pare la început forţată, că  Ostermayer provine din Bavaria,  Gernot Nussbächer invocă                
faptul că deja în 1449 în matricolele Universităţii din Viena, este menţionat un „Vericus Ostermayer” ce                
provenea din Bavaria. La acestea adăugându-se numeroasele contacte dintre Viena şi Transilvania, este             789

posibil ca şi Hieronymus să fie călcat pe urmele tatălui său şi să fi ales calea spre Viena. Acolo ar fi aflat -                       
cum aflase poate şi  Wolfgang  Gräfinger –  despre Braşov şi orga din acest oraş şi s-ar fi putut îndrepta spre                    
Transilvania, o posibilitate ce merită urmărită: 

O singură privire în cartea de telefon a localităţii Scheyern din Bavaria arată pentru anul 1999, 14 familii                   
„Ostermayer”, un nume frecvent deci şi azi în regiune. În urma cercetărilor la mânăstirea Benedictină din                
localitate, arată că numele  Ostermair sau  Ostermaier apare deja de la începutul secolului 15. Într-o  istorie a                 
domiciliilor şi familiilor  ce cuprinde până acum patru volume, istoricii locali au adunat documente ale               
Hofmark Scheyern . Ele probează o foarte largă răspândire a acestui nume de familie printre proprietarii de                
gospodării şi case în Scheyern. Ca prenume pentru  Ostermaier  sunt menţionaţi în secolele 15 şi 16:   790

784 Vezi capitolul 2.2.5. 
785 „În anul MDLXI a murit domnul Hieronymus Ostermayer, născut în târgul Gross-Sceyer, fost-a organist în acest oraş, nu a băut                     
nici o dată bere sau vin, fost-a învăţat, cucernic şi bun, acum el în ceruri cântă.” As�el se afirmă în 1839, în introducerea la                        
volumul Cronicii lui  Ostermayer , vezi Joseph Kémeny (coord.):  Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens,  (Tezaure              
germane ale istoriei Transilvaniei) Cluj 1839. Conform lui  Kémeny  în originalul Cronicii, această inscripţie se afla trecută într-o                  
menţiune marginală. Editorul volumului  Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt ,  Friedrich Wilhelm Seraphin , (Surse pentru               
istoria oraşului Braşov, Friedrich Willhelm Seraphin) nu a mai putut găsi această menţiune, în cursul cercetărilor sale din 1903 pe                    
manuscris, vezi  Surse IV , S. LXXXI. Anul morţii se regăseşte însă iden�c în mai multe cronici şi jurnale, aşa în  Barcenser                     
Memorabilien , realizate în jurul anului 1800 şi care recurg la surse mai vechi, din păcare necunoscute, vezi  Surse IV , pag. LXVff.                     
(Entstehung der Memorabilien) şi pag. 175 (confirmarea anului morţii 1561). 
786 Vezi Franz-Xaver Dressler:  Die beiden Ostermayer , (Cei doi Ostermayer) în:  Revue Roumaine d‘histoire de l‘art, Série Théâtre,                  
Musique, Cinéma , vol. 13, Bucureş� 1976, pag. 117–125.  Franz Xaver Dressler  a trăit între 1898 şi 1981 şi s-a dedicat pe lângă                      
ac�vitatea sa muzicală şi unor studii de istorie. 
787 Vezi textul lui Wi�stock:  Der erste ev. Organist , (Primul organist evanghelic) pag. 196. 
788 Vezi Karl Teutsch:  Ostermayer, Hieronymus , în:  LdSS,  pag. 380 şi Gernot Nussbächer:  Hieronymus Ostermayer şi alţi organişti                  
Braşoveni din secolul al XVI-lea , în:  Studii de muzicologie, vol. 18, Bucureş� 1984, pag. 134–139, despre locul naşterii lui                   
Ostermayer  pag. 136. 
789 Vezi Nussbächer:  Hieronymus Ostermayer , în  Studii , pag. 136. 
790 Vezi înregistrările din listele de impozitare, cele de recrutare militară şi alte documente în:  Haus- und Familiengeschichte der                   
Pfarrei und Hofmark Scheyern  (Istoria domiciliilor şi familiilor parohiei şi mărcii Scheyern) în patru volume din Mânăs�rea                 
Scheyern. În aceasta despre  Ostermayer : vol. II: pag. 290, 308, 309, 402; vol. III: pag. 15, 72, 253, 254, 394, 526; vol. IV: pag. 236. 



 
Jeorius (probabil în jurul lui 1400) 
Chunrad (menţionat 07.06.1408) 
Hans [Johannes] (menţionat 10.03.1409 şi 1420) 
Jörg (menţionat 1436) 
Ull (menţionat 1477 până 80) 
Paul [Pauluß] (menţionat 1480, 1492 resp. 1500) 
Steffel (menţionat 1480) 
Peter (menţionat 1484 und 1490) 
Steffan [Stephan] (menţionat 1492 resp. 1502) 
Hans (menţionat de mai multe ori 1492, 1502, 1507) 
Wolfgang (menţionat 1492, 1500, 1516, 1535) 
Kilian (menţionat 1507, 1516, 1535) 
August (menţionat 1520) 
Georg (menţionat 1555). 
 

Este extrem de puţin probabil bineînţeles ca  Vericus şi  Hieronymus să fie identic cu unul din cei                  
enumeraţi, întrucât aceste surse vechi îi cuprind doar pe proprietarii gospodăriri sau pe capii de familie, fii                 
nefiind menţionaţi. 

O posibilă identitate de persoane a lui  Vericus ar fi posibilă numai cu  Ull Ostermayer cel nominalizat între                   
1477 şi 1480, dată fiind forma latinizată care nu face deosebire între „U” şi „V” iar literele „e” şi „l” se                     
aseamănă şi ele în înregistrările din registrele matricole. Dacă în 1449 un „Ulricus” din Scheyern ar fi                 
studiat cu adevărat la Viena, acesta ar fi revenit poate în localitatea natală unde ar fi putut dobândi sau                   
moşteni o gospodărie, certitudine deplină asupra lui  Ulricus sau  Vericus nu pot da decât registrele de botez                 
ale localităţii. Din păcate acestea nu sunt documentate şi păstrate în mănăstire decât începând din anul                
1598. Asta face ca această cale de elucidare a anului naşterii lui  Hieronymus Ostermayer să rămână                
probabil definitiv închisă.  

Relaţiile exacte de rudenie dintre toţi cei cuprinşi în lista familiilor  Ostermayer nu pot fi elucidate cu                  
exactitate în toate cazurile. Certă este însă că a existat o linie de la  Johannes (1409/1420) prin  Peter                  
(1484/1490) până la  Wolfgang Ostermayer . În posesia lor s-a aflat una dintre cele mai mari şi importante                 
gospodării din regiune, aflată în Mitterscheyern, la circa doi kilometri de mânăstirea Scheyern. Probabil că               
familia îşi datorează numele acestei gospodării, pentru că în localitate este vorba în jurul anului 1300 de                 
gospodăria „Westerhof” (în română: gospodăria de la Vest), în faţa căreia, pe partea estică a drumului se                 
afla proprietatea pentru care avem dovada că aparţinea din secolul 15 familiei  Ostermair . Numele de               
„Ostermaier” ar putea fi deci compus din direcţia cardinală „Est” (Ost) şi funcţia der Maier care în                 791

bavareză este folosit în general pentru un agricultor.   792

Rămâne de răspuns la întrebarea dacă fii de ţăran bavarezi se puteau gândi să studieze la una din cele                    
mai respectate universităţi europene. Şi la această întrebare, răspunsul vine de la Abaţia Benedictină din               
localitate, care a fost încă din Evul Mediu dispunea de una din cele mai importante instituţii de învăţământ,                  
la care cultivarea muzicii ocupa un loc important. Pentru aceasta stă mărturie azi, un important document                
din secolul 13, manuscrisul  Mater verborum  al călugărului  Konrad von Scheyern . Este despre un fel de                
lexicon universal, care are în deschidere şapte foi pictate. A cincea foaie documentează practica              
interpretării instrumentale, printre care şi o imagine a unei orgi, la care un „organista” cu figura  Regelui                 
David îşi arată măiestria. O a doua - şi mai veche – mărturie a cultivării muzicii la Scheyern este codex-ul                    
Historia Scolastica care documentează pe la 1200 „cele şapte arte libere” printre care după cum se ştie se                  
numără şi muzica. Scheyern reprezenta deci un centru al ştiinţelor, în care cu siguranţă fii bogaţi din                 793

localitate puteau avea posibilitatea de a se întâlni cu lumea muzicii. 

791 Numele german de familie Meier vine de la la�nescul „maior” sau „maius” (mai mare, mai puternic, însemnat) atribuit                 
administratorilor domeniilor sau caselor importante (maior domus) iar în mediul rural arendaşilor unui domeniu. Statutul               
acestora este legiferat din 1290. 
792 Vezi observaţiile din:  Haus- und Familiengeschichte  [...]  Scheyern , vol. III, pag. 266. 
793 Ilustraţiile despre muzică ale manuscrisului  Mater verborum  sunt documentate de exemplu în seria de scrieri  Der Scheyerer                  
Turm , (Turnul din Schreyer) nr. 51 Pfaffenhofen 1994 la pag. 25. Cele din  Historia Scolastica  ibid., nr. 52 Pfaffenhofen 1995 pag. 24                      
sunt reproduse şi comentate. Originalele se află în acest moment în  Bayerischen Staatsbibliothek München  (Biblioteca de stat                 
München) Fond  Clm 17403  (Mater verborum) şi  Clm 17405  (Historia Scolas�ca). 



Rămâne posibilitatea ca  Hieronymus Ostermayer să se fi născut pe la 1500 iar ca fiu al unei familii bine                    
situate să fi urmat şcoala la mânăstirea benedictinilor. În anii douăzeci s-ar fi putut înmatricula la Viena                 
pentru ca la finele lui 1530 să accepte postul bine plătit al unui organist braşovean. 

Aici a trăit în octombrie 1542 Reforma şi şi-a scris Cronica. Din păcate de la  Hieronymus  Ostermayer nu                   
este cunoscută până acum nici o compoziţie. Amintită anterior, este deja evoluţia muzicală a lui  Ostermayer                
în grădina Judelui oraşului  Martin Draudt .  

Cu ocazia vizitei unui ofiţer turc în 1545, organistul braşovean a dat un recital al talentului său artistic pe                    
un portativ, eveniment care virtuozitatea general apreciată a lui  Ostermayer , pentru că de obicei, unui               
vizitator oficial de rang, i se prezintă tot ce este mai bun, din cultura locală. 

Altceva important, într-adevăr nu se poate spune despre stilul, percepţia artistică sau alte activităţi ale lui                 
Ostermayer . Cert este doar că  Hieronymus a avut un fiu, care a călcat pe urmele muzicale ale părintelui                  
său, numele său a fost  Georg Ostermayer . 

În privinţa sa, sursele sunt cu mult mai darnice, ceea ce face ca viaţa sa să fi fost deja de mai multe ori                        
studiată.  Georg s-a născut pe la 1530 la Braşov şi probabil că a învăţat să cânte la orgă de la tatăl său.                      794

După ce a urmat gimnaziul braşovean, fiul de organist a părăsit meleagurile natale şi a studiat începând din                  
martie 1553 la Wittenberg şi din februarie 1557 la Tübingen.   795

Cea mai parte a vieţii, muzicianul cam nestatornic şi-a petrecut-o din acest moment în Sud-vestul                
Germaniei. Începând cu iunie 1557, el a ocupat un post de organist la Tübingen iar din toamna lui 1558 a                    
găsit un post de muzician la Stiftskirche în Stuttgart. După o scurtă vizită în oraşul natal în anul 1560,                   
ocazie cu care şi-a putut revedea pentru ultima oară pe tatăl său  Hieronymus ,  Georg Ostermayer a activat                 
din 1561 până în 1563 ca  praeceptor , deci învăţător, în Landul Württemberg, la Bitigheim. După alte două                 
angajament scurte la Esslingen şi la Conţii de Hohenlohe, braşoveanul şi-a petrecut începând cu 1567,               
restul vieţii mai ales ca organist şi compozitor la Heilbronn, unde a încetat din viaţă pe 3 iunie 1571. A mai                     
vizitat o dată Braşovul în 1570, fiind chiar pomenit ca potenţial nou organist. Din ce cauze anume                 
angajamentul nu s-a realizat, nu s-a putut constata până acum. 

Dacă de la  Hieronymus Ostermayer nu ne-a rămas nici o moştenire artistică, din pana fiului său avem pe                   
lângă câteva poeme totuşi o compoziţie mai amplă: motetul pentru cinci voci  Si bona suscepimus . Cu                796

secvenţele imitative, o relaţie text/sunet întreţesută şi aşezare egală a textului la toate vocile, aceasta               
reprezintă o lucrare tipică timpurilor sale.  

Fiul lui  Ostermayer , este primul muzician născut la Braşov pentru care avem dovada unei cariere                
profesionale în afara Transilvaniei – poate o dovadă că relaţiile dintre Transilvania săsească şi spaţiul               
cultural german Central-european, nu nu se desfăşurau „în sens unic”. Dacă privim în schimb retribuţia               
scăzută a lui  Georg Ostermayer în Germania, evidenta sa nemulţumire personală cu diferitele situaţii din               
viaţă şi nu în cele din urmă absenţa unei moşteniri compoziţionale mai voluminoase, atunci cariera sa se                 
prezintă mai degrabă modest. 

Complet diferit stau lucrurile cu un contemporan braşovean care a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi                 
virtuoşi ai secolului al 16-lea, al cărui traseu l-a purtat pe la mai multe Curţi europene importante şi care a                    
ajuns, nu în cele din urmă şi din această cauză, ţinta focului încrucişat al muzicologiei naţionaliste:  Valentin                 
Bakfark .  
 
 

2.4.3. Valentin Bakfark – muzician în centrul disputelor naţionale 
 

794 Cele mai recente cercetări biografice despre  Georg Ostermayer  care cuprinde şi completează cercetările anterioare, le aduce                 
Karl M. Reinerth  în ul�ma sa publicare: Karl M. Reinerth:  Georg Ostermayer, ein siebenbürgisch-sächsischer Dichter und                
Tonkünstler , (Georg Ostermayer, un sas transilvănean, poet şi ar�st al sunetului) în: Karl Teutsch (coord.):  Beiträge zur                 
Musikgeschichte , vol. 2, pag. 7–16. Sinteza următoare se bazează pe acest material despre  Georg . Materiale publicate mai vechi                  
sunt depăşite, aşa cum este cazul de ex. al ar�colului amin�t al lui Dressler:  Die beiden Ostermayer . 
795  Georg Ostermayer  este amin�t ca elev al gimnaziului braşovean în anul 1550, vezi Friedrich Schiel:  Die Matrikel des                   
Kronstädter Gymnasiums 1544–1810 , (Matricola Gimnaziului Braşov) în:  Ev. Gymnasium, Programm (1862–1863) , (Gimnaziul            
Evanghelic, program) pag. 1–46. În acest volum,  Schiel  prezintă numai matricola dintre 1544 şi 1623.  Ostermayers  apare la pag.                   
15. Pentru anul 1553,  Reinerth  mai aminteşte o scurtă angajare a lui  Ostermayers  ca Organist la Torgau/Landul Saxonia, ale cărei                    
circumstanţe rămân necunoscute  vezi Reinerth:  Georg Ostermayer , pag. 7–8. 
796 Publicat în: Karl Teutsch (coord.):  Motetten siebenbürgischer Komponisten  (Motete ale compozitorilor transilvăneni)  (= seria I.                
Geistliche Chormusik a cappella. 1. He�/Muzică corală sacrală a capella/1), Kludenbach 1987, pag. 6–14. 



Dacă studiile muzicologice publicate despre Transilvania sunt deja rare, cele despre lutistul Bakfark              
suferă de-a dreptul de inflaţie. În lipsa altor surse, în cele ce urmează, un rezumat asupra rezultatelor de                  797

până acum ale cercetării, care se datorează în special angajamentului ştiinţific al expertului maghiar în               
muzica la lăută,  Peter Kiraly .  

Înainte acestea însă două aspecte ale vieţii lui  Bakfark  care în ciuda stadiului de cercetare avansat, mai                  
pare a fi controversate, dar pot fi clarificate în baza surselor cunoscute până acum: data şi locul naşterii                  
precum şi apartenenţa sa etnică, cea din urmă fiind revendicată atât din partea maghiară cât şi din cea                  
săsesc-transilvăneană.  
 
 

2.4.3.1.  Tema disputată a datei şi locului naşterii 
 
Până în prezent în articolele din lexicoane şi alte publicaţii se găseşte presupunerea tradiţională, că               
Valentin Bakfark s-a născut în 1506 sau 1507. Singura dovadă care ar putea duce la această supoziţie,                 798

este o presupusă inscripţie pe ultimul său loc de odihnă la Padova:  
      Obiit Anno domini MDLXXVI. Idibus Augusti. Vixit Annos LXIX  799

 
Acest text s-ar fi aflat pe lespedea de mormânt a lui Bakfark în Biserica San Lorenzo. Monumentul a fost                   
ridicat de către natio germanica a universităţii în anul 1578, la doi ani după o pustiitoare epidemie de ciumă,                   
căreia Bakfark i-a căzut victimă împreună cu soaţa şi copii. În mod regretabil, piatra tombală a dispărut                 
odată cu demolarea bisericii în 1810 iar cuvintele gravate ne-au parvenit doar printr-o copie din 1649.                
Dacă se dă crezare acesteia, atunci Bakfark ar fi avut deci în august 1576, 69 de ani când a decedat la                     
Padova, în consecinţa data naşterii sale se situează între august 1506 şi august 1507. 

Din 1976, această dată este pusă în discuţie, pentru prima dată în articole ale istoricului  Gernot                 
Nussbächer . Cel mai important argument împotriva naşterii lutistului în 1506 sau 1507 este o danie din                800

31 iulie 1570, cu următorul conţinut:  
 
 
„Cum fidelis noster generosus Valentinus Bakffark m, qui iam inde a puero ob ingenii illius 

797 Cel mai recent material în acest sens, publicat de  Péter Király  pare a fi – în ceea ce priveşte volumul de studiu al noilor surse,                          
luarea în considerare a bibliografiei anterioare şi mai ales în ceea ce priveşte obiec�vitatea lucidă – cea mai bună contribuţie de                     
actualitate a cercetării lui  Bakfark : Péter Király:  Valentin Bakfark , în: Karl Teutsch (coord.):  Beiträge zur Musikgeschichte , vol. 1,                  
pag. 7–47.  Király  renunţă însă din păcate – probabil din lipsă de spaţiul – la dovezi individuale detaliate şi note de subsol                      
cuprinzătoare. El îşi defineşte singur materialul drept „provizoriu“ şi anunţă o nouă şi amplă lucrare despre  Bakfark cu includerea                   
de noi surse, vezi ibid. nota de subsol pag. 7.  Király  a relatat în schimb amplu în reviste de specialitate maghiare despre diferitele                       
sale stadii de cercetare, vezi printre altele Péter Király:  Bakfark. Újabb adatok, szempontok, kilátások  [Bakfark. No date, puncte                  
de vedere, perspec�ve], în:  Muzsika  [Muzica], anul 33 (1990) nr. 5, pag. 20–25;  Bakfark hagyatékának inventáriuma  [Inventarul                 
moştenirii Bakfark], în:  Muzsika  [Muzica], anul 35 (1992) nr. 12, pag. 25–27;  Bakfark Bálint Padovai végrendelete és hagyatéka                  
[Testamentul şi moştenirea lui Valen�n Bakfark de la Padova], in:  Muzsika  [Muzica], anul 38 (1995) nr. 6, pag. 18–20. 
798 De ex. în  Brockhaus Riemann Musiklexikon , coord. de Carl Dahlhaus şi Hans Heinrich Eggebrecht, vol. 1, Mainz 41992, pag. 88                     
sau István Homolya:  Valentin Bakfark , Budapesta 1982, pag. 14–17 şi pag. 251. Lui  Homolya, considerat în Ungaria drept                  
specialist în ceea ce-l priveşte pe  Bakfark , îi era deja cunoscută bibliografia la momentul apariţiei, în care erau prezentate                   
argumentele pentru o dată de naştere mai târzie a lui  Bakfark . El nu recurge însă de loc la principala mo�vaţie a celorlalţi autori,                       
anume actul de danie din 1570, şi aminteşte de document doar în u totul alt context la pag. 17ff. El ia în discuţie numai                        
argumentele slabe ale apărătorilor naşterii mai târzii a lui  Bakfark  pe care le pune la îndoială. 
799 Pentru inscripţia completă şi istoricul pietrei tombale vezi relatarea celui mai important cercetător al lui  Bakfark  din prima                   
jumătate a secolului 20, O�ó Gombosi:  Der Lautinist Valentin Bakfark. Leben und Werke (1507–1576) , (Lu�stul Valen�n Bakfark,                 
viaţa şi opera) Budapesta 11935 (germană şi maghiară) sau Budapesta 21967 (germană), în ediţia din 1967 la pag. 25. Traducerea                    
ar fi: „Murit-a el în anul Domnului 1576 în idele lui August. Trăit-a el 69 de ani.“ 
800 Vezi printre altele Gernot Nussbächer:  Mikor született?  [Când s-a născut?], în:  A Hét  [Săptămâna], anul 7 (1976), nr. 33; acelaşi                     
autor:  Valentinus Greff. Wann wurde er geboren? Betrachtungen zur 400. Wiederkehr des Todestages des großen               
siebenbürgischen Lautinisten , (Valen�nus Greff. Când s-a născut? Reflecţii la 400 de ani de la moartea marelui lu�st                 
transilvănean) în:  Neuer Weg , anul 28 (1976), nr. 1487; acelaşi autor:  Zur Biographie von Valentin Greff-Bakfark , (Despre                 
biografia lui Valen�n Greff-Bakfark) în:  Forschungen zur Volks- und Landeskunde , (Cercetări despre istoria etnică şi a ţării)                 
Bucureş� 1982, vol. 25, nr. 1–2, pag. 103–105. În ul�mul ar�col  Nussbächer  analizează foarte amănunţit contraargumentele lui                 
István Homolya  care în opinia mea sunt foarte slab mo�vate şi care insistă asupra anilor 1506 sau 1507. 



ad musicem summam prop a serenissimo principe domino quondam Joanne dei gratia rege Hungariae [...]               
parento nostro charissimo piae memoriae clementer in aulam suam [...] et in arte musica erudiri ceptus                
[...].“  801

 
Regele Ungariei care este menţionat, adică  Johann I. (Zápolya)  a domnit din 1526 până în 1540. Dacă                  

Bakfark  s-ar fi născut în 1506 sau 1507, atunci ar fi ar fi avut cel puţin 19. La asemenea vârstă însă –                      
ţinând cont şi de media de viaţă de atunci – şi cu atât mai puţin după cea de azi – nu putea fi denumit                        
„puer“, deci „puşti/băiat“.  Nussbächer explică această contradicţie printr-o greşeală de scriere: fie vârsta a              
fost greşită prin înlocuirea cifrelor L şi X la realizarea epigrafului (la totuşi doi ani după moartea lui  Bakfark !)                   
fie la copierea acestuia la mijlocul secolului al 17-lea. În loc de LXIX (69) inscripţia ar fi putut fi sau a fost                      
XLIX (49). 

Un alt argument pentru o viaţă mai scurtă, rezultă şi din noile materiale găsite de  Kiraly la Padova şi care                     
în mod surprinzător încă nu au fost raportate la anul naşterii lui  Bakfark :  Kiraly relatează despre dispoziţia                 
testamentară a lui  Bakfark referitoare la cei trei fii minori ai săi, care în anul morţii 1576, aveau unul, trei şi                     
şapte ani. Copii cu vârste atât de fragede lasă în urmă mai degrabă un bărbat de 49 de ani decât unul de                      802

69, acestea făcând ca naşterea lui  Bakfark în 1506 sau 1507 să fie extrem de puţin probabilă. Dacă se dă                    
curs teoriei confuziilor enunţate de  Nussbächer , atunci se poate pleca mai degrabă de la naşterea lui                
Valentin Bakfark  între august 1526 şi august 1527 la Braşov. 

Şi locul naşterii a fost pus mai recent sub semnul îndoielii, cercetătorul maghiar  Istvan Homolya susţinând                 
deja în 1982, că autodenumirea artistului, drept „Valentinus Bacfarc Transilvanus Coronensis“           
(Lautenbuch/Cartea lăutelor 1553) nu indică în mod obligatoriu Corona, deci Braşovul, ca locul naşterii ci               
doar faptul că a fost un „Bakfark din Braşov”, deci că familia sa a fost „doar de provenienţă din Braşov”.                    803

Această opinie, ce pare în sine deja puţin artificială şi critică este contrazisă definitiv de cele mai recente                  
cercetări ale lui  Kiraly :  
Într-un pasaj din Cartea lăutelor a castelanului prusac  Achatius von Dohna  din 1551,  Bakfark  se defineşte                
pe sine în limba germană în mod explicit drept „Valent[in]us Bakfarkh sibenburg[er] auß der statt Kron“.                
Ultimele îndoieli sunt risipite acum de testamentul din Padova descoperit de către  Király . În acest document                
Bakfark  numeşte în mod expres Braşovul drept locul său de naştere: 
„Valentinus Creff alias Bakfarch natus in civit[ate] Corrone Jurisdict[ionis]Tra[n]silvanie 
filius q[uondam] D[omini] Thome sonat[ore] liuti.”  804

 
 

2.4.3.2. Disputa asupra apartenenţei etnice 
Autodefinirea din testamentul său drept „Valentinus Creff alias Bakfarch“ arată o caracteristică a              

ulteriorului  Bakfark.  El poartă începând cu octombrie 1565 frecvent, dar nici pe departe consecvent, pe ce                
al doilea nume de familie,  Creff sau  Greff . Evidentul nume german Greff şi cel cu rezonanţă maghiară                 
Bakfark sunt probabil punctul de plecare a îndelungatei dispute dintre cercetători germani şi maghiari,              
anume care etnie are dreptul de a-şi adjudeca în cele din urmă pe virtuosul interpret la lăută, în propria                   
moştenire culturală. Sintetizând, rezultă azi, următoarea imagine: 

Numele „Bakfark” poate fi înţeles drept maghiar, înţelesul său însemnând în traducere „coadă de ţap”,                
sens din care se explică cele trei blazoane diferite ale lutistului. Elementul comun al celor trei este un ţap                   
ridicat, care simbolizează deci numele de familie al virtuosului. 

De unde vine exact numele  Bakfark rămâne necunoscut, ca posibilă explicaţie mai ales autorul maghiar                
Homolya face trimitere la posibilitatea unei denumiri în maghiară a unui aristocrat sas transilvănean.              805

801 Citat din Gombosi:  Der Lautinist , (Lu�stul) 21967, anexa nr. 9. O traducere ar putea fi: „Credinciosul nostru M[usicus], nobilul                    
Valen�nus Bakfark, care graţie talentului său muzical ieşit din comun, din copilăria sa, de către Preamăria Sa Principele fost                   
Johannes, din mila Domnului, Rege al Ungariei [...], pe al nostru preamilos părinte la curtea sa [a fost chemat] [...] şi care acolo a                        
început, de studiile sale muzicale să se străduiască [...]“. 
802 Vezi Király:  Valentin Bakfark , pag. 38. 
803 Homolya:  Valentin Bakfark , S. 17. 
804 Aşa în testamentul din 22.8.1576, citat conform Király:  Bakfark Bálint Padovai végrendelete , pag. 18. Traducerea ar fi:                  
„Valen�n Creff, anders: Bakfarch, einst geboren in Kronstadt im Herrscha�sbereich Siebenbürgen als Sohn des Lautenschlägers               
Thomas“ (Valen�n Creff, al�el şi Bakfarch, născut cândva la Braşov sub domnia Transilvaniei ca fiu al lu�stului Thomas). Numele                   
de familie  Bakfark  apare în documente scris diferit. Despre numele de familie  Creff  sau mai corect  Greff  vezi următorul capitol. 
805 Vezi Homolya:  Valentin Bakfark , pag. 11–12. Cercetătorul maghiar  Király  care provine de asemenea din Ungaria, contestă în                  
schimb egalitatea semnificaţiei din lipsa unor dovezi istorice, vezi Király:  Valentin Bakfark , pag. 10.  Király  nu comentează însă de                   
loc mo�varea lui  Homolyas , care face trimitere la formarea de cuvinte în paralel la secuii vorbitori şi ei de limbă maghiară. 



Termenul corespondent în germană ar fi „Gräf” sau „Greff” un nume de familie ce apare frecvent la Braşov.                  
Această teorie ar explica semnificaţia celui de al doilea nume, german, ce apare pentru prima dată în 1565.                  
Este adevărat că până acum nu există o explicaţie mulţumitoare, de ce  Bakfark începe tocmai din 1565 să                  
poarte al doilea nume de  Greff şi asta nicidecum consecvent. Din aceasta nu se poate deduce în nici un                   
caz mărturisirea din indiferent ce circumstanţe a unei germanităţi, chiar dacă cercetători germani au              
încercat acest lucru.  Karl Teutsch  a scris astfel încă din 1986:  

„De îndată ce Greff şi-a putut declara deschis germanitatea sa transilvăneană – în Italia şi în relaţia cu                   
Natio Germanica a Universităţii din Padova nu îi stătea nimic în cale – acesta a făcu-o.”  806

 
Dacă ar fi vrut-o, lui  Bakfark i-ar fi fost posibil ca mult mai devreme şi fără nici o problemă să-şi declare                     
„germanitatea”, numindu-se  Greff . De „ură împotriva germanilor” la Curtea Poloniei, chiar că nu se poate               807

vorbi legat de activitatea sa acolo, din moment ce Regele polon şi angajator al lui  Bakfark întreţinea o                  
relaţie excelentă cu nepotul său şi ulterior promotor al lui Bakfark, Ducele  Albrecht von Brandenburg , cum                
se va vedea ceva mai încolo.  

Şi în scrierile sale în limba germană, virtuosul lutist se numeşte fără constrângere Bakfark. Este de                 808

asemenea de remarcat, că până acum la nici o rudă a lui  Valentin , apare numele de  Greff . Atât fratele său,                    
talentatul muzician  Michael cât şi fiul acestuia, lutistul  Johannes apar în toate documentele găsite până               
acum numai cu numele de familie  Bakfark . Rămâne de reţinut, că numele de familie  Bakfark , interpretabil                809

în maghiară, domină în prima parte a vieţii lui  Valentin şi numai la o vârstă înaintată, din motive rămase                   
până acum complet necunoscute, este completat cu numele german „Greff”, însă nu înlocuit. Pe această               
cale nu se poate deduce o apartenenţă etnică, ce argumente însă permit deducţii asupra apartenenţei lui                
Bakfark ? 

O justificare cu greutate pentru naţionalitatea maghiară par denumirile folosite sau atribuite de              
„Pannonius”, „Ongaro” sau „Unger”, ele indică însă numai aria de stăpânire a patriei sale, deci o                
apartenenţă la un teritoriu şi nici decum o identitate etnică. În limbajul de azi:  Bakfark este denumit                 
cetăţean al Ungariei şi nu aparţinător al poporului maghiar. Mai clar este exprimat acest lucru într-un anuar                 
al  Nationis Germanicae Artistarum  din Padova unde se spune despre Bakfark:  
   „Pannonium quidem sese vulgo profitentem, at qui semper tamen pro Germano agnosci 
et haberi impense voluerit.”  810

 
Dintre celelalte argumente în favoarea sau aparent în favoarea apartenenţei germane a lui  Bakfark , numai               
două:  

Mai întâi se poate constata că cel mai lung document olograf din pana lui  Bakfark este redactat în limba                    
germană. Este vorba despre deja amintita scrisoare a lutistului, adresată ducelui de Brandenburg  Albrecht ,              
din 25 ianuarie 1552. Dacă însă ne gândim că acest document este o scrisoare adresată de  Bakfark                 
promotorului şi patronului său, devine limpede că artistul o scrie în limba mecen-ului său. În ultimă instanţa,                 
scrisoarea nu dovedeşte nimic altceva – la fel ca alte documente de acelaşi fel – decât cunoştinţele de                  
germană ale autorului, neconstituind un criteriu pentru o atribuire etnică clară, aşa cum se afirmă uneori.   811

Altfel stau lucrurile când se pune întrebarea despre cum şi-a denumit  Bakfark oraşul natal, dacă a ales                  
denumirea română, cea germană sau cea maghiară. Răspunsul la această întrebare oferă o dovadă clară               
asupra apartenenţei sale. În toate documentele cunoscute până acum, lutistul face vorbire în germană              
despre Kronstadt sau simplificat „Kron”, sau, în denumirea latină „Corona”. Nu foloseşte nicăieri denumirea              
românească de Braşov, pe cea maghiară de Brasso sau corespondentul latin al acesteia Brassovia. În deja                
citata menţiune din Lautenbuch des Achatius von Dohna din 1551,  Bakfark îşi declară provenienţa „din               

806 Karl Teutsch:  Siebenbürgen in der europäischen Musikgeschichte , (Transilvania în istoria muzicală europeană) în: Horst Kühnel                
(coord.):  Siebenbürgen. Eine europäische Kulturlandschaft , (Transilvania. Un peisaj cultural european) München 1986, pag.             
103–147. Citat de la pag. 107. 
807 Vezi afirmaţia lui  Teutsch  în acelaşi volum:  Siebenbürgen , pag. 107. 
808 Aşa de ex. într-o scrisoare către Ducele  Albrecht von Brandenburg  din 25. ianuarie 1552, despre care se va mai vorbi. În cel mai                        
recent material publicat,  Király  prezintă facsimilul unei pagini a scrisorii originale cu semnătura olografă a lui  Bakfark , vezi Király:                   
Valentin Bakfark , pag. 46. 
809 Vezi Király:  Valentin Bakfark , pag. 8–10. 
810 Vezi Király:  Valentin Bakfark , pag. 8. O traducere ar putea fi: „Cu toate că în public se numeşte de obicei pe sine drept pannon,                         
el mereu a vrut tare să fie recunoscut şi privit ca un german. “ 
811 Chiar şi cercetătorul maghiar  Király  interpretează această scrisoare drept dovadă a apartenenţei germane a lui  Bakfark , vezi                  
Király:  Valentin Bakfark , pag. 8. 



oraşul Kron” iar în menţionata Carte a lăutelor din 1553 se autodenumeşte „Transilvanus Coronensis” iar în                
cele din urmă în testament „Bakfarch natus in civit[ate] corrone“. 

De obicei, oraşul natal este denumit bineînţeles în limba maternă, care la  Valentin Bakfark pare să fie cea                   
germană – acesta fiind cu siguranţă un indiciu important pentru identitatea etnică. 

Între timp se pare că situaţia conflictului cercetării naţionalităţii s-a mai ameliorat puţin. Dacă în deceniul                 
al doilea al secolului trecut, muzicologul austriac  Adolf Koczirz mai opina că  Bakfark a fost nevoit ca din                  
motive politice „să adauge numelui său german patern de Greff, prenumele maghiar „Bakfark” , această              812

teză neprobată prin nimic a dispărut în cea mai mare parte – cu excepţiile menţionate – din publicaţiile                  
recente ale cercetătorilor germani. 

Şi pe partea muzicologiei maghiare a avut loc o schimbare: dacă până acum câţiva ani în literatura de                   
specialitate se mai putea citi despre „virtuosul lutist maghiar Balint Bakfark” din orașul „Brasso” a cărui etnie                 
germană nu era pomenită nici măcar ca posibilitate,  Homolya recunoaşte deja că  Bakfark „a fost foarte                813

probabil sas de origine”  iar  Kiraly  constată foarte limpede: „Familia lutistului este de origine germană”.  814 815

După toate aceste clarificări, o trimitere în final la un fapt care din păcate nu este luat aproape de loc în                      
considerare atunci când este vorba de apartenenţa lui  Bakfark : problema apartenenţei naţionale este una              
care începe să capete importanţă odată cu secolul 19 după cum mai este de arătat. Pentru o personalitate                  
artistică a secolului al 16-lea o asemenea problematizare pare mai degrabă nepotrivită şi în final puţin                
presantă. 

Cu mult mai importante apar în legătură cu muzicianul  Valentin  Bakfark elemente ca virtuozitate,               
capacitate creatoare şi nu în cele din urmă perspectivele profesionale. Cu includerea celor mai recente               
rezultate ale cercetărilor merită în încheiere să aruncăm o privire asupra vieţii şi moştenirii muzicale a                
lutistului născut în Braşov. 
 
 

2.4.3.3. Biografia 
 
După cum s-a arătat deja, şi la Braşov, tobele, trompetele şi fluierele s-au numărat în perioada                
renascentistă printre instrumentele cunoscute şi îndrăgite. Pe lângă acestea, arta interpretării la lăută odată              
cu începutul secolului al 16-lea, s-a bucurat de o cultivare deosebită, după cum atestă diverse menţiuni în                 
documentele oraşului.   816

Ca fiu al lutistului braşovean  Thomas  Bakfark , probabil că şi  Valentin a făcut cunoştinţă cu acest                 
instrument încă din copilărie. Pare cel puţin foarte probabil, din moment ce şi fratele şi şi nepotul său au                   
activat ca muzicieni. În registrele vilicului Braşovului se găseşte o menţiune pentru data de 2 octombrie                
1536, care se potriveşte foarte bine în biografia lui Bakfark:  
„Item dum lutinista cum suo filiolo ad regiam maiestatem missi sunt dedi in expensas ac 
vectionis mercedem flor. 7 asp. 16“  817

 
Dacă în acest „lutist cu băieţel” î-i identificăm pe  Thomas şi  Valentin Bakfark , atunci băiatul de nouă sau                  
zece ani ar fi ajuns la Curtea Regelui Ungariei  Johann I (Zapolya) , deci „a puero” cum se spune în                   
documentul din 1570. Momentul plecării lui  Valentin la Curtea Ungară pare de înţeles, mai ales dacă privim                 
şi contextul istoric: 

Războiul civil din Ungaria, care izbucnise după greaua înfrângere de către turci de la Mohacs, din 1526,                  
şi care cuprinsese şi Transilvania, s-a sfârşit cel puţin aici în decursul anului 1536. Odată cu calmarea                 

812 Adolf Koczirz:  Österreichische Lautenmusik im XVI. Jahrhundert , (Muzica austriacă lu�stă în secolul al XVI-lea) în:  Denkmäler                 
der Tonkunst in Österreich , (Monumente ale artei sonore în Austria) vol. Anul 37, 
XVIII/2, Viena 1911. 
813 Aşa de ex. la Bence Szabolcsi:  Geschichte der ungarischen Musik , (Istoria muzicii maghiare) Budapesta 1975, pag. 35.                  
Asemănător a formulat şi Dobszay László:  Abriss , (Final brusc) pag. 48–49, este adevărat numai cu menţiunea generală că  Bakfark                   
provenea din Transilvania. 
814 Homolya:  Valentin Bakfark , pag. 13. 
815 Király:  Valentin Bakfark , pag. 8. 
816 Se găsesc as�el în registrele de socoteli ale oraşului şi în listele de impozitare, frecvente menţiuni despre lu�ş�, vezi de ex.                      
Surse III , pag. 748, 753 etc. Nominal este cunoscut lu�stul  Franciscus , care în este menţionat de mai multe ori în cursul anului                      
1545, vezi de ex. ibid. pag. 267 şi 270. 
817  Surse II , pag. 460. În traducere. Menţiunea înseamnă: „De asemenea lu�stul cu băieţelul său au fost trimişi la Majestatea Sa                     
Regală, eu i-am dat [lui] plata de 7 guldeni şi 16 aspri pentru cheltuiala cu călăritul.“ Această menţiune a fost interpretată în                      
diferite lucrări ca fiind legată de  Bakfark , atât de  Nussbächer  cât şi de  Király . 



situaţiei politice, în preajma Regelui se puteau relua preocupările muzicale. Nu pare deci surprinzător, că               
Bakfark tatăl şi fiul au pornit din Braşovul redevenit între timp paşnic, spre Curtea lui  Johann I (Zapolya)                  
unde pentru băiatul talentat se deschidea o perspectivă profesională.  818

Dacă deducem din stilul compoziţiilor - care poate fi dovedit numai mai târziu – perioada de învăţătură a                   
lui Valentin, atunci este posibil ca la Curte să fi luat contact cu muzica instrumentală italiană a acelei                  
perioade.  819

După moartea Regelui, survenită în 1540, Bakfark a rămas în slujba soţiei acestuia, fiica Regelui                
Poloniei, Regina  Isabella care preluase dregătoriile din partea Estică a Ungariei, ale fiului ei minor,  Johann                
al II-lea Sigismund Zapolya . După pierderea capitalei Buda în faţa turcilor, junele lutist a plecat în 1542                 
împreună cu Curtea, înapoi în Transilvania, în noua reşedinţă de la Alba Iulia. 

În documente străine, numele lui  Bakfark apare pentru prima dată pe 14 mai 1549, când a concertat la                   
Cracovia, în faţa Regelui polono-lituanian  Sigismund al ll-lea August,  un frate al Reginei  Isabella . A fost                
începutul unei cariera ce avea să-l poarte pe tânărul lutist prin multe colţuri ale Europei. Acesta este destul                  
de bine cercetată, aici fiind prezentată doar o schiţă sumară.  820

Angajarea permanentă a lui  Bakfark la Curtea polono-lituaniană începând cu 1549 a făcut ca acesta să                 
poată activa în oraşele de reşedinţă Cracovia şi Vilnius. Mai ales apropierea celui din urmă de Ducatul                 
Prusiei, a favorizat contactul lui Bakfark cu domnitorul de acolo,  Albrecht von Brandenburg , un nepot al                
Regelui. Mai târziu, melomanul Albrecht avea să devină patronul şi promotorul lutistului braşovean. Aşa se               
face că Ducele l-a invitat de mai multe ori pe virtuos la reprezentaţii date la Königsberg. Ducele nu i-a                   
finanțat lui  Bakfark numai călătorii ci s-a îngrijit în timpul absenţelor sale şi de întreţinerea soaţei acestuia                 
Katharina cu care s-a căsătorit în 1551, precum şi a copiilor săi din prima căsătorie. Pe lângă acestea, a                   
pledat în favoarea lutistului la Curtea polono-lituaniană. Acest lucru a avut drept urmare că  Bakfark a atins                 
în decursul anilor cincizeci, în Vilnius unde se stabilise, un nivel respectabil de bunăstare. El a devenit cel                  
mai bine plătit muzician al Curţii şi a primit şi de aici sprijin material pentru călătoriile sale.  

În martie 1552  Bakfark şi-a început prima călătorie mai lungă la Nürnberg, în sudul Germaniei unde l-a                  
cunoscut pe  Philipp Melanchthon şi ulterior Augsburg, unde a avut contacte mai ales cu familia  Fugger .                
Tulburări politice l-aui obligat însă pe muzician să revină în Polonia şi Prusia.  

În toamna aceluiaşi an,  Bakfark a întreprins o a doua călătorie, care l-a purtat în Franţa şi în final Italia.                     
Peregrinajul care a durat cu totul un an şi jumătate, i-a întâlnit pe Arhiepiscopul meloman al Lyon-ului,                 
Cardinalul  Francois Tournon , pe Regele Franţei  Henric al II-lea  şi pe Papa  Julius al III-lea .  

Din acest deceniu al cincilea datează şi primele lucrări care s-au păstrat ale artistului. Din primăvara lui                  
1551 datează menţiunea din Cartea Lăutelor a Contelui prusac  Achatius . Este vorba de o intavolare, deci                
de o transcriere de tabulatură a piesei  Je prens en gré von Clemens non papa.  Prima sa Carte a Lăutelor,                    
Bakfark a dedicat-o în 1553 la Lyon, Cardinalului amintit, aceasta cuprinzând trei ricercare de  Valentin               
Bakfark  alături de 16 intavolări ale unor lucrări vocale contemporane.  

O a doua lucrare asemănătoare a urma în octombrie 1565 la Cracovia, ea cuprinzând trei fantezii şi                  
nouă, de data aceasta foarte ample transcrieri de tabulatură. Ca lucrări garantat autentice nu ne-au rămas                
decât nouă compoziţii proprii (ricercare şi fantazii) şi puţin peste treizeci de intavolări ale lutistului, marea                
majoritate în cele două culegeri, de la Lyon şi Cracovia. 

Cartistul şi-a dedicat culegerea din Cracovia Regelui  Sigismund al II-lea August , în slujba căruia se afla.                 
În primăvara acelui an, Bakfark părăsise Curtea Poloniei pentru a obţine privilegiu de tipar şi la Viena,                 
folosind această călătorie pentru a lua contact cu Împăratul Maximilian al II-lea, care din iulie 1564                

818  Johann Zápolya  a fost din 1511 Voievod al Transilvaniei, deci stăpânitor şi peste Braşov. O pacificare a întregii jumătăţi de                     
Răsărit a Regatului Ungariei a avut loc numai în 1538, însă în Transilvania des�nderea avusese loc deja cu doi ani mai devreme,                      
vezi Gábor Barta:  Die Anfänge des Fürstentums und erste Krisen (1526–1606) , (Începuturile Principatului şi primele crize                
1526-1606) în: Köpeczi:  Kurze Geschichte Siebenbürgens , (Scurtă istorie a Transilvaniei) pag. 243–301, mai ales pag. 243–246.                
Situaţia poli�că confuză ar fi un alt argument, împotriva unei ac�vităţi a lui  Bakfark  la Curtea Ungariei începând din 1526 şi care                      
este în favoarea naşterii sale în 1526 sau 1527. 
819 Strânsele relaţii muzicale ale Curţii Transilvaniei cu Italia au fost evidenţiate deja în jurul anului 1930 în publicaţii în limba                     
franceză: Emile Harasz�:  Sigismond Bathory, prince de Transylvanie et la musique italienne  [Sigismund Báthory, Principe al                
Transilvaniei şi muzica italiană], în:  Revue de Musicologie , vol. 12, Paris 1931, pag. 190–213 şi tot aici:  Un grand luthiste au XVIe                      
siècle: Valentin Bakfark  [Un mare lu�st din secolul al 16-lea: Valen�n Bakfark], în:  Revue de Musicologie , vol. 13, Paris 1932. pag.                     
159–176. 
820 Următoarele date biografice se bazează – în măsura în care nu există alte menţiuni – preponderent pe biografia lui Bakfark                     
scrisă de Gombosi:  Der Lautinist , a cărţii lui Homolya:  Valentin Bakfark  precum şi mai ales pe ar�colele şi cea mai recentă lucrare                      
publicată de Király:  Valentin Bakfark . 



devenise Împărat al Germaniei. Se pare că artistul lutist a primit acordul pentru un angajament la Curtea                 
Habsburgică, pentru început însă s-a întors în Polonia.  

Motivele revenirii au fost probabil pe de o parte publicarea plănuită a lucrării, alături bineînţeles de                 
reglementarea practică a treburilor sale din Polonia, pentru care în 1566 a trasat soaţei sale sarcină, să                 
vândă toate bunurile din Vilnius. Lucrurile nu au decurs însă aşa cum plănuise, iar pentru că scrisoarea de                  
la Viena, care urma să-i asigure protecţia pentru care Împăratul  Maximilian îşi dăduse acordul întârzia,               
lutistul şi-a amânat plecarea. Probabil de teamă să nu cadă în dizgraţia Regelui polono-lituanian, dată fiind                
neloialitatea sa, Bakfark s-a văzut nevoit să se ascundă în Polonia la diferite cunoştinţe, înainte ca pe 1                  
iulie 1566 să intre în slujba Împăratului  Maximilian al II-lea .  

Legat de anii de serviciu petrecuţi la Viena, mai există câteva neclarităţi, cercetările nefiind pe deplin                 
încheiate, prima întrebare care se pune fiind aceea despre motivele care l-au îndemnat pe lutist să                
părăsească poziţia sigură ce o avea la Sigismund al II-lea August. Salariul de la Viena era de 300 de taleri,                    
între cele ale primului şi vice-capelmaistrului. Dacă se ia în considerare relaţia cu alte salarii ale                
muzicienilor Curţii, atunci Bakfark avea cu siguranţă o poziţie deosebită, asemănătoare celei avute anterior              
la Vilnius. O ameliorare materială însă nu a însoţit mutarea, astfel că motivaţia financiară pentru plecarea                
din Polonia se exclude.  

Probabil că a fost întreaga ambianţă, cea care l-a îndemnat la schimbare, oportunitatea de a deveni                 
singurul şi totodată principalul lutist la Curtea Împăratului romano-german şi de a putea activa în preajma                821

altor muzicieni cunoscuţi, ca  Jacobus Vaet ,  Philipp de Monte  sau  Jacob Regnart  fiind cu siguranţă o                
provocare. Unicitatea poziţiei lui Bakfark devine mai clară prin faptul că până acum nu a fost identificat un                  
succesor al său în documente. Registrele vieneze nu menţionează din nou un lutist decât în 1598.  822

În perioada şederii lui  Bakfark la Viena survine şi căsătoria acestuia cu  Juliana Taxear din Innsbruck,                 
când anume a decedat însă prima sa soţie nu s-a putut stabili până acum. Aşa cum s-a menţionat deja,                   
virtuosul lutist a avut cel puţin trei copii cu  Juliana . 

Dintre contactele sociale ale lui  Bakfark , ca importantă apare relaţia sa cu  Franz Forgach,  fost Episcop de                  
Oradea, oraş care făcea parte din jumătatea guvernată de Habsburgi a Ungariei.  

Este adevărat că episcopul a locuit un timp la Viena unde a intrat în opoziţie cu Împăratul şi de unde a                      
plecat înapoi în Ungaria. În 1567 a părăsit ţara şi s-a aflat un timp şi la Padova care aparţinea Republicii                    
Veneţiene. În cele din urmă, s-a mutat în Transilvania, deci în acea jumătate a Ungariei care nu era                  
guvernată de Habsburgi, unde a intrat în slujba Principelui  Johann al II-lea Sigismund , adversarul lui               
Maximilian în chestiunea supremaţiei în Ungaria. Calea urmată de  Forgach a devenit un model şi pentru                
Bakfark, care din motive necunoscute până acum, a călătorit de mai multe ori în Italia, unde pe lângă alţi                   
maghiari din exil s-a întâlnit şi cu  Forgach . Emisari ai Principelui Transilvaniei au încercat să-l câştige pe                 
Bakfark pentru un serviciu în patrie iar întâlnirile cu Episcopul incomod politic au devenit cunoscute şi la                 
Viena, astfel că la revenirea sa de la Veneţia în octombrie 1569, muzicianul Curţii a fost arestat, fiind însă                   
eliberat după numai câteva săptămâni.  

După o scurtă călătorie la Veneţia, Bakfark s-a decis totuşi în februarie 1570 să se angajeze la Curtea                   
Principelui Transilvaniei  Johann al II-lea Sigismund la Alba Iulia, care după atingerea majoratului, preluase              
dregătoriile de la mama sa, Isabella. 

După o absenţă de 21 de ani,  Bakfark revine astfel înapoi în Transilvania, punctul de plecare în cariera                   
sa, e drept că singur, fără familia lăsată în urmă, la Padova.  

Principele era un mare iubitor de muzică şi cânta el însuşi la orgă şi harpă. Lutistul a primit de la el pe 31                        
iulie 1570 – prin intermediul documentului deja amintit – un întreg sat în dar, cu siguranţă un semn al                   
deosebitei preţuiri şi al bunei reputaţii, care-l caracterizau pe  Bakfark în acel moment. Satul făcut cadou,                
aparţinuse anterior fratelui său,  Michael Bakfark , care şi el fusese muzician la Curtea de la Alba Iulia şi                  
care, din motive rămase până azi necunoscute, a refuzat să mai presteze serviciile.  

Activitatea lui  Valentin la Curte nu a durat însă mult, întrucât Johann al II-lea Sigismund a murit curând, în                    
mai 1571. Noul domnitor,  Stephan Bathory a dorit să-l păstreze pe lutistul predecesorului său, însă cu                
motivaţia că doreşte să-şi aducă familia din Italia, Bakfark a părăsit Transilvania în vara anului 1571. A                 
ajuns în Italia în toamnă, fără a mai reveni vreodată în patria sa. 

821 Vezi Ludwig Ri�er von Köchel:  Die kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543–1867, nach urkundlichen Forschungen ,                
(Capela Curţii Imperiale de la Viena 1543-1867, în baza cercetării documentelor) Viena 1869, pag. 49. Sub numărul de                  
înregistrare 194,  Bakfark  este primul lu�st consemnat în capelă. Înregistrările sunt pentru a doua jumătate a anului 1566 şi anul                    
1567. 
822 Este vorba de  Lorenz Hennigk  (nr. înregistrare 282), care a ac�vat în capela Curţii din 1598 până în 1599 primind modestul                      
salariu de numai 15 guldeni, vezi Köchel:  Die kaiserliche Hof-Musikkapelle , pag. 52. 



 Bakfark a murit împreună cu familia sa în 1576 în timpul unei devastatoare epidemii de ciumă şi şi-a găsit                    
odihna în Biserica San Lorenzo amintită la început. Valentin Bakfark a fost primul artist provenit din Braşov                 
care a reuşit să facă o carieră europeană adevărată. Despre destinul pe care l-a avut tatăl său, lutistul                  
Thomas , nu s-au putut afla până acum detalii.  

Dacă apartenenţa naţională se pare că nu a jucat un rol prea mare pentru muzicienii renascentişti, dornici                  
de călătorii, chestiunea etnică avea să devină un factor important mult mai târziu, în secolul al 19-lea.  
 
 

3. Înflorirea vieţii muzicale în ultimele decenii ale Imperiului Habsburgic 
 

În multe ţări europene, secolul al 19-lea este considerat ca perioada trezirii etnice: mişcări naţionale şi                 
liberale cuprinzând vaste părţi ale bătrânului continent. Dacă se doreşte extragerea din aceste procese              
complexe a unor exemple pertinente, atunci trebuie amintite Italia şi Germania: în ambele ţări s-a ajuns la                 
constituirea de asocieri naţionale iar după unele regrese şi tulburări politice, în cele din urmă în a doua                  
jumătate a secolului, la proclamări statale.  

Şi în multinaţionalul Imperiu Austro-Ungaria, numeroasele etnii au pornit de asemenea în căutarea              
identităţii fiecăreia. Această constituire de noi state în Europa Centrală şi de Est, avea să se încheie                 
constituţional după Primul Război Mondial.  

Multietnica Transilvanie nu a constituit o excepţie în procesele de găsire a identităţii: începând cu mijlocul                 
secolului al 19-lea mulţi transilvăneni au conştientizat rădăcinile şi tradiţiile lor diferite. În acest proces,               823

culturii în general şi muzicii în special, i-au revenit un loc ce nu poate fi subapreciat, pentru că prin muzică                    
se exprimă „cel mai limpede spiritul şi sufletul unei ţări şi al poporului ei” după cum a constatat etnologul                   
muzical  Kurt   Reinart .   824

În spaţiul central-european închis cultural german, după 1800 mai ales asociaţiile corale bărbăteşti par a                
fi cele care s-au constituit în centre ale ideilor german-naţionale şi liberale. Treptat această mişcare a                
cuprins şi regiunile marginale iar începând cu mijlocul secolului a trecut şi la germanii din Transilvania.                
Înfiinţarea corului de bărbaţi braşovean (KMGV) de limbă germană în 1859 plutea practic în aer.  

Dar şi românii şi maghiarii braşoveni au trecut – inspiraţi poate şi de modelul săsesc – la cultivarea                   
cântecului în cadrul unei activităţi în asociaţii, din aceasta dezvoltând conştiinţă de sine naţională.  

Pe lângă această activitate corală cu amprentă etnică şi în continuare existenta muzică sacrală legată de                 
confesiune se poate observa şi un efort în sens contrar: în oraşul de la poalele Carpaţilor, melomanii au                  
început să perceapă arta sonoră drept o dimensiune comună şi să alăture în mod egal marile opere                 
muzicale ale braşovenilor din toate grupurile etnice şi confesiunile. Acestei direcţii i s-a subscris în mod                
explicit prin statut, începând cu 1878,  Societatea Filarmonică Braşoveană .  

În egală măsură independent etnic, diverse formaţii muzicale, ţiganii, virtuoşi itineranţi şi ansambluri              
muzicale, îşi etalau în faţa braşovenilor priceperea lor muzicală, timp în care practic în fundal, în secolul al                  
19-lea se forma o cultură muzicală civică, mai degrabă privată.  

În ce mod s-au desfăşurat însă exact aceste evoluţii? Cum anume erau structurate diferitele asociaţii                
muzicale? Unde anume se manifestau influenţele şi care anume sunt particularităţile braşovene ce pot fi               
identificate?  
 
 

3.1:  Corul de Bărbaţi Braşovean (KMGV) 
 
Pentru a evalua înfiinţarea şi activitatea  Corului de Bărbaţi Braşovean , este indicată o rememorare a               
ţelurilor şi caracteristicilor mişcării corale bărbăteşti din Germania şi din ţările învecinate, şi de a scoate                
totodată în evidenţă liniile de dezvoltare pe direcţia Sud-Est. Pe acest fundal, particularităţile braşovene              
devin mai uşor vizibile.  
 
 
  3.1.1:  Particularitatea activităţii corale bărbăteşti germane 
 

823 Vezi capitolele introduc�ve 1.1 şi 1.2. 
824 Vezi. Kurt Reinhard:  Einführung in die Musikethnologie , (Introducere în etnologia muzicală) Wolfenbü�el 1968, pag. 6. 



De curând, activitatea corală bărbătească a devenit obiectul cercetării intense muzicologice. Aceasta a              825

dus la o imagine diferenţiată în ce priveşte tradiţiile locale concrete şi la orientarea precisă socială,                
confesională şi politică a diferitelor asocieri precum şi în ce priveşte structurile supraregionale. 

Din punct de vedere sociologic, se pot pune înaintea tuturor două asocieri care au exercitat o anumită                  
funcţie de model în ce priveşte alcătuirea asociativă şi a apartenenţei sociale: pe de o parte a fost  Berliner                   
Liedertafel care îşi datorează înfiinţarea în 1809, conducătorului de la  Sing - Akademie  (Academia de             
Canto),  Carl Friedrich Zelter , iar pe de altă parte  Zürcherische Singinstitut (Institutul de Canto Zürich) din                
care a rezultat  Zürcher Männerchor , (Corul de Bărbaţi Zürich), înfiinţate în anii 1805 şi 1810 de către                 
pedagogul muzical  Hans Georg Nägeli .  826

În timp ce Liedertafel condus de  Zelter a fost conform propriilor afirmaţii o asociaţie exclusivă, formată                 
din „poeţi, cântăreţi sau compozitori” şi ar fi trebuit să cultive o comuniune alcătuită după legendara Masă                 827

Rotundă a  Regelui Arthur la nivel înalt,  Nägeli a avut o abordare mai degrabă de pedagogie populară.                 
Inspirat de  Pestalozzi , el a proclamat arta elevată drept „bun al poporului, al naţiunii, ba chiar a întregii                  
contemporaneităţi europene”, „omenirea însăşi fiind primită în elementul muzicii”. În centrul întrunirilor            828

membrilor  Liedertafel se afla o cină a celor la început numai 25 de bărbaţi din grupul select care provenea                   
din păturile sociale superioare ale Berlinului şi care pentru început au rămas între ei. De abia în 1828,                  
asociaţia condusă de  Zelter – care avea de acum 70 de cântăreţi – a ieşit în faţa publicului cu un concert.                     
Nägeli în schimb a avut de la început viziunea unei „instituţii deschise” promovând publicitatea şi dorind ca                 
muzica să fie ancorată în popor.  

Mişcarea corală bărbătească s-a dezvoltat de acum între aceste două asociaţii prototip: între polul unei                
existenţe orientate elitist, exclusivist şi de societate închisă şi cel al unei activităţi ancorate în popor,                
deschise muzical-pedagogic şi concepută pentru largi pături sociale. Aspectul divertismentului şi           
întovărăşirii au fost probabil comune ambelor asociaţii muzicale.  

Dacă privim acum la importanţa religiei în viaţa acestor coruri bărbăteşti, este evident că nu avem o                  
imagine unitară. Diversitatea confesională a regiunilor germane, corespundea frecvent celei a comunităţilor,            
în măsura în care aceasta poate fi identificată. În timp ce pentru unele coruri, apariţiile la serviciul religios                  829

făceau parte din cotidian, în timp ce altele aveau o relaţie mai degrabă distanţată, faţă de viaţa religioasă.                  
Drept bun comun al majorităţii asociaţiilor se poate considera în schimb o conştiinţă elitistă, care din                
dragostea pentru lumea frumosului, a esteticului şi dintr-o implicită moralitate superioară a interpretului,             
forma un fel de înlocuitor al religiei.   830

Ca dimensiune ce unea, alăturat se mai găseşte o orientare politică a corurilor bărbăteşti, pentru că după                  
cum s-a arătat deja, eforturile liberale şi ideea naţională au fost elemente esenţiale ale corului bărbătesc                
german. Atât înainte cât mai ales după eşuata Revoluţie de la 1848/49, se dorea ocuparea unui loc                 
conducător în cadrul procesului auto-identificării germane şi doar cultivarea unui tezaur muzical            
romantic-sentimental.  Rudolph Tschirch , redactorul  Deutschen Männer-Gesangs-Zeitung  (Ziarului Corurilor        
bărbăteşti Germane) formula astfel în 1861: „(…) după cum opinăm este astfel, că sarcina principală a                
corului bărbătesc german este de a înălţa spiritul naţiunii, de a-l întări şi oţeli, şi de a lăsa de-o parte                    
lucrurile molatice, (…)”  831

Pentru repertoriu,  Tschirch poate face şi recomandări concrete, el numind operele compozitorilor  Abt,              
Dürrner, Mendelssohn  şi  Zöllner , ale căror piese vor găsi o largă răspândire în rândul corurilor şi nu în cele                   

825 Vezi de ex. volumul lui Brusniak:  Heil deutschem Wort  menţionat în capitolul 1.2. 
826 Recursul la aceste două „asociaţii model“ rezultă în opinia mea din ar�colele  3. Wurzeln, Anfänge, Ausprägungen  (Rădăcini,                  
începuturi, caracteris�ci) precum şi  4. Von 1800 bis 1848/49 , (Din 1800 până în 1848/49) de  Friedhelm Brusniak  sub menţiunea                   
Chor und Chormusik  (Cor şi muzică corală) în  MGG2 , partea de specialitate, vol. 2, vezi ibid. Sp. 777–800. O diferenţiere                    
asemănătoare face şi Harmut Braun în ar�colul:  Volkslied und Nationalbewußtsein , (Cântecul popular şi conş�inţa naţională) în:                
Brusniak:  Heil deutschem Wort,  pag. 111. 
827 As�el bine documentat la: V. W. Riemer (coord.):  Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832 ,                    
(Corespondenţa dintre Goethe şi Zelter în anii 1796 până în 1832) vol. 1, Berlin 1833, pag. 352. 
828 Citat după Arnold Feil:  Metzlers Musikchronik , (Cronica muzicală a lui Metzler) Stu�gart şi Weimar 1993, pag. 519. 
829 Încă lipseşte o cercetare cuprinzătoare a acestui subiect. Un început pentru începutul secolului al 19-lea ne oferă din nou                    
Friedhelm Brusniak:  Männerchorwesen und Konfession von 1800 bis in den Vormärz , (Corurile bărbăteş� şi confesiunile din 1800                 
până în ajunul revoluţiei 1848/1849) în: acelaşi:  Heil deutschem Wort,  pag. 125ff 
830  Dietmar Klenke  vorbeşte în studiul său despre  Coburger Sängertagen  (Zilele cîntecului Coburg) despre idei de „religie a artei“                   
care au marcat ac�vitatea corurilor bărbăteş�, vezi Dietmar Klenke:  Das nationalheroische Charisma der deutschen Sängerfeste               
am Vorabend der Einigungskriege , (Carisma serbărilor corale germane în ajunul Războaielor de unificare) în: Brusniak:  Heil                
deutschem Wort,  pag. 141ff.  
831  Deutsche Männer-Gesangs-Zeitung , editat de Märkischer Central-Sängerbund, anul 2, nr. 1, Berlin 1861, pag. 1, în con�nuare                 
DMGZ , anul 2 (1861). 



din urmă şi la Braşov. Ce anume înţelege  Tschirch prin „spirtul naţiunii”, avea să exprime puţin mai târziu în                   
ziarul său: spiritul german se manifestă prin dragostea faţă de Patrie, limba comună şi dorul pentru unitate.                

 832

El a evitat să devină prea concret politic, întrucât se pare că în rândurile membrilor nu exista o opinie                    
comună:  

„Unul gândeşte în termenii Germaniei Mari, celălalt nemţeşte mărunt, ceea ce deja ştim şi acestea sunt                 
puncte foarte sensibile; (…) Bărbaţii cu înţelegere ne vor da cu siguranţă dreptate, atunci când spunem, că                 
posibilitatea coeziunii de durată nu este dată decât atunci când cu excluderea totală a politicii, ţinem                
departe şi acele întrebări plăpânde de cercurile noastre, (…)”   833

 
Această retragere din politica cotidianului se pare că a fost o decizie foarte abilă. În acest fel a fost posibil                    
ca la serbările corale germane, să participe în măsură crescătoare şi coruri din regiuni mai îndepărtate ale                 
spaţiului de limbă germană. Mai ales după o mare serbare corală din 1861 la Nürnberg, s-a născut dorinţa                  
unei împletiri structurale a diverselor coruri, necesitatea unităţii în diversitatea regională.  

Aşa s-a constituit în anul 1862  Deutsche Sängerbund  (Federaţia Corală Germane), care conform              
proiectului de statut de la finele lunii aprilie 1862 „urma să fie construit din federaţiile corale regionale ce se                   
vor constitui pretutindeni.” În acest sens, naţiunea germană a fost înţeleasă ca o dimensiune în curs de                 834

apariţie, regional şi suprastatal.  
Această concepţie despre o naţiune culturală nedelimitată strict în spaţiu, a făcut în cele din urmă posibile                  

relaţiile asociaţiilor transilvănene cu Federaţia Corală Germană. În cursul celei de a treia ediţii a Zilei                
Corale, din 1867, a fost adoptat în cele din urmă Statutul federaţiei Corale Germane, în care chiar la                  
început se spune oficial: „Federaţia Corală Germană cuprinde Federaţiile Corale Germane şi Federaţiile             
Corale ale germanilor ce trăiesc în străinătate, care i se alătură (…)”(§ 1). În continuare, statutul devine şi                  
mai concret: „Asociaţiile individuale se grupează în federaţii corale după propria lor alegere în ceea ce                
priveşte mărimea şi întinderea teritoriului cuprins de fiecare federaţie. Nu asociaţiile în mod individual ci               
federaţiile corale preiau reprezentarea membrilor în raportul cu Federaţia Corală Germane.” (§ 2)   835

Este adevărat că a trebuit să mai treacă un sfert de secol, înainte ca oportunitatea să fie şi folosită de                     
către asociaţiile transilvănene. 
 
 
 
 

3.1.2: Înfiinţarea, structura şi orientarea naţională a  KMGV 
 
O mare parte din teritoriul spaţiului cultural german compact a rămas la început neatins de mişcările                
Liedertafel şi Liederkranz germane, anume regiunile ce aparţineau Monarhiei Habsburgice. 

Cauzele par să fi fost mai ales de natură politică, pentru că orice formă asociativă era privită de                   
autorităţile ce acţionau timorat şi de către poliţie foarte circumspect. Asociaţiile corale nu făceau excepţie,               
ceea ce nu surprinde, dată fiind orientarea lor liberal-naţională. Cu toate acestea, editorul de la  Wiener                
Allgemeinen Musikzeitung  (Gazeta Muzicală Generală Vieneză),  August Schmidt , a reuşit sa înfiinţeze pe 6              
octombrie 1843 în salonul unui han vienez un cor, alături de alţi treizeci de cointeresaţi muzical şi totodată                  
naţional.  836

832 Vezi  DMGZ , anul 3 (1862) nr. 12, pag. 90. 
833  DMGZ , anul 3 (1862) nr. 12, pag. 90. 
834 § 1 al proiectului de statut , citat după o relatare despre lucrările pregă�toare pentru înfiinţarea Federaţiei, apărut în  DMGZ ,                     
anul 3 (1862) nr. 6, pag. 43. 
835  Satzungen des Deutschen Sängerbundes angenommen von dem dritten deutschen Sängertage in Eisenach am 16. Juni 1867                 
mit den Ergänzungsbeschlüssen und einem Anhange, die Bestimmungen über den Bezug des Liederbuches des Deutschen               
Sängerbundes enthalten , (Statutele Federaţiei Corurilor Germane la a treia Zi a Corurilor Germane la Eisenach pe 16 iunie 1867                   
cu hotărârile complementare şi o anexă asupra culegerii de coruri ale Federaţiei Corurilor Germane), Nürnberg 1867, pag. 3. 
836 Vezi relatarea detaliată de Elisabeth Anzenberger-Ramminger:  150 Jahre Wiener Männergesang-Verein  (150 de ani de               
ac�vitate a Corului de Bărbaţi din Viena) în ediţia jubiliară a publicaţiei cu acelaşi nume al asociaţiei, Viena 1993, pag. 23ff., în                      
con�nuare  WMGV, Festschrift 1993 . 



La scurt timp după aceasta, în 1844, evidenţa membrilor tinerei asocieri menţionează deja numele unui                
braşovean: „tehnicianul Franz Lassel” cr studia în acea perioadă în capitala Imperiului Habsburgic şi a fost                
timp de un an membru activ al  Corului de Bărbaţi Viena , înainte să revină în oraşul său natal în 1845.  837

Poate că deja la iniţiativa sa, însă cel mai târziu odată cu creşterea numărului de funcţionari austrieci,                  
începând cu 1850, corurile bărbăteşti au devenit populare şi la Braşov, mai ales însă cvartetele. Începând                838

cu 1857 au avut loc cu regularitate, întruniri săptămânale ale funcţionarilor entuziaşti ai cântecului, care din                
ţinuturile lor originare Austria, Boema şi Moravia „au adus încoace dragostea pentru muzică, cânt şi vesele                
tovărăşii”.   839

Cu timpul, lor li s-au alăturat alţi braşoveni, înaintea tuturor  Franz  Lassel , care între timp devenise                 
învăţător la gimnaziul german din oraşul natal. Aceasta a dus la consolidarea structurii întrunirilor, după               
cum se poate constata din modul de reglementare al chestiunilor mărunte: pentru iluminatul întrunirilor de               
seară şi procurarea de partituri au fost percepute contribuţii regulate şi erau întreprinse reprezentaţii              
comune în deplasări în împrejurimile oraşului.  

Membrii corului s-a prezentat pentru prima dată în faţa publicului deja în 1858, concertul bucurându-se de                 
răsunet la publicul urban, conform ulterioarei cronici a corului. În primăvara anului 1859, susţinătorii acestui               
grup de cântăreţi i-au invitat pe toţi bărbaţii braşoveni la participare activă, „care sunt înclinaţi să se alăture                  
acestei asocieri, prietenosul anotimp ce curând se va instala şi vecinătatea noastră locală, cu adevărat               
romantică deja singure înseamnă la cânte.” ,alte premize deosebite pentru participare nefiind menţionate             840

în acest anunţ. 
În acelaşi anunţ, „capelmaistrul Mayer” făcea publicitate pentru „legătura cu mai multe coruri din afară”                841

pentru „a putea asculta astfel cele mai frumoase şi noi cvartete bărbăteşti în cel mai scurt timp.” 
Ca atare, înfiinţarea oficială a  Corului de Bărbaţi Braşovean pe 11 septembrie 1859 nu a mai fost nimic                   

altceva decât o formalitate. Imediat, pentru 14 septembrie a fost anunţat – de asemenea în ziar – o primă                   
„producţie de cântări”. În fond nu era vorba despre altceva decât o reprezentaţie exclusivistă, la care au                 
avut acces numai membrii „activi” nu şi cei „susţinători”, alături de un număr restrâns de invitaţi.  842

Chiar şi aşa, critica ulterioară a vorbit despre o „participare ieşită din comun a publicului adunat în număr                   
foarte mare, respectiv a membrilor simpatizanţi, întrucât pentru producţiile asociaţiei nu există fond public.” 

Dorinţa de a asculta coruri cântând a fost se pare mai puternică decât aversiunea faţă de piedicile                  
birocratice şi financiare, pe care le punea statutul tinerei asociaţii. Şi un critic de la un ziar braşovean                  
vorbea astfel de „un mare dor” şi „necesitatea stringentă” pentru un „cor local”.   843

Dacă parcurgem lista primilor membri ai corului, găsim aici pe lângă  Franz  Lassel şi pe alţi foşti membri                   
ai  Corului de Bărbaţi Viena .” La adunarea din iunie a acelui an, adjunctul judiciar austriac  Moritz Ruprecht                 844

Lürtzer von Zähenthal  a fost ales preşedinte şi prim maestru al corului iar Franz Lassel al doilea maestru al                   
corului în asociaţia ce urma a fi înfiinţată. Alături de aceştia, statutul mai prevedea funcţia de „arhivar”, de                  
„casier” şi a trei „membri de comisie” (§ 7 şi § 8). Întregul prezidiu forma aşa numita „comisie” care                   845

837 Vezi  legitimaţiile de membru păstrate în arhiva  Corului de Bărbaţi Viena  din clădirea acestuia, Bösendorferstraße 12 in A–1010                   
Viena. 
838 Vezi  KMGV, Festschrift 1909 . Retrospec�v, această constatare este făcută în cuprinsul paginilor 1–5. 
839  Geschichte des Kronstädter Männer-Gesangvereins von seiner Gründung im Jahre 1859 bis zu seiner Jubelfeier im Jahre 1884,                  
ueber Beschluss der Vereinsleitung verfasst von Friedrich Philippi, derzeit Vereinsvorstand.  (Istoria Corului de Bărbaţi Braşov de la                 
înfiinţarea sa în 1859 până la jubileul din anul 1884, redactat prin decizia conducerii acestuia de către Friedrich Philippi, la                    
această dată preşedinte al asociaţiei)  Braşov 1884, pag. 21, în con�nuare  KMGV, Geschichte 1884 . Un exemplar al acestei broşuri                   
se mai află în  ASIG ,  Fond Ne27 . Următoarele explicaţii au la bază, în măsura în care nu există alte menţiuni această cronică a                       
asociaţiei. 
840  Kronstädter Zeitung , anul 23, nr. 62 din 20.4.1859, S. 7. 
841 Este vorba probabil de unul dintre fondatorii oficiali ai  KMGV :  dr. Ignatz Meyer , „Kreisphysicus“ (medic districtual                 
cezaro-crăiesc), menţionat în evidenţa membrilor numai în anul 1859, vezi.  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 109.  Meyer  a fost una                   
din gazdele par�culare, care deja în 1857 invitase în reşedinţa sa cântăreţi interesaţi în cul�varea cvartetului de bărbaţi, vezi                   
KMGV, Geschichte 1884 , pag. 21. 
842 Vezi anunţul preşedintelui asociaţiei în  Kronstädter Zeitung , anul 23, nr. 140 din 3.9.1859, pag. 4. Se accentuează că toţi                    
„prietenii cântecului” pot semna o declaraţie de aderare. 
843  Kronstädter Zeitung , anul 23, nr. 145 din 12.9.1859, pag. 3. Numele cri�cului muzical nu este menţionat. 
844 Au fost următorii: pictorul  Anton Fink , care printre altele a fost între 1854–1855 membru în  Corul de Bărbaţi Viena  ( WMGV ) şi                      
învăţătorul  Friedrich Haupt  (1850–1851 în  WMGV ), vezi  legitimaţiile de membru ale  WMGV . Teologul şi învăţătorul  Eugen Lassel                 
(1858 în  WMGV ) precum şi curelarul  Johann Reiner  (1845–1852 în  WMGV ) nu s-au numărat în mod oficial printre cei unsprezece                    
membri fondatori ai  KMGV , dar sunt trecuţi ca membri începând cu anul 1859, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag.103–115. 
845 Sunt păstrate şi statutele originale din 1859 în menţionata arhivă a asociaţiei care se află în colecţia înstrăinată bisericii, în                     
Arhivele de Stat Braşov, vezi  SAK: CBN, Fond: IV, Ht 4  ( Statutele Corului de Bărbaţi Braşov ). 



conducea treburile asociaţiei şi lua practic cele mai importante decizii ale corului. Comisia era aleasă anual                
de către plenul membrilor, care alături de primiri noi avea putere decizională şi asupra încheierii de                
contracte, dispute şi modificări ale statutului. De regulă deciziile comisie erau acceptate. 

Cu toate că statutul prevedea drept condiţie pentru primirea în asociaţie, în calitatea de „membru                
practicant”, numai un simplu examen muzical, efectuat de către maestrul corului (§ 3) iar cronica din 1884                 
menţiona, cu accent, deschiderea asociaţiei pentru toate stările „fără deosebire a naţiunii sau religiei”,              
structura membrilor pare totuşi oarecum elitistă. Printre fondatori deja se aflau trei funcţionari austrieci,              
patru „profesori gimnaziali”, un negustor dar numai trei meseriaşi. Şi prin orientarea sa democratică, bazată               
pe întrunirile desfăşurate destins dar totuşi exclusiviste în „Liedertafeln” (ad litteram: mese cu cântece)              
conforme statutului,  Corul de Bărbaţi Braşovean de la începuturi, în 1859, se aseamănă mai degrabă cu                
direcţia urmată de  Zelter  decât cu „Liederkranz” (ad litteram: Cerc cu cântece) din Sudul Germaniei.  

Scopul asociaţiei este definit în statutul din 1859 drept pur muzical, anume „de a pregăti şi perfecţiona                  
corul bărbătesc în general, îndeosebi însă cvartetul vocal şi corul vocal rezultat de aici.” O orientare etnică                 
a asociaţiei sau chiar un obiectiv politic nu sunt menţionate, astfel încât aprobarea celor 15 paragrafe ale                 
statutului de către guvernământul cezaro-crăiesc din Sibiu în data de 30 iunie 1859 se pare că a decurs                  
fără dificultăţi. În ce măsură asociaţia a urmărit cu adevărat numai obiective muzicale, nu se poate stabili cu                  
claritate pentru anii de început. Este cu siguranţă de imaginat că în interiorul asociaţiei erau urmărite intenţii                 
etnice sau chiar politice, însă oficial acestea nu apăreau. Pentru că deja la prima serbare muzicală din                 
Braşov, în 1862, problema apartenenţei etnice avea să joace un rol public special. Chiar dacă în istoria                 846

din 1884 a asociaţiei, mai este vorba explicit despre deschiderea etnică a acesteia, broşura festivă a                
jubileului de aur din 1909, abordează neechivoc, în retrospectiva asupra anilor de început, tonuri              
naţional-germane. Se vorbeşte astfel despre modul „neabătut” în care asociaţia „a păstrat datina populară”              
iar mai departe urmează şi alte cuvinte mai clare şi combative: 
 

„Corul nostru Bărbătesc a fost mereu conştient de faptul că prin cultivarea cântecului german, a                
cuvântului german transpus pe muzică, apără germanitatea însăşi. Dacă ne gândim că în cântec, la efectul                
cuvântului se alătură forţa cuprinzătoare a spiritului din melodie, atunci şi neamul nostru, în măsura în care                 
doreşte să-şi păstreze filonul popular care poartă totuşi amprenta germană şi pe care trebuie să o păstreze                 
şi voieşte să o păstreze, nu are voie să fie lipsită de puternicul reazem pe care i-l oferă cântecul german. În                     
extraordinara sa importanţă pentru noi rezidă însă şi garanţia, ba chiar necesitatea perpetuării şi a corului                
nostru bărbătesc braşovean. (…) Lui nu îi produc temeri nici cei care laş sau temător îşi ascund câteodată                  
fiinţa lor săsesc-germană. El se bazează pe sâmburele bun din neamul nostru şi cu cântecul german                
voieşte a înălţa spiritul neamului nostru, să-i întărească curajul de viaţă să-i consolideze voinţa şi în                
următoarea jumătate de secol.”   847

 
În 1909, se pare că orientarea etnic-germană a corului de bărbaţi era considerată drept un dat de la                   

începuturi, afirmaţie confirmată mai întâi printr-o privire asupra statisticii membrilor: pentru perioada            
1859-1909 se găsesc aproape numai nume şi prenume germane în liste.  848

Este totuşi probabil, ca intern să fi avut loc o transformare a semnificaţiei în chestiunea naţionalităţii.                 
După compromisul austro-ungar din 1867, Transilvania s-a găsit în jumătatea de Imperiu al Coroanei iar de                
acum, revendicările importante nu mai erau de competenţa autorităţilor de limbă germană de la Viena ci de                 
a celor de limbă maghiară de la Budapesta. Mai ales în ultimul sfert de secol 19 şi la începutul secolului 20,                     
se pot constata tendinţele de maghiarizare puternice deja amintite, de exemplu în 1879, limba maghiară               
devenind materie obligatorie şi în şcolile româneşti şi germane. În ediţiile din jurul sfârşitului de secol 19                 849

846 Vezi capitolul 3.1.3. 
847  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 5. 
848 În cercetarea istoriei Transilvaniei se face o deosebire între aşa numiţii „saşi transilvăneni“ şi aşa numiţii „Reichsdeutschen                  
(germani din Imperiu)“, în rândurile celor din urmă fiind incluşi şi austrieci sau germani din Boemia. Această diferenţiere între sas                    
şi german, nu a jucat nici un rol vizibil în viaţa corului bărbătesc nefiind necesară aplicare ei în cele ce urmează.  KMGV  este                       
denumit frecvent „asociaţia săsească“, cu toate că – aşa cum s-a amin�t deja la început – perioada de început a corului şi istoria                       
sa ulterioară, cei veniţi din Austria au au cons�tuit în primă fază chiar majoritatea membrilor. În unele privinţe, „săsesc“ şi                    
„german“ se folosesc deja ca sinonime. În schimb, în lista membrilor, care cuprinde peste 450 de cântăreţi între 1859 şi 1909, se                      
găsesc numai opt nume de familie maghiare şi trei româneş�, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 103–115. Este adevărat însă, că                    
deducerea apartenenţei etnice numai prin recurs din nume, nu este obligatorie. 
849 Maghiarizarea nu este contestată nici în publicaţiile maghiare, vezi de ex. Zoltán Szász:  Bevölkerung, Wirtschaft und Kultur im                   
Zeitalter des Kapitalismus , (Populaţie, economie şi cultură în epoca capitalismului) în: Köpeczi:  Kurze Geschichte Siebenbürgens ,               
pag. 551–594, pentru promovarea limbii maghiare, vezi pag. 585ff. Referitor la problema�că, vezi şi capitolul 1.2 din introducere. 



şi începutul secolului 20 ale  Kronstädter Zeitung  -  ziar de limba germană – au fost exprimate mereu                 
plângeri legate de şicanele cotidiene din partea autorităţilor maghiare, la fel cum era deplânsă soarta limbii                
şi culturii germane. În anul şcolar 1907/1908 o nouă lege a învăţământului a stârnit din nou agitaţie, care                  850

însemna o îngrădire drastică pentru minorităţile din Ungaria şi avea drept consecinţa o şi mai drastică                
maghiarizare. Pe acest fundal, exprimările din 1909 devin de înţeles, când avertizează despre laşitate şi               
teamă şi cheamă la apărarea comună a neamului.  

Cuvinte precum „întărirea curajului de viaţă” sau „consolidarea voinţei” sună aproape ca nişte lozinci ce                
apelează la rezistenţă în cursul unei lupte. Privite pe acest fundal politic, afirmaţiile din broşura festivă, ar                 
trebui privite ca un fel de reacţie de apărare şi nu trebuie să fie valabile în această formă ascuţită, neapărat                    
pentru toată perioada de existenţă începând din 1859. 

Prin orientarea sa etnică,  Corul Bărbătesc Braşovean nu constituie o apariţie unică în Transilvania; şi în                 
alte oraşe sau în comune rurale ale regiunii, în care locuiau saşii sau „germanii din Imperiu” nou veniţi, a                   
luat naştere în cursul secolului 19, o viaţă asociativă diversificată de limbă germană. Se repeta astfel în                 
Transilvania, o importantă evoluţie ce avusese deja loc în Germania: corurile stabileau contacte cu alte               
localităţi. După intensificarea legăturilor, au avut loc frecvent serbări corale, iar în final, procesul a culminat                
într-o Federaţie Corală. 
 
  

3.1.3. De la prima  Serbare a Cântăreţilor  la  Federaţia Corală Transilvănean-Germană 
 

În consolidarea mişcării corale bărbăteşti de limbă germană în sud-estul Europei, Braşovului i-a revenit o                
importanţă cu totul deosebită: în 1862,  Corul Bărbătesc a reuşit să organizeze o  Serbare a Cântăreţilor                
supraregională, este vorba de prima manifestare de acest gen în Transilvania.  

Serbarea a fost precedată de diferite întâlniri, cântăreţii braşoveni au făcut astfel în august 1861 o                 
excursie de mai multe zile dincolo de hotarul cu România, în Câmpina valahă situată la poalele sudice al                  
Carpaţilor ,unde s-au întâlnit cu  Bukarester deutschen Liedertafel pentru a petrece şi cânta împreună. Cu               851

siguranţă că această întâlnire a fost folosită şi pentru un schimb de experienţă, întrucât corul din Bucureşti                 
fusese înfiinţat deja în 1852, fiind probabil cea mai veche asociaţie de limbă germană din Valahia.                852

Cântăreţii din Braşov au putut astfel să profite de experienţa asociativă a corului cu şapte ani mai vârstnic.                  
Relaţia încă destinsă în această perioadă, dintre Imperiul Habsburgic şi Principatele Valahia şi Moldova,              
unite de puţin timp, se pare că admitea fără dificultate asemenea contacte muzicale transfrontaliere.              
Conform unei redări ulterioare, în cursul acestei întâlniri, a fost formulată dorinţa unor întruniri mai               
frecvente, astfel încât braşovenii s-au decis ca în anul următor să invite mai multe asociaţii corale la o                  
sărbătoare în capitala Ţării Bârsei. Serbarea urma să mai fie împletită cu o acţiune simbolică: Corul                853

Bărbătesc Braşovean intenţiona să inaugruze ca semn al unităţii, un stindard al asociaţiei. Evenimentul              
avea să devină mai târziu important şi la alte asociaţii muzicale braşovene şi indică pentru prima dată                 
caracterul cvasi-religios al manifestărilor corului de bărbaţi. Steagurile fac parte – mai ales în catolicism –                
încă din Evul Mediu, din dotările importante ale procesiunilor şi ale altor sărbători publice ale bisericii.   854

La Serbarea Cântăreţilor din 8 iunie 1862 au sosit la Braşov două coruri de dincolo de Carpaţi: pe lângă                    
Bukarester deutschen Liedertafel a venit şi corul din Ploieşti, iar ca participanţi din Transilvania, braşovenii               
nu i-au putut saluta a doua zi decât pe membrii celui mai vechi cor bărbătesc din regiune, anume  Repser                   
Liedertafel .   855

850 Vezi Szász:  Bevölkerung , pag. 585ff.; şi: Roth:  Kleine Geschichte Siebenbürgens , pag. 115. 
851 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , (Istoria 1884) pag. 35. 
852 Aşa rezultă din broşura fes�vă editată cu ocazia jubileului de cincizeci de ani, vezi  Bukarester Deutsche Liedertafel,                  
Jubiläumsfestbericht 7.–10. November 1902 , (Corul German Bucureştean, raportul serbării jubileului 7-10 noiembrie) Bucureş�             
1902, în con�nuare  BDL, Festschrift 1902 . Un exemplar al acestei broşuri jubiliare se păstrează în  ASIG, Fond Ne 30 . 
853 Relatarea evenimentelor din 1861 şi 1862 a fost transcrisă cu peste 20 de ani mai târziu. În ce măsură este posibil ca serbări                        
corale să fi fost un model direct pentru sărbătoarea braşoveană din 1862, nu se poate deduce din relatarea broşurii fes�ve din                     
1884. Din contra, relatarea induce mai degrabă impresia, că ideea Serbării Cântăreţilor ar fi fost rezultatul exclusiv al excursiei                   
comune cu membrii corului bucureştean. Este însă de imaginat, că de exemplu printre bucureşteni se aflau cântăreţi care poate                   
au adus cu ei din Germania experienţa unor as�el de manifestări. 
854 La Braşov, obiceiul inaugurării s�ndardului a fost preluat mai târziu de corul maghiar  Dalárda , vezi capitolul 3.3.2. Despre                   
semnificaţia sacrală a s�ndardului vezi Günther Böing:  Fahne. I. Geschichtlich  (S�ndardul I istoric) şi Theodor Schnitzler:  Fahne. II.                  
Liturgisch , (S�ndardul II, liturgic ) în  LThK , vol. 3 (1959), Sp. 1339–1340. 
855  Repser Liedertafel  (Corul Bărbătesc din Rupea) a fost înfiinţat probabil încă din 1852 ca prim cor bărbătesc săsesc, vezi                    
explicaţiile despre istoricul asociaţiei braşovene  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 3. 



Cele trei zile de festivităţi s-au desfăşurat cu câte un element principal propriu: 9 iunie s-a aflat complet                   
sub semnul inaugurării stindardului cu diferitele discursuri inaugurale. Pe 10 iunie a dominat muzica:              
dimineaţa organistul  Bisericii Negre oferind un matineu la orgă, iar după-amiaza, toate cele patru coruri               
s-au întâlnit la marele concert festiv, care a fost cu siguranţă momentul culminant al serbării. 11 iunie a                  
reprezentat finalul de socializare al festivităţii cu o excursie pe Tâmpa şi o masă de încheiere.  

Acest program s-a desfăşurat în cadrul uzanţei cunoscute în Germania, însă pentru Transilvania a               
reprezentat o noutate. O noutate a fost în primul rând dimensiunea manifestării: dacă ne gândim că până în                  
1862, nu existau coruri bărbăteşti decât în Rupea, Braşov, Bistriţa, Sibiu şi Mediaş, atunci festivitatea cu                
patru coruri a fost în sine un eveniment muzical de o dimensiune nemaicunoscută până atunci. Din păcate                 
nu există cifre, nici pentru numărul coriştilor participanţi, nici pentru cel al ascultătorilor. Corul braşovean               
avea în anii 1862/ 63 însă în total 48 de membri activi şi 237 de simpatizanţi. Corurile din România ar fost                     
reprezentate numai „cu deputăţii destul de importante” în timp ce corul din Rupea a sosit probabil cu toţi                  856

membrii. Dacă se mai adaugă coriştii răzleţi ai celorlalte coruri transilvane atunci prezenţa se poate estima                
la mult peste o sută de cântăreţi la prima sărbătoare a corurilor din Braşov. Comparată cu serbările                 
central-europene ale acelei vremi, cifra se situează undeva la marginea de jos a unei scale a participanţilor,                 
la aşa-numita primă serbare a corurilor din Salzburg, de Rusalii 1849, au putut fi număraţi deja 337 de                  
participanţi, pentru Transilvania în schimb, nefiind cunoscută până în 1862 nici o manifestare muzicală de               857

asemenea amploare. 
Dacă se dă crezare relatării broşurii festive şi se analizează discursurile, atunci se constată că mai ales                  

inaugurării stindardului îi este atribuită o dimensiune politică deosebită: nu este vorba de o manifestare               
exclusivistă care priveşte mai mult sau mai puţin numai pe corişti şi poate eventual pe unul sau altul din                   
invitaţi, ci de o sărbătoare care a cuprins mai degrabă întreg oraşul. Cu multe sute de spectatori şi                  
ascultători, din câte se se pare, pentru populaţia Braşovului, manifestarea s-a asemuit marilor demonstraţii              
politice.  

Dacă în mişcarea corurilor bărbăteşti germane, în privinţa chestiunii naţionale, puteau fi diferenţiate              
direcţiile marii şi micii Germanii, în Transilvania această chestiune nu se punea, în primul rând din motive                 
geopolitice. Amintitul compromis central-european de a înţelege termenul „naţiune” drept unul cultural cu             
dimensiune suprastatală şi spirituală, se regăseşte şi în discursurile rostite la prima serbare corală              
braşoveană. Predicatorul evanghelic  Joseph Dück  se exprimă astfel în discursul său de la inaugurarea              
stindardului:  

„Însă voi întrebaţi: este şi aici Patrie germană? Îl cunoaşteţi bine şi l-aţi cântat deseori, a entuziastului                  
cântăreţ german, puternic cântec patriotic, care începe cu întrebarea: Ce este a germanului Patrie? Şi care                
piept german nu se simte înălţat şi care inimă germană nu pulsează cu bătăi puternice, când în mândrele                  
versuri tumultoase ale melodiei sale, de vuieşte în întâmpinare răspunsul la întrebare: Până unde răsună               
limba germană şi Domnul în ceruri cântă! Acest răspuns ne poartă ca mândre aripi afară, dincolo de                 
strâmtorile barierelor şi hotarelor pe care le trasează fluvii şi munţi în jurul ţărilor şi popoarelor. (…) aşa cu                   
drept numim în faţa Domnului şi a întregii lumi, şi pământul pe care stăm aici, nu în înţeles politic ci în                     
amintire istorică şi după cea mai lăuntrică trăsătură a spiritului şi inimii – Patrie germană! Da, Patrie                 
germană şi în munţii noştri şi pretutindeni, unde spiritul şi forţa germană, unde hărnicia germană creează şi                 
acţionează şi se luptă, unde răsună cuvântul german şi Domnul în ceruri cântă!”   858

 
Aici nu este deci propagată în nici un fel ideea unei anexări politice de indiferent ce manieră la un nou                    
Imperiu german dorit. O asemenea idee ar fi fost sortită eşecului în primul rând din considerente practice                 
de spaţiu, întrucât etnia saşilor transilvăneni, ducea o existenţă insulară din punct de vedere geografic.               
Devine însă limpede că pentru  Dück , naţiunea însemna o dimensiune spirituală, o idee.  

Al doilea orator la festivitate, preşedintele Moritz  von Brennerberg , s-a folosit în discursul său de o                 
terminologie puţin diferită: el a făcut diferenţierea între „ţara-mamă germană” şi „noua Patrie”             
transilvăneană unde a fost transplantată muzica. Spre diferenţă de antevorbitorul său, această            859

terminologie suna puţin separatist, chiar dacă legăturile cu Patria mamă rămâneau importante şi pentru  von               
Brennerberg după cum arată discursul său ţinut în manieră tenor.  Dück  se adresează însă în acelaşi mod,                 

856  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 39. 
857 Vezi Gernot Gruber:  Nachmärz und Ringstraßenzeit , în:  MGÖ , vol. 3, pag. 17–90. Despre ac�vitatea corurilor bărbăteş� şi                  
fes�vitatea de la Salzburg, vezi pag. 24. Datorită caracterului sinte�zator al amplei istorii a muzicii, autorul nu tratează această                   
mişcare decât scurt şi ia în considerare numai situaţia din Salzburg, Graz şi Viena. 
858 Discursul fes�v al lui  Joseph Dück , publicat în  KMGV, Geschichte 1884 , S. 41–49, citat de la pag. 44–45. 
859 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 50. 



statutului special pe care Transilvania îl deţine prin poziţia sa geografică şi etnică, atunci când întreabă de                 
semnificaţia celorlalte populaţii şi răspunde la această întrebare: 

„Pentru că prea-bine suntem transilvăneni şi ca transilvăneni (…) avem sfânta obligaţie, şi ţinem în                
dragoste şi credinţa şi unitate cu popoarele frăţeşti, care au acelaşi drept, care împreună cu noi locuiesc                 
frumoasa „Ţară a binecuvântării şi abundenţei şi puterii” pentru ca să devine tot mai mult un adevăr, ceea                  
ce cântăm în incomparabilul nostru cântec popular:  Transilvanie patrie dulce, ţară a părinţilor, frumuseţe,              
slavă ţie, fii tăi în armonie 
să-i unească doar un dor . (traducere Dan Dănilă)   860

  
O relaţie bună cu celelalte grupuri etnice în multi-etnica Curbură Carpatină, pare să fi fost o poruncă                  

angajantă, la o manifestare german-naţională cum este o întrunire a corurilor. Predicatorul oraşului s-a              
grăbit însă să adauge relativizând:  

„Da, suntem şi rămânem transilvăneni, însă saşi transilvăneni şi asta ne spune – ne cuprinde inima! – că                   
asupra noastră îşi are drepturile sale sfinte, de neînstrăinat, neamul german, căruia îi suntem credincioşi şi                
credincioşi trebuie să-i rămânem (…) pentru că (…) de dispreţuit am fi (…) dacă din oricare cauze, am                  
renega şi am renunţa la scumpul nostru neam german şi libertatea sa, comiţând prin asta suicid asupra                 
spiritului şi sufletului nostru!”   861

Se poate ca  Dück să fi întrevăzut deja de atunci apropiindu-se pericolul unei „Lupte culturale” cu                 
Budapesta şi a transmis mai ales cântăreţilor o misiune naţională şi culturală: el recunoscuse importanţa               
muzicii pentru autocunoaşterea şi mai ales pentru afirmarea propriei personalităţi etnice. Comparativ cu             
pomenitele afirmaţii din broşura festivă a anului 1909, discursurile de la serbarea din 1862, par încă                
moderate.  

Semnificativ pare că nici  Dück şi nici  von Brennerberg nu au folosit vreodată noţiunea de Patrie, pentru                  
Regatul Ungariei sau chiar pentru întreaga Monarhie Habsburgică. „Patrie” se referă în acel moment              
întotdeauna la Transilvania sau la naţiunea culturală germană suprastatală ca dimensiune exclusiv            
spirituală. Exista teama probabil faţă de o centralizare sau poate chiar faţă de o posibilă ulterioară                
maghiarizare în cazul unei scăderi a influenţei Vienei şi a unei Budapeste în creştere.  

Serbarea cântăreților din 1862 de la Braşov nu a reprezentat însă doar o manifestare politică, ci şi una                   
artistică, cum reiese limpede din cronica din 1884. Cum anume arăta deci concret realizarea muzicală, a                
acestei prime întâlniri a corurilor transilvănene?  

Pe lângă micile reprezentări, la primirea sau despărţirea corurilor-oaspete sau la întâlnirile de socializare               
de seară, au dominat matineul de orgă şi marele concert festiv. Programul matinal exact pe care l-a oferit                  
organistul principal şi maestrul corului, braşoveanul  Heinrich Mauß  în  Biserica Neagră  nu s-a păstrat. O               
asemenea rugăciune cu concert de orgă nu este neapărat tipică pentru o sărbătoare corală germană, cu                
toate că în Germania existau asemenea manifestări – în funcţie de confesiunea dominantă în regiunea               
organizatoare. La Braşov nu se poate observa o delimitare între arta muzicală evanghelică-sacrală şi cea               862

laică.   Preotul-orator a sintetizat aceasta în următoarele cuvinte: 863

„Astfel melodia înalţă sufletul, iar cântecul are, pretutindeni unde apare în forme nobile, caracterul              
moral-religiosului (…)”   864

 
O asemenea frază aminteşte de acele „idei de artă-sacrală” care au putut fi observate şi în mişcarea corală                  
bărbătească a Germaniei. Organizarea unui concert de orgă cu ocazia serbării cântăreţilor şi faptul că               
tocmai prim-preotul evanghelic a putut ţine discursul festiv la inaugurarea stindardului unui cor laic, stau               
mărturie pentru o anumită afinitate a Corului  Bărbărtesc din Braşov faţă de biserica evanghelică. 

Chiar dacă lipseşte programul exact al concertului de orgă din dimineaţa zilei festivităţii, desfăşurarea               
evoluţiilor din cursul după-amiezii est documentată detaliat: 
 
1. „Salutul cântăreţilor“ de F. Abt (Corul Bărbărtesc Braşov) 
2. „Cântecul german“ de Kalliwoda (toate corurile) 

860  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 46. 
861 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 46. 
862 Diversitatea orientărilor confesionale ale corurilor de bărbaţi germane a fost deja amin�tă. Un exemplu pentru un program                  
desfăşurat asemănător cu cel din Braşov în 1862 este dat de o întrunire a corurilor desfăşurată un an mai devreme în Prusia. În                       
cadrul acelei manifestări, organizate de  Märkischer Central Sängerbund  în vara lui 1861, la Fürstenwalde a avut loc de asemenea                   
un concert de orgă, vezi  DMGZ  anul 2. (1861) nr. 5, pag. 26. 
863 Vezi de ex. capitolul 2.2, 3.1.7 sau 3.6.2. 
864  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 44. 



3. „Aus des Sängers Morgenfahrt“ (Din periplul matinal al cântăreţului) de Abt (Corul Rupea) 
4. „Forţa cântului“ de Romberg (Corul Bărbărtesc Braşov) 
5. „Wo möcht‘ ich sein?“ (Unde îmi doresc să fiu?) de Zöllner (toate corurile) 
6. „Letzter Tanz vom Ball“ (Ultimul dans al balului) von Zöllner (Corul Rupea) 
7. „Jagdchor“ (Cor de vânătoare) von Mangold (toate corurile) 
8. „Abendlied“ (Cânt de seară) de F. Naater (Corul Rupea) 
9. „Ade!“ (Rămas bun) de F. Abt (Corul Bărbărtesc Braşov) 
10. „Nordisches Schlachtlied“ (Cânt de luptă nordic) de Werner (toate corurile) 
11. „Matrosenlied“, (Cântec marinăresc) cor cu solo tenor de V. Lachner (Corul Bărbărtesc Braşov) 
 

În esenţă, programul corespunde ideilor lui  Rudolph Tschirch care ceruse o selecţie de piese cu valenţe                 
naţionale în prezentare senină şi distractivă, însă tocmai pieselor compuse de  Romberg şi  Werner le este                
atribuit un caracter explicit combativ. Cu  Franz Abt şi  Carl  Zöllner , la Braşov au fost prezentaţi favoriţii                 
solicitaţi nominal de  Tschirch . Despre ultimul, redactorul amintit a scris – se pare îngrijorat de nivelul                
manifestării:  

„Acum, noi suntem foarte deschişi pentru cânturi bune şi vesele şi recomandăm din această cauză din                 
nou o selecţie a excelentelor compoziţii ale lui Zöllner, drept cele ce nu trec de limitele bunei cuviinţe!”  865

 
În ce măsură în 1862, asociaţiile corale transilvănene din Rupea sau Braşov, sau cele româneşti din                
Bucureşti şi Ploiești aveau deja contacte directe cu coruri din Europa Centrală, nu se poate spune cu                 
precizie, însă dat fiind repertoriul lor şi a relaţiilor personale amintite dintre Viena şi Braşov este o                 
presupunere pe deplin permisă. La fel de puţin siguri putem fi dacă  Deutsche Männer-Gesangs-Zeitung era               
deja cunoscută în aceste regiuni, în inventarul păstrat al  Corului Bărbărtesc Braşov sunt menţionate              
exclusiv partituri.   866

Rămâne de reţinut o asemănare în repertoriul corului braşovean cu cel al unor coruri comparabile                
germane sau austriece. 

Relaţiile  Corului Bărbărtesc Braşov cu coruri transilvănene sau româneşti au fost menţinute în anii               
următori şi s-au manifestat mai ales prin numeroase deplasări cu evoluţii şi serbări corale. De cele mai                 
multe ori, deplasările au fost efectuate în oraşele cu majoritate germană din Transilvania, altele şi dincolo                
de hotar, în Valahia. De mai multe ori, s-a dat curs invitaţiilor venite de la  Bukarester Liedertafel . Cu acest                   
prilej, cântăreţii braşoveni dădeau concerte în sala  Ateneului, marea sală festivă din capitala românească.             

Multe deplasări au fost efectuate cu o pregătire logistică specială, printre acestea numărându-se chiar               867

tipărirea de legitimaţii de participare şi călătorie proprii. 

865  DMGZ , anul 2, (1861) nr. 1, pag. 2. 
866 Vezi diferitele inventarieri din  SAK: CBN, IV Ht 1: Inventarul fondului muzical al Corului de bărbaţi Braşov întocmit de Moritz                     
Ruprecht de Lürzer, prim maestru al corului) 1. Registru numerotat continuu, 2. Registru ordonat după compoziţii, 3. Registru                  
ordonat după titlu, 4. Registru ordonat după cuvintele de început ale textului; IV, Ht 2a: Inventar fond muzical întocmit în iarna                     
1879/80 de către arhivarul asociaţiei Fr iedrich  Stenner  precum şi  IV, Ht 3: Inventar fond muzical al diferitelor coruri întocmit în                    
timpul vacanţei 1905 de către arhivarul asociaţiei Josef Peutsch . Că  DMGZ  era primită de  KMGV  nu se poate dovedi în baza                     
arhivei dar nici contesta. Cel puţin par�turile trebuie să fi provenit extern pentru că în inventarul �păriturilor braşovene din                   
1535–1886 nu este pomenită �părirea de par�turi din această perioadă, vezi Groß:  Kronstädter Drucke . 
867 Deplasări la invitaţia  Bukarester Liedertafel  au avut loc în anii 1872, 1889 şi 1902.  KMGV  a mai efectuat alte deplasări de                      
exemplu la Rupea (16.–19.05.1864 şi 13.03.1891), la invitaţia Corului de Bărbaţi  Hermania  la Sibiu cu prilejul unei întruniri a                   
Asociaţiei pentru Istoria Transilvaniei  (01.08.1869), la Sighişoara (05.–06.04.1874 şi 23.08.1891), la Mediaş (04.–07.06.1876), în              
noua reşedinţă din Carpaţi a Casei Regale a României din Sinaia (14.09.1879), la Făgăraş (10–12.04.1887), la Bistriţa în Nordul                   
Transilvaniei (20.–24.05.1893) şi de mai multe ori în împrejurimile Braşovului, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 31–36                
(deplasările) şi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 65–66 (Rupea 1864), pag. 75 (Sibiu 1869), pag. 81–83 (România 1872), pag. 87                   
(Sighişoara 1874), pag. 90–91 (Mediaş 1876), pag. 96–101 (Sinaia 1879). O mică serbare corală a avut loc în august 1863 Cincu,                     
vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 33 şi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 64–65. 



 
 
Planşa 12 - Legitimaţii de participare şi călătorie pentru deplasarea Corului Bărbărtesc Braşov la Bucureşti               
în primăvara anului 1889    (Sursa: ASIG, Fond A 3929, A VII 31/15) 
 
O altă sărbătoare corală a avut loc la Braşov pe 31 iulie 1865, de data aceasta însă fără participanţi din                    
România. Cei mai mulţi participanţi au venit din Agnita de la circa 100 de km (24 de corişti) şi din Rupea, de                      
la circa 60 de kilometri (16 corişti). Ceilalţi participanţi veniţi în Ţara Bârsei au fost corişti individuali din                  
oraşele şi comunele transilvane. În comparaţie cu festivităţile asociaţiilor săseşti, la care în 1886, la o                
Întrunire a Cântecului Popular au evoluat coruri de masă cu 400 de interpreţi,  A Doua Serbare Corală                 868

Săsească , din iulie 1865 a fost deci o manifestare relativ modestă motiv pentru care nu i se poate atribui o                    
valoare global-transilvăneană. La planurile pentru o federaţie corală săsească-transilvăneană, existente          
deja la acea dată, s-a renunţat printre altele şi din această cauză.  

În 1865, singura organizaţie pentru întreaga regiune, era o „comisie federală provizorie” care se               
constituise la Mediaş după prima întâlnire a corurilor din 1862. Se pare că aceasta şi-a găsit un sediu la                   
Sibiu, pentru că încasările  Celei de a doua Serbări a Corurilor 1865 au fost transferate într-acolo, conform                 
datelor din Braşov. Ulterior, această comisie federală, ca primă instituţie pentru toate corurile bărbăteşti              
săseşti a căzut în adormire, dacă este să ne luăm după cronicarul asociaţiei braşovene. În cele din urmă,                  869

acesta a constatat în 1884, drept cauză pentru eşuarea înfiinţării unei instituţii regionale, simpla lipsă a                
necesităţii acesteia.  

Aveau să mai treacă alţi câţiva ani, până când această cerere a  Federaţiei Corurilor Germane înfiinţată în                  
1862, anume de a înfiinţa federaţii teritoriale ale corurilor, să fie transpusă şi Transilvania. 

Chiar dacă nu se mai poate stabili cu certitudine cine a avut în final iniţiativa înfiinţării federaţiei, pe 14                    
august 1892, la invitaţia asociaţiei  Hermania la Sibiu a avut loc o adunare de constituire. Cu preşedintele                 870

braşovean  Ernst Hinz  la prezidiu a fost decisă oficial înfiinţarea  Federaţiei Corurilor Germane             
Transilvănene , în ai cărei primi ani de existenţă,  Hermania a preluat rolul conducător. A fost votat un statut                  
cu 14 paragrafe, aprobat în cele din urmă pe 10 decembrie 1892, de către Ministerul de Interne de la                   
Budapesta.   871

868 Fes�vităţile Asociaţiilor (19.–22.08.1886) nu reprezentau în sine manifestări muzicale, ci întruniri cu caracter generalist ale                
celor în total 16 asociaţii săseş�-transilvănene ce aveau arii de ac�vitate foarte diverse. Printre acestea nu se numărau însă decât                    
trei asociaţii muzicale, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 30–31. 
869 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 67. În sursele sibiene nu s-a găsit până acum vreo menţiune despre comisie şi des�nul ei                      
ulterior. Broşura fes�vă editată cu ocazia jubileului de 100 de ani de existenţă a corului de bărbaţi de acolo, nu face nici o referire                        
la istoricul anterior al  Federaţiei Corurilor Transilvănene Germane , vezi  100 Jahre Musikverein Hermania. Aus der Geschichte des                 
Musikvereins „Hermania“ 1839–1939  (100 de ani Asociaţia Muzicală Hermania. Din istoria Asociaţiei Muzicale „Hermania”              
1839-1939), Sibiu 1939, în con�nuare  Hermania, Geschichte 1939 . La pag. 40–45 este descrisă istoria corului bărbătesc până la                  
înfiinţarea Federaţiei Corurilor. 
870 Conform datelor din Braşov, preşedintele  KMGV  a reiniţiat la întrunirea asociaţiilor din 1891 la Sighişoara, înfiinţarea federaţiei                  
corurilor iar  Hermania  a fost însărcinată cu execuţia prac�că a cons�tuirii, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 53. Sursele sibiene                   
menţionează numai „contribuţia decisivă a Hermania“ la înfiinţarea Federaţiei Corurilor şi nici măcar nu pomenesc de par�cipaţia                 
braşoveană, vezi  Hermania, Geschichte 1939 , pag. 44. 
871 Aprobarea s-a acordat sub numărul 96764 din 10.12.1892. Un exemplar al statutului  Federaţiei Corurilor Germane                
Transilvănene  se află în  ASIG, Fond A VII 30/17 . 



Noii asocieri îi aparţineau în total zece asociaţii muzicale transilvănene. Conducerea denumită             872

„Comisie Federală” se schimba la început din trei în trei ani,  Hermania  asigurând începutul. 
Menţionata deschidere a Federaţiei Corurilor Germane ca organ transfrontalier a permis în final ca în                

1893 şi  Federaţia Corurilor Germane Transilvănene să se alăture acestei organizaţii acoperitoare.            873

Perspectivei anexării la asociaţia germană i se atribuie ulterior chiar „o pondere esenţială la realizarea”               
asocierii transilvănene.  874

Oarecum simultan şi corurile bărbăteşti de limbă germană din Valahia şi Moldova s-au asociat               
organizatoric, formând  Federaţia Corurilor Germane din România .  875

Marea  Federaţie Corală Germană cuprinsese deci organizatoric pentru prima dată Sud-estul Europei, cu              
aceasta încheindu-se o evoluţie de peste treizeci de ani de la primele Zile Corale la Braşov în 1862.                  
Mişcarea corurilor bărbăteşti din Transilvania constituita de acum o parte egală valoric a unei naţiuni               
culturale germane transfrontaliere. Corul Bărbătesc Braşov a avut în acest proces o pondere importantă de               
„catalizator” cultural.  
 
 

3.1.4. Sărbători ale Federaţiei Corurilor pe baza de două exemple marcante: 
Sărbătoarea Corurilor şi Gimnaştilor Sibiu 1894  şi  Honterusfest Braşov 1898 

 
Odată cu consolidarea structurală de la începutul deceniului nouă, a avut loc şi una practică: serbările                 

corale germane au făcut de atunci parte stabil şi regulat din viaţa muzicală transilvăneană. Dintre aceste                
festivităţi, două ies în evidenţa prin amploarea şi importanţa lor:  Sărbătoarea Corurilor şi Gimnaştilor 1894               
din Sibiu  şi  Honterusfest 1898  (Sărbătoarea Honterus) .  Prima poate fi dată ca model pentru împletirea               
activităţilor asociative săsesc-germane în Transilvania, asociaţiile muzicale fiind mai bine reprezentate. 
A doua sărbătoare este un exemplu marcant pentru împletirea ideilor politice şi religioase. Cu ambele               
prilejuri,  Corul Bărbătesc   Braşov  a jucat un rol important. 

Cu prilejul  Sărbătorii Corurilor şi Gimnaştilor 1894 , în Transilvania a avut loc o evoluţie care cuprinsese cu                  
multe decenii mai devreme Germania prin „părintele gimnasticii”  Jahn şi care se realizase deja la corul                
românesc de bărbaţi din Braşov. Membrii corurilor au găsit în gimnaşti parteneri de alianţă fermi pentru                876

ideile lor naţionale şi de socializare, deja din anii anteriori având loc contacte sporadice între cântăreţi şi                 
sportivi. La Braşov de exemplu, contactele între corul bărbătesc şi  Asociaţia săsească de gimnastică              
braşoveană  au început cu o excursie comună în 1866 şi au continuat cu reprezentaţii mai mici ale corului la                   
manifestări sportive. O cooperare atât de intensă ca aceea prevăzută pentru Sibiu constituia însă o               877

noutate pentru Transilvania. 
Relatările despre planificarea marii manifestaţii oferă o bună imagine a structurii decizionale a noii               

federaţii corale. Astfel a fost avut loc o întâlnire pe 24 septembrie 1893 la Sighişoara pentru o aşa numită  Zi                    
a Cântăreţilor , în fapt un fel de Parlament al Federaţiei la care asociaţiile membre ale federaţiei au trimis                  
câte o mică delegaţie,  Corul Bărbătesc Braşov trimiţând patru deputaţi în oraşul de pe Târnava. Delegaţii                

872 Membri au fost:  Bistritzer Gesangskränzchen  [a aderat la federaţie numai cu puţin înainte de înfiinţare] , Fogarascher                 
deutscher Gesangsverein, Hermannstädter Männergesangverein, Kronstädter deutscher Liederkranz  [despre acest al doilea cor            
braşovean vezi capitolul 3.4] , Kronstädter Männergesangverein, Männerchor Hermania in Hermannstadt, Mediascher           
Musikverein, Mühlbächer Liedertafel, Repser Liedertafel, Schäßburger Musikverein , vezi  Rundschreiben des Bundesausschusses           
des Siebenbürgisch-deutschen Sängerbundes an sämtliche Bundesvereine  (vezi circulara comisiei federale a federaţiei corurilor             
germane transilvănene către toate asociaţiile federaţiei) nr. 1 din 28. ianuarie 1893, secţiunea 2, în con�nuare  Rundschreiben                 
SDSB, nr. 1 (ianuarie 1893) . Unele dintre circulare mai există în  ASIG, Fond A 4075, A VII, 30/32 . 
873 Vezi  Jahresbericht des Kronstädter Männer-Gesangvereines über das 35. Vereinsjahr vom 1. September 1893 bis 31.August                
1894  (Raport anual al Corului de Bărbaţi Braşov pentru anul 35 de existenţă, perioada 1 septembrie 1893 – 31 august 1894). La                      
solicitarea comisiei elaborat de către Karl Schuller. Braşov 1895, pag. 4, în con�nuare  KMGV, Jahresbericht 1893–1894  etc. Un                  
exemplar al acestui raport se află în arhiva personală Nussbächer. Aderarea a fost confirmată probabil pe 15 ianuarie 1894                   
printr-o scrisoare a  Federaţiei Corurilor Germane , vezi  Rundschreiben SDSB nr. 8 (aprilie 1894) , secţiunea 1. 
874  Rundschreiben SDSB nr. 2 (mai 1893) , secţiunea 3. 
875 Înfiinţarea federaţiei române a avut loc probabil deja în 1892. În ediţia fes�vă braşoveană, inaugurarea s�ndardului este                  
amin�tă pentru anul 1894 (vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 51), însă un asemenea act putea avea loc şi după înfiinţarea                    
propriu-zisă cum a fost de exemplu cazul  KMGV . Pe lângă acestea. În  Rundschreiben SDSB  nr. 1 (1893) în secţiunea 7 se spune: „În                       
învecinata Românie, s-a format o „Federaţie Corală Germană în România” încă înaintea înfiinţării federaţiei noastre, [...]“. 
876 Vezi Despre ideile lui  Jahn , următorul capitol 3.2 despre  Reuniunea româna . 
877 Vezi de ex.  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 52. 



au deliberat în mandatul asociaţiilor lor, cu egalitate de drepturi, despre problemele asociaţiei, pe lângă               
acestea fiind şi interpretări muzicale.  878

În acea toamnă a lui 1893, la Sighişoara nu s-a adoptat numai rezoluţia de aderare la  Federaţia Corală                   
Germană, ci şi decizia de a consolida federaţia corurilor transilvănene ce nu împlinise încă doi ani, cu o                  
mare serbare. Poate urmând modelul german, s-a dorit şi atragerea de asociaţii nemuzicale la manifestare,               
alegerea căzând pe gimnaştii care – organizaţi între timp în numeroase asociaţii în rândul populaţiei de                
limbă germană – practicau în întreaga ţară sportul. Nu s-a urmărit deci în nici un caz o manifestare elitară ci                    
mai degrabă un cadru de manifestare pentru toţi saşii, pentru cuprinderea întregii mase a grupului etnic.                
Locul de desfăşurare urma să fie Sibiu – ales nu în cele din urmă şi pentru uşurinţa accesibilităţii din toate                    
direcţiile. La fel ca la prima serbare a corurilor din 1862 de la Braşov, s-a decis ca dată a întrunirii Rusaliile.                     
Această sărbătoare se bucură la asociaţiile din Germania de la fel de multă popularitate – cu siguranţă nu                  
numai datorită bunelor condiţii meteo, care permit manifestări în aer liber la temperaturi moderate.  

Împreună cu sportivii de limbă germană, care se reuniseră cu deja treizeci de ani înaintea cântăreţilor                 
într-o  Uniune teritorială a Asociaţiilor de gimnastică transilvănean-săseşti , Comisia Federaţiei urma să            
elaboreze un program de desfăşurare detaliat. Aceasta a decis desfăşurarea exactă în ziua festivităţii şi               
mai ales programul comun sub forma corurilor de masă cu participarea tuturor asociaţiilor corale. În timp ce                 
la această  Zi a Cântăreţilor au fost stabilite directivele şi deciziile de principiu, fiind deci desfăşurate                
activităţile legislative, fiecărei  Comisii Federale îi revenea execuţia, deci aplicarea practică a deciziilor şi              
activitatea concretă a asociaţiei. 

 Sărbătoarea Corurilor şi Gimnaştilor  din mai 1894 din Sibiu a decurs în final conform planificării, ca o                  
sărbătoare comună a celor două cele mai importante federaţii săseşti. Manifestări sportive demonstrative şi              
concursuri au alternat cu concerte şi procesiuni muzicale în cadrul programului. Momentele de socializare              
ale serbării, ca excursii, mese şi degustările festive au fost comune pentru sportivi şi muzicieni. Numărul                
celor care şi-au anunţat prezenţa a depăşit în asemenea măsură aşteptările, încât la unele manifestări au                
trebuit să fie decise limitarea accesului. Momentul muzical culminant a fost Concertul  Federaţiei             879

Transilvănean-Germane a Corurilor cu participarea tuturor asociaţiilor membre ale Federaţiei şi participarea            
capelei oraşului Sibiu , duminică, 13 mai 1894, după cum sună amplul titlu al manifestării în clădirea                
comunală a oraşului. Cu această ocazie, a fost oferit următorul program:  
 
1. Corul de bărbaţi Hermania din Sibiu: 
Richard Wiesner: „Kreuzfahrt“ (Croaziera) 
2. Corul de Bărbaţi Sibian: 
Richard Wagner: „Kriegsmarsch und 
Schlachthymne“ din opera „Rienzi“  
3. Corurile reunite: 
a) Hermann Kirchner: „Festgesang“ op. 25 
b) W. A. Mozart: „Weihe des Gesanges“ 
după corul „O Isis“ din „Flautul fermecat“ 
4. Corul de Bărbaţi Braşov: 
Karl Hirsch: aus „Landsknechtsleben“: 
a) „Im Zug“ 
b) „Abschied vom Schätzel“ 
c) „Beim wälschen Wein“ 
5. Schäßburger Musikverein: 
Hermann Bönicke: „Am Rhein“ 
6. Corul de Bărbaţi Sibian: 
Max Meyer-Olbersleben: „Johannisnacht 
am Rhein“ op. 23 Nr. 3 
7. Corul de Bărbaţi Braşov: 
a) Rudolf Lassel: „Einsamkeit“ 
b) Max von Weinzierl: „Heute ist heut‘“ 
8. Corul de Bărbaţi Sighişoara: 

878 Vezi relatarea detaliată în:  KMGV, Jahresbericht 1893–94 , pag. 4ff. Structurile decizionale rezultă din scrisorile adresate de                 
federaţie asociaţiilor membre. Despre rezultatele Zilei Cântăreţilor relatează  Rundschreiben SDSB nr. 6 (1894). 
879 Vezi  Rundschreiben SDSB nr. 9 (1894) . Biletele de intrare, distribuite prin intermediul asociaţiilor, au reglementat intrarea la                  
manifestări în măsura în care acestea s-au desfăşurat în spaţii închise. 



Franz Mair: „König Ring“ 
9. Corul de bărbaţi Hermania din Sibiu: 
a) Hermann Bönicke: „Der Barde“ 
b) Hugo Jüngst: „Klage“ 
10. Corurile reunite: 
a) Franz Schubert: „Die Nacht“ 
b) Carl Eckert: „Schifferlied“ 
c) Johann Hedwig (Satz: Rudolf Lassel): 
„Siebenbürger Volkslied“ 
 

Privind compozitorii, este de remarcat o înnoire faţă de serbări anterioare: numele cunoscute ale muzicii                
„clasice” a corurilor bărbăteşti sunt mai puţin prezente,  Franz Abt şi  Carl Zöllner lipsind de această dată. În                  
schimb, apar în program contemporani necunoscuţi din Imperiul German dar mai ales doi compozitori              
locali:  Hermann Bönicke şi  Hermann Kirchner . Amândoi proveneau din Germania, însă au activat mulţi              880 881

ani la Sibiu, unde împreună cu braşoveanul  Rudolf Lassel se pare au creat o colecţie de piese pentru                   882

coruri bărbăteşti ce a putut fi folosită la cumpănă spre secolul 20.  
Textul şi transpunerea muzicală puţin cam melancolică a corului pentru bărbaţi  Einsamkeit (Singurătate)              

(nr. 7a) au fost terminate de  Rudolf Lassel cu puţin înaintea festivităţii şi dedicate pe 30 aprilie Corului                  
Bărbătesc Braşov. Piesa pentru patru voci aminteşte prin armonia sa variată lejeră de compoziţiile lui               
Mendelssohn şi se pare că s-a bucurat în următorii ani de mare popularitate. Piesa se numără printre                 
puţinele lucrări ale lui Lassel care a fost tipărită la Leipzig în timpul vieţii compozitorului.  

Maestrul de cor al  Corului Bărbătesc  Braşov a creat special pentru serbare o altă compoziţie intitulată                 
Salut Sibiului.  Piesa este o transpunere muzicală acappella a unei poezii în trei strofe de  Julius Römer ,                 
care adună destul patetism prin folosirea termenilor „pumn”, „furtună”, „forţă”, „cetate”, „scut” sau „sabie”. 
 

880  Hermann Bönicke  (1821–1879) provenea din Endorf în Saxonia, a lucrat însă din 1862 ca organist, cantor al oraşului, director                    
muzical şi conducător al  Hermania  şi maestru al corului la  Corul de Bărbaţi Sibian , vezi de ex.  Hermania, Geschichte 1939 , mai                     
ales pag. 24–29. 
881  Hermann Kirchner  (1861–1928) provenea din Wölfis în Turingia şi a trăit la Berlin ca cântăreţ şi compozitor, înainte de a veni în                       
1893 ca director muzical, maestru de cor şi organist la Mediaş. Începând cu 1900 a fost maestru de cor al Corului german de                       
bărbaţi şi chiar al corului românesc din Sibiu, înainte de a accepta în 1906 un post de profesor la Conservatorul din Bucureş�.                      
Ul�mii ani din viaţă şi-a petrecut în Silezia unde a decedat la Wroclaw. După fes�vitatea din Sibiu, s-a ocupat de cântecele                     
transilvănene în dialect, prelucrând multe dintre ele pentru cor. Le-a publicat într-o serie de trei broşuri care au fost puse în                     
circulaţie în 26 de ediţii cu un total de 26.000 de exemplare, vezi de ex. O. Folberth:  Das siebenbürgische Wirken des                     
Komponisten Hermann Kirchner , (Ac�vitatea din Transilvania a compozitorului Hermann Kirchner) în:  Südostdeutsche            
Vierteljahresblätter , anul 10 (1961), nr 1. 
882  Rudolf Lassel  a trăit între 1861 şi 1918. Pentru detalii ale vieţii şi ac�vităţii sale, vezi Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik . O sinteză                       
biografică cu accent pe ac�vitatea sa în Corul de Bărbaţi urmează în capitolul 3.1.7. 



 
 
Planşa 13 - Filă cu textul „Salut Sibiului” distribuită de KMGV la serbarea din Sibiu din 1894. Text: Julius                   
Römer, muzica: Rudolf Lassel  
 
(Sursa: KMGV, programe de concerte în SAK, Fond II 14269) 
 

Julius Römer a lucrat ca profesor gimnazial, a fost totodată probabil cel mai important botanist                
transilvănean şi începând cu 1871 s-a angajat în activitatea corului. În cadrul corului a deţinut din 1897                 
până în 1912 funcţia de preşedinte şi a desfăşurat şi o vie activitate poetică, pentru care  Salut Sibiului                  
constituie un exemplu de referinţă.  

 Lassel a datat autograful cu 5 mai 1894, . Compoziţia pe versurile lui  Römer a reprezentat totodată un                  883

„dar” al braşovenilor pentru gazde, fiind prezentată în cursul întâmpinării, la locul de desfăşurare. 
Faptul că din cele 17 piese interpretate la concertul principal de după-amiază al serbării, cinci au fost                  

oferite de Corul Bărbătesc Braşov poate fi privit ca mărturie a importanţei acestui cor în cadrul Federaţiei. În                  
ansamblu, festivitatea a decurs cu succes, mai ales marea procesiune părând să fi avut un puternic efect                 
de coagulare socială, după cum dovedesc relatări din ziare şi din diverse publicaţii festive.  

Retrospectiv s-a vorbit despre „o măreaţă serbare populară de deosebită importanţă artistică şi              
naţională”.  884

883 Autografele lui  Lassel  sunt păstrate într-un cufăr aflat în proprietatea  Bisericii Negre  în Braşov, vezi explicaţiile despre                  
moştenire din inventar: Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik , pag. 135–145.  Lassel  a transpus şi alte poezii de  Römer , cum ar fi  Hymne                     
auf Honterus , (imn lui Honterus) prezentată pe scurt în cele ce urmează. 
884  Hermania, Geschichte 1939 , pag. 45, vezi şi:  KMGV, Jahresbericht 1893–1894,  pag. 14–23. 



Dacă în 1894, în prim-planul serbării corale s-au aflat aspecte de coeziune între asociaţii iar prin aceasta                  
cele de unitate etnică şi cele de socializare, patru ani mai târziu s-a adăugat un aspect explicit religios: la                   
Braşov se celebrau 400 de ani de la presupusa naştere a reformatorului sas transilvănean  Johannes               
Honterus .   885

 Corul Bărbătesc Braşov fusese ales drept  Comisie Federală în luna septembrie 1894, ceea ce a făcut                 
posibil ca această a  A doua Serbare a Federaţiei Transilvane a Corurilor să se poată desfăşura sub                 
conducerea sa în cadrul  Serbării   Honterus  la Braşov.  

În privinţa dificultăţii compoziţiilor şi a nivelului artistic, probabil concertul din data de 22 august 1898, din                  
biserică, s-a numărat printre punctele culminante ale manifestării. Sub conducerea maestrului corului            
Rudolf Lassel ,  Corul Bărbătesc Braşov a evoluat alături de între timp devenit cunoscuta secţie de femei,                
drept cor mixt. Sprijin muzical a venit din partea  Corului de elevi al bisericii , înfiinţat în 1894 de  Lassel . Pe                    
lângă acestea, dirijorul a mai putut coopta pentru manifestare încă patru din cele mai importante               
personalităţi solistice ale Braşovului: cele trei cântăreţe  Julie Giesel, Ella Gmeiner  şi  Lula Gmeiner,  precum               
şi cel mai celebru elev al său, tânărul  Paul Richter , drept al doilea organist.   886

În mod surprinzător, la această manifestare nu a mai evoluat nici un alt cor bărbătesc, concertul urmând                  
să prezinte în faţa oaspeţilor sosiţi, tot ceea ce puteau oferi locuitorii germani ai Braşovului la capitolul                 
capacităţi ale artei muzicale. 
   Pentru aceasta, fusese ales următorul program de după amiază:  
 
1. Johann Sebastian Bach: Passacaglia c-moll (Lassel) 
2. Albert Becker: Reformationsmotette für achtstimmigen Chor 
3. Fr. Krinninger: Geistliche Arie für Alt: „Dir sind ja alle Herzen kund“ (Giesel) 
4. Vier geistliche Chöre (Schülerkirchenchor): 
a) Albert Becker: Geistliches Volkslied „Starker Herr Zebaoth“ 
b) Joseph Rheinberger: Der Todesengel 
c) Rudolf Lassel: Motette „Laß dich nur ja nichts dauern“ 
d) Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 43. Psalm „Richte mich Gott“ 
5. Franz Schubert: Die Allmacht (Ella Gmeiner) 
6. Rudolf Lassel: Bußlied „Wie ist mein Herz so fern von dir“ (Gem. Chor, Lula Gmeiner)522  887

7. Gustav Flügel: Konzertstück A-Dur für Orgel (Richter) 
 

Textele prezentate exprimă în primul rând pietatea escatologică, după cum demonstrează următoarele             
exemple: „(…) chiar dacă lumea va pieri (…) Domnul Zebaoth este cu noi” ( Albert Becker: Motet ) sau „La                  
tine în Valea Plângerii, chemăm mereu, pentru că tu eşti în beznă, lumina noastră (…) noi cândva păşi-vom                  
în sala celestă” ( Albert Becker: Cântec popular ) sau „Judecă-mă Doamne (…) şi izbăveşte-mă (…) de               
oamenii răi (…) Ca să să păşesc înăuntru la altarul Domnului, la acel Domn, care este bucuria şi fericirea                   
mea (…)”( Felix Mendelssohn Bartholdy ) sau „Cât de departe mi-ar fi inima de tine (…) Cât de multe mi-ar fi                   
greşelile, prin Isus sunt totuşi un copil, tu părintele meu împăciuitor.” ( Rudolf Lassel: Cânt de pocăinţă ).                
Aceste texte, orientate toate către o o speranţă situată dincolo, caracterul predominant sobru al muzicii şi                
nu în cele din urmă severitatea structurală a introducerii la orgă, caracterizează acest concert drept o                
manifestare pătrunsă religios şi meditativ. În prim-plan se situează neechivoc comemorarea lui Johannes             
Honterus drept bărbat pios, vestitor şi reformator. 

O altă tălmăcire a personalităţii lui  Honterus este exprimată în încă o compoziţie de  Rudolf  Lassel , pe                  
care maestrul corului a creat-o împreună cu  Julius Römer ca textier:  Imn lui Honterus op. 10, LWV G 1.                   
Lassel a compus acest „Cor pentru bărbaţi cu muzică armonică” cu ocazia dezvelirii noii statui a lui                 
Honterus , în faţa  Bisericii Negre , din ziua precedentă, deci pe 21 august 1898.  
   Deja din prima strofă se dezvăluie mai mult patriotism local decât pietate ce merge în profunzime:  

885 Pentru neclarităţile legate de data naşterii lui  Honterus  vezi capitolul 2.2.3. 
886 Vezi  KMGV, Konzertprogramme  (Programe de concert). Despre secţiunea feminină din din asociaţie, vezi capitolul 3.1.5.                
Pentru  Corului de elevi al bisericii   vezi capitolul 3.6.2. Pentru soliş� vezi capitolul 3.8. Pentru  Paul Richter  vezi capitolul 3.1.8. 
887 Piesa  Bußlied  compusă în 1894, a fost editată între �mp de mine, împreună cu alte piese sacrale vocale, vezi Wolfgang Sand                      
(coord.):  Rudolf Lassel, Chorwerke für Soli, Chor und Orgel  (Rudolf Lassel, piese corale pentru soliş�, cor şi orgă)  (= seria III, piese                      
corale cu instrumente, broşura 13), Kludenbach 1997, în con�nuare Sand:  Lassel, Chorwerke . În afara introducerii de acolo, am                  
făcut o analiză muzicală a piesei din trei părţi în biografia lui  Lassel  scrisă de mine, vezi:  Lassel, ev. Kirchenmusik , pag. 113–118. La                       
paginile 118–120 acolo se găseşte şi o scurtă descriere a motetului  Laß dir nur ja nichts dauern  (Nu lăsa nimic să-ţi fie veşnic),                       
care a răsunat şi ea la concertul din 1898 în biserică şi a fost publicată la Leipzig în 1902. Despre  Lula Gmeiner , familia ei şi relaţia                          
cu   Rudolf Lassel  mai mult în contextul cul�vării muzicii burgheze, vezi capitolul 3.8.3.3. 



      „Stolz hebe Corona dein Haupt heut‘ empor 
und öffne voll Freude das festliche Thor. 
Es nahet, dem Tempel der Sel‘gen entfloh‘n, 
im ehernen Kleid der Unsterblichkeit 
deiner Bürger Fürst, dein herrlichster Sohn!“ 
 
„Mândră ridică-ţi Corona azi creştetul 
şi deschide plină de bucurie, portalul festiv  
Se apropie, din templul celor binecuvântaţi ieşit, 
în armura nemuririi 
al târgoveţilor tăi Principe, al tău cel mai minunat fiu!” 
 

Strofa a doua în special exemplifică neechivoc angajamentul etnic al reformatorului, atunci când se               
vorbeşte despre „întregul neam săsesc” care lui  Honterus singur are voie să-i stea alături ca „măreţ spirit,                 
ce înălţimi indică”. Prezentarea acestui  Imn pentru Honterus a constituit contribuţia oficială a  Federaţiei              
Transilvănean-Germane a Corurilor la festivităţile de dezvelire a statuii, care prin aceasta nu mai avea cum                
să fie motivată  doar religios. Astfel interpreţii se declară în aceeaşi măsură de partea neamului ca şi a                  
religiei, când în strofa a treia a imnului se spune conjurator:  
           „Mit heiligem Schwur, den wir heute erneu‘n 
geloben wir, unserm Volk uns zu weih‘n 
und Treue zu halten dem kraftvollen Wort, 
das er gelehrt, das sich herrlich bewährt 
im Sturm der Zeiten als Schirm und Hort: 
‚Wachet und betet!‘“ 
 
       „Cu sfânt jurământ, ce azi îl înnoim 
         noi ne legăm, neamului nostru să ne închinăm  
         şi credinţă să păstrăm puternicului cuvânt, 
ce el l-a învăţat, ce minunat s-a adeverit 
în furtuna vremilor ca scut şi sălaş: 
„Vegheaţi şi vă rugaţi!”  
 
Ca atare, gândul la reformatorul sas-transilvănean avea într-un mod deosebit, semnificaţie naţională şi             
generatoare de unitate. Aşa cum s-a amintit deja, în Transilvania maghiară, Biserica Evanghelică C.A,              
reprezenta în cea mai mare parte o asociere a etniei germane, iar după confesiunea citată din 1909, Corul                  
de Bărbaţi de asemenea. Nu surprinde deci, că tocmai mari manifestări populare, ca  A doua Serbare a                 
Federaţiei Transilvane a Corurilor alăturată  Serbării Honterus au dus la o împletire a religiei şi corurilor de                 
bărbaţi. Afinităţi confesionale asemănătoare au putut fi observate şi în mişcarea corurilor bărbăteşti din              
Germania după cum s-a arătat mai devreme.   888

La intervale variate, în anii ce au urmat au avut loc şi alte serbări corale în regiune. Corul braşovean                    889

şi-a intensificat relaţiile sale cu asociaţia săsească de gimnastică pentru aceasta era de asemenea „un               
ajutor cu voinţă fermă”, de a construi „ferme cetăţi” pentru neam. Numeroase asociaţii ale federaţiei au                890

participat la rândul lor din ce în ce mai frecvent la marile manifestări ale  Federaţiei Corale Germane din                  
Imperiul German şi jumătatea Regatului Vechi al Ungariei  din Imperiul Habsburgic.  891

888 Vezi capitolul 3.1.1 şi Brusniak:  Männerchorwesen und Konfession von 1800 bis in den Vormärz . 
889 Deja de Rusaliile din 1901, la Sighişoara a avut loc  A Treia  Serbare a Federaţiei Transilvane a Corurilor , vezi  KMGV,                     
Konzertprogramme ; (Programele concertelor) a patra serbare a federaţiei s-a ţinut între 10–12 mai 1913 la Mediaş, vezi die                  
cronica  Die Tätigkeit des Kronstädter Männergesangvereines in den letzten 25 Jahren seines Bestandes 1909–1934 , Ac�vitatea               
Corului de Bărbaţi Braşov în ul�mii săi 25 de ani de existenţă) Braşov, pag. 12–13, în con�nuare  KMGV, Chronik 1934 . 
890  KMGV, Chronik 1934 , pag. 11.  
891 Şi  KMGV  a trimis în mod repetat membri individual la fes�vităţi externe, de ex. la Corul de Bărbaţi din Viena, la aniversarea a                        
50 de ani a acestuia din 1893, în 1894 la jubileu de 25 de ani în serviciu al preşedintelui vienez  Eduard Kremser  care era totodată                         
membru de onoare al corului braşovean, la aniversarea a 70 de ani a lui Kremser în 1908 etc. vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag.                       
51–52. Unii membri au par�cipat la  Sărbătoarea cântăreţilor de la Viena în august 1890, la  Sărbătoarea Cântăreţilor Stuttgart în                   
august 1896, la  Sărbătoarea Cântăreţilor Wroclaw  în iulie 1907, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 32, sau la a  Opta ediţie a                     
Deutschen Sängerbundfest  din iulie 1912 la Nürnberg, vezi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 12 etc. 



La pragul spre secolul 20, plecând din Braşov, structurile şi conţinutul mişcării corurilor bărbăteşti se                
consolidaseră în Transilvania iar prin înfiinţarea Federaţiei şi a ulterioarelor serbări corale regulate,             
regiunea a din extrema Sud-estică a Monarhiei Dunărene a urmat cu oarecare întârziere, o dezvoltare               
asemănătoare ca aceea a altor regiuni din spaţiul cultural german. La umbra celei mai vechi asociaţii corale                 
braşovene, în viaţa publică a oraşului s-a mai desfăşurat un proces, către sfârşitul secolului 19, proces la                 
care tocmai acest cor, marcat în esenţa sa de către bărbaţi, a avut o contribuţie deosebită: femeile au                  
început să-şi creeze cu ajutorul muzicii un nou loc în societate.  
 
 
3.1.5  Corul bărbătesc şi emanciparea feminină braşoveană 
Pe la mijlocul secolului 19, muzica publică părea la Braşov un domeniu dominat de bărbaţi. Existau                
într-adevăr trupe de operă itinerante ce aveau în componenţă şi cântăreţe, însă celelalte evenimente              892

muzicale ale oraşului se desfăşurau de obicei fără participare feminină.  
   Şi § 1 al primului statut al  Corului de Bărbaţi Braşov  stabilea în 1859 drept scop al asocierii  
„cântecul bărbătesc”. În fapt, regulamentul nu face nici o referire la tema sexelor. Asta face ca să nu fi                   
existat directive la întrebarea dacă femeile aveau cel puţin dreptul de a deveni membre simpatizante, ceea                
ce ar fi fost uşor de imaginat. În critica de presă a concertului de deschidere din septembrie 1859 se                   
vorbeşte însă despre „membrii simpatizanţi prezenţi, care erau înconjuraţi de un cerc de doamne              
frumoase”. Remarca indică faptul că la începutul activităţii asociaţiei, nu existau decât bărbaţi ca membri               893

simpatizanţi, care îşi luau soaţele sau logodnicele ca oaspete la concerte. Prima  Listă a Membrilor               
Asociaţiei de Cântec Braşovene datează din 1861 şi ea cuprinde şi membrii simpatizanţi. În total sunt                894

enumeraţi 165 de domni din cele mai diverse grupe profesionale, cum ar fi meseriaşi, comercianţi,               
funcţionari habsburgici sau învăţători, dar nici aici nu se găseşte nici un nume feminin. De abia un deceniu                  
mai târziu statisticile menţionează femei ca membre simpatizante, însă într-un raport caracteristic faţă de              
bărbaţi: în anul 1873/74, faţă de 149 de bărbaţi erau numai patru doamne ca sponsori ai asociaţiei, iar în                   
anul 1878/79 raportul a fost chiar de 140 la două, acestea fiind văduve. Semnificativ pentru modul cum                 895

se percepeau pe sine braşovencele la mijlocul secolului pare a fi o declaraţie făcută cu prilejul inaugurării                 
stindardului în 1862. Una dintre „nobilele fecioare” care contribuise la realizarea stindardului, a predat noul               
simbol al asociaţiei cu cuvintele: „(…) la ceea ce bărbatul cu mândru spirit ţinteşte, femeia după felul său                  
mereu să ajute doreşte.” Distribuţia rolurilor părea deci destul de limpede în acei ani. Supusa frază a                 896

fecioarei a fost se pare preluată cu deosebită bucurie şi recunoştinţă de către preşedintele  Moritz von                
Brennerberg  în alocuţiunea sa festivă.   897

Schimbarea de atitudine în ce priveşte poziţia femeii a avut loc din motive practice: se pare cp pe la                    
mijlocul deceniului al şaselea, asociaţia a dorit s-şi lărgească repertoriul în direcţia operei, ceea ce               
bineînţeles că necesita şi voci feminine. Cronica consemnează pentru anul 1868/69, cu prilejul             
reprezentaţiei cu opera  Alessandro Stradella de  Friedrich von Flotow,  că „un drăgălaş cerc de tinere fete” a                 
sprijinit acţiunea, toate cântăreţele fiind „eleve ale maestrului corului”  Carl Weywar . Prin reprezentaţia din              898

4 aprilie 1869, care datorită succesului repurtat a fost repetată de patru ori succesiv, pare că s-a obţinut un                   
prim pas. La distanţă de 15 ani, cronicarul , încă entuziast, continuă:  

„Un asemenea cor însă, cum l-a avut cu cântăreţii şi cântăreţele sale la acea dată Braşovul, nu poate                   
prezenta nici un teatru de provincie. Nu existau atunci coriste vârstnice şi obosite ci numai fete tinere, pline                  
de prospeţime şi frumoase, cu glasuri proaspete, limpezi ce cântau şi jucau cu farmec.”   899

 
Pe parcursul deceniului şapte au urmat alte reprezentaţii, fără ca în structurile oficiale ale asociaţiei să se                  

schimbe ceva esenţial. 
Noul maestru al corului în persoana lui  Ottomar Neubner , căruia i-a revenit şi conducerea asociaţiei între                 

1873 şi 1882, a continuat evoluţia începută cu punerea în scenă de opere, în sensul că a pus bazele unui                    

892 Vezi mai ales capitolul 3.7.3. 
893  Kronstädter Zeitung , anul 23, nr. 145 din 12.09.1859, pag. 4. 
894 Lista de trei pagini a fost �părită la Braşov fără menţionarea anului. La compararea numelor membrilor prezidiului cu cronici                    
ulterioare ale asociaţiei, rezultă că trebuie să fie un document de la finele anului 1860/1861, în plus, relatându-se şi despre                    
contribuţiile la  Fondul Asociaţiei  din aprilie 1861. Un exemplar al acestei liste se mai găseşte în  ASIG, Fond A 3928, A VII 31/15 . 
895 Vezi  KMGV, 13. Jahresbericht 1873–1874 , pag. 2–4 precum şi  KMGV, Jahresbericht 1878–1879 , pag. 2–3. 
896  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 41. 
897 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 49 în transcrierea discursului preşedintelui asociaţiei. 
898 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 72. 
899  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 73. 



cor feminin separat. Deja din primul an de mandat, el a prezentat publicului braşovean, în cadrul unui                 
concert al corului de bărbaţi pe 12 decembrie 1873, două piese mixte de  Joseph Rhenberger , alte concerte                 
cu participare feminină urmând ulterior.  

Cu o reprezentaţie prilejuită de o ediţie  Liedertafel , pe 25 martie 1877, corul feminin a păşit pentru prima                   
dată pe domeniul rezervat bărbaţilor în viaţa muzicală a asociaţiei. În anul următor, un cor mixt a răsunat                  900

în cursul unei asemenea întruniri de seară, ambele apariţii au stârnit însă proteste vehemente din partea                
unor membri mai vârstnici, care au văzut în asta o ameninţare a caracterului întrunirii, însă nu s-au mai                  
putut impune pe termen lung cu critica lor. Rezistenţa trebuie însă să fi fost puternică, dacă cincizeci de ani                   
mai târziu se mai vorbeşte despre ea în cronica asociaţiei, chiar dacă valurile se neteziseră de mult. Iar în                   
1934 se menţionează că de acum „nici un ascultător de concert nu mai este dispus să renunţe la                  
contribuţia corului de femei.”   901

Pe de altă parte, corul feminin participase însă din ce în ce mai mult la viaţa asociaţiei, încă înainte de                     
cumpăna dintre secole. „Surorile Cântăreţe” au fost invitate şi ele în deplasări şi probabil că cele mai                 
animate seri de socializare, îndrăgitele „ Juxabende ” (Seri vesele) au fost ţinute în prezenţa ambelor sexe.               
Unei seri a domnilor îi urma la câteva zile o reluare pentru doamne şi domni, fie din considerente de spaţiu                    
fie - mult mai probabil - ca o concesie făcură criticilor conservativi din asociaţie, care astfel au primit ocazia                   
ca la dorinţă să se poată afla între ei. La începutul anilor nouăzeci s-a ajuns în fine la decizia unei                    902

schimbări de statut, chiar dacă numai cu jumătate de măsură: corul de femei a fost „ataşat”. Noul § 1                   
continua să specifice că scopul asociaţiei este mai întâi corul bărbătesc, urma însă „mai departe cultivarea                
muzicii în general, mai ales în legătură cu corul mixt şi interpretările solo (…)”. Pentru femei a existat un                   903

paragraf propriu explicit: 
 
   § 3 Corul de femei: 

Pentru promovarea scopurilor sale muzicale, asociaţiei îi este ataşat un cor de domnişoare şi doamne                
cunoscătoare în ale muzicii, care nu sunt membre formale ale asociaţiei, însă aparţin acesteia în calitate de                 
cântăreţe cu activitate continuă. Corul feminin se formează şi completează prin primirea acelor cântăreţe              
care sunt propuse de către maestrul corului. Primirea se face de către conducerea asociaţiei prin majoritate                
de voturi, iar cine este primit este trecut într-o evidenţă şi invitat să participe la eventuale repetiţii şi                  
reprezentaţii.”  
 

De acum femeile erau în mod oficial „aparţinătoare de asociaţie”, conform statutului însă totuşi numai                
membre de categoria a doua. Conducerea generală şi toate funcţiile ce ţineau de aceasta în cadrul                
asociaţiei au rămas rezervate exclusiv bărbaţilor., astfel încât de la chestiunile de principiu, femeile erau               
excluse în mod oficial.  

Comparativ cu situaţia anterioară, noul statut constituia cel puţin un mic progres, pentru că interpretările                
mixte deveniseră acum un obiectiv explicit al asociaţiei, iar interpretele obţinuseră un statut oficial – chiar                
dacă încă inferior – în cadrul asociaţiei. În activitatea corală cotidiană însă, secţia feminină a fost                
structurată în mod asemănător cu corul bărbătesc iar prin aceasta era practic independentă.  

La pragul spre secolul 20, se contura în plus o nouă percepţie de sine iar în cercul cântăreţelor                   
braşovene au avut loc se pare chiar discuţii de actualitate social-politică. 

Mărturie stă un document de şase pagini, banal la prima vedere, aflat în arhiva corului bărbătesc, anume                  
o piesă comică pentru mai multe persoane din anul 1913. Sub titlul  Adunare pentru dreptul de vot al                  
femeilor în piesa cântată, este tematizată în mod satiric realitatea diversă tristă a cotidianului feminin.               
Plecând de aici, este vorba în esenţă de pro şi contra pentru dreptul de vot al femeii, dacă – şi dacă da – în                        
ce cadru această piesă de critică socială a fost prezentată la Braşov, asta nu se mai poate stabili.   904

900 Vezi lista concertelor din 1859–1884 în  KMGV, Geschichte 1884 , despre concertul din 12.12.1873 la pag. 165, alte concerte cu                    
corul mixt: 20.8.1874 (vezi. pag. 168), 17.4.1875 (vezi. pag. 170) etc. 
901  KMGV, Chronik 1934 , pag. 7. 
902 Despre deplasările comune la concerte ale bărbaţilor şi femeilor ce au fost efectuate în septembrie 1883, vezi  KMGV,                   
Geschichte 1884 , pag. 128–129. Rezumatul tuturor concertelor  KMGV  din 1859–1884 include serile vesele.  O seară veselă numai                 
a bărbaţilor a fost organizată pe 19 februarie 1874, opt zile mai târziu a fost  repetarea des „Serii vele“ (şi pentru doamne)  cu alt                        
program. În mod asemănător în anul următor când pe 11 februarie a avut loc o  „Seară veselă“ (numai pentru domni)  iar pe 13                       
februarie  repetarea „Serii vesele“ (pentru doamne şi domni)  de această dată cu un program aproape iden�c, vezi ibid. pag. 166 şi                     
169 etc. 
903  SAK: CBN IV, Ht 11 . Noul statut a existat ca proiect deja în 1892, traducerea în limba maghiară şi ştampilele de autorizare ale                        
autorităţilor de la Budapesta datează însă din 1895. 
904 Cele şase pagini ale script-ului se află în dosarul  Diverse din arhiva asociaţiei :  SAK: CBN, IV Ht 14 . 



Până la completa egalitate oficială în drepturi a femeilor cu bărbaţii în cadrul asociaţiei, avea să mai                  
dureze până în februarie 1919, după Primul Război Mondial.  Rapoartele de activitate nepublicate ale              
asociaţiei menţionează: 

„Asociaţia se hotărâse, ţinând cont de vremuri, să includă corul feminin cu aceleaşi obligaţii dar şi cu                  
aceleaşi drepturi în cadrul corului bărbătesc.”   905

În cadrul unei întruniri separate a corului feminin, pe 25 februarie 1919 au fost alese în final o preşedintă,                    
o asesoare şi o secretară care aveau toate trei, vot egal în „Comisia conducerii colective a asociaţiei”, acel                  
organism care lua cele mai importante decizii ale vieţii corului.   906

Integrarea femeilor în viaţa corului nu a adus cu sine numai o nouă dimensiune social-politică în Braşov,                  
ea a deschis mai ales noi perspective muzicale, repertoriul putând fi lărgit şi modificat în decursul istoriei                 
asociaţiei. Dacă la începutul acestei evoluţii s-a aflat dorinţa prezentării unor opere mai uşoare, la începutul                
secolului 20,  Corul Bărbătesc Braşov atinsese, împreună cu corul feminin, stadiul unui cor de oratorii, care                
se pare că putea fără mare efort să prezinte şi ample lucrări vocale. În acest proces, rolul decisiv a revenit                    
pe rând personalităţii şi strădaniei artistice a diferiţilor  maeştri de cor.  
 
 
3.1.6  Repertoriul şi conducătorii artistici ai primelor decenii de activitate a asociaţiei 
 

În anii de început, accentul activităţii muzicale din cadrul Corului Bărbătesc Braşov a fost constituit de                 
cultivarea fondului muzical german, corul dedicându-se „preferenţial cântecelor populare şi şi-a încercat            
puterile numai în mod excepţional şi cu compoziţii dificile.”  907

Exact aceasta a fost şi tradiţia asocierilor asemănătoare din Germania, redactorul  Tschirch al  Deutschen               
Männer-Gesangs-Zeitung subliniind într-o ediţie timpurie: „În melodie şi la cântec noi germanii ne regăsim              
cu toţii laolaltă.”  908

Aceste reprezentaţii de melodii (germană: Lied) îşi aveau locul lor în viaţa asociaţiei în  statutarele                
Liedertafeln  care se ţineau de circa patru până la opt ori în decursul unui an de activitate al asociaţiei. 

Un exemplu caracteristic pentru o asemenea manifestare, ţinută de cele mai multe ori seara, care în anii                  
de început se numea şi  Produktion (Producţie) este cea din 26 septembrie 1863. Cu această ocazie, în                 
sala de festivităţi a Braşovului,  La Soarele de Aur  din Blumăna a fost prezentat următorul program:  
 

905  SAK: CBN, IV Ht 6. Tätigkeitsberichte über das 59.–69. Vereinsjahr 1918–1928  (Rapoarte de ac�vitate pentru anii 59-69 de                   
ac�vitate a asociaţiei 1918-1928, ne�părite), pag. 10, în con�nuare  KMGV, Berichte 1918–1928 . Aceste rapoarte redactate în                
germană şi scrise de mână poartă următoarea dedicaţie: „Dedicat din inimă Corului de Bărbaţi Braşov de către fostul preşedinte                   
al asociaţiei (1903–1940) Hans Chris�ani.“ 
906 Vezi  KMGV, Berichte 1918–1928 , pag. 10v. 
907  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 31. 
908  DMGZ , anul 2, (1861) nr. 1, pag. 1. 



 
 
 
Planşa 14 - Programul Liedertafel al KMGV din 26 septembrie 1863 în hanul la „Soarele de Aur” din                  
Blumăna (vezi planşa 1) 
(Sursa: KMGV, Programe de concert, în SAK, Fond II 14269) 
 

Succesiunea a constat dintr-un amestec lejer de compoziţii pentru cor, solist şi cvartet. Dacă privim                
textele interpretate, găsim un mix cu conţinut naţional, creaţii populare vechi şi lucrări mai degrabă simple                
cu valoare generală de divertisment. În primii ani de existenţă a asociaţiei, acestea din urmă au fost chiar                  
predominante. Nu este surprinzător, dacă ne gândim că întrunirile de seară din Braşov erau cu adevărat                
„mese” (germană: Tafel), la care se fuma, se servea masa şi băuturi. Ceea ce pare a fi la prima vedere o                     
provincială lipsă de nivel, nu era ceva chiar neobişnuit. În Viena de ex. a durat până în 1900, când  Gustav                    
Mahler a reuşit ca la Opera Curţii să aducă în prim-plan muzica şi să interzică mâncatul şi discuţiile din                   
timpul reprezentaţiilor. Acţiune la care energicul director, originar din Moravia, nu s-a ales numai cu               
aprobări în marea metropolă muzicală. Iar dacă privim spre Germania, trebuie să constatăm că şi în centrul                 
acestui gen de manifestări organizate de  Zelter , masa comună îşi avea locul ei fix la întrunirile de seară. La                   
toate aceste manifestări, socializarea exclusivistă a jucat probabil un rol deloc neglijabil, ea numărându-se              
pentru mulţi braşoveni, printre motivele de a participa la  producţii . 

Caracteristici în programul prezentat, sunt mai ales compozitorii, care cu toţii au trăit şi creat în secolul                  
19:  Franz Abt ,  Carl Kuntze ,  Friedrich Silcher ,  Carl Zöllner  şi, foarte iubit în Braşov  Felix Mendelssohn                
Bartholdy,  cu toţii numărându-se printre favoriţii asociaţiei. Numai din opera celui din urmă, la Braşov au                909

fost interpretate până în 1909 peste cincizeci de lucrări ce se regăsesc pe numeroase programe ale                

909 Aceş� compozitori ai secolului 19, au următoarele date biografice:  Franz Abt  (1819–1885),  Carl Kuntze  (1839–1911),  Friedrich                 
Silcher  (1789–1860),  Carl Zöllner  (1800–1860),  Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809–1847).  Carl Kuntze  provenea din Halle (Saale),               
a înfiinţat în 1868 Conservatorul din Szczecin şi a compus mai ales oratorii şi lieduri dar a înfiinţat şi o şcoală de pian. 



manifestărilor iar de la popularul  Franz Abt , Corul Bărbătesc Braşov avea incluse în repertoriu treizeci de                
coruri şi cvartete diferite pentru bărbaţi. Recomandările lui  Rudolph  Tschirch în privinţa compozitorilor se              910

pare că au fost luate în considerare şi la întrunirile Liedertafel ale  Corului de Bărbaţi Braşov – fie în mod                    
conştient, fie mai degrabă intuitiv. Creatorii preferaţi de  Tschich nu au marcat deci numai primele serbări                
muzicale ci practic întregul cotidian al asociaţiei cântăreţilor braşoveni. Asta face ca în ceea ce priveşte                
repertoriul său din anii de început,  Corul de  Bărbaţi Braşov să poată fi denumit drept un cor de bărbaţi tipic                    
german.  

O particularitate braşoveană se poate observa totuşi: probabil datorită relaţiei cu capitala Austriei, au fost                
prezentate relativ frecvent creaţii muzicale ale compozitorilor austrieci de lieduri. În prim plan s-au aflat mai                
ales  Eduard Kremser, Johann Strauß (Tatăl şi Fiul), Max von Weinzierl  şi  Johann Ritter von Herbeck .   911

O foarte pregnantă amprentă pusă de succesivii  maeştri de cor repertoriului poate fi exclusă pentru primii                 
ani de activitate a asociaţiei, întrucât această funcţie a fost deseori reocupată după numai câteva luni. 

După mutarea datorită serviciului a întemeietorului corului, asistentul de justiţie cezaro-crăiesc deja             
menţionat  Moritz Ruprecht Lürtzer von Zähenthal,  după nici măcar doi ani, postul de  Prim maestru al                
corului  a fost ocupat din nou de un străin, anume  Heinrich Mauß. 
Heinrich Mauß,  născut la St. Goar în Rhenania s-a angajat la Braşov alături de postul de organist la                  
Biserica Neagră  şi pe plan pedagogic drept coeditor pentru  Liederkranz.  
 

910 Vezi  KMGV, Festschrift 1909  şi  KMGV, Konzertprogramme . 
911 Vezi  KMGV, Festschrift 1909  şi  KMGV, Konzertprogramme . Inventarul repertoriului  KMGV  numeşte 27 de lucrări diferite ale                 
membrului de onoare  Eduard Kremser , care au fost prezentate între 1859 şi 1909 la Braşov.  Max von Weinzierl  era originar din                     
Boemia şi a studiat la Praga şi Viena. A fost numai un an dirijor al  WMGV  (1882/83), după care s-a angajat mai ales pentru                        
Academia de Canto Viena .  KMGV  a avut în perioada până în 1909 în total 18 lucrări ale sale în repertoriu.  Johann Ritter von                       
Herbeck  a lucrat ca director al Operei Curţii cezaro-crăieş� şi ca director  Societăţii Prietenilor Muzicii  la Viena. A devenit maestru                    
de cor onorific al  WMGV , vezi  WMGV, Festschrift 1993 , pag. 166.  KMGV  a preluat de la el însă numai şapte piese în repertoriu.                       
Prin foarte frecventa repetare a acestora, numele său se regăseşte deseori în programele  KMG 



 
 
Planşa 15 - Coperta culegerii de cântece populare „Liederkranz” 1850 
(Sursa:  Heinrich Mauß şi Karl Kraft (coord.): „Liederkranz. Cântece pe una, două, trei sau patru voci pentru                 
şcolile generale germane din Transilvania”, Stuttgart 1850, pag. I, Exemplar aflat în proprietatea autorului ) 
 
 

Această colecţie de cântece şi corale populare a fost răspândită larg în şcoli, comunităţi parohiale şi                 
asociaţii, tipărită a fost însă la Stuttgart. Pe lângă piese ale pedagogului popular  Hans Georg Nägeli                
broşura a cuprins şi câteva creaţii proprii de  Heinrich Mauß. 

Chiar dacă cronica corului de bărbaţi elogiază pe de o parte calităţile artistice ale muzicianului bisericesc                 
Mauß alături de precizia activităţii sale la probe, se vorbeşte pe de altă parte deschis că originarul din                  
Rhenania a rămas în cele din urmă totuşi „un străin”. Cu ocazia retragerii sale pe 5 septembrie 1862,                  912

cronica menţionează chiar fără ocolişuri reticenţa frecventă şi supărarea maestrului de cor ce pleca. În ce                913

anume au constat dificultăţile şi care au fost cauzele nu se poate stabili în lipsa altor documente din                  
perioada timpurie a asociaţiei. Poate că totuşi probleme de mentalitate, dintre saşii autohtoni, ajunşi curând               
majoritari în asociaţie şi cei imigraţi au ajuns să joace un rol. Sau poate că evidentele ambiţii „pedagogice                  
de masă” ale lui  Mauß  pur şi simplu nu armonizau cu ideile orientate mai degrabă spre exclusivitate ale                  
majorităţii cântăreţilor. 

Au urmat la intervale scurte doi dirijori autohtoni interimari:  Eduard Faflik  care a activat numai trei luni şi                   
succesorul său, deja amintitul  Franz Lassel , pentru zece luni în postul de conducător muzical al asociaţiei. 

Activitatea de repetiţii a corului a dobândit continuitate către sfârşitul anului 1863, când pe 28 septembrie,                 
Carl Weywar a fost ales drept  prim maestru al corului . Ca fiu al capelmaistrului oraşului  Franz Weywar                 

912  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 35. 
913 Vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 60. 



poate fi denumit „autohton” iar prin studiile absolvite la Viena putuse privi şi ceva mai departe. În metropola                  
muzicală a Imperiului Habsburgic, venise în plus în contact cu  Corul de Bărbaţi Viena, o experienţă cu                 
siguranţă folositoare pentru un braşovean şi care arată, o dată în plus, afinitatea Braşovului cu Viena. După                 
revenirea din Austria a mai avut o scurtă experienţă muzicală ca dirijor al unei societăţi de operetă                 
transilvane.  

Cu acest bagaj, nu surprinde că la parcurgerea programelor asociaţiei, din perioada serviciului lui               
Weywar dintre 1863 şi 1871, în repertoriu se pot identifica două accente esenţiale noi: cu amintitul ajutor al                  
elevelor sale de canto, i-au reuşit pentru prima oară punerea în scenă de opere cu asociaţia şi probabil                  
încrezător datorită experienţei sale de la Viena, a introdus în programe Lieduri de  Schubert . Până în                
primăvara lui 1863, la Braşov, corul de bărbaţi nu prezentase încă nici o singură lucrare de  Franz Schubert .                  
La Corul de Bărbaţi Viena în schimb, lucrările celebrului creator de Lieduri, au fost prezente încă de la                  
primul concert public. Unul dintre interpreţii de cvartet ai lui  ranz Schubert ,  Nejebse , se număra chiar printre                 
primii membri ai corului de tradiţie austriac. Încă înaintea alegerii sale oficiale,  Carl Weywar , revenit de la                 914

Viena, i-a familiarizat pe interpreţii braşoveni, pe 13 martie 1863, cu compozitorul de Lieduri              
„băştinaş-vienez”: dirijând ca oaspete sau poate chiar la o repetiţie, a răsunat corul bărbătesc  Die Nacht                
(Noaptea) de Schubert. În timpul în care s-a aflat în funcţie,  Weywar a dirijat 28 de  Liedertafeln statutare,                  915

în 17 dintre ele fiind interpretate coruri sau Lieduri de  Franz Schubert. Printre ele se găsesc şi lucrări mai                   
mar, ca de exemplu corul pentru opt voci cu acompaniament de coarde  Gesang der Geister über den                 
Wassern  (Cântecul duhurilor peste ape), prezentat pe 30 decembrie 1864.   916

Sub conducerea lui  Weywar , lucrările lui  Mendelssohn au fost cântate în continuare cu regularitate, la                
acestea adăugându-se tot mai mult  Robert Schumann , a cărui moştenire compoziţională fusese până             
atunci la fel de necunoscută corului de bărbaţi ca şi cea a lui  Schubert .  

În domeniul „terenului nou„ al operei, la numai un an de la amintita reprezentaţie cu  Alessandro  Stradella                  
a fost prezentată o altă lucrare a contemporanului  Flotow:  pe 9 mai 1870 publicului braşovean i-a fost                 
oferită opera  Martha . Dat fiind marele succes înregistrat, reprezentaţia a trebuit să fie repetată de trei ori,                 
însă ulteriorul deces al lui  Carl Waywar , pe 19 ianuarie 1871 a împiedicat pentru o vreme alte spectacole                  
de operă.  

Succesorul său,  Wilhelm  Humpel originar din Stiria, nu a putut dezvolta în cei aproape doi ani, cât a fost                    
maestru al corului, un profil propriu clar definit asupra repertoriului. El a părăsit Braşovul deja în mai 1872                  
pentru Iaşi, unde a preluat o slujbă de dirijor mai bine plătită.  

De abia cu  Ottmar Neubner în 1873, la conducerea corului a fost aleasă din nou o personalitate marcantă                   
şi din nou a fost vorba de cineva care nu era transilvănean.  Neubner era născut la Bautzen ceea ce-l făcea                    
să fie un „saxon din Imperiul German” iar pregătirea muzicală a făcut-o la Conservatorul din Leipzig, înainte                 
de a obţine un post de organist la Sibiu, în 1863.  917

Cu Neubner, a început şi la Braşov o tradiţie nouă, care în alte coruri bărbăteşti era deja de mult ceva                     
curent: el a compus piese pentru propria asociaţie, în arhivele din Braşov însă nu se mai găseşte nici o                   
lucrare de a sa. Asta face ca de pe urma eforturilor sale de compozitor să nu se mai regăsească decât un                     
număr apreciabil de titluri, dintre care conform documentelor vremii,  Marşul trabucurilor pentru cor             
bărbătesc pare să se fi bucurat de mare popularitate.   918

914 Într-o listă a membrilor asociaţiei din al doilea an de existenţă, 1844, se regăsesc chiar trei membri ai familiei  Nejebse , printre                      
care şi prietenul lui Schubert, pictorul  Johann Nejebse , vezi August Schmidt:  Der Wiener Männergesang-Verein. Geschichtliche               
Darstellung seines Entstehens und Wirkens zur Feier seines fünfundzwanzigjährigen Jubiläums , (Corul de Bărbaţi Viena. Istoria,               
relatarea formării sale şi a ac�vităţii, c prilejul sărbătoririi jubileului de 25 de ani) Wien, ediţie proprie 1868, în con�nuare                    
WMGV, Geschichte 1868 , pag. 20. Primul concert al  WMGV  a avut loc pe 17.12.1843, fiind interpretat şi Liedul lui  Franz Schubert                     
Der Hirt am Felsen , vezi ilustraţia programului  WMGV, Festschrift 1993 , pag. 25. 
915 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . Corul  Die Nacht  a mai fost o dată interpretat înaintea înfiinţării oficiale a  KMGV  la o                    
reprezentaţie semioficială pe 17 mar�e 1859 în premieră, care este amin�tă în lista de programe a cronicii asociaţiei, vezi  KMGV,                    
Geschichte 1884 , pag. 139. 
916 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . 
 
917  Ottomar Neubner  a fost chiar inclus într-un lexicon muzical dintr-o ediţie antebelică, vezi  Tonkünstler-Lexikon , de                
Frank/Altmann vol. 2, 141936, pag. 424. 
918 Din ambele surse,  KMGV, Konzertprogramme  şi  KMGV, Festschrift 1909  se poate întocmi o listă cu lucrări de  Ottomar                   
Neubner , care au fost prezentate de  KMGV . Acestea sunt documentate în anexa acestei lucrări, vezi capitolul 5.3.4.4. Interpretări                  
ale  Marşului trabucurilor  au avut loc sub bagheta lui  Neubner  în următoarele date: 03.07.1875, 11.03.1876, 06.06.1876,                
04.05.1880 şi 05.06.1881. Predecesorul lui  Neubner ,  Wilhelm Humpel , a realizat şi el compoziţii, la Braşov însă au fost prezentate                   
numai două coruri bărbăteş� –  interesant că amândouă în limba română, vezi  KMGV, Konzertprogramme . 



Alături de aceste compoziţii proprii, sub conducerea lui  Neubner se găsesc din nou, în mod frecvent,                 
pasaje populare din opere în paginile de program ale asociaţiei. Acestea erau coruri, duete şi arii din opere                  
de  Richard Wagner ,  François-Adrien Boieldieu ,  Daniel-François Auber  sau  Carl Maria von Weber . Pe lângă              
acestea, de mare popularitate se bucurau mai ales uverturi de operă sau potpuriuri, interpretate frecvent la                
manifestările asociaţiei, de către capela oraşului. Se pare că şi Braşovul fusese cuprins de moda               
operetelor: după ce deja  Carl Weywar riscase prima încercare a corului de bărbaţi în acest gen cu  Salon                  
Pitzelberger de  Jacques Offenbach la începutul anului 1870,  Neubner a reluat chiar în primii ani de                
activitate aceste încercări. Astfel, pe 19 februarie 1874, a răsunat  Prinţesa din Canibalia de  Richard Genée,                
care lucrase la vremea sa la Theater  an der Wien  şi numai un an mai târziu, asociaţia oferea membrilor săi                    
opereta comică într-un singur act,  Chelner şi lord  de  Hermann Kipper .  

De abia după cinci ani în funcţie,  Neubner a reuşit să reînnoade tradiţia reprezentării de opere întregi pe                   
care o începuse  Waeywar, când pe 22 martie 1878 a răsunat  Armurierul de  Albert Lortzing.  Pentru 1880,                 
asociaţia pregătise o altă reprezentaţie cu o operă, pe scena teatrului braşovean  Reduta urmând să fie                
prezentată opera lui  Otto Nicolai, Nevestele vesele din Windsor , proiectul nu a trecut însă de faza                
repetiţiilor, întrucât teatrul a fost închis din cauza riscului de incendiu. Cauza indirectă poate fi bănuită în                 
marele incendiu al teatrului de pe Ringstrasse din Viena, care făcuse ca şi în provinciile îndepărtate ale                 
Imperiului să fie aplicate verificări ale protecţiei în faţa incendiilor. Astfel publicul a trebuit să se                919

mulţumească cu prezentarea sporadică a pasajelor deja învăţate ale operei, redate în cadru restrâns fie în                
cadrul  Liedertafel, fie în cel al  Serilor vesele.  În ciuda supărării şi a pierderilor financiare cauzate de                 
repetiţiile inutile, asociaţia a decis să participe la un concert de binefacere în favoarea victimelor incendiului                
de la Viena. Spectacolul a avut loc în colaborare cu  Societatea  Filarmonică  Braşoveană, Orchestra              
Diletantă şi membrele corului pe 20 decembrie 1881 sub conducerea lui  Neubner şi a cuprins două lucrări                 
de  Mendelssohn şi  Schumann pentru cor mixt şi o compoziţie de  Eduard  Kremser pentru cor bărbătesc.                
Corul bărbătesc s-a angajat şi cu alte ocazii în activităţi caritabile, deseori în cooperare cu asociaţiile corale                 
română şi maghiară ale oraşului.   920

Din fondul de piese austriece,  Neubner a prezentat mai ales lucrări de  Eduard Kremser,  compozitor                
vienez ce se număra printre membrii onorifici ai  Corului de Bărbaţi Braşov . Corurile şi Liedurile sale au mai                  
fost interpretate mult peste medie până departe în secolul 20. 

Despre motivaţiile intime care l-au făcut pe  Neubner să plece înapoi în Germania în primăvara anului                 
1882 nu se pot emite decât speculaţii. Corul  Kölner Singkreis îl alesese drept conducător muzical şi                
probabil că un serviciu în vechea colonie romană, devenită metropolă prosperă a noului Imperiu German,               
era mai atractivă decât o activitate în cel mai îndepărtat colţ al Monarhiei Habsburgice. Braşovenii s-au                
despărţit de  Neubner  cu două manifestări muzicale.  

Prima a fost un mare concert public pe 21 martie în redeschisa sală Reduta, la care, pe lângă corul                    
bărbătesc şi anexa feminină a acestuia au participat şi elevele lui  Neubner alături de  Societatea               
Filarmonică.  Piesele vocale au fost, în cea mai mare parte, un omagiu adus compozitorului ce pleca cu                 
duetul feminin  O Schifflein fahre zu (Corăbioară porneşte), duetul bărbătesc  Wir seh‘n uns wieder  (Ne               
revedem), corul mixt  Frühling  (Primăvara), corul feminin  Im Traume  (În vis) şi cele două piese pentru cor                 
bărbătesc  An das Vöglein  (Către mica pasăre) şi  Im Singen  (În cântec), publicului braşovean i-a mai fost                 
oferit o dată un larg spectru al compoziţiilor vocale ale lui  Neubner .  Uvertura  Oberon  de  Carl Maria von                  
Weber  şi a doua parte a simfoniei 1 de  Beethoven  op. 21 au rotunjit instrumental reprezentaţia. Importanţa                 
pe care avut-o activitatea lui  Neubner pentru viaţa muzicală a Braşovului a fost rezumată de un critic                 
muzical, care a subliniat că artistului ce pleca i se datorează că oraşul are acum un „cor feminin frecvent                   
solicitat şi bine şcolit” iar corul de bărbaţi a învăţat sub conducerea lui  Neubner să „interpreteze corurile,                 
mai ales corurile numai pentru bărbaţi cu fină nuanţare şi înţelegătoare precizie”.   921

Exclusivistă a fost despărţirea de pe 1 aprilie: Corul Bărbătesc, atât de lăudat de către criticul muzical, a                   
celebrat festivitatea de rămas bun pentru  Neubner cu o  Liedertafel . Ceea ce este de remarcat este faptul                 

919 Vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 16. 
 
920 Au avut loc de ex. deseori concerte de binefacere de Crăciun „pentru binele copiilor sărmani de toate confesiunile“ în                    
gimnaziile româneş� ale oraşului, de ex. pe 23.12.1865, vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 68 sau pe 23.12.1869, vezi ibid. pag.                    
75. Pe 5 aprilie 1879,  KMGV  a cântat împreună cu asociaţia maghiară  Dalárda  pentru vic�mele inundaţilor din Alföld, vezi ibid.                    
pag. 93. Pentru alte manifestări comune vezi şi capitolele 3.2 şi 3.3 despre asociaţia românească  Reuniunea  şi cea maghiară                   
Dalárda . 
921  Kronstädter Zeitung , anul 46, nr. 48 din 25.03.1882, pag. 3. Şi informaţiile despre piesele din concertul dat au la bază acest                      
ar�col. Despre plecarea lui  Neubner  la Köln vezi  KMGV, Geschichte 1884 , pag. 119–122, şi:  Kronstädter Zeitung , anul 46, nr. 41                    
din 13.03.1882, pag. 3. Aici se vorbeşte însă că  Neubner  pleacă drept maestru de cor la Köln la „Liederkranz“ şi nu la „Singkreis“. 



că până şi după plecarea lui  Neubner la Köln, Corul Bărbătesc a continuat să-i prezinte compoziţiile. În anii                  
nouăzeci şi chiar la începutul secolului douăzeci, corurile sale bărbăteşti, printre ele şi compoziţii noi, au                
răsunat din când în când la manifestările asociaţiei – poate un indiciu pentru menţinerea contactelor între                
Neubner şi cor.  Ottmar  Neubner a devenit şi el în cele din urmă membru de onoare al  Corului de Bărbaţi                    922

Braşov  şi a decedat pe 23 septembrie 1913 la Köln.   923

Succesorul lui  Neubner provenea de asemenea din centrul Germaniei: Hermann Geifrig s-a născut pe 2                
mai 1850 la Roda, lângă Altenburg în Estul Turingiei. A urmat gimnaziul în învecinatul Eisenberg şi în                 
continuare seminarul pentru învăţători la Altenburg, înainte de începe în 1872 o temeinică pregătire              
muzicală la  Karl Riedel la Leipzig. Accentul studiului în acest important centru muzical al tânărului Imperiu                
German a fost pus pe teoria muzicală precum şi interpretarea la pian şi orgă. Dacă se trag concluzii din                   
ulteriorul repertoriu braşovean, amprenta lăsată de tradiţiile muzicale ale Leipzigului trebuie să fi fost destul               
de puternică. După un angajament de trei ani ca organist, dirijor de cor şi pedagog la Jever lângă                  
Oldenburg, şi-a început activitatea de organist la  Biserica Neagră în Braşov, la vârsta de 27 de ani. În                  
cursul angajamentului său în Frizia şi nu în cele din urmă şi prin calitatea de co-fondator şi conducător al                   
Asociaţiei Braşovene evanghelice de Muzică Sacrală în 1881,  Geifrig a putut acumula experienţă de dirijor.              

Nu surprinde deci că la adunarea generală a corului de bărbaţi, din 8 iulie 1882, a fost ales prim-maestru                    924

al corului  Geifrig,  după  Heinrich Mauß al doilea organist în această funcţie. Pe lângă aceasta,  Geifrig                
cântase ca basist deja din 1880 în acest cor şi condusese un mare concert sacral cu participarea corului de                   
bărbaţi, prilejuit de vizita la Braşov a  Bukarester deutschen Liedertafel pe 3 mai 1880. Acestea au făcut să                  
nu fie un necunoscut în interiorul asociaţiei, iar reprezentaţia din Biserica Neagră produsese se pare mult                
entuziasm, în plus fiind interpretată şi o compoziţie pentru orgă de  Geifrig .   925

La parcurgerea programelor de spectacol din cei numai trei ani de serviciu ai organistului din Turingia, nu                  
se pot constata schimbări semnificative în repertoriul corului de bărbaţi. Compoziţiile muzicienilor din             
Leipzigul secolului 19, mai ales  Robert Schumann  şi  Felix Mendelssohn Bartholdy au dominat şi mai               
departe serile de Liedertafel. Dintre lucrările compozitorilor vienezi au fost cultivate continuu mai ales cele               
ale lui  Eduard Kremser . Alăturat mai apărea frecvent numele compozitorului danez  Niels Wilhelm Gade în               
programe – aflat de asemenea în tradiţia Leipzigului prin postul de capelmaistru la  Gewandhaus . Şi lucrări                
ale creatorilor din Sudul sau Centrul Germaniei, de ex.  Franz Lachner ,  Joseph Rheinberger  sau  Wilhelm               
Stade  au fost interpretate de corul de bărbaţi sub bagheta lui  Geifrig .  Stade activase în postul de                 
capelmaistru al Curţii în timpul şederii lui  Geifrig la Altenburg şi îi fusese şi profesor la orga  Trost  de acolo.                    
Durata scurta în funcţie a lui  Geifrig s-a datorat stării de sănătate a acestuia, el renunţând la portul de                   
maestru al corului în 1885 iar în august 1886 a fost internat în spitalul de psihiatrie din Sibiu, cu diagnosticul                    
„severe tulburări mintale” , o situaţie pe care ediţia festivă a asociaţiei corale îl trece sub tăcere.  926

În 1885, conducerea artistică a corului de bărbaţi a fost preluată de  Anton Brandner , din Boemia, probabil                  
cea mai importantă personalitate muzicală a vremii, a populaţiei germane a Braşovului. Din postura de               927

capelmaistru al oraşului, acesta sprijinise instrumental corul la numeroase manifestări, astfel încât cântăreţii             
puteau aprecia din plin capacităţile artistice ale lui  Brandner, care a instrumentat numeroase lucrări pentru               
coruri bărbăteşti ale multor compozitori.  

922 După plecarea lui  Neubner au fost prezentate de către  KMGV următoarele piese;  Das erste Lied  (25.03.1893),  (O) Gretelein                   
(21.05.1893, 25.05.1896, 07.06.1897, 05.03.1910, 10.12.1910) , Jung Karl, der ist mein Liebling  (06.11.1897) , Lacrimae Christi              
(23.02.1898) , Nun pfeif ich noch ein zweites Stück  (25.03.1893, 21.5.1893) , O trink dich müd  (06.06.1894) , Waldesruh                
(10.12.1910) etc. Pentru prezentarea piesei  Gretelein  pe 25.05.1896 vezi şi  planşa 16 . 
923 Vezi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 20. 
924 Pentru biografia lui  Geifrig  vezi necrologul din:  EKMV Jahresbericht V–VIII (1886–1889) , pag. 4–5. Ac�vitatea lui  Geifrig  în                  
comunitatea evanghelică face obiectul în contextul muzicii scolas�ce şi sacrale. 
925 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . În �mpul acestui concert au fost interpretate printre altele şi Psalmul 98  de  Felix                  
Mendelssohn Bartholdy pentru cor dublu, kyria din  Missa choralis  din 1865 de  Franz Liszt , corul mixt  Salvum fac regem  de  Carl                     
Loewe  precum şi propria creaţie  Sonată pentru orgă din trei părţi  de  Hermann Geifrig , pentru cri�ca muzicală vezi  KMGV,                   
Geschichte 1884 , pag. 106–107. În perioada următoare au mai fost prezentate lucrări de orgă ale lui  Geifrig ,  Rudolf Lassel                   
interpretând cu prilejul unui concert sacral pe 25 iunie 1906 un  Andante fis-Moll  de  Geifrig , care este posibil să provină din                     
menţionata sonată pentru orgă, pentru program vezi  Kronstädter Zeitung , anul 70, nr. 140 din 20.06.1906, pag. 2. 
926 Vezi  Programm des evangelischen Gymnasiums A. B. zu Kronstadt und der damit verbundenen Lehranstalten. Am Schluss des                  
Schuljahres 1886/87 veröffentlicht von L. [utz]  Korodi, Rektor  (Programul gimnaziului evanghelic C.A. din Braşov şi al ins�tuţiilor                
de învăţământ anexă. La finele anului şcolar 1886/87, publicat de Lutz Korodi, rector), Braşov 1887, pag. 35, în con�nuare  Ev.                    
Gymnasium, Programm (1886–1887)  etc.; precum şi:  EKMV Jahresbericht V–VIII (1886–1889) , pag. 5. 
927 Accentul ac�vităţii muzicale a lui von  Anton Brandner  în Braşov, trebuie privit - pe lângă conducerea  KMGV -  în domeniul                     
muzicii instrumentale. Un rezumat al biografiei a fost prezentat în capitolul 2.1 în excursul despre dirijorii  Capelei oraşului , alte                   
date despre persoana sa, se găsesc în capitolul 3.5 despre orchestrele braşovene, mai ales despre  Societatea filarmonică . 



Bineînţeles că pentru un conducător al  Capelei oraşului şi al  Societăţii Filarmonice , reprezentaţiile de               
operă şi operetă nu constituiau o problemă organizatorică. Cu ajutorul acestui aparat orchestral, deja în               
martie 1886, sub bagheta lui  Anton Brandner a răsunat opereta  Loreley  de  Franz Mögele,  în februarie                
1887, opereta comică  Der Schatz  de  Alphonse Maurice iar în mai 1888 opera  Das Nachtlager von                 
Granada  de  Conradin Kreutzer . Pe lângă acestea a fost prezentată şi o lucrare a unui braşovean:  Adolf                 
Weiß , un membru al asociaţiei compusese opereta exotică  Die Zirkusreise ins Amazonenland care a fost               
pusă în scenă în martie 1888. 

Organizarea de concerte mai mari, cu lucrări sacrale pretenţioase şi mai ales cultivarea propriului fond                
muzical transilvănean nu au jucat vreun rol în decursul primelor trei decenii de existenţă ale corului. Şi aici                  
avea să se afle accentul activităţii unui tânăr şi angajat dirijor, anume  Rudolf Lassel, ales drept prim                 
maestru al corului în 1889. El i-a urmat lui  Anton  Brandner care se retrăsese şi s-a putut dedica din nou pe                     
deplin obligaţiilor sale în  Capela  oraşului şi  Societatea Filarmonică .  Lassel a fost al treilea organist al                
Bisericii  Negre care a devenit conducătorul muzical al  Corului de Bărbaţi Braşov , iar sub bagheta sa,                
influenţa Leipzigului asupra vieţii muzicale a oraşului va deveni şi mai clară decât sub cea a lui  Geifrig, o                   
importanţă deosebită revenind celebrului conservator din oraşul de pe râul Pleiße. 
 
 
Excurs 3:  
 
Conservatorul Regal Leipzig  – lăcaş de studiu al braşovenilor talentaţi  
 
Cercetările de până acum ale vieţii muzicale de până în secolul 19 au arătat cu claritate că mai ales                   
locuitorii saşi ai Braşovului şi-au orientat frecvent privirea spre nord-vest. Universităţile din centrul             
Germaniei şi Vienei au dat de multe ori impulsuri importante pentru viaţa culturală din sud-estul               
Transilvaniei. În deceniile dinainte şi după 1900 intră încă un alt oraş în vizorul braşovenilor cu talent                 
muzical: Leipzigul. 

Oraşul târgurilor expoziţionale de pe râul Pleiße avea cu Corul Thomana nu doar unul dintre cele mai                  
vechi coruri de băieţi, ci a avansat în decursul secolului 19 datorită activităţii unor importanţi compozitori şi                 
artişti, a numeroaselor edituri cu profil muzical, dar mai ales datorită diversităţii concertelor, devenind un               
important centru muzical german şi european. În plan pedagogic,  Conservatorul Regal a câştigat o              
importanţă supra-regională din ce în ce mai mare, instituţia înfiinţată de  Felix Mendelssohn Bartholdy având               
în 1883, la aniversarea a patruzeci de ani de existenţă, cu 208 de elevi şi 198 de eleve, cel mai mare                     
număr de cursanţi: 406. Dintre aceştia, 181, deci aproape jumătate, veneau din afara Germaniei iar               
doisprezece din Austro-Ungaria de atunci.   928

Dacă privim mai atent în registrele de înmatriculare ale instituţie de învăţământ superior, găsim               
începând cu 1859 şi până la sfârşitul Primului Război Mondial, numele a 27 de transilvăneni de                
naţionalitate română sau germană. Patru dintre aceştia proveneau din Sibiu şi şapte din oraşe mai mici din                 
Transilvania, toţi ceilalţi însă erau braşoveni. 

Şirul lor a fost deschis de doi importanţi muzicieni români:  Gheorghe Dima şi  Iacob  Mureşianu. Lor le-au                  
urmat braşoveni germani, printre aceştia  Rudolf Lassel, Ella Gmeiner şi  Paul Richter, personalităţi care              
aveau să marcheze în mod deosebit viaţa muzicală a oraşului lor natal. Din registrele de înmatriculare de                 929

la Leipzig rezultă următoarele date ale studenţilor braşoveni:  
 
Numărul de înscriere              Perioada la Conservator                          Numele 
 
1980                                       X/1872–1873                                          Gheorghe Dima 
2951                                      4.I.1879–10.VI.1880                                Gheorghe Dima 
3268                                      23.X.1880– Paşte 1883                           Iacob Mureşianu 

928 vezi  Statistik des Königl. Conservatoriums der Musik zu Leipzig 1843–1883. Aus Anlaß des vierzigjährigen Jubiläums der                 
Anstalt. Herausg. von Karl W. Whistling  (Sta�s�ca Conservatorului Regal de muzică din Leipzig 1843-1883. Editat cu ocazia                 
jubileului de patruzeci de ani, de Karl W. Whistling) .  Leipzig 1883. pagina VII. Un exemplar al acestei broşuri se află în                     
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz  (Biblioteca de Stat a moştenirii culturale a Prusiei) din Berlin (în con�nuare  SBB ),  Fond                 
tn 2195/3 . 
929  Registrele de înmatriculare ,  programele seratelor muzicale ,  programele de examen  precum şi  colecţia de calificative ale                
Conservatoriului Regal Leipzig  (în con�nuare  KCL  cu indicarea respec�vei colecţii) se găsesc astăzi în fondul arhivis�c ale  Facultăţii                  
pentru muzică şi teatru »Felix Mendelssohn Bartholdy« , Grassistraße 8, 04107 Leipzig, deci a ins�tuţie de învăţământ succesoare                 
a conservatorului. 



3326                                      1881–1883                                               Rudolf Lassel 
5074                                       8.X.1888–25.VI.1890                              Laura Mathilde 
                                                                                                               Konopasek 
6159                                       2.I.1893–Crăciun 1895                            Ella Gmeiner 
6776                                      1895                                                         Eduard Orendi 
7023                                      8.X.1896–Michaelis 1899                         Paul Richter 
8447                                     19.X.1901–31.VII.1903                             Rudolf Malcher 
12243                                   1916                                                          Irmgard Mayer 
 
 

Pentru a putea aprecia influenţele exercitate de oraşul muzical Leipzig şi mai ales de conservator asupra                 
Braşovului, este recomandată o privire succintă asupra docenţilor ce predau la facultate în acea perioadă şi                
mai ales asupra a ceea ce transmiteau studenţilor lor din Transilvania.  930

Printre cei mai importanţi pedagogi din ultimul sfert de secol 19, un loc de frunte ocupă cu siguranţă                   
directorul muzical şi teoreticianul  Salomon Jadassohn . A trăit între 1831 şi 1902 şi a predat începând cu                 
1871 compoziţie, teorie muzicală, parţial şi pian la conservator. Între 1848 şi 1849,  Jadassohn s-a numărat                
el însuşi printre elevii institutului de învăţământ superior iar ulterior a fost unul dintre elevii lui  Franz Liszt la                   
Weimar şi  Moritz Hauptmann la Leipzig. Către finele anului 1883,  Jadassohn şi-a expus ideile teoretice               
despre contrapunct în două manuale, este vorba despre  Manualul contrapunctului simplu, dublu, triplu şi              
cvadruplu . Acest manual a stat la baza manualului său despre fugă, care poartă titlul  Învăţătura despre                931

canon şi fugă . În cuvântul introductiv pentru cea din urmă lucrare, din octombrie 1883, el definea studiul                 
fugii drept „imperativ” pentru un compozitor, chiar dacă „forma artistică a contrapunctului este relativ puţin şi                
rareori folosită de către compozitorii contemporani” şi aceasta se găseşte numai „în compoziţii pentru orgă               
sau în corurile oratoriilor şi psalmilor”. Drept „capodopere ale contrapuncţiei”, el socoteşte mai ales              
„cantatele şi patimile lui Bach”. Ambele cărţi au fost parte a unei serii de cinci volume  Salomon                 932

Jodassohn sub titlul  Musikalische Kompositionslehre  (Compoziţia muzicală), care mai conţinea câte un            
volum despre armonii, despre forme, cât şi un manual de instrumentaţie. Pedagogia lui  Jadassohn nu se                
prezintă deci deloc drept ceva revoluţionar, modele muzicale şi materia părând că suferiseră puţine              
schimbări de la perioada lui  Mendelssohn  la facultate.  

O privire în colecţia de calificative a facultăţii relevă faptul că  Jadassohn a considerat ca fiind importante                  
pentru elevii săi mai ales cunoştinţele despre contrapuncţie pe care le nota separat. Acest lucru nu reiese                 
numai din aprecierile sale despre elevii braşoveni, ci şi dincolo de acestea, din stilul lor compoziţional de                 
mai târziu.  

Interesant pare faptul că pe lângă  Jadassohn numeroşi alţi docenţi de la conservator au fost şi ei elevi ai                    
instituţiei de învăţământ: din acest grup de profesori au făcut parte  Johannes Weidenbach ,  Carl Piutti ,               
Heinrich Klesse ,  Robert Papperitz ,  Paul Homeyer ,  Carl Beving  şi  Friedrich Rebling .   933

Profesorul de pian  Johannes Weidenbach şi cel de orgă  Carl Piutti şi-au făcut studiile la conservator între                  
1869 şi 1871,  Weidenbach a predat braşovenilor  Gheorghe Dima, Iacob Mureşianu şi  Rudolf Lassel .  Lassel               
s-a mai numărat şi printre elevii lui  Carl Piutti .  Piutti a şi compus, lăsând în urma sa compoziţii pentru orgă,                    
Lieduri cu acompaniament la pian şi coruri pentru patru voci, exact acele genuri în care ulterior a compus şi                   
Rudolf   Lassel . Dincolo de acestea,  Piutti  a ocupat şi importanta funcţie de organist la Thomana.  

930 O listă a studenţilor braşoveni şi a docenţilor lor de la Leipzig, se găseşte în anexa acestei lucrări, vezi capitolul 5.3.4.3. În                       
explicaţiile de aici sunt prezentaţi profesorii cei mai importanţi, cunoscuţi de către studenţii din Braşov la Leipzig la finele                   
secolului 19. Sursa datelor biografice ale docenţilor sunt mai ales două publicaţii ale conservatorului, aflate amândouă în colecţia                  
muzicală a  SBB : C. B. Vogel/C. Kipke:  Das Königliche Conservatorium der Musik zu Leipzig. Geschichtliches und Biographisches                 
(Conservatorul Regal de Muzică din Leipzig. Date istorice şi biografice) ,  Leipzig 1889, în con�nuare: Vogel:  Conservatorium ,                
precum  Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Königl.Konservatoriums der Musik zu Leipzig. Herausgegeben von R.              
Linnemann.  (Ediţie fes�vă la aniversarea a 75 de ani a Conservatorului Regal de Muzică Leipzig. Editat de R. Linnemann.) Leipzig,                    
2 aprilie 1918, în con�nuare  KCL: Festschrift 1918 . 
931 Vezi cuvântul introduc�v din august 1883 la Salomon Jadassohn:  Lehrbuch des einfachen, doppelten, drei- und vierfachen                 
Kontrapunkts.  (Manualul contrapunctului simplu, dublu, triplu şi  cvadruplu) Leipzig 41903. pag. III–IV. 
932 Citatele provin din introducerea din octombrie 1883 la Salomon Jadassohn:  Die Lehre vom Canon und von der Fuge.  Leipzig                    
21898. pag. III–IV, în con�nuare Jadassohn:  Canon . 
933  Johannes Weidenbach  a trăit între 1847 şi 1902,  Carl Piutti  între 1846 şi 1902,  Heinrich Klesse  între 1840 şi 1907,  Robert                      
Papperitz  între 1826 şi 1903,  Paul Homeyer  între 1853 şi 1908,  Carl Beving  între 1862 şi 1911 iar  Friedrich Rebling  între 1835 şi                       
1900. 



Mai tinerii braşoveni  Laura Mathilde Konopasek ,  Eduard Orendi  şi  Paul Richter  în schimb l-au cunoscut                
ca docent pentru pian pe  Carl Beving,  care se înmatriculase la scurt timp după plecarea lui  Lassel şi                  
Mureşianu  în 1883, iar din 1887 făcea deja parte din colegiul profesoral al conservatorului.  

 Heinrich Klesse  a activat la conservator ca docent de canto, violină, viola şi orga din 1876 până în 1904.                    
El a fost învăţătorul de canto al majorităţii elevilor din Braşov, instruind-ul în plus pe  Gheorghe Dima la                  
orgă. Cu aceasta, Dima se numără printre puţinii muzicieni ai secolului 19 care au urmat studii de orgă. 

 Robert Papperitz  a studiat încă de la începuturile existenţei conservatorului, între 1848 şi 1851, putând                
astfel să cunoască încă personalităţi precum  Moritz Hauptmann şi a fost primit în colegiul profesoral odată                
cu absolvirea studiilor. El a studiat interpretare în ansamblu, armonie, compoziţie şi orgă. Dintre studenţii               
braşoveni, numai  Rudolf Lassel şi  Eduard  Orendi l-au mai avut pe  Papperitz ca profesor de orgă. El a                  
recunoscut talentul lui  Rudolf  Lassel şi l-a promovat, atestând ulteriorului organist al  Bisericii Negre în               
certificatul de absolvire din 8 iulie 1883 că prin „abilităţile sale şi serviciu practic bisericesc (…) îi este                  
deschisă o evoluţie artistică în orice direcţie”. Extraprofesional,  Papperitz a fost şi organist la biserica St.                
Nikolai.  

Un câmp de activitate asemănător dezvoltase şi  Paul Homeyer , pe lângă activitatea sa ca profesor de                 
teorie la conservator, activând ca organist la  Sala Gewandhaus,  la sinagogă şi la  Asociaţiile Bach şi  Riedel .                 
El a fost probabil unul dintre cei mai influenţă profesori ai lui  Paul Richter .  

La conservator a studiat şi docentul de canto  Friedrich Rebling, care acumulase experienţă profesională               
în calitate de cântăreţ de operă în timpul angajamentului său la teatrul oraşului, înainte de a-şi începe                 
activitatea profesorală în 1877 la conservator. Printre elevii săi din Braşov, s-au numărat, pe lângă românii                
Gheorghe Dima şi  Iacob Mureşianu şi  Ella Gmeiner . Strădaniile pedagogice ale lui  Rebling au fost se pare                 
atât de fructuoase, încât toţi trei transilvănenii au putut repurta ulteriori succese şi ca solişti vocali. Alţi                 
docenţi în schimb beneficiaseră de o pregătire în alte locuri, înainte de a începe activitatea la conservatorul                 
din Leipzig, acumulând astfel experienţe profesionale destul de diversificate, pentru studenţii braşoveni,            
mai ales patru dintre aceştia fiind importanţi:  Leo Grill ,  Oscar Paul ,  Carl Reinecke  şi  Henry Schradieck .   934

 Leo Grill s-a numărat printre elevii lui  Franz Lachner . După ce se evidențiase deja în calitate de                  
compozitor de muzică de cameră şi mici lucrări vocale a predat compoziţie şi canto la conservator. Dintre                 
studenţii braşoveni l-a avut ca elev doar pe  Gheorghe Dima la ambele materii şi se pare cu mare succes                   
după cum reiese din cariera ulterioară a braşoveanului. 

Aproape toţi braşovenii au participat la prelegerile despre estetica şi istoria muzicii ţinute de  Oscar Paul .                 
Profesorul universitar din Leipzig se număra alături de  Jaddasohn printre corifeii muzicologiei.  Paul s-a              
ocupat de asemenea de armonie şi contrapuncţie, şi a realizat în plus şi un lexicon.  

Numeroşi studenţi din Transilvania au avut contact şi cu  Carl Reinecke şi  Henry Schradieck,  cei doi                 
conducători ai interpretării în ansambluri au confirmat în certificatele de examen în general numai              
prezentarea elevilor lor, precum a braşovenilor  Dima ,  Mureşianu ,  Lassel, Konopasek  şi  Orendi  

Carl Reinecke activase mulţi ani ca pianist al Curţii Regale la Copenhaga iar ulterior ca profesor de                  
muzică la Köln, Barmen şi Wrocław înainte de a preda începând din 1860 pian şi compoziţie la                 
Conservatorul Regal . La conservator a lucrat pe lângă acestea între 1897 şi 1902, ca director de studii.                 
Importantă a fost activitatea sa de capelmaistru la teatrul  Gewandhaus între 1860 şi 1895, care               
demonstrează strânsa împletire a diverselor centre ale artei sonore din oraşul muzicii Leipzig.  Reinecke s-a               
ţinut se pare cu chibzuinţă deoparte de confruntarea deschisă dintre „ Neudeutschen ” (ad litera: noii              
germani, cu înţeles de modernişti) şi  tradiţionalişti , în vederile sale estetice însă, a fost mai degrabă orientat                 
ca măsură şi model în mod tradiţionalist, spre  Mendelssohn . Această viziune i-a marcat probabil şi pe                935

tinerii studenţi transilvăneni, după cum avea să se arate cu claritate în activitatea desfăşurată la Braşov de                 
către  Rudolf   Lassel  sau  Gheorghe Dima . 

 Henry Schradieck  s-a numărat de asemenea printre muzicienii de la teatrul  Gewandhaus , unde a deţinut                
între 1874 şi 1882 un post de violonist şi pe cel de maestru de concert. La conservator, materiile violină,                   
vilă, solo şi în ansamblu, cvartet şi orchestră au fost în competenţa sa între 1874 şi 1883, an în care s-a                     
mutat ca profesor la Cincinnati.  936

934  Leo Grill  s-a născut în 1846 şi a decedat probabil după 1918 întrucât în acest an mai este menţionat ca fiind în viaţă „la                         
Ehrwald în Tirol“, vezi  KCL: Festschrift 1918 , pag. 18.  Oscar Paul  a trăit între 1836 şi 1898,  Carl Reinecke  între 1824 şi 1910 iar                        
Henry Schradieck  între 1846 şi 1918. 
935 vezi Johannes Forner (coord.):  Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig 1781–1981  Concertele teatrului Gewandhaus din Leipzig               
1781-1981) ,  Leipzig 11981, mai ales pag. 97 şi 101. 
936 vezi Forner:  Die Gewandhauskonzerte , pag. 117 şi 373. 



Privind mesajele şi anunţurile  programelor de examen şi ale  seratelor muzicale de la conservator, de la                 
sfârşitul secolului 19 şi începutul secolului 20, regăsim mereu numele lui  Robert Schumann ,  Felix              
Mendelssohn Bartholdy şi  Moritz Hauptmann.  Mai ales Liedurile şi piesele pentru pian trebuiau să facă               
parte din repertoriul fix al fiecărui student al conservatorului, concomitent putând fi constatată şi o afinitate                
pentru muzica sacrală evanghelică şi asta nu numai prin activităţile organiştilor şi cantorilor menţionaţi, ci şi                
de la conservator. În viaţa muzicală a Leipzigului, lucrările lui Johann Sebastian Bach ajunseseră să joace                
din nou un rol mai important, după ce în 1878 şi-a început activitatea organistul  Wilhelm Rust la Thomana.                  
Rust a fost predecesorul direct al lui  Carl Piutti şi a redactat timp de 25 de ani ediţia completă a lucrărilor lui                      
Bach, care au apărut la Leipzig, ceea ce-l face să fie probabil cel mai bun cunoscător al compozitorului din                   
oraşul târgurilor. Pe acest fundal, nu este de loc surprinzător că şi lucrările lui Bach au devenit în anii                   937

optzeci, o componentă stabilă a programei de învăţământ şi examen la conservator.   938

Se poate deci reţine: numeroşi docenţi ai conservatorului au fost anterior elevi ai acestuia. Cunoştinţele                
predate par marcate în timp de o anumită constantă a conţinutului. Prin această continuitate a personalului                
şi conţinutului se poate vorbi despre o adevărată tradiţie muzicală a Leipzigului. Avea să se dovedească                
faptul că prin studenţii braşoveni, atât conservatorul cât şi viaţa muzicală a Leipzigului în general au                
influenţat în mare măsură evoluţia muzicală a Braşovului. În opera lui  Dima ,  Lassel şi  Richter aceste                
influenţe devin vizibile. Repertoriul diverselor asociaţii muzicale braşovene, cât şi muzica sacrală a oraşului              
transilvănean stau mărturie pentru apropierea muzicală faţă de Leipzig.  
 
 
3.1.7  Rudolf Lassel şi activitatea sa în cor: între Liedertafeln folclorice şi reprezentaţii cu oratorii de                
legătură interetnică 
 

După  Carl  Weywar,  Rudolf Lassel a fost al doilea braşovean nativ care a fost ales la conducerea corului                   
de bărbaţi. Ca fiu al amintitului profesor de gimnaziu şi maestru interimar al corului  Franz Lassel şi nepot                  
rectorului cu talent muzical  Franz Lebrecht Lassel ,  Rudolf s-a născut pe 15 martie 1861. Dragostea               939

pentru arta sunetelor şi o anumită înclinaţie pentru pedagogie erau astfel deja parte din tradiţia familiei                
Lassel . După pregătirea şcolară şi un început de pregătire muzicală în oraşul natal, Rudolf Lassel, la fel ca                  
mulţi alţi conaţionali saşi din secolele anterioară, a luat drumul Germaniei pentru a-şi continua studiile.               
Pentru început, în oraşul universitar plin de tradiţii Leipzig, s-a dedicat din octombrie 1880 pentru scurt timp                 
teologiei, înainte ca dragostea sa pentru muzică să se impună. După doi ani de studii, a absolvit pe 8 iulie                    
1883 cu succes  Conservatorul Regal  din oraşul german al muzicii.  

Imediat după revenirea sa de la Leipzig, Lassel a început să se angajeze în viaţa muzicală de acasă.                   
Călcând pe urmele tatălui său, el a activat mai întâi ca bas în Corul Bărbătesc de la Braşov unde, datorită                    
primelor sale piese, nu era un necunoscut: încă din timpul studiilor sale, altista Frida Lassel prezentase pe                 
5 martie 1881 în cor, două mici compoziţii ale rudei sale Rudolf, anume  Hör‘ ich das Liedchen klingen  şi  Der                    
gefangene Sänger.  940

Lassel  a rămas membru plătitor al corului bărbătesc, chiar şi după ce s-a mutat pentru doi ani la Bistriţa,                    
din motive profesionale. În acest mic oraş din Nordul Transilvaniei, nu a lucrat numai ca profesor, ci s-a                  
angajat ca maestru de cor al  Bistritzer Gesangskränzchen , probabil cel mai important cor săsesc din Nordul                
Transilvaniei. După internarea lui  Hermann Geifrig în spitalul de boli mintale din Sibiu,  Lassel a fost chemat                 
pentru postul de cantor şi organist al  Bisericii  Negre în oraşul natal – o sarcină căreia i-a rămas credincios                   

937 Pentru modul de receptare al lui Bach, vezi Forner:  Gewandhauskonzerte , pag. 98. Pentru biografia lui  Wilhelm Rust  vezi şi                    
Vogel:  Conservatorium , pag. 38.  Wilhelm Rust  a trăit între 1822 şi 1892. 
938 La examenul său de orgă de ex.  Rudolf Lassel  a interpretat pe 19. mai 1882  Preludiu şi fugă A-Dur , este probabil vorba despre                        
BWV 536. 
939 Pentru detalii ale vieţii şi ac�vităţii sale, vezi Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik . Pentru ac�vitatea lui  Lassel  în cadrul  KMGV  vezi                     
capitolul pag. 64–68. Următoarele explicaţii cons�tuie un rezumat al acestui capitol care are ca sursă principală  KMGV, Festschrift                  
1909 , din care mai ales paginile 6–14 (Liedertafeln şi concerte), 45–46 (corul de femei), 63–81 (repertoriu şi manifestări) precum                   
şi pag. 96 şi 108 (alegerea lui  Lassel ). Noi descoperiri sunt documentate prin note de subsol. Tatăl lui  Rudolf,  Franz Lassel  a trăit                       
între 1824 şi 1876. 
940 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . Prima piesă este o punere pe note a textului de  Heinrich Heine  şi a fost compusă în                     
septembrie 1880 în �mpul unei călătorii a lui  Lassel  la Triest. Ea este păstrată în moştenirea lăsată de  Lassel  păstrată la Braşov dar                       
şi în copie la Sibiu, în arhiva Bisericii Evanghelice C.A. din România. În inventarul întocmit de către mine al lucrărilor lui  Lassel ,                      
denumit în con�nuare  LWV , compoziţia este trecută sub numărul  H 27 , vezi Sand:  Lassel, ev. Kirchenmusik , pag. 141. Piesa  Der                    
gefangene Sänger  nu s-a păstrat iar la momentul întocmirii inventarului nu-mi era cunoscută. Ar trebui inclusă sub numărul  H 38                    
în  LWV . 



pentru restul vieţii. Odată cu preluarea acestui serviciu în 1887, a putut participa din nou activ la viaţa                  
Corului Bărbătesc de la  Braşov, iar astfel să fie ales  prim-maestru al corului , după ce  Brandner a renunţat la                   
această funcţie. 

Bineînţeles că şi după alegerea lui  Lassel , pentru început  Liedertafel a rămas mai departe în centrul vieţii                  
muzicale comune. În anii nouăzeci au avut loc între patru şi şase întruniri statutare anual. Dacă se compară                  
programele oferite cu producţiile anilor precedenţi, sunt totuşi şi câteva înnoiri ce ies în evidenţă, ca                
dominaţie clară a compozitorilor cu afinitate pentru Leipzig, iar Liedurilor celor doi elevi de la Thomana,  Carl                 
Zöllner  şi  Franz Abt , precum şi celor de  Felix Mendelssohn Bartholdy , li se adaugă acum şi lucrări de  Moritz                   
Hauptmann.  Chiar la prima  Liedertafel dirijată de Lassel, a fost interpretat un cor bărbătesc al acestui                
muzician bisericesc şi docent al Conservatorului din Leipzig:  Wunderbar ist mir geschehen . Piesa este o               941

transpunere muzicală a unui text de  Friedrich Rückert, a cărui moştenire lirică a fost după cum se ştie,                  
transpusă de multe generaţii de compozitori, fiind astfel răspândită în multe coruri bărbăteşti. O altă noutate                
în programele braşovene au fost lucrările compozitorului norvegian  Halfdan Kjerulf , care după  Niels             
Wilhelm Gade şi Edvard Grieg  a fost al treilea compozitor nordic, ale cărui coruri erau interpretate de                 
corurile bărbăteşti. Şi  Kjerulf studiase la Leipzig, iar acolo probabil că  Lassel a intrat în contact cu                 942

compoziţiile sale. 
La fel ca  Ottmar Neubner , şi Lassel şi-a folosit corul „său” drept for de prezentare a propriilor sale creaţii                    

muzicale. În mod asemănător au procedat şi dirijorii şi compozitorii români, aşa cum o făcuse deja cu ani                  
mai devreme braşoveanul  Gheorghe Dima, care şi-a prezentat multe din noile sale creaţii în  Reuniunea               
română de gimnastică şi de cântări din Braşov . În  Lista compozitorilor şi lucrărilor lor, care de la                 943

înfiinţarea Corului de Bărbaţi Braşov au fost prezentate public în manifestările acestuia până în anul 1909 ,                
în dreptul numelui lui  Lassel se găsesc peste cincizeci de titluri. Cu acest palmares, maestrul de cor se                  
apropie în răspândire şi popularitate de modelul său,  Mendelssohn . Ponderea cea mai mare revine              
bineînţeles corurilor bărbăteşti şi liedurilor laice.   944

Prin compoziţiile sale, Lassel a contribuit la redescoperirea elementului folcloric, care începuse de la               
mijlocul secolului cu amintita primă culegere de cântece populare a lui Friedrich  Wilhelm Schuster . Lassel               
s-a aflat în contact personal cu folcloristul, profesorul şi preotul  Gottlieb Brandsch, care se ocupa în acea                 
perioadă de culegerea sistematică a tuturor cântecelor populare şi mai ales şi de cea a textelor în dialecte.                 

  945

Era cu totul la moda vremii printre muzicieni - şi mai ales Lassel a fost un deschizător de drum - ca nu                       
doar texte ale perioadelor clasiciste şi romantice din ţara mamă să fie transpuse pe muzică, ci şi texte din                   
lirica transilvăneană, în măsură tot mai mare. La capătul acestei evoluţii, au rezultat în anii nouăzeci                
primele lucrări artistice ale lui  Lassel , bazate pe poezii populare săseşti, iar pe la cumpăna dintre secole şi                  
cele în dialect săsesc transilvănean.   946

Manifestările prin care aceste piese populare au fost introduse în muzica artistică au fost mai întâi                 
întrunirile  Liedertafel ale corului bărbătesc. Un exemplu ilustrativ îl oferă aşa numita  Volksliedertafel             
(Liedertafel populară) din lunea Rusaliilor 1896. Cu această ocazie, în afara pieselor germane „clasice” de               
Friedrich Silcher  sau  Felix Mendelssohn Bartholdy,  au fost prezentate o serie întreagă de lucrări autohtone.               
Pe lângă compoziţii de  Ottomar Neubner  şi  Hermann Bönicke  a răsunat şi  Siebenbürgenlied  de  Johann               
Lucas Hedwig  într-o versiune pentru cor bărbătesc. Iar din partea lui  Lassel  a fost prezentat bineînţeles                
Sachsenlied . Programul pentru  Volksliedertafel  arăta astfel:  

941 Această Liedertafel a avut loc pe 26.10.1889, vezi  KMGV, Konzertprogramme .  Moritz Hauptmann  a trăit între 1792 şi 1868. 
942  Lassel  a oferit as�el publicului braşovean chiar la a doua Liedertafel din mandatul său, pe 01.12.1889, corul bărbătesc                   
Brautfahrt in Hardanger  al acestui compozitor norvegian, vezi  KMGV, Konzertprogramme .  Halfdan Kjerulf  a trăit între 1815 şi                 
1868. 
943 Vezi capitolul 3.2.2 
944 Un scurt rezumat al acestor lucrări se găseşte în capitolul de analiză muzicală a biografiei lui  Lassel , vezi Sand:  Lassel, ev.                      
Kirchenmusik , pag. 73–76. Despre importanţa lui  Mendelssohn  pentru repertoriul  KMGV  vezi capitolul 3.1.6. 
945 Pentru  Schuster  şi  Brandsch  vezi explicaţiile din introducerea capitolului 2. 
946 Transpuneri muzicale de cântece populare săseş� în germană standard au fost printre altele  LWV G 2, G 5, G 11, H 2, H 4, H 5,                           
H 9, H 14, H 15, H 18, H23, J 7, J 9, J 21, K 3 ; piese în dialect săsesc se găsesc sub  LWV H 6, H 7, H 16, H 19, H 24, J 8, J 12, J 19 . 



 
 
Planşa 16 - Program al Volksliedertafel din 25.05.1896 cu lucrări transilvănene  
(Sursa: KMGV, Konzertprogramme, în SAK, Fond II 14269) 
 
 

Pentru Sachsenlied este semnificativ mai ales textul: „Eu sunt un sas, o spun cu mândrie, din                 
străvechiul, nobilul neam al saşilor!” Textul a fost compus de  Friedrich Wilhelm Seraphin , un profesor de                
gimnaziu braşovean care a fost membru tenor între 1884 şi 1895 în corul bărbătesc. Lucrările sale                
amintesc de acel spirit popular şi totodată liberal care a marcat începutul mişcării corurilor bărbăteşti în                
Germania. În text se spune printre altele:  
   „Unde mai există un alt nobil neam, 
     în care nimeni nu-i stăpân şi nimeni rob! 
     Nu, bărbaţi aşezaţi, germani şi liberi! 
     Popor al meu săsesc, ţie î-ţi rămân credincios!  947

947  Sachsenlied  a apărut după Primul Război Mondial împreună cu alte lucrări ale lui  Lassel , vezi Rudolf Lassel:  Lieder.                   
Volksausgabe. Herausgegeben vom Kuratorium zur Herausgabe der Werke Rudolf Lassels  (Cântece. Ediţie populară. Editată de               



 
Dacă în cele peste trei decenii anterioare au dominat cântece şi poezii populare din Germania, sub  Lassel                 
a trecut în prim-plan elementul săsesc-transilvănean. Sub conducerea succesorului său  Paul  Richter ,            
transpunerile muzicale ale lui  Lassel au fost interpretate de către Corul Bărbătesc în continuare, în decursul                
primelor două decenii ale secolului 20, preferate fiind cele bazate pe poezii săseşti.  

În perioada lui  Lassel , în afară de  Liedertafel statutare au mai avut loc una-două aşa numite  Juxabende ,                  
o denumire care nu cantonează valoarea de divertisment a acestor evenimente neapărat la cel mai înalt                
nivel muzical-artistic. Pe de altă parte, aceste seri funcţionau la cumpăna dintre secole deja ca o supapă                 
politică şi erau – la fel cum era cultivarea fondului popular săsesc – şi o expresie a unei dorinţe de libertate.                     
Parodii prezentate cu regularitate, ca de exemplu  Die Croner Polizei (Poliţia braşoveană) au devenit curând               
un magnet pentru public. Probabil din această cauză, aceste manifestări se pare că nu au mai fost privite                  
cu bunăvoinţă dinspre zonele oficiale, pentru că în broşura festivă a anului 1909 sunt deplânse lipsa de                 
„relaxare şi umor” din partea persoanelor de rang înalt şi a autorităţilor.  

Cu toate că se îndrepta mai degrabă spre un nivel artistic superior, se pare că  Lassel nu a dispreţuit                    
valoarea de divertisment lejer a muzicii. Pentru  Heitere Liedertafel (Liedertafel veselă) el a compus două               
lucrări cu o notă direct amuzantă: 

Sceneta cântată cu titlul semnificativ  Amor im Pensionat oder die gefoppte Gouvernante (Amor la               
pension sau guvernanta păcălită) (op. 15,  LWV G 4 ) a fost o prelucrare şi transpunere muzicală a piesei                  
Guvernanta de  Theodor Körner. Lassel a compus piesa dintr-un act exclusiv pentru voci feminine, iar la                
prima reprezentaţie în 1893 a fost lăudată de critică drept „plină de conţinut şi diversificată”. Piesa cântată a                  
fost iubită de public şi reluată de numeroase ori.   948

Contribuţia la capitolul umor în muzică a fost adusă de  Lassel şi cu gluma muzicală  Der geniale Dirigent                   
oder Große Fest-Ouvertüre  (Dirijorul genial sau Marea uvertură festivă), pe care a prezentat-o atât ca               
versiune pur orchestrală cât şi în versiune cu text pentru cor bărbătesc (op. 25,  LWV B1  şi  LWV G 7 ). 

Dacă privim la restul statisticii reprezentaţiilor, remarcăm alte înnoiri interesante, care pot avea legătură               
cu preluarea funcţiei de către  Lassel : de cele mai multe ori asociaţia organiza trei până la patru  concerte                  
publice pe an, ale căror programe au cunoscut o creştere a pretenţiilor şi care au cuprins şi muzică                  
instrumentală mai serioasă. La solicitarea lui Lassel, s-a luat în cor, deja în 1891 decizia ca anual să fie                   
organizat un concert în „stil mai mare”, care trebuia să ţină cont de „gustul muzical fin” al membrilor                  
simpatizanţi. În presă s-a făcut de asemenea apel public pentru sprijinirea lui Lassel, despre care se                949

spunea că „are de îndeplinit o datorie înaltă” care merită „orice sprijin din partea publicului iubitor de artă”.                 
În plus, tot la iniţiativa lui Lassel, a fost organizată anual câte una din statutarele  Liedertafeln , drept                  950

Konzertliedertafel (Liedertafel de concert) la care se renunţa la masa comună iar muzica se afla în                
prim-plan. 

Prin organizarea concertelor, asociaţia a ajuns la un public mai numeros, pentru că acestea puteau fi                 
urmărite şi de cei ce nu erau membri ai acesteia, cu acest pas corul părăsind totodată şi ghetto-ul grupului                   
etnic. Remarcabile sunt în acest context mai ales prezentarea de oratorii.  Anotimpurile de  Josef Haydn au                
fost prima lucrare de acest gen, prezentată deja în 1887 de către  Anton Brandner , sub  Lassel însă această                  
nouă orientare spre un cor pentru oratorii a fost consolidată.  

Concomitent, Lassel îi pregătea publicistic şi pedagogic pe iubitorii muzicii pentru reprezentaţiile mai              
mari: înaintea concertelor, redacta în  Kronstädter Zeitung articole cu caracter muzicologic în care prezenta              
analize de înalt nivel, însă totuşi uşor de înţeles, ale lucrărilor oferite, completate cu trimiteri la elemente                 
remarcabilet. Un asemenea text de exemplu a apărut înaintea reprezentaţiei cu  Odysseus de  Max Bruch ,               
în noiembrie 1892, pe parcursul a în total patru articole ample despre lucrare şi compozitor. În opinia                 951

ulterioară a unui critic muzical, această prezentare „muzicologică frumoasă, limpede, la obiect şi resimţită              
cu căldură” a contribuit mult la succesul concertului. Pe lângă acestea, între  Rudolf Lassel şi  Max Bruch                 952

Curatorul pentru editarea lucrărilor lui Rudolf Lassel)  [preşedinte: Egon Hajek], Braşov. Populara compoziţie (op. 11 nr. 1) a fost                   
prelucrată de  Lassel  pentru trei, respec�v şase formule diferite, vezi  LWV G 2 nr. 1  (pentru cor mixt, orchestră de coarde şi                      
suflători sau pentru cor de bărbaţi cu pian), 
LWV H 2, nr. 1  (pentru cor a cappella sau cor mixt a cappella) şi  LWV J 7 Nr. 1  (pentru solo voce cu pian sau cor unison cu                             
suflători). 
948 Vezi cri�ca din  Kronstädter Zeitung , anul 57, nr. 37 din 15.2.1893, pag. 3. Piesa cântată a fost reluată de ex. pe 19 şi 22                         
februarie 1896, vezi  KMGV, Konzertprogramme. 
949 Vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 11. 
950  Kronstädter Zeitung , anul 57 nr. 278 din 29.11.1893, pag. 3. 
951 Vezi  Kronstädter Zeitung , anul 56, nr. 252–255 din 31.10, 01.11, 2.11 şi 03.11.1892, în paginile 2–3. 
952 Vezi  Kronstädter Zeitung , anul 56, nr. 260 din 09.11.1892, pag. 3. 



a existat un contact personal, compozitorul german mulţumind chiar personal la corul bărbătesc, printr-o              
scrisoare din 15 noiembrie 1892, cu prilejul reuşitei reprezentaţii la Braşov a lucrării  Odysseus .   953

Primul oratoriu cu conţinut religios care a fost dirijat de Lassel a fost prezentat în noiembrie 1981: a fost                    
lucrarea  Elias de  Felix Mendelssohn Bartoldy , reluată în decembrie 1900 şi ianuarie 1901. La toate trei                954

reprezentaţiile, ca solişti au evoluat interpreţi braşoveni: la prima au fost  Julie Hiemesch, Julie Giesel, Adolf                
Orendi  şi  Ernst Hintz . La concertul din 1900, în program se regăsesc şi doi solişti români:  Maria Dima , a                   
doua soţie a lui  Gheorghe Dima şi  Vasile Popovici . Ambii cântăreţi erau membri în  Reuniunea româna de                 
gimnastic ă  şi de cânt ă ri din Braşov.   955

Reprezentaţia dată cu oratoriul documentează buna convieţuire a artiştilor români şi germani în              
multiculturalul Braşov, precum şi buna colaborare dintre asociaţiile muzicale la manifestări de amploare. 
 

 
 
 
Ilustraţia 17 Programul reprezentaţiilor cu Elias în ianuarie 1901 sub bagheta lui Rudolf Lassel şi               
contribuţia Capelei oraşului, a Societăţii Filarmonice, a soliştilor români precum şi a lui Paul Richter la                
armoniu 
(Sursa: KMGV, Konzertprogramme, im SAK, Signatur II 14269)  

953 Scrisoarea nu mai poate fi găsită în arhiva rămasă de la asociaţie, ea este însă amin�tă  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 43. 
954 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . În cronica asociaţiei, pentru anul 1909 sunt enumerate numai reprezentaţiile anilor 1891 şi                 
1900, vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 13. 
955 Vezi capitolul 3.2. 



  
 

La câţiva ani după prima reprezentaţie cu  Elias , corul bărbătesc a abordat un nou oratoriu sacral:  Die                  
Schöpfung  (Creaţia)  de  Josef Haydn s-a aflat în programul pe 10 şi 13 decembrie 1896 prezentat în sala                  
mare a  Hotelului Central nr. 1 . Alături de cor şi „secţia feminină” a acestuia, au contribuit întăritor nou                  
formatul  Cor bisericesc al elevilor evanghelic precum şi  Societatea Filarmonică şi  Capela oraşului . Dintre              956

solişti făcea parte, printre alţii, soprana  Ida Hiemesch , care se număra în Braşovul acelei vremi printre                
artistele foarte apreciate, după cum reiese din criticile pozitive de presă ale numeroaselor ei apariţii.  

Reprezentaţia  Creaţiei nu a constituit însă nicidecum o manifestare exclusivă a braşovenilor de limbă               
germană, cum s-ar putea bănui după numele interpreţilor. Pe baza acestui exemplu se poate arăta însă că                 
şi muzica vocal, dobândise acum o relevanţă situată deasupra grupurilor etnice pentru întregul oraş,              
înaintea celor două concerte existând ample anunţuri în cotidianele de limbă română şi maghiară:  

 Gazeta de Transilvania trimitea printr-un mic anunţ mai întâi la „grandioasa” compoziţie, ce urma să fie                 
prezentată cu  Creaţia la Braşov. Într-un articol mai mare, în cotidian a apărut în ziua următoare istoricul                 
compoziţiei  Creaţia , amintită fiind şi prima reprezentaţie din Transilvania, care a avut loc în 1802 la Sibiu, la                  
numai trei ani după ce  Haydn  o compusese.  957

Reprezentaţia de la Braşov a avut în final parte de o amplă reflectare în această publicaţie din                  
Transilvania, se poate spune cea mai importantă pentru românii transilvăneni. Criticul foarte entuziast a              
detaliat:  
    „Cum în adevăr musica este arta care cu farmecul ei deesc ne ridică în 
sferele cele mai înalte ale simţirei şi ale gândirei poti vedé şi poti convinge pe 
deplin, numai asistând la producţiunea unei opere grandióse şi geniale, cum este 
‚Creaţiunea‘ lui Haydn. 
Firesce, că tot efectul ei, tótă  măretia puternicei constructiuni de tonuri şi de 
acorduri va atêrna întotdeuna şi dela dibăcia şi hărnicia corului şi a orchestrei 
precum şi dela talentul şi zelul dirigentului lor. Spre onórea Reuniunei de cântări 
săsescă putem dice, că impresiunea ce am primit‘o dela prima producţiune de 
Joi, este, că s‘a satisfăcut în amêdouă direcţiunile: cântăretii şi musicanţii au 
interpretat cu simţ şi pricepere înaltele gândiri şi simţiri ale poetului musical, ale 
laureatului compositor, care a scris acea operă aprópe c‘un secol mai înainte.” 
 
Muzica nu este deci înţeleasă aici drept ceva naţional şi exclusiv, ci în mod explicit drept ceva universal şi                   
metafizic, accesibil tuturor oamenilor. Critica este în acelaşi timp o dovadă pentru calitatea reprezentaţiilor              
corului bărbătesc cu participarea soliştilor şi instrumentiştilor menţionaţi sub bagheta lui  Lassel . Iar criticul              
continuă:  
 
„In partea întâiu, ca şi în celelalte două  următóre, corului i s‘a dat prilegiu de-a 
cânta lauda lui Dumnedeu şi a creatiunilor sale într‘un mod ce trebuia s. stórc| 
cea mai mare multămire şi recunoscinţa în auditor. [...] Soliştii la rêndul lor au 
căutat să  satisfacă  greului lor rol cu multă  pricepere şi cu mult zel. D-ra Ida 
Hiemesch (sopran) a ocupat şi de astădat locul întâiu între solişti, admirabil a 
cântat mai ales aria dela începutul părtii a doua cu variatiunea: ‚Und Liebe girrt 
das zarte Taubenpaar‘. [...] Cea mai mare laudă  se convine însă  dirigentului 
Reuniunei de cântări Rudolf Lassel care pe lângă  talentul şi simtul său fin musical 
a trebuit se desf|ă şure o munc| uriaş|.“ 
 

În mod asemănător a apreciat şi presa maghiară: în foiletonul pe atunci încă tânărului ziar braşovean de                  
limbă maghiară  Brassói Lapok , criticul de artă a făcut o expunere pe două pagini, cu referire la                 
religiozitatea omenească ce răzbate din  Creaţia lui  Haydn . Jurnalistul recomanda de asemenea audierea             
apropiatului concert braşovean, plasându-l într-o serie de manifestări internaţionale, printre care şi acelei             
din 1802 de la Sibiu în revenea un rol deosebit. Şi ecoul din partea braşovenilor vorbitori de maghiară                  958

pare deci să fi fost unul general pozitiv. 

956 Istoricul formării  Corului bisericesc al elevilor  este detaliat în capitolul despre muzica sacrală (3.6). 
957 Vezi  Gazeta Transilvaniei , anul 59, nr. 261 din 27.11.1896 [= 09.12.1896], pag. 3 precum şi în nr. 262 din 28.11. [= 10.12.] 1896,                        
pag. 3. Pentru modul de datare conform calendarului apusean şi a celui ortodox, vezi capitolul 3.2. 
958 Vezi  Brassói Lapok , anul 2, nr. 147 din 10.12.1896, pag. 577–578. 



Ambele reprezentaţii ale oratoriilor sacrale  Elias şi  Creaţia au lăsat o impresie puternică şi în rândurile                 
populaţiei germane. Aceasta avea să se reflecte peste ani până şi în necrologurile lui Lassel şi în                 
numeroase retrospective ale vieţii muzicale a acelei perioade, fiind menţionate mereu pe primele locuri.   959

Dincolo de toate acestea, prezentarea celor două oratorii simbolizează continuarea apropierii corului             
bărbătesc de conţinuturi sacrale. În afara angajamentului deja descris în cursul  Serbării Honterus în 1898,               
cântăreţele şi cântăreţii sub conducerea lui  Lassel au participat şi la alte evenimente ale Bisericii. Astfel                
corul a cântat pe 24 iunie 1894 cu prilejul unui concert sacral în  Biserica Neagră . Cu acel prilej, pe lângă                    
coruri ale compozitorului  Moritz  Hauptmann şi  Felix Mendelssohn Bartoldy din Leipzig şi deja amintitul              
Bußlied  (op. 6,  LWV D 1 ) de  Rudolf Lassel.  

O altă piesă sacrală vocală de Rudolf Lassel din repertoriul asociaţiei este cântarea de Crăciun pentru                 
cor mixt a cappella  Was tönt so wundersamer Klang  (Cum răsună asemenea minunat sunet) (op. 13 Nr. 1,                  
LWV E 1 Nr. 1 ), atât de îndrăgită şi azi. 

Prezentarea de lucrări sacrale de către un cor bărbătesc arată că în viaţa muzicală braşoveană de la                  
cumpăna dintre secole, mai ales sub bagheta lui  Lassel , graniţele dintre muzică profană şi sacrală erau                
destul de vagi. 

Piesele menţionate cu conţinut sacral răsunau în sala de concert în timp ce în concertele din biserică                  
erau interpretate chiar şi părţi din operele lui Richard Wagner, este adevărat, cele cu referinţă religioasă.   960

Eforturile pentru cultivarea cântecului popular săsesc-transilvănean şi prezentarea de mari oratorii pentru             
toţi braşovenii au fost continuate şi de către cel care a fost probabil cel mai important elev al lui Lassel şi a                      
preluat conducerea muzicală a corului bărbătesc către finele anului 1901:  Paul Richter .  
 
 
   3.1.8    Compozitorul  Paul Richter  în postura de maestru de cor 
 

Astăzi, Paul Richter este cunoscut în România drept cel mai important compozitor sas-transilvănean de               
muzică instrumentală. La începuturile carierei sale publice a fost de fapt timp de aproape două decenii  prim                 
maestru de cor la conducerea  Corului de Bărbaţi Braşov şi a creat în această perioadă o multitudine de                  
lucrări vocale.  

Spre deosebire de  Rudolf Lassel ,  Paul Richter nu provenea dintr-o familie cu tradiţie academică, ambii                
săi bunici lucrând în mediul rural al Transilvaniei. Cu toate acestea, tatăl său, care purta de asemenea                 961

prenumele de Paul, a reuşit cu ajutorul mamei sale să dobândească o pregătire muzicală.  
 Paul Richter senior s-a mutat în 1867 la Braşov und a devenit un an mai târziu membru al încă foarte                     

tânărului cor bărbătesc şi a obţinut un post de încasator al oraşului. 
Pe lângă slujbă mai făcea servicii de organist în bisericile evanghelice mai mici ale oraşului, la Sf. Martin                   

şi mai târziu în Schei. Ocazional acompania şi liturghia în  Biserica  Neagră ca înlocuitor la  orga Buchholz . În                  
apropierea acesteia, familia a găsit în cele din urmă o locuinţă, iar în aceasta, în Curtea Honterus,  Paul                  
Richter junior  s-a născut pe 28 august 1875. 

Stimulat probabil de activităţile ale tatălui său, tânărul Paul Richter a pătruns mai mult sau mai puţin ca                   
autodidact în lumea muzicii, înainte de a fi „descoperit” la începutul anilor nouăzeci de  Rudolf Lassel , pe                 

959 Vezi de exemplu ar�colul lui Konrad Nußbächer:  Die Musik in den letzten 25 Jahren  (Muzica în ul�mii 25 de ani) .  pag. 347, în:                        
Johannes Reichart (coord.):  Das sächsische Burzenland einst und jetzt, Festschrift aus Anlaß der Tagung der 65.                
Hauptversammlung des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde und der 55. Hauptversammlung des Siebenbürgischen Gustav             
Adolf-Vereins vom 21. Bis 24. August 1925 in Zeiden . (Ţara Bârsei odinioară şi acum, ediţie fes�vă cu prilejul întrunirii celei de a                      
65-a adunări generale a Asociaţiei pentru Istoria Transilvaniei şi a celei de a 55-a întruniri principale a Asociaţiei Transilvane                   
Gustav-Adolf din 21-24 august 1925 la Codlea, editată comisionar librăria W. Hiemesch. Braşov 1925. pag. 342–357, în con�nuare                  
K. Nußbächer:  Die Musik . 
960 De exemplu în menţionatul  Concert sacral  din 24 iunie 1894, în care au fost interpretate  Gesang der Pilger bei der Heimkehr                      
(Cântarea pelerinilor la revenirea acasă) şi o arie din  Tannhäuser  de  Richard Wagner , vezi  KMGV, Konzertprogramme . 
961 Vezi amin�ta biografie amplă: Türk:  Paul Richter . În măsura în care nu există alte menţiuni, următoarele date biografice şi                    
evenimente provin din această lucrare, care la bază mai multe surse nepublicate până acum, ca de ex. unele scrisori şi note din                      
jurnale de călătorie, mai ales însă o  Autobiografie a lui Richter . Biografie recons�tuită de  Türk  cuprinde un capitol de 13 pagini                     
pentru anii 1900–1918, deci perioada de ac�vitate a lui  Richter  în  KMGV . Alături de aceasta  Türk  aduce o analiză amplă a                     
compoziţiilor lăsate moştenire de  Richter . Cu acest prilej sunt discutate şi multe dintre lucrările sale, pe care dirijorul le-a scris                    
pentru  KMGV  sau le-a prezentat împreună cu corul. Următoarele detalieri sunt numai o prezentare scurtă, rezuma�vă a vieţii                  
acestei personalităţi ar�s�ce braşovene, cu accent pe ac�vitatea sa în cadrul  KMGV . Asupra perioadei petrecute la conservatorul                 
din Leipzig, a docenţilor avuţi şi a studiilor s-a făcut deja referire, vezi excursul din capitolul 3.1.6. 



când era în clasa a cincea, ca „sextan”. De la acesta a avut parte de o pregătire muzicală intensă, atât                    962

teoretică, cât şi practică. 
În cele din urmă,  Richter s-a decis, după o scurtă şi nemulţumitoare încercare de studiu a medicinii la                   

Graz, să repete la rândul său, parcursul de studii al mentorului său şi al atâtor alţi braşoveni cu talent                   
muzical, aşa încât s-a înmatriculat în 1896 la  Conservatorul Regal  de la Leipzig.  

În afara lumi conservatoare deja descrise de la instituţia de învăţământ superior, studentul din Transilvania                
a făcut cunoştinţă cu evoluţia şi cultivarea muzicii mai noi: cu un an înainte,  Arthur Nikisch preluase în sala                   
Gewandhaus postul de capelmaistru. El a oferit pentru dată publicului din Leipzig un spectru larg din creaţia                 
lui  Franz Liszt, Richard Wagner, Hector Berlioz, Anton Bruckner, Peter Tschaikowski  şi alţii. 

Paul Richter a putut acumula şi experienţă de dirijor de cor - importantă pentru ulterioara activitate de la                    
Braşov – în oraşul de pe Pleiße: el a devenit dirijor al  Weltlichen Oratorien-Vereins (Asociaţia laică de                 
oratorii). Cu toate că această asociaţie i-ar fi oferit poate tânărului braşovean o perspectivă artistică pe                
termen lung, absolventul conservatorului s-a decis totuşi să revină în oraşul său natal. 

Deja pe 4 septembrie 1900,  Richter a fost ales al doilea maestru de cor al corului bărbătesc, iar în anul                     
următor a preluat definitiv bagheta din mâinile primului său învăţător,  Rudolf   Lassel .  

În ce priveşte reprezentaţiile cu oratorii,  Richter a continuat tradiţia începută de  Lassel . Astfel, în 1902 a                  
fost prezentată pentru prima oară lucrarea unui compozitor local:  Der Allmacht Wunder  (Minunea             
Atotputernicului) de  Johann Lucas Hedwig  a fost interpretată în cadrul festivităţilor prilejuite de aniversarea              
a 100 de ani de la naşterea compozitorului, pe 13 noiembrie la Braşov.    963

La acel moment,  Johann  Hedwig , fiul compozitorului  Johann  Lucas  Hedwig , denumit deseori „epigonul lui               
Haydn” se mai număra printre cântăreţii corului, iar la activităţile corului contribuise deseori ca dirijor               
înlocuitor. Se datorează probabil iniţiativei sale faptul că oratoriul compus de tatăl său a putut răsuna pentru                 
prima dată la Braşov. 

Seria premierelor a fost continuată cu o lucrare de  Johannes Brahms .  Ein deutsches Requiem  (Un                
recviem german) a răsunat pentru prima dată pe 5 iunie 1907 în cadrul unui concert în  Biserica Neagră . În                   
deschiderea reprezentaţiei a răsunat preludiul coral cu fugă de  Brahms:  O Traurigkeit, o Herzeleid  (O               
tristeţe, o suferinţa inimii), la  orga Buchholz aflându-se  Rudolf Lassel,  care după retragerea sa de la                
conducerea artistică, devenise  maestru coral onorific  al corului bărbătesc.  
 

962 Denumire ce vine din limba la�nă dată anului de învăţământ în perioada Reformei, când numărarea anilor se făcea invers, de                     
la cel mai mare în jos.  
963 Vezi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 14. 



 
Planşa 18 Programul reprezentaţiei „Ein deutsches Requiem“ de Johannes Brahms pe 5 iunie 1907 sub               
bagheta lui Paul Richter, cu participarea Societăţii Filarmonice şi a lui Rudolf Lassel 
(Sursa: KMGV, Konzertprogramme, în SAK, Fond II 14269) 
 
 

Oratoriul  Elias de  Mendelssohn , prezentat pentru prima dată sub conducerea lui  Lassel, a fost reluat pe                 
19 iunie 1912 de  Paul Richter . Şi această mare lucrare corală a fost interpretată tot în  Biserica Neagră .  

Pe lângă acestea,  Richter a mai readus la viaţă o tradiţie care căzuse în uitare sub Lassel, reluând                   
reprezentaţiile cu opere interpretate de Corul Bărbătesc. Astfel, în 190, a fost pus în scenă  Der Freischütz                 
de  Carl Maria von Weber , pentru care a fost angajat chiar şi un cântăreţ de operă din Lübeck. Pe lângă                    
acestea, un membru al asociaţiei,  Fritz Reimesch , care începând cu 1902 a activat şi ca al doilea maestru                  
de cor, a avut o bogată activitate de compozitor şi libretist. Pe lângă operete mai mici şi scenete cântate,                   
care au fost prezentate şi sub conducerea lui Lassel, el a creat cu  Hohen  Koppe o lucrare scenică ce avea                    
ca subiect o legendă a  Ţării  Bârsei . Opera populară sud-transilvăneană a fost prezentată de către Corul                964

Bărbătesc publicului braşovean în martie 1904.  
O mare parte din opere rămăsese necunoscută la Braşov, până la începutul secolului 20, de exemplu                 

cele de  Richard Wagner . Marile sale opere aveau să devină sub conducerea lui Richter un nou element                 
forte în repertoriul corului bărbătesc. În acest context, sunt acum la dispoziţie pentru cercetare surse noi:                
s-au păstrat toate procesele verbale nepublicate ale şedinţelor Corului Bărbătesc, începând din 1909 până              
în 1929. Astfel este posibil ca pentru această perioadă să se poată privi în spatele ediţiilor festive, a                  965

programelor concertelor şi a rapoartelor anuale. Rapoartele redactate de mână, în parte foarte detaliate,              

964 Vezi  KMGV, Konzertprogramme  şi  KMGV, Festschrift 1909 , pag. 17–18. 
965 Vezi procesele verbale de şedinţă din arhiva  KMGV :  SAK: CBN, IV Ht 5 (Sitzungsprotokolle des KMGV 1909–1929) , în                   
con�nuare  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 . Procesele verbale sunt numerotate. 



despre întruniri, oferă perspectiva necosmetizată asupra modului de luare a deciziilor, conflictelor şi             
cauzelor nevăzute din activitatea asociaţiei.  

Din documente rezultă cu claritate că dorinţa de a prezenta operele lui  Wagner a fost o idee a lui  Paul                     
Richter , pentru a cărei transpunere a fost nevoit să depună o muncă de convingere în interiorul asociaţiei.                 
Astfel, cel care a redactat procesul verbal, remarcă pentru o şedinţă a asociaţiei ţinută pe 10 ianuarie 1910                  
cu o subliniere semnificativă: 

„Maestrul corului Richter vorbeşte  într-o expunere mai lungă despre evoluţia operei şi a compoziţiei               
muzicale în general de la Richard Wagner încoace. Din motivele expuse de el, el nu se poate decide altfel                   
decât pentru o operă de Wagner:  propune Olandezul zburător.  966

 
Pentru îndeplinirea acestei intenţii,  Richter  avea anumte aşteptări clare din partea asociaţiei: 
 
„El (…) pune însă (…) cele două condiţii: trebuie să fie la dispoziţie neapărat un regizor competent în                  
domeniu, iar în ce priveşte decorul scenic şi atragerea de forţe externe nu este permisă zgârcenia                
temătoare (…)”  

 Comisia asociaţiei  a dat în final curs dorinţei lui  Richter , la fel ca şi  Adunarea Asociaţiei întrunită o zi mai                     
târziu. Comisia se compunea din preşedintele asociaţiei, economistul şi maestrul corului alături de             
înlocuitorii lor, din casier, secretar şi până la patru asesori. La cercetarea proceselor verbale, în această                
comisie se pare că erau luate cele mai importante decizii în privinţa direcţiilor de urmat de către asociaţie,                  
cuvântul lui  Richter având o greutate deosebită. Plenul membrilor, în fapt suveranul corului, aproba de               
obicei deciziile comisiei. 

Reprezentaţia cu  Olandezul zburător a avut loc în cele din urmă pe 18 şi 20 iunie 1910 şi anume în sala                      
festivă. Această sală fusese construită de Corul bărbătesc cu prilejul marilor festivităţi la aniversarea              
jubileului de aur din 1909. Sala era o construcţie mare din lemn, o scenă de mari dimensiuni, mai multe                   
încăperi secundare şi o sală pentru spectatori cu peste 2000 de locuri. Sala festivă era considerată cea mai                  
mare construcţie din lemn a Transilvaniei şi fusese finanţată de către cor, mai ales prin donaţii.                967

Asemenea locaţii erau bineînţeles ideale în ce priveşte tehnica de spectacol pentru un cor bărbătesc               
numeros şi se pretau bine şi pentru spectacole de operă. Corespunzător dorinţei lui  Richter , asociaţia               
investive ceva în înscenarea operei lui  Wagner şi angajase chiar trei solişti externi: rolul  olandezului a fost                 
interpretat de  Wilhelm Orendt , cântăreţ la  Hermania din Sibiu, pe  Senta a interpretat-o  Josefine  Ritzinger , o                
solistă a  Operei Populare din Viena iar pe  Erik l-a interpretat  Max Grubeck , cântăreţ la teatrul oraşului                 
Olmütz.  

În ciuda acestei distribuţii, ecourile, mai ales din ziare, au rămas oarecum divergente, critici de principiu                 
faţă de această intenţie fiind formulate deja înaintea reprezentaţiei, în luna februarie, ideea unui proiect de                
asemenea anvergură fiind considerată drept o supraapreciere a propriilor capacităţi. Obiecţii asemănătoare            
au revenit şi la ulterioara discutare a reprezentaţiei, iar în  Kronstädter Zeitung a existat o controversă                
neobişnuit de intensă, cu o justificată luare de poziţie din partea asociaţiei. Principalul critic al reprezentaţiei                
era  Emil Honigberger , al doilea maestru de cor al asociaţiei, retras cu foarte puţin timp mai devreme din                  
funcţie.  

La „daunele de imagine” din ziare s-a mai adăugat şi o considerabilă pierdere materială, pentru că din                  
cele iniţial patru reprezentaţii planificate nu au putut avea loc decât două: în zorii zilei de 21 iunie un                   
incendiu nimicitor a distrus întreaga sală festivă. Prin donaţii rapide şi un val de ajutoare şi solidaritate,                 
asociaţia a reuşit însă ca în timp surprinzător de scurt de numai trei săptămâni să refacă construcţia din                  
lemn. Bilanţul asociaţiei însă a rămas prin reprezentaţia operei cu un deficit simţitor: cu un buget anual de                  
puţin peste 14.800 de coroane pentru anul de activitate 1909/1910, încasările cu reprezentaţia operei lui               
Wagner aduseseră 3.290,60 de coroane şi fuseseră cheltuite 4.957,71 de coroane. În proiectul de buget               
fuseseră prevăzute iniţial chiar numai 1.000 de coroane şi încasări de 1.400 de coroane.   968

În ciuda tuturor greutăţilor,  Paul  Richter nu a renunţat să pună în scenă şi alte opere: în iunie 1913                    
asociaţia a prezentat de patru ori  Tannhäuser  de  Richard Wagner  şi numai un an mai târziu de trei ori                   
Fidelio  de  Ludwig van Beethoven . La toate reprezentaţiile au contribuit solişti externi şi  Societatea              
Filarmonică  iar în 1914 chiar cântăreţi din Salzburg şi din nou din Olmütz. 

966  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , S. 7, sublinierea în original. 
967 Pentru sală vezi  planşa 2 , numărul  XXX şi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 1. Pentru reprezentaţia cu  Olandezul Zburător  şi celelalte                     
opere de  Wagner  vezi ibid. pag. 2–6. În anul jubileului pe scenă s-au aflat chiar şi coruri de masă cu 700 de interpreţi. 
968 Bilanţurile anuale să găsesc în  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 . Pentru anul de ac�vitate 1909/10, cifrele sunt sinte�zate                 
la paginile 22 şi 22v. 



Sub conducerea artistică a lui Paul Richter, coloana vertebrală muzicală a Corului bărbătesc au continuat                
să fie formată din uzualele  Liedertafeln, repertoriul fiind predominant asemănător celui din perioada lui              
Lassel . Chiar din primul an sub bagheta lui  Richter , au fost păstrate tradiţionalele  Konzertliedertafeln fără               
mâncare pe care iniţiase  Lassel . Ele s-au desfăşurat în  noua Casă de Concerte construită în 1894 cu                 
programe de înalt nivel, de exemplu la prima manifestare sub conducerea lui  Richter , pe 7 decembrie 1901,                 
au fost prezentate  Scene din Frithjof-Saga  de Max Bruch.  În următorul an, în program au fost duete de                  
Rudolf Lassel şi două coruri din secolul 16. Pentru cor, interpretarea muzicii vechi era o raritate                
remarcabilă, pentru destinderea atmosferei, publicului fiindu-i prezentat  Cvartetul pentru pian op. 16 de             
Ludwig van Beethoven  
 

 
Planşa 19 Programul unei Konzerttafel a KMGV din 30 mai 1902 sub bagheta lui Paul Richter cu duete de                   
Lassel, muzică de cameră de Beethoven şi două coruri din secolul 16 
(Sursa: KMGV, Konzertprogramme, im SAK, Signatur II 14269) 
 
 



Şi în 1903, la o Konzertliedertafel a răsunat din nou muzică de cameră de  Beethoven , anume  Trio pentru                   
pian op. 97 . În completare, asociaţia a interpretat printre altele coruri de  Max Bruch, Robert Schumann şi                 
ale celor doi localnici,  Rudolf Lassel  şi  Fritz Reimesch .   969

În anii următori, se pare că această tradiţie a statutarelor  Konzertliedertafeln a căzut în adormire şi numai                  
în anul de activitate 1911/1912 s-a reluat subiectul cu pasiune în interiorul asociaţiei şi s-a riscat o nouă                  
încercare. Se pare însă că la prima manifestare afluxul nu a fost prea mare, secretarul consemnând                
aprecierea oarecum resemnată a prezidiului asociaţiei referitoare la acest subiect sub titlul  Experienţe la              
Liederabend :  

„Această primă încercare, făcută după mult timp, de a oferi publicului un program Liedertafel fără mese                 
puse, a confirmat experienţa noastră a tuturor, că pe lângă băutorii de bere, şi publicul mai de calitate, care                   
oricum, aşa sau aşa, îşi păstrează indiferenţa faţă de asociaţie, la manifestări precum a fost ultimul                
Liederabend, a strălucit prin absenţă. Pentru asta, noi cântăreţii şi puţinul public prezent, am putut savura                
pe deplin reprezentaţiile serii.”   970

 
Contrastul descris dintre „băutorii de bere” şi „publicul mai de calitate”, caracterizează ilustrativ dilema               

unui cor bărbătesc, între simpla distracţie consumată secundar şi arta cu pretenţii prin care publicul este                
stimulat.  Corul Bărbătesc din Braşov s-a decis în ceea ce priveşte aceste Liedertafeln ale sale, să reziste                 
acestui antagonism, aşa încât în procesul verbal, se accentuează mai încolo: 

„Liedertafel a făcut o impresie nobilă şi ne-a întărit la noi cântăreţii, convingerea că în ciuda încercării nu                   
tocmai favorabile, forma de concertare trebuie păstrată. Ea trebuie să se impună şi se va impune.” 
 

În final s-a luat decizia „ca şi pe viitor să fie organizată  o asemenea Liedertafel” şi de a păstra astfel                     
celelalte seri statutare în formă tradiţional lejeră ca  Heitere Liedertafeln . Pe lângă acestea mai exista însă şi                 
uzanţa adusă la viaţă de  Lassel  a acelor  concerte  pure   .  

Urmând obiceiurile mentorului său,  Paul Richter a compus de mai multe ori coruri şi lieduri pentru diferite                  
manifestări ale asociaţiei. Mai ales  concertele şi - începând cu 1912 - şi  Konzertliedertafeln i-au permis să                 
vină în faţa publicului şi în postura de compozitor pentru piese instrumentale. Aceste eforturi par să fi fost                  
încununate de succes chiar de la început, o reprezentaţie a unei  Suite in e-mol a compozitorului de abia                  
treizeci de ani în cadrul unui concert al corului bărbătesc primind multe laude din partea presei:  

„Concertul s-a încheiat cu un mare succes al maestrului de cor Paul Richter, care care s-a prezentat în                   
faţa noastră ca un compozitor de orchestră cu prima parte a  Suitei in Mi minor (e-mol) în cel mai fericit mod.                     
Piesa este ţinută in mare stil simfonic şi se distinge prin bogăţie de idei muzicale şi siguranţă surprinzătoare                  
în tratarea orchestrală. În stil aminteşte de Brahms, ea este însă pe deplin originală în concept şi execuţie.                  
(…) Ne putem bucura sincer de prezentarea următoarelor pasaje ale operei muzicale şi felicităm              
compozitor pentru succesul său.”   971

Suita prezentată este introducerea din ulterioara  Prima simfonie  de  Paul Richter . Laolaltă cu anunţatele               
„pasaje următoare”, în vara aceluiaşi an, în  Casa de Concerte a Braşovului, a fost prezentată în întregime.                 
De data aceasta însă, cadrul nu a mai fost o manifestare a corului bărbătesc, ci al treilea concert statutar al                    
Societăţii Filarmonice , ocazie la care  Paul Richter  şi-a putut dirija lucrarea personal.  972

Ultimii ani de activitate ai lui  Paul Richter în calitate de maestru de cor s-au aflat pe deplin sub semnul                     
politicii generale. Deja din anii anteriori, asociaţia se ocupase mai mult sau mai puţin cu evenimentele                
politice. Corul bărbătesc nu s-a dat astfel în lături ca cu prilejul sfârşitului războiului franco-german şi a                 
iminentei proclamări a Imperiului pe 22 aprilie 1871, să organizeze şi la Braşov o Serbare germană a                 
victoriei şi păcii. După 1914 însă evenimentele s-au resimţit nemijlocit, astfel încât este important să               973

privim o dată la judecata războiului şi dincolo de aceasta la efectele sale asupra unui cor german din                  
extremul sud-estic al Imperiului Habsburgic combatant şi apoi în cele din urmă destrămat.  
 
 

3.1.9.  Primul Război Mondial: efectele şi manifestările ideologice însoţitoare 

969 Vezi  KMGV, Konzertprogramme . Manifestarea a avut loc pe 13.06.1903 (a treia adunare statutară din al 44-lea an al asociaţiei)                    
pe scena  Noii Case de Concerte,  azi Centrul Cultural Reduta. 
970  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 43v. 
971  Kronstädter Zeitung , anul 70, nr. 38 din 16.02.1906, pag. 3. 
972 Vezi  KPhG, Konzertprogramme . Concertul a avut loc sub conducerea generală a lui  Krause  pe 12 iunie 1906. 
973 Vezi  KMGV, Konzertprogramme , fes�vitatea a fost deschisă semnifica�v cu o transpunere muzicală a piesei  Die Wacht am                  
Rhein  (Straja de pe Rin) şi piesa patrio�că  Was ist des Deutschen Vaterland  (Ce este patria germanului). 



 
Dacă deja în 1909, broşura festivă a asociaţiei, editată cu prilejul jubileului de aur, folosea tonuri deschis                  

naţionaliste, această evoluţie a continuat în anii următori, procesele verbale de şedinţe ale asociaţiei              
oferind o imagine nedeformată în problemele interne. Dincolo de aceasta ele documentează şi poziţiile              
politice din cor. De interes pare mai ales problema în ce măsură orientarea etnică a asociaţiei muzicale a                  
conţinut şi o apreciere concretă a războiului. Pe lângă acestea, într-un oraş transilvănean se pune şi                
întrebarea dacă - şi dacă da în ce măsură – corul bărbătesc, a luat poziţie în calitate de cor german faţă de                      
problematica şi destinul ulterior al regiunii şi anexarea acesteia la România. 

Orientarea naţională a corului bărbătesc a constituit la începutul secolului 20 nu numai o poziţie oficială                 
de bază, asumată făţiş spre exterior, ci pare să fi fost o dimensiune decisivă în conştiinţa multor membri.                  
Procesul verbal al unei adunări a membrilor din 1912 ne redă destul de detaliat cum au decurs alegerile                  
pentru preşedinte. După cum am arătat deja, după 15 ani de mandat,  Julius Römer  se retrăsese şi a                  
comentat opţiunea membrilor în favoarea succesorului său  Oskar Tellmann cu două propoziţii            
semnificative: „ Asociaţia pe care trebuie acum să o prezideze Dr. Tellmann trebuie să fie naţională şi                 
liberă.” Cu doi înaintea izbucnirii conflagraţiei mondiale deci, conştiinţa naţională şi liberală şi nu              974

înţelegerea muzicală par să fi fost demne de remarcat pentru noul preşedinte al Corului de Bărbaţi Braşov.                 
Iar la preluarea funcţiei de către noul preşedinte au fost folosite cuvinte asemănătoare: vicepreşedintele              
Wilhelm Teutsch a scos în evidenţă în cuvântul său de salut în primul rând „spiritul naţional” al lui  Tellmann                   
şi numai după aceea „bucuria faţă de muzică” a acestuia. În laudatio adresată preşedintelui retras               975

tonurile folosite sunt asemănătoare,  Teutsch urând-ui lui  Julius Römer  ca „prin firea sa germană să rămână                
şi pe mai departe un credincios sfătuitor al asociaţiei”.   976

   Cu acest fundal, nu surprinde poziţia la izbucnirea războiului în 1914. 
Într-o „alocuţiune entuziastă”, preşedintele  Oskar Tellmann pune accent pe gravitatea situaţiei, dar se              

arată în final optimist pentru „Monarhia noastră şi Germania”, definind chemarea unui cor în mod               
corespunzător:  

„Sarcina noastră ca asociaţie şi persoane individuale nu poate fi decât numai aceea, de a nu purta lipsa                   
de curaj şi şovăiala în popor, ci de a oţeli curajul în familii şi societate şi de a hrăni cu orice ocazie nădejdea                       
în victoria finală.”   977

 
În faţa războiului, valoarea de divertisment şi cea proprie a muzicii dispar, ea este confiscată mai explicit                  

pentru scopurile politice momentane şi instrumentalizată ca „mijloc încurajator”. Astfel motivarea           
preşedintelui pare aproape mitică şi relevă temerile specifice ale unui transilvănean german care se vede               
înconjurat de slavi. Petru  Tellmann , războiul este „în final de mult prezisa mare luptă dintre slavicitate şi                 
germanitate”. Această legendară luptă decisivă, Austro-Ungaria şi partenerii săi de alianţă o purtau „pe              
drept”, „bărbăţie” şi „credinţă germană”. 

Procesul verbal nu spune nimic concret despre reacţii şi afirmaţii ale altor membri ai asociaţiei despre                 
subiectul războiului mondial şi al opiniei lor despre sarcinile asociaţiei în aceste timpuri. În timpul şedinţei                
este adevărat că au avut loc şi alegerile pentru noua conducere a asociaţiei, alegeri la care  Tellmann a                  
obţinut cu 38 din 48 de voturi posibile cel mai slab rezultat dintre cei patru membri ai conducerii restrânse. 

Primul maestru al corului, Paul Richter a obţinut în schimb 45 de voturi, iar secretarul şi casierul 43                   
respectiv 41 de voturi, deci o acceptanţă largă. Dacă numărul de voturi trebuie privit ca atitudine sceptică a                  
membrilor faţă de opiniile politice ale preşedintelui sau dacă rezultatul votului reflectă mai degrabă              
animozităţi personale, aceasta nu se poate şti exact.  

Cert este în schimb că războiul a avut în timp efecte asupra activităţii asociaţiei, imediat de la început,                   
mobilizările ducând la restrângerea activităţii de concerte, în vara anului 1915, 35 de membri ai corului fiind                 
deja sub arme. După ce şi al doilea maestru de cor a fost chemat pe front, capelmaistrul militar local                   978

Josef Raumer  a preluat pentru prima dată conducerea concertelor în 1916.  
La acestea se adăuga numărul crescând al celor căzuţi: deja în mai 1915 asociaţia îşi pierduse primul                  

membru pe câmpul de luptă, menţionat de preşedintele  Tellmann cu „un cald necrolog”. Toate pierderile               979

nu au dus însă la dezmeticire, ci mai degrabă la adâncirea radicalizării, care a cunoscut un prim moment                  

974 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 52v. 
975  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 56v. 
976  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 53. 
977  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 84 (proces verbal al adunării generale din 15.09.1914). 
978 Vezi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 26. 
979 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929,  pag. 86v (proces verbal al adunării generale din 31.05.1915). 



culminant în salutul preşedintelui în faţa adunării generale din 14 septembrie 1915. După obligatoriile laude               
la adresa vitejiei soldaţilor austro-ungari şi germani, printre care sa afla deja „aproape întreaga grupă de                
cântăreţi”,  Tellmann  a plasat importanţa muzicii în actualitatea evenimentelor:  
   „Forţa cântecului german a devenit element de înzestrare împotriva unei lumi de duşmani.” 

Ca atare, după un an de război nu se mai simţea nimic din universalitatea muzicii. Muzica germană                  
vocală ca artă exclusivă, nu mai trebuia să slujească doar cauzei luptei, ea primea suplimentar şi coloratură                 
religioasă, ce aminteşte de promisiunile Vechiului Testament sau de beatitudinea predicii de pe munte din               
Evanghelia după Matei. Preşedintele exprima prin citare speranţa ca prin cântecul german „şi pe mai               
departe cei şovăielnici să se ridice din nou, cei suferinzi să afle alinare, cei ce rezistă curajoşi să fie şi mai                     
fermi şi ca întregul popor să reziste până la finalul victorios.” Acest optimism escatologic se pare că nu era                   
pus la îndoială de către membri, preşedintele se pare că atinsese bine atitudinea combativă din asociaţie.                
Nu este deci de mirare că tocmai limbajul asociaţiei avea să cunoască o epurare deosebită. La propunerea                 
învăţătorului  Walter Dik , care aparţinea din 1903 corului bărbătesc, adunarea a decis ca pe viitor „cuvintele                
străine să fie eliminate din rapoartele financiare şi anuale.”   980

Dacă se compară procesele verbale de şedinţă ale anilor de război cu cronica asociaţiei la al 75-lea                  
jubileu din 1934, nu se pot constata decât diferenţe foarte mici în modul de evaluare al Primului Război                  
Mondial: la o distanţă de aproape douăzeci de ani, se vorbeşte de „războiul devorator de bărbaţi”, de                 
„confruntarea sângeroasă dintre popoare” şi de „pierzanie şi groază” a „furiei războiului”, în final sunt însă                
deplânse mai ales restrângerile din activitatea asociaţiei. Fără nici o critică este lăudată importanţa              
„cântecului german” ca element încurajator pentru război, iar discursul menţionat al lui  Tellmann este scos               
laudativ în evidenţă. Fără a menţiona cauze concrete, ediţia festivă vorbeşte la modul general despre               981

„element exploziv” care s-a acumulat în decurs de decenii şi a condus în cele din urmă la război. O analiză                    
critică a naţionalismului exacerbat sau cu configuraţiei puterilor din perioada antebelică nu mai are loc, nici                
măcar în 1934. Dimpotrivă, în contextul Primului Război Mondial se face trimitere aproape cu mândrie la                
„credinţa faţă de stat şi stăpânire a neamului săsesc” de atunci, valabilă şi pentru corul bărbătesc.                
Declaraţia nu mai reflectă liberalismul exprimat la începuturi şi nici lupta împotriva maghiarizării care              
marcaseră discursurile şi ediţiile festive precedente. Se poate ca privind retrospectiv, perioada stăpânirii             
habsburgice faţă de realitatea naţionalismului românesc din nou devenita România Mare, să fi părut un               
destin mai uşor pentru pentru o asociaţie germană transilvăneană.  

Legătura corului bărbătesc cu propaganda generală de război a fost sprijinită în primii ani ai conflagraţiei                 
şi chiar promovată în mod evident de o forţă din societate, căreia la origine i s-ar atribui o activitate pacifistă                    
mai degrabă decât războinică: Biserica Evanghelică. Din noiembrie 1914 până în aprilie 1915 au avut loc în                 
fiecare duminică „întruniri ale familiilor parohiei organizate de prezbiteriu” la care Corul Bărbătesc prezenta              
cântece populare „iar printre acestea, cântece potrivite vremii, de luptă şi libertate”. La aceste după-amieze               
bisericeşti pentru familii, alături de cântări patriotice ca de ex.  Prinţul Eugen, nobilul cavaler de  Carl Lowe ,                 
Plecarea soldaţilor de maestrul de cor  Paul Richter sau de obligatoria piesă  Domnul să-l ocrotească pe                
Franz Împăratul , erau rostite mai ales discursuri propagandistice.  

Chiar titlurile acestor referate „în slujba cauzei” sunt semnificative: în februarie 1915, deputatul în               
Reichstag  Emil Neugeboren vorbea despre  militarism şi despre  popor sub arme , discursul ducând „direct în               
mijlocul centralei puterii, care ţinea laolaltă lumea germană în miezul ei”, după cum avea să relateze                
evident entuziastul cronicar al asociaţiei chiar şi în 1934. Rezumativ, el remarcă mai departe despre               982

contribuţia corului bărbătesc la după-amiezile evanghelice de familie:  
„Corurile asociaţiei noastre erau acordate la unison: dragoste de patrie, atitudine victorios-luptătoare,             

sacrificiul suprem pentru patrie.”  
Surprinzător de asemănătoare transpare aprecierea din perspectiva Bisericii. Citim astfel în raportul anual              

oficial despre aceste după-amiezi de familie cu muzică, că manifestările trebuie să slujească „să vină în                
întâmpinarea nevoii socializării de suflet şi spirit, pentru a oferi întărire interioară, sufletelor de atâtea ori                
încovoiate de nevoile războiului.”   983

980  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 86v. 
981 Vezi  KMGV, Chronik 1934 , pag. 20–21. 
982  KMGV, Chronik 1934 , pag. 23. 
983 Vezi  Sechsundzwanzigster Bericht der ev. Stadtpfarrgemeinde A. B. in Kronstadt über die Jahre 1898 bis 1915  (Al 26-lea raport                    
al parohiei evanghelice C.A. a oraşului Braşov, pentru anii 1898 până în 1918) .  Publicat de prezbiteriul comunităţii, Braşov 1917,                   
pag. 126, în con�nuare  Ev. Gemeinde, 26. Bericht (1898–1915) . 



În ciuda recunoaşterii nevoilor, războiul nu este interpretat nicidecum drept complet negativ, ci drept               
„măreţe timpuri”. Tăria interioară urma să folosească la purtarea luptei cu împlinirea datoriei. Privitor la               
slujbele religioase citim mai departe: 

„Predica, rugăciunea, cântecul s-au străduit să cuprindă măreţele vremi în profunzimea lor, pentru a               
menţine spiritul celor mai bune forţe ale celor fericiţi şi a celor nefericiţi la înălţimea severei credinţe în                  
datorie.”   984

Pe acest fundal al politizării activităţii corului, asociaţia a scos în anii 1916 şi 1919 chiar şi o ediţie de                     
război a publicaţiei sale, concepută de obicei ca foaie de divertisment:  Kriegs-Einsame 1914–1915  (Solitari              
în război) şi  Kriegs-Einsame 1918–1919 . Aceste foi corespundeau prin orientarea lor pe deplin atitudinii              985

asociaţiei. În mod simbolic, pe prima pagină tronau o liră şi o sabie încrucişate, înconjurate de o rimă                  
semnificativă despre straja de pe Dunăre şi „Straja de pe Rin”. 
 

 
 
Planşa 20  Capul primei pagini a revistei asociaţiei „Solitari”, ediţia de război 1914-1915 
(Sursa: dosarul Diverse din arhiva KMGV în SAK: CBN, IV Ht 14)  
 
 

În poezii patriotice era conjurată „credinţa nibelungă” dintre Imperiul German şi Austro-Ungaria sau era               
propovăduit spiritul de luptă. Pe lângă acestea, ediţiile de război ale publicaţiei asociaţiei mai cuprindeau               986

informaţii despre locurile în care se aflau sau destinul membrilor corului de pe front, anunţuri de deces şi                  
necrologuri precum şi informaţii despre activităţile celor rămaşi acasă. 

Din cifrele publicate în ziare, reiese că la sfârşitul anului 1915, majoritatea cântăreţilor, 57, mai trăia încă                  
în Braşov, în timp ce 36 de membri erau înrolaţi. De aici ar rezulta o diferenţă mare a mediei de vârstă a                      
membrilor asociaţiei, mai ales în comparaţie cu alte coruri.  987

Pe lângă acest ajutor ideologic, corul a mai acordat şi sprijin practic-pecuniar pentru război, o adunare                 
întrunită pe 11 mai a decis să semneze un împrumut de război de 3.000 de coroane şi chiar şi în iunie                     
1918, asociaţia a mai participat la al optulea împrumut de război, de data aceasta chiar cu 4.500 de                  
coroane. 

Ultimul împrumut pare la prima vedere oarecum de neînţeles, întrucât din punctul de vedere german, la                 
acel moment războiul părea deja pierdut şi orice finanţare a luptelor constituia o investiţie greşită. 

984  Ev. Gemeinde, 26. Bericht (1898–1915) , pag. 127. 
985 Câte un exemplar al acestui se află în dosarul  Diverse  din arhiva asociaţiei, vezi  SAK: CBN, IV Ht 14 . Alte numere ale acestei cu                         
apariţie neregulată sunt:  Jubiläums-Einsame , (Solitari la jubileu) 1909;  Einsame  (Solitari) 1920;  Einsame 1925–1926 , 1926. 
986 Vezi  Kriegs-Einsame 1914–1915 , Braşov 1916, pag. 2. 
987 Vezi  Kriegs-Einsame 1914–1915 , pag. 1. Această diferenţă mare a mediei de vârstă este de remarcat pe fondul că din 1885 mai                      
exista un al doilea cor săsesc,  Kronstädter Deutschen Liederkranz , care avea o structură simţitor mai tânără, vezi capitolul 3.4. 



Decizia cântăreţilor nu este însă semnul unui fanatism deosebit, ci trebuie înţeleasă mai degrabă din                
perspectiva unui oraş apropiat de graniţa cu România. După surprinzătoarea intrare în război de partea               
Antantei a până atunci neutrei Românii, în august 1916, Braşovul a fost unul dintre primele oraşe ocupat de                  
trupele române. Asociaţia însăşi a suferit atunci oarecare pierdere materială şi sentimentală în instrumente,              
medalii comemorative şi cărţi. Cât de brusc a fost atacul şi ocupaţia în puţin apărata Transilvanie, pe atât                  988

de repede foaia s-a întors în defavoarea României. Trupelor Puterilor Centrale nu le-a reuşit numai               
completa eliberare a Transilvaniei ci dincolo de aceasta şi ocuparea de mari teritorii ale Regatului               
României. Aceasta s-a văzut nevoită ca în primăvara lui 1918 – deci cu puţin înaintea deciziei corului                 
bărbătesc de a semna noi împrumuturi de război – să încheie o pace separată cu Austro-Ungaria.                989

Aceasta face ca optimismul cântăreţilor braşoveni din iunie 1918 să nu mai pară atât de deplasat.  
Pe lângă împrumuturi de război, asociaţia a acordat însă şi ajutor financiar, astfel încasările unui concert                 

din 12 februarie 1916 au fost folosite integral pentru scopuri sociale ce aveau legătură cu războiul. O                 
jumătate a sumei de circa 500 de coroane a fost donată  Fondului de pensii al Regimentului 46 de                  
Infanterie , cealaltă jumătate  Fondului pentru văduve şi orfani a soldaţilor saşi braşoveni .   990

   Şi în ceilalţi ani de război, asociaţia s-a angajat de mai multe ori financiar pentru victimele războiului. 
În cel mai larg sens şi Monarhia Habsburgică însăşi a fost o victimă a războiului; în toamna anului 1918,                    

căderea ei era atât de avansată încât ordinea internă nu mai era asigurată. Mişcări comuniste şi diferite                 
organizaţii ale minorităţilor naţionale se străduiau să obţină putere şi influenţă în jumătatea maghiară a               
Imperiului.  

Ca opţiune realistă, pentru Transilvania exista mai întâi rămânerea în statul ungar cu garantarea               
autonomiei şi drepturi speciale ale minorităţilor. Pe lângă aceasta exista posibilitatea statalităţii            
independente cu drepturi egale ale celor trei grupuri etnice şi în final cea a unificării cu Regatul României.   991

Pe 1 decembrie a avut loc Marea Adunare naţională română la Alba Iulia, la care a fost adoptată în final                     
unirea condiţionată cu România. La aceasta, mai ales participanţii socialişti au insistat asupra libertăţilor şi               
a reformelor sociale în cadrul noii Românii Mari. Pe 8 ianuarie 1919 Uniunea Saşilor Transilvănenii,               
Consiliul Naţional Săsesc, a decis la Mediaş să-şi dea acordul pentru formarea unui stat românesc mare. 

Dacă corul se mai manifestase destul de naţionalist în privinţa războiului, se pare că viitorul concret al                  
regiunii nu a jucat un rol demn de luat în seamă. Protocoalele de şedinţă ale anilor 1918 până 1920, deci                    
din momentul sfârşitului oficial al războiului până la Unirea oficială cu România după încheierea acordului               
de la Trianon, reflectă mai degrabă o letargie solitară în ceea ce priveşte aceste probleme. Sunt deplânse                 
foarte general „confuziile politice” ale vremii, iar corul este definit drept un „bastion al germanităţii” rămas.                992

Luări de poziţie concrete faţă de de opţiunile constituţionale nu se regăsesc - în mod surprinzător - în                  
documente. Se pare că membrilor le era indiferent dacă continuarea avea să fie ca minoritate în Ungaria                 
sau România, ceea ce conta era ca viitorul stat să acorde libertate. Din partea corului se dorea doar linişte                   
şi normalitate pentru a se putea dedica din nou cu totul activităţilor artistice. Propriile sarcini în noile vremuri                  
sunt definite cu următoarele cuvinte: 

„Dintr-o umanitate liberă, pe care o sperăm din partea epocii noastre democratice, frumosul face parte ca                 
o componentă de nedesprins şi necesară.”   993

Şi atitudinea  Federaţiei corale germane transilvănene,  ca structură superioară a tuturor corurilor reflectă              
fatalism şi regret alături de optimism precaut: 

„Statul în care părinţii noştri au fost chemaţi cândva cu 800 de ani urmă a fost fărâmat, pământul natal,                    
pe care urmaşii lor l-au hrănit cu sânge şi sudoare a întrat pe alte mâini. Au urmat zile grele. Dar când                     
conducătorii aleşi după matură sfătuire au găsit drumul către viitor şi au păşit pe el, nici nouă nu ne-a fost                    
dat altceva decât să ne adaptăm noilor condiţii. În contra primelor temeri şi a vexaţiilor ce mai există în                   

988 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929,  pag. 93 (procesul verbal al adunării generale din 23.12.1916). 
989 Vezi Zoltán Szász:  Politik und Nationalitätenfrage in der Zeit des Dualismus (1867–1918)  (Poli�că şi ches�unea naţională în                  
perioada dualismului), în: Köpeczi:  Kurze Geschichte Siebenbürgens , pag. 595–639. Pentru evenimentele anilor 1916–1918 vezi              
pag. 636ff. 
990 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 90 (şedinţa comisie din 15.02.1916). 
991 Pentru cele trei opţiuni poli�ce ale Transilvaniei şi a evenimentelor anilor 1918–1920 vezi Zoltán Szász:  Revolution und                  
Nationalbewegung nach dem Sturz der Monarchie (1918–1919)  (Revoluţie şi mişcări naţionale căderea Monarhiei), în: Köpeczi:               
Kurze Geschichte Siebenbürgens , pag. 640–658. 
992 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 98v (şedinţa comisiei din 10.01.1919) şi pag. 101 (adunarea generală din                 
11.02.1919). 
993  KMGV, Berichte 1918–1928 , pag. 11. 



parte ne-a mai rămas atâta spaţiu de viaţă încât să putem păstra şi cultiva cele mai sfinte proprietăţi ale                   
noastre, biserica şi cu şcoala, graiul şi cântecul german.   994

Unirea cu România după peste o mie de ani de stăpânire maghiară reprezintă pentru Transilvania în                 
general o demarcaţie clară, iar anii 1918 – 1920 au fost şi pentru Corul de Bărbaţi Braşov în multe privinţe o                     
cezură concretă. 

După cum am amintit, comisia asociaţiei a decis pe 21 februarie 1919, că „membrele corului feminin sunt                  
privite de acum ca membri cu drepturi egale ale asociaţiei corale”. Rigurosul regulament a fost slăbit în                 995

sensul că severele sancţiuni băneşti pentru absenţe urmau să fie eliminate. Egalitatea în drepturi a               996

femeilor şi răspundere personală mai mare a membrilor au fost deci concesiile faţă de epoca democratică                
ce trebuia să înceapă după război.  

Pe lângă aceste schimbări structurale au mai existat şi schimbări personale marcante: pe 18 ianuarie                
1918 a decedat maestrul onorific de cor,  Rudolf  Lassel , care chiar şi după retragerea sa de la conducerea                  
muzicală a corului colaborase frecvent cu asociaţia. Corul a decis înfiinţarea unei  Fundaţii Rudolf Lassel               
pentru „Dezvoltarea în continuare a cântecului popular săsesc-transilvănean” şi promovarea de tineri            
muzicieni. În onoarea dirijorului longeviv, s-a mai decis şi organizarea de concerte comemorative, un prim               997

concert în biserică în memoria lui Rudolf Lassel  a avut loc deja pe 3 iunie 1918 în  Biserica Neagră .  998

În următorul an, Paul Richter s-a retras din funcţia de maestru de cor în favoarea lui  Emil Honigberger ,                   
care după amintitele divergenţe şi o activitate de zece ani la vârful corului maghiar  Brassói Magyar Dalárda                 
vroia acum să se întoarcă la  Corul de Bărbaţi Braşov .  Richter se temea de altfel de aglomerarea                 999

sarcinilor după ce preluase anterior funcţia de  capelmaistru al oraşului , postură din care se putea dedica cu                 
totul mult iubitei sale muzici instrumentale. Imediat după retragerea sa, Corul Bărbătesc l-a ales ca semn                
de recunoştinţă pentru activitatea sa, drept  maestru de cor onorific .   1000

Cu aceasta s-a consacrat  Corul Bărbătesc  Braşov ca primă şi pe termen lung cea mai importantă                 
asociaţie săsesc-germană muzicală în oraşul de la poalele Tâmpei. Activitatea corului în această perioadă              
a fost caracterizată după Primul Război Mondial de preşedintele  Oskar Tellmann pe deplin în sensul lui                
Nägeli , drept una care „în sens cultural şi etnic a dorit şi a şi fost cu adevărat să fi un instrument educativ în                       
stil mare, care pentru membri şi public trebuie să rămână astfel şi în continuare.”   1001

Deja la scurt timp după înfiinţarea Corului de Bărbaţi Braşov, în anii şaizeci ai secolului 19, românii şi                   
maghiarii braşoveni au recurs şi ei la muzica vocală ca posibilitate de a acţiona pedagogic în masă şi ca o                    
cale pentru definirea identităţii lor naţionale. 
 
 
 
 
 
 
 

994  SDSB Rundschreiben „Geschichte des Siebenbürgisch-Deutschen Sängerbundes während der Zeit vom XVI. bis XVII. Sängertag.               
(Circulara „Istoria Federaţiei corale germane transilvănene în perioada dintre cea de a XVI-a şi a XVII-a întrunire)  (Juni 1914–Mai                   
1921) “ de Dr. K. Ungar, [fără menţionarea locului] 1921, pag. 2. 
995 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 101 (şedinţa comisiei din 21.02.1919). Reprezentantele corului feminin au               
par�cipat la scurt �mp după aceasta cu drept de vor egal, pe 3 aprilie 1919 la o şedinţă a comisiei, vezi ibid. pag. 102. Vezi şi                          
capitolul 3.1.5. 
996 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 101v (adunarea generală a asociaţiei  25.02.1919). 
997 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , pag. 95v (şedinţa comisiei din 31.01.1918) şi pag. 96–97 (adunarea generală din                 
12.02.1918). 
998 Încasările au fost cedate  Fundaţiei Rudolf Lassel ;  KMGV  nu a par�cipat însă ac�v la această reprezentaţie, a cântat pe lângă                     
soliş�i  Elsa Bömches  (sopran) şi  Wilhelm Knopf  (bariton)  Corul bisericesc de elevi înfiinţat de  Lassel . La scurt �mp,  KMGV  a                    
organizat pe 24. iunie 1918 un  concert de binefacere , a care au fost interpretate şi lucrări de  Rudolf Lassel , şi care s-a încheiat cu                        
un „pasaj liber la orgă cu folosirea de teme de Rudolf Lassel, vezi  KMGV, Konzertprogramme . În următorii ani au fost organizat şi                      
alte concerte comemora�ve, unul deja pe 4 iulie 1919 cu o „Selecţie a celor mai frumoase coruri de Rudolf Lassel“ cum ar fi                       
Richte mich Gott  (Judecă-mă Doamne), [op. 33,  LWV D 4 ],  Ruhetal  (Valea odihnei) [ LWV H 21 ]  Bußlied  [op. 6,  LWV D 1 ], vezi                       
KMGV, Bericht 1918–1928 , pag. 14. La 10 ani de la moartea sa, pe 25 mai 1928 a avut loc o  Festivitate  Rudolf Lassel  cu concursul                         
KMGV , etc. 
999 Pentru divergenţe vezi capitolul 3.1.8, pentru ac�vitatea în  Dalárda  vezi capitolul 3.3. 
1000 Vezi  KMGV, Sitzungsprotokolle 1909–1929 , S. 100v (adunarea generală din 11.02.1919). 
1001  KMGV, Jahresbericht 1918–1928 , pag. 11. Discursul preşedintelui a fost ros�t la o adunare generală a asociaţiei pe 25                   
februarie 1919. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


