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A. Nota de constatare şi confirmare a indiciilor de plagiat prin fişa suspiciunii
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Fişa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism’s suspicion
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Opera suspicionată (OS)
Opera autentică (OA)
Suspicious work
Authentic work
ICHIM, Traian. Legături muzicale ale Principatelor Româneşti cu Austria din prima jumătate a secolului al
XIX-lea / Musical connections of the Romanian Principalities with Austria in the first half of the 19th century.
Ţara Bârsei. Revistã de cultură. Braşov: Consiliul judeţean Braşov. Muzeul „Casa mureşenilor” Braşov.
2011. p.189-196. http://tara-barsei.ro/wp-content/uploads/2012/02/ichim2011.pdf. Ultima vizitare: 4
dec.2021.
PREDA-SCHIMEK, Haiganus. Musical Ties of the Romanian Principalities with Austria Between 1821 and
1859. spacesofidentity. net, 2007. p.103-116.
Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion
p.189:00 – p.196:00
p.103:00-p.116:00
Fişa întocmită pentru includerea suspiciunii în Indexul Operelor Plagiate în România de la
Sheet drawn up for including the suspicion in the Index of Plagiarized Works in Romania at
www.plagiate.ro

Notă: Prin „p.72:00” se înţelege paragraful care se termină la finele pag.72. Notaţia „p.00:00” semnifică până la
ultima pagină a capitolului curent, în întregime de la punctul iniţial al preluării.
Note: By „p.72:00” one understands the text ending with the end of the page 72. By „p.00:00” one understands the
taking over from the initial point till the last page of the current chapter, entirely.

B. Fişa de argumentare a calificării de plagiat alăturată, fişă care la rândul său este
parte a deciziei.
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Fişa de argumentare a calificării
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Descrierea situaţiei care este încadrată drept plagiat

Se
confirmă

Preluarea identică a unor fragmente (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea unor fragmente (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, care sunt rezumate ale unor opere anterioare
operei autentice, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor figuri (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei şi însuşirea
acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor sau de noi autori fără contribuţie explicită în lista de autori
Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau a unor autori din lista iniţială de autori.
Preluarea identică de pasaje (piese de creaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei,
fără nici o intervenţie personală care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora
într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea
provenienţei, fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea
acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică de tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei, fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora
într-o lucrare ulterioară celei autentice.
Preluarea identică a unor fragmente de demonstraţie sau de deducere a unor relaţii matematice care nu se justifică în regăsirea unei relaţii
matematice finale necesare aplicării efective dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei, fără nici o intervenţie care
să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei
autentice.
Preluarea identică a textului (piese de creaţie de tip text) unei lucrări publicate anterior sau simultan, cu acelaşi titlu sau cu titlu similar, de
un acelaşi autor / un acelaşi grup de autori în publicaţii sau edituri diferite.
Preluarea identică de pasaje (piese de creaţie de tip text) ale unui cuvânt înainte sau ale unei prefeţe care se referă la două opere, diferite,
publicate în două momente diferite de timp.





Alte argumente particulare: a) Preluările de poze nu indică sursa, locul unde se află, autorul real sau posibil.
Notă:
a) Prin „provenienţă” se înţelege informaţia din care se pot identifica cel puţin numele autorului / autorilor, titlul operei, anul apariţiei.
b) Plagiatul este definit prin textul legii1.
„ …plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstraţii, date,
ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest
lucru şi fără a face trimitere la operele originale…”.
Tehnic, plagiatul are la bază conceptul de piesă de creaţie care2:
„…este un element de comunicare prezentat în formă scrisă, ca text, imagine sau combinat, care posedă un subiect, o organizare sau o
construcţie logică şi de argumentare care presupune nişte premise, un raţionament şi o concluzie. Piesa de creaţie presupune în mod
necesar o formă de exprimare specifică unei persoane. Piesa de creaţie se poate asocia cu întreaga operă autentică sau cu o parte a
acesteia…”
cu care se poate face identificarea operei plagiate sau suspicionate de plagiat3:
„…O operă de creaţie se găseşte în poziţia de operă plagiată sau operă suspicionată de plagiat în raport cu o altă operă considerată
autentică dacă:
i)
Cele două opere tratează acelaşi subiect sau subiecte înrudite.
ii)
Opera autentică a fost făcută publică anterior operei suspicionate.
iii)
Cele două opere conţin piese de creaţie identificabile comune care posedă, fiecare în parte, un subiect şi o formă de prezentare bine
definită.
iv)
Pentru piesele de creaţie comune, adică prezente în opera autentică şi în opera suspicionată, nu există o menţionare explicită a
provenienţei. Menţionarea provenienţei se face printr-o citare care permite identificarea piesei de creaţie preluate din opera autentică.
v)
Simpla menţionare a titlului unei opere autentice într-un capitol de bibliografie sau similar acestuia fără delimitarea întinderii preluării
nu este de natură să evite punerea în discuţie a suspiciunii de plagiat.
vi)
Piesele de creaţie preluate din opera autentică se utilizează la construcţii realizate prin juxtapunere fără ca acestea să fie tratate de
autorul operei suspicionate prin poziţia sa explicită.
vii)
In opera suspicionată se identifică un fir sau mai multe fire logice de argumentare şi tratare care leagă aceleaşi premise cu aceleaşi
concluzii ca în opera autentică…”

1 Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
505 din 4 iunie 2004
2 ISOC, D. Ghid de acţiune împotriva plagiatului: bună-conduită, prevenire, combatere. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012.
3 ISOC, D. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2014.
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Traian ICHIM
LEGÃTURI MUZICALE ALE PRINCIPATELOR ROMÂNEªTI CU AUSTRIA
DIN PRIMA JUMÃTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
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Pe parcursul secolului al XIX-lea a existat o migraþie spre sud ºi est din oraºe ca Viena, Milano,
Veneþia ºi Praga, proces care a fost vizibil în oraºe din Serbia, Ungaria, Grecia ºi Bulgaria. Prezentul
articol þinteºte în a demonstra cã un asemenea transfer a avut loc ºi pe teritoriul românesc, ca o parte
dintr-un proces îndelungat de schimb politic, social ºi cultural, ºi nu un fenomen accidental, suferit de
Þara Româneascã în cea de a doua decadã a secolului al XIX-lea. Un numãr de muzicieni din Austria
a sosit în Principatele Româneºti exact la momentul când, printr-un proces susþinut pe larg de politica
internaþionalã, modul de viaþã Greco-Otoman a fost abandonat în favoarea obiceiurilor din vest.
Politica, economia ºi cultura au suferit o profundã reformã care a afectat mentalitãþi, limbi ºi practici
sociale. Muzicienii strãini de origine austriacã ºi cehã, invitaþi de prinþi sau familii influente locale,
sau chiar cei sosiþi pe cont propriu în cãutarea unor mandate favorabile, au participat activ la acest
lucru de renovare, în principal în prima sa fazã (1821-1859).1
Contacte culturale între Principatele Româneºti ºi Europa de vest din prima jumãtate a
secolului al XIX-lea
Relaþiile muzicale între Imperiul Habsburgic ºi Principatele Române ale Moldovei ºi Valahiei2
au apãrut în pofida unui fond istoric diferit decât cel din Transilvania, care a aparþinut începând cu
secolul al XVII-lea Habsburgilor, ºi a posedat o lungã tradiþie a muzicii provenite din vest.
Fenomenul pretinde prin urmare o interpretare diferitã, conform cadrului sãu istoric.
În procesul de modernizare a provinciilor româneºti de lângã Dunãre, unul destul de intens în
acea perioadã, contactele stabilite cu Europa de vest au devenit mai puternice ºi s-au manifestat în
mai multe domenii cotidiene: în politicã, prin descreºterea influen˛ei cur˛ii otomane; în economie
printr-un crescut interes al marilor puteri vestice, printr-o creºtere a importurilor, perfec˛ionarea
meºteºugurilor ºi industrializare; în dezvoltarea culturii prin intermediul studen˛ilor români care
studiau în afara ˛ãrii; în domeniul educa˛iei, prin intermediul ziarelor ºi o via˛ã muzicalã cu caracter
european. Contactele cu bursierii culturilor româneºti, ca ºi a celor din Italia ºi Fran˛a, au fost vãdit
mai apropiate. Limba a suferit o schimbare, în special cu ajutorul sus˛inãtorilor din Fran˛a, dar ºi a
câtorva veni˛i dintre italieni. Mai des ca niciodatã, limbile strãine din vest (franceza, germana,
italiana) le-au înlocuit în învã˛are pe cele greceºti ºi slavonice. În educa˛ie, de asemenea, a fost
introdusã limba na˛ionalã.3 Numãrul traducerilor autorilor strãini a crescut dramatic, în special din
limba francezã.4 Au fost de asemenea deschise sãli de lecturã, parþial supervizate de bibliotecari de
origine germanã.5
1

2

3

4
5

Aceasta este prima fazã ºi anume cea de „pionierat”, un moment de creºtere ºi de tranziþie între Est ºi sistemul din Vest. O
parte dintre compozitorii acestei etape au continuat într-adevãr activitatea ºi dupã 1859, operele lor trecând printr-o nouã
etapã de maturitate. Cu toate acestea, se nãºtea o nouã generaþie de muzicieni autohtoni, aducând un plus de viaþã, ºi un
spirit proaspãt în compoziþia românã.
Numele de „Valahia” („Þara Româneascã”, de asemenea, „Muntenia”) desemneazã regiunea care este acum în sudul
României (prezentã în unele contexte ºi ca Vlahia), este derivat din Valachs – un cuvânt de origine germanã, de asemenea,
prezent ca vlahi slavi – termen utilizat, în trecut, de strãini referindu-se la români.
Fondatorii primelor ºcoli secundare din Bucureºti ºi Iaºi, cu predare în limba românã – Gheorghe Lazãr ºi Gheorghe
Asachi – au studiat la Viena, Lazãr – Teologie ºi Inginerie, Asachi – Inginerie ºi Arheologie. (Alexandru Popescu, Viena
româneascã, Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale Române, 2000, p. 219.)
Autorii germani menþionaþi în sãli de lecturã în Iaºi ºi Bucureºti au fost Schiller, Goethe, Gessner ºi Herder (Paul Cornea,
Originile romantismului românesc, Bucureºti, Editura Minerva, 1971, p. 447).
Bibliotecarii de la Curte, în Bucureºtiul anului 1830, au fost Friedrich Walbaum ºi Weiss, supravegherea sãlilor de lecturã
a fost asiguratã de cãtre C.A. Rosetti ºi Heinrich (Enric) Winterhalter (Ibidem, pp. 455-457).
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Toate acestea au fost posibile doar datoritã schimbului în configura˛iile politice interna˛ionale.
Între 1829-1834, provinciile otomane ale Moldovei ºi ale Valahiei au fost ocupate de Imperiul ﬁarist,
care a început un program de reformã inspirat din tradi˛iile vestice, prin aºa-numitul Regulament
Organic6. Dupã plecarea trupelor þariste, procesul de schimbare a continuat datoritã efortului
intelectualilor ºi tinerilor boieri care au primit educaþia lor în vest. Acþiunile lor au condus la unirea
provinciilor în 1859, instalarea unei monarhii strãine, din dinastia germanã Hohenzollern, ºi
independenþa faþã de Imperiul Otoman (obþinutã în 1877). Relaþia cu Vestul a trecut printr-un anumit
numãr de faze, de la o absorbþie entuziastã însã modest selectivã a tot ce era „francez”, „italian” sau
„german”, la o asimilare filtratã ºi critic adaptatã specificului local, caracteristicã mediilor
intelectuale înalte româneºti, în a patra ºi a cincea decadã a secolului al XIX-lea.
Legãturi culturale cu Austria
Contactele internaþionale cu România pe parcursul acestei perioade au fost în principal de naturã
economicã ºi culturalã. Între anii 1830 ºi 1840, majoritatea produselor industriale au fost exportate în
Imperiul Austriac, proces ce a dus la liberalizarea comerþului pe Dunãre.7
La nivel cultural, legãturile s-au dezvoltat în douã direc˛ii: pe de-o parte, intelectualii români au
mers la Viena sã studieze ori sã publice scrieri româneºti; pe de altã parte, artiºtii vienezi ºi austrieci
au primit reziden˛ã temporarã sau permanentã în provinciile româneºti, în principal specialiºti în
arhitecturã ºi muzicã, domenii în care nu existau profesioniºti locali suficien˛i.
Un scurt interludiu habsburgic a avut loc în Provinciile româneºti în anii 1850. Pe parcursul
rãzboiului din Crimea, Austria a luptat de partea Turciei ºi dintr-o în˛elegere cu Turcia, au ocupat
provinciile pentru o scurtã perioadã (1854-1855). Interesul lor a fost unul pur economic. Ei au
inten˛ionat sã îmbunãtã˛eascã mijloacele de transport ºi comunica˛ie în ideea de a facilita rela˛iile
comerciale, ºi sã instaleze agen˛ii comerciale în cele mai importante oraºe. Aceasta a fost perioada
care a marcat apari˛ia primelor linii telegrafice româneºti între cele douã capitale, Iaºi ºi Bucureºti.
Viaþa politicã a fost influenþatã de formarea unui partid pro-austriac.
Totuºi, legãturile culturale au fost deja prezente de ceva vreme fãrã nicio rela˛ie directã cu
evenimentele politice. Deja în anii 1830, arhitec˛ii austrieci au fost invita˛i sã construiascã mari
proiecte în Bucureºti, spre exemplu: Spitalul Brâncovenesc8 de Josef Hartl (1835-1857) ºi Palatul
ª uþu, deþinut de o importantã familie a boierilor români (astãzi casele Muzeului Municipiului
Bucureºti), de Johann Veit ºi Konrad Schwink (1833-1835). În 1834, arhitectul peisagist vienez Karl
Friederich Wilhelm Meyer a fost chemat sã proiecteze parcurile în capitalã. Clãdirea de pe locul
impunãtorului Teatru Naþional, înãlþatã între 1846 ºi 1852, a fost condusã de austriacul Josef Heft.
Conform unui compatriot al sãu în 1855, acesta „a fost comparat cu cel mai îndrãgit teatru din
Viena”. Exemplele de mai sus sunt dovada „migraþiei profesionale” a specialiºtilor înalt calificaþi în
România, unde încã nu exista un sistem educaþional instituþionalizat local. A existat totuºi o cantitate
6

7

8

În urma pãcii de la Adrianopol (1829), Rusia a fost recunoscutã de cãtre Curtea otomanã ca putere protectoare a
provinciilor româneºti. În aceastã poziþie a solicitat Curþii româneºti ºi boierilor sã propunã cu un set de reguli de inspiraþie
europeanã reorganizarea vieþii publice ºi economice; acest set de reguli este cunoscut sub numele de Regulamentul
Organic. Printre altele, se referea la separarea puterilor în stat (pentru prima datã în provinciile româneºti), un sistem
monetar modernizat, aprobarea bugetului anual bazat pe venituri ºi costuri planificate, diminuarea influenþei Bisericii în
problemele civile, ºi a reformei în domeniul culturii.
Cu tratatul de pace de la Adrianopol, în urma rãzboiului din 1828-1829 dintre ruºi ºi turci, sultanul a recunoscut autonomia
politicã ºi administrativã a provinciilor româneºti ºi a convenit sã finalizeze libertatea comerþului cu toate þãrile. Dovada de
comerþliber pe Dunãre este înfiinþarea Societãþii Maritime de Transport din Viena în 1829, de cãtre un grup de negustori
din Bucureºti (Alexandru Popescu, Die Beziehungen Rumäniens und Österreichs, Bucureºti, Institutul European, 1999, p.
165).
Spitalul Brâncovenesc, spitalul cel mai modern ºi mai bine dotat din Bucureºti în prima jumãtate a secolului al XIX-lea, a
fost comandat de Safta Brâncoveanu, planificat de Josef Hartl ºi inaugurat în 1838 de cãtre Prinþul Alexandru Ghica
(1834-1842); a fost demolat în timpul „campaniei de reorganizare” a capitalei, în ultima etapã a regimului Ceauºescu în
1984.
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mare de proiecte, destui bani ºi o ambianþã plãcutã, pentru care aceºti profesioniºti erau gata sã-ºi
pãrãseascã þara lor, ºi sã lucreze pentru o perioadã de timp, sau sã se stabileascã acolo.
Aceeaºi situa˛ie o putem aplica ºi în cazul muzicienilor austrieci, care au fost activi în via˛a
muzicalã româneascã: în orchestre militare, în teatre ºi în recent deschisele conservatoare. Prezenþa
lor reprezintã o componentã a unui cadru diferit a contactelor muzicale cu Austria.
Legãturi muzicale cu Austria
Separat de activitã˛ile conduse de muzicienii care s-au stabilit în provinciile româneºti, punctele
de contact au fost în mare mãsurã prin intermediul turneelor companiilor de teatru, dar ºi popasul
artiºtilor concertiºti în sud-estul Europei, vizitând oraºele României, majoritatea în drumul lor spre
Rusia. Companiile de turnee, în special cele fran˛uzeºti ºi nem˛eºti, erau acelea care cãlãtoreau în
general din vest spre Bucureºti, trecând prin Viena – Budapesta – Arad – Timiºoara – Sibiu – Braºov.
Companiile italieneºti mai des au cãlãtorit din est – adicã din Kiev-Cernãu˛i/Cernove˛ spre Iaºi, sau
din Sankt-Petersburg – Odessa spre Iaºi ºi Bucureºti.9 Deja înainte de 1800 sunt cunoscute grupuri de
instrumentiºti strãini cã ar fi vizitat Bucureºtiul. Istoricul Joseph Sulzer (Viena, 1781-1782)
subliniazã interesul muzicii europene la curtea prinþului Alexandru Ipsilanti10, acesta aparþinând unei
familii vechi greceºti din Constantinopol, care s-a stabilit în provinciile româneºti, ºi s-a cãsãtorit
într-o familie aristocratã româneascã în secolul al XVIII-lea. El a domnit în Valahia ºi Moldova, între
anii 1770 ºi 178011. S-a menþionat prezenþa instrumentiºtilor italieni ºi probabil austrieci la curtea
prinþului: Ioan Mangli, Franz Truseschi. De asemenea, diverºi instrumentiºti austrieci au susþinut
concerte la case private (Wernerand Paul Hette, Schulz, Pospischill ºi Franz Josef Herfner Caudella
sunt menþionaþi cã au susþinut concerte în casa lui Theodor Burada12). În 1819, un cãlãtor ºi diplomat
englez a fost martor la un spectacol al companiei Johan Gerger, interpretând „Opere ºi comedii
germane traduse în limba walahianã”13.
Începând cu anii 1830 companiile strãine sunt men˛ionate cu regularitate ca fiind prezente în
Bucureºti ºi Iaºi.14 În timp ce companiile germane au fost mai frecvente în anii 1830, anii 1840 au
vãzut o creºtere a prezen˛ei trupelor de operã fra˛uzeºti ºi italieneºti.

9
10

11
12

13
14

Viorel Cosma, Începuturile teatrului românesc, în revista „Muzica” nr. 3, 1967, p. 26.
Sulzer spune cã prinþul Alexandru Ipsilanti a cerut primarului din Braºov sã angajeze muzicieni pentru curtea sa de la
Bucureºti, precum ºi pentru educaþia copiilor sãi în „muzica europeanã” (Octavian Lazãr Cosma, Hronicul muzicii
româneºti, vol. I, Bucureºti, Editura Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor din România, 1973, p. 359).
Alexandru Vodã Ipsilanti a fost domn al Þãrii Româneºti în anii 1774 ºi 1782, precum ºi în perioada august 1796 decembrie 1797, în Moldova a domnit între anii 1786 ºi 1788.
Scriitor, avocat, etnomuzicolog ºi profesor la Conservator, Theodor Burada (1839-1923) a fost o personalitate centralã în
viaþa culturalã a Iaºului. Scrierile sale muzicologice sunt: O istorie a teatrului din Republica Moldova (cu informaþii despre
viaþa muzicalã ºi teatru muzical), Bocetele populare la Români, 1878-1884; O cãlãtorie în Dobrogea (prima cercetare
monograficã despre folclorul românesc), 1880; Cântecul cununii, 1880-1881; Datinile Poporului român la înmormântãri
(1882), Poezii populare adunate din Macedonia, etc. (Octavian Lazãr Cosma, Hronicul muzicii româneºti, vol. II,
Bucureºti, Editura Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor din România, 1973, p. 184.)
Viorel Cosma, Douã milenii de muzicã pe pãmânt românesc, Bucureºti, Editura Ion Creangã, 1977, p. 48.
Urmãtoarele companii au fost prezente la Bucureºti în 1830: Compania lui Eduard Kreibig; Compania francezã a fraþilor
Foureaux în 1831; Compania lui Theodor Müller între anii 1833 ºi 1835; Compania germanã Zimmermann între 1835 ºi
1836. În timpul sezonului 1838, Compania germanã a lui Ignatz Firsch a prezentat nu mai puþin de 36 de piese. Între anii
1839 ºi 1840, aici a jucat ºi Compania francezã Teodor Geoffrey, Teatrul italian a fost inaugurat sub conducerea lui Basilio
Sansoni în 1843; în 1850-1851 Compania româneascã a Teatrului Naþional a devenit cunoscutã sub direcþia lui Costache
Caragiale (I.A. Wachmann a fost dirijor ºi compozitor, multe dintre compoziþiile cãruia au fost prezentate în timpul
sezonului 1852-1853), urmate de uvertura Steaua pãstorului (de Wachmann), în 1852 la inaugurarea Teatrului Naþional.
Teatrul de varietãþi a fost inaugurat la Iaºi în 1832, cu concursul societãþii lui Iosif ºi a fraþilor Baptiste Foureux; companiile
franceze Hette ºi Victor Filhol au jucat între anii 1839 ºi 1840 (mai târziu au fuzionat, în conformitate cu Decretul
guvernamental, cu o firmã româneascã, sub directoratul lui Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri ºi Mihail
Kogãlniceanu). La Iaºi, în 1844, puteau fi urmãrite reprezentaþiile companiei lui M.T. Frisch, de asemenea spectacolele
prezentate în cadrul turneului companiei italiene a lui Josef Marini (de la Odessa) ºi, între 1850 ºi 1851, opera italianã de
Pietro Tozzoli. (Octavian Lazãr Cosma, Hronicul muzicii româneºti, vol. II, Bucureºti, Editura Uniunii Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România, 1973, pp. 212-77).
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În aceeaºi perioadã produc˛iile locale creºteau în numãr. Dacã unii dintre autori au fost cei care
au studiat la Viena (spre exemplu Flechtenmacher), alþii au fost chiar de origine austriacã
(Wachmann, Wiest etc.).
În acelaºi timp, dramaturgia naþionalã a prins profil, cu atingerea sa specificã inspiratã de
melodii, dansuri ºi subiecte luate din folclor (în mare parte din cel urban). Rossini a fost cel mai des
interpretat compozitor în a treia decadã din secolul XIX, alãturi de lucrãrile lui Bellini. Nu a durat
mult timp pânã când lucrãri de Verdi ºi Donizetti au luat supremaþia. Sunt aceeaºi compozitori care
au fost favoriþii publicului la Viena, Paris ºi alte metropole europene, indicând proporþia cu care
gustul publicului român a fost legat de pulsul european actual.15 Este surprinzãtor cât de repede
lucrãri de Rossini au fost puse în scenã în Principate, chiar imediat dupã premiera lor în Italia, sau, în
majoritatea cazurilor, în acelaºi an.
Pe parcursul cãlãtoriilor lor prin Europa de est, mai mul˛i artiºti faimoºi au sus˛inut des concerte
în provinciile româneºti. Cel mai interesant aspect al cãlãtoriei lor pe aceste meleaguri a fost acela cã,
având ocazia sã asculte muzica folcloricã româneascã ºi dorind sã se apropie mai mult de audien˛a
lor, ei au compus mici piese cu teme folclorice, printre primele de acest gen, fãrã dubii cu mare
valoare documentarã. Violoncelistul Bernhard Romberg a sus˛inut un concert în România în drumul
sãu spre Rusia (1806-1807) ºi a compus Capriciul pentru violoncel cu melodii din Moldova ºi
Walahia (George Breazul). Franz Liszt a susþinut o serie de concerte în timpul unui lung turneu cu
opriri în mai multe oraºe din Transilvania, Bucureºti ºi Iaºi (decembrie 1846, ianuarie 1847). El a
avut ocazia sã asculte uvertura Moldova compusã de A. Flechtenmacher, ºi dirijatã chiar de
compozitor, ºi sã improvizeze pe temele auzite cu aceastã ocazie; de asemenea a ascultat o formaþie
de viori în Bucureºti, notându-ºi câteva laitmotive ºi folosindu-le în Rapsodia românã, în Rapsodia
ungarã nr. 9 (Hora moldoveneascã) ºi în Rapsodia ungarã nr. 2 (o melodie auzitã la Iaºi la un pahar
de vin; Balan). În acelaºi an 1847, Johann Strauss fiul ºi orchestra sa au concertat în Transilvania în
drumul lor spre Budapesta. Deºi au programat un concert la Iaºi, acesta nu s-a þinut, posibil din cauza
tulburãrilor din 1848.16 Inspirat de muzica localã, Strauss a compus potpuriul op. 39 Klange aus der
Wallachei. Printre alþi artiºti, care de asemenea au susþinut concerte în Iaºi sau Bucureºti, se numãrã
pianiºtii vienezi Sigmund Thalberg (1852), Franz Erkel (1830), Leopold Mayer (1857) ºi Anton
Arnstein (1850).
Am arãtat pânã acum cã un numãr mare de vizitatori strãini prezen˛i în via˛a muzicalã
româneascã a acelor timpuri au fost din Austria. Într-adevãr, în acele zile, Viena a exportat masiv,
mai degrabã interpre˛i decât muzicã. Lucrãrile vieneze ale decadei a patra ºi a cincea a secolului al
XIX-lea au fost rareori prezente în programele de concert, nici chiar la Viena sau în suburbii.17 Mai
curând genurile la modã în provinciile româneºti au fost vodevilurile, dansurile de societate
(poloneza, cadrilul, valsul etc.), împreunã cu dansurile româneºti cum ar fi hora, marºuri, cântece
patriotice, uverturi, ºi de asemenea diverse arii ºi arii refãcute de Spontini, Monsigny, Meyerbeer,
Kreutzer etc.
15

16

17

Teatrul muzical vienez, înainte de 1848, a fost dominat de compozitorii italieni, francezi ºi germani. Dupã 1848, în ciuda
tendinþei pe care politica a încercat sã o impunã (în perioada absolutismului) – care a marginalizat opera italianã, aceasta
totuºi a rãmas preferata publicului pânã în 1870, în special prin compozitorii: Rossini Bellini, Donizetti ºi Verdi (Rudolf
Flotzinger, Geschichte der Musik in Österreich, Vienna, Graz, Cologne, Verlag Styria, 1989, pp. 150-151).
Un incident de la Consulatul Austriei la Bucureºti. Colonia austriacã de la Bucureºti a vrut sã organizeze, în timpul ºederii
lui Strauss în oraº, un protest împotriva cancelarului Metternich, compozitorul participând de asemenea la acele
evenimente. În cel mai pur spirit al operei straussiene, se spune cã muzicianul a luptat „într-o uniformã strãlucitoare de
Kapellmeister” cu o sabie îndreptatã împotriva gardienilor de la Consulat. Dacã evenimentul s-a întâmplat într-adevãr,
rãmâne unul din multele mistere ale istoriei. A se vedea „Johann Strauss-fiul, o prezenþã în contextul vieþii muzicale
româneºti din ultimul secol” (Almanach des Rumänisch-Orthodoxen Pfarramtes in Wien, nr. XV din anul 1976, Wien, p.
148).
S-a revenit la muzica lui Haydn, Beethoven ºi Schubert, în timp ce producþia localã a avut o perioadã de stagnare (Rudolf
Flotzinger, op. cit., pp. 150-151).
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Genurile mici erau preferate în absen˛a grupurilor profesioniste (orchestre, coruri), capabile sã
cânte un repertoriu mult mai complex.18 În timp ce companiile strãine prezentau programele sale
obiºnuite în România, la fel ca ºi în Austria, Ungaria ºi Rusia, repertoriul contemporan a fost iniþiat de
membrii teatrului local, conform gusturilor localnicilor. Valsul, melodiile populare vieneze cum ar fi
O, du lieber Augustin (Ghica) ºi subiecte ca ºi Lumpatius vagabundus19, de Johan Nestroy, au mai
dovedit odatã caracterul sãu internaþional prin prezenþa în ambianþele româneºti deja în a doua ºi a
treia decadã a secolului al XIX-lea. Viena a fost cunoscutã pentru douã elemente muzicale noi ce au
fãcut ca aceasta sã fie importantã pentru þãrile în tranziþie: manufacturi de instrumente de înaltã
calitate ºi un numãr mare de tipografii specializate în tipãrirea partiturilor muzicale. Ca ºi oriunde în
Europa secolului al XIX-lea, pianele au devenit o prezenþã constantã în casele burghezilor români.
Comandate la Viena, pianele au fost aduse de cãruþe pe drumul ce traverseazã Carpaþii. Firma lui Karl
Hasse a fost prezentã la Iaºi, dealtfel având reprezentanþã ºi la Sibiu, mediatizând contactele cu
Viena.20
Printre compozi˛iile editate la Viena din acele vremuri ar trebui men˛ionate urmãtoarele:
Psalmuri în româneºte de Macarie Ieromonahul (editate de editura cãlugãrilor Mekhitarian
Armenian în 1821)21; Patru cãrþi cu cântece folclorice refãcute pentru pian de J.A. Wachmann (H.F.
Müller, H.F. Müller Witwe, de asemenea Wessely ºi Büssing, 1847-1857), Cântece naþionale
româneºti de Heinrich Ehrlich (Pietro Mechetti et Carlo, 1850), Trei cântece valahe de Leopold
Mayer (C.A. Spina, în jurul anului 1848) ºi Uvertura Naþionalã Moldova de A. Flechtenmacher
(Wegerlin).
Activitã˛ile muzicienilor austrieci cu reziden˛ã permanentã sau temporarã în provinciile
româneºti
Elena Teyber, Franz Rouszitzka (Ruszitski), Johann Andreas Wachmann, Ludwig Wiest, Josef
Herfner ºi Eduard Hübsch au fost nãscuþi în Imperiul Habsburgic, ºi-au completat studiile la Viena,
au venit în provinciile româneºti în tinereþea lor, ºi au rãmas acolo pânã la sfârºitul vieþii lor.22 În
cazul lui Heinrich Ehrlich a fost o situaþie diferitã: nãscut ºi educat la Viena, Ehrlich a fost prezent în
viaþa muzicalã a provinciilor româneºti timp de opt ani (1842-1850), ca mai târziu sã se mute în
Anglia, dupã o perioadã petrecutã în Germania.23
Care a fost contextul în care aceºti muzicieni au primit reºedinþã în oraºele din România?
Angajându-se sã formeze un mic ansamblu cameral, Franz Ruszitski a venit la Bucureºti împreunã cu
tatãl sãu Wenzel ºi cu doi fraþi ai sãi, Karl ºi Georg, în calitate de angajaþi ai curþii.24 Când ansamblul
s-a destrãmat în 1813, el a mers la Iaºi, unde dãdea în particular ore de muzicã ºi activa ca ºi pianist
concertist; în 1830 devenind ºeful capelei militare. Cu puþin timp înainte de 1817, Elena (Eleonore)
Teyber Asachi, fiica kapellmeister-ului de la Curtea Vienezã Franz Anton Teyber, a venit la
Bucureºti ca ºi guvernantã în casa lui Mihail Sturdza. În jurul anului 1826 ea a devenit soþia lui
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Înfiinþarea unei orchestre simfonice a fost prevãzutã doar în 1866, iar una permanentã la Bucureºti, numai în 1868.
Subiectul piesei lui Nestroy a fost dezvoltat de J.A. Wachmann ºi prezentat la Teatrul Naþional din Bucureºti în sezonul
1852-1853.
Aºa cum se aratã într-o corespondenþã dintre Iaºi, Sibiu ºi Viena, între reprezentanþii boierilor români (Octavian Lazãr
Cosma, op. cit., p. 115).
Theoriticon publicatã la Viena în 1823 a fost republicatã de editura Academiei Române din Bucureºti în 1976, inclusiv un
numãr mare de opinii critice a lui Titus Moisescu.
Cronologic, Franz Ruszitski este recunoscut a fi apãrut acolo înainte de 1813, Elena Teyber înainte de 1817, Herfner
începând cu 1826, Wachmann din 1831, Wiest din 1838, Hübsch din 1859 (Octavian Lazãr Cosma, op. cit., pp. 383-393 ºi
Viorel Cosma, Lexiconul muzicienilor români, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1970, pp. 240, 388, 462, 465).
Între 1855 ºi 1862 el a fost la Londra, Wiesbaden, Frankfurt pe Main ºi Hanovra, în calitate de oaspete al regelui George V.
Apoi pentru o perioadã de zece ani predã pianul la Conservatorul din Berlin (Octavian Lazãr Cosma, op. cit., p. 383).
Înainte de 1813 (anul în care Capela a fost închisã de cãtre prinþul Caragea), Curtea de la Bucureºti a manifestat un mare
interes pentru muzicã occidentalã.
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Gheorghe Asachi, unul dintre cei mai mari intelectuali români din acea vreme.25 Ea este autoarea
primelor piese moldoveneºti vocal-instrumentale de inspira˛ie vesticã, compuse pentru diverse ocazii
(întâlniri ºi festivitã˛i ale elitei ieºene).
Josef Herfner a venit la Iaºi în 1826 ca ºi profesor de muzicã ºi pian. În 1830 el îl înlocuieºte pe
Rouszinski în calitatea sa de dirijor al fanfarei militare, pentru care a scris mai multe piese muzicale.
El a rãmas la Iaºi pentru tot restul vie˛ii, ºi fiul sãu George a devenit general în armata românã.
Începând cu anul 1859, Eduard Hübsch, a avut o bogatã activitate artisticã pe teritoriile
româneºti: a lucrat în calitate de dirijor ºi compozitor la Teatrul Na˛ional din Iaºi; de asemenea, între
anii 1861 ºi 1894 a dirijat mai multe orchestre militare în Bucureºti ºi Craiova; a fost concert-maestru
al Orchestrei Filarmonice Româneºti (1868-1894); ºi, nu în ultimul rând, dirijor la Teatrul Na˛ional
din Bucureºti (1880-1893).
Johann Andreas Wachmann, cel mai influent ºi productiv dintre artiºtii austrieci în România, a
venit la Bucureºti ca ºi dirijor la compania de teatru Theodor Müller din Timiºoara (pe care a
condus-o pânã în 1835)26, având de asemenea ºi o intensã activitate didacticã. El a predat în prima
ºcoalã de muzicã vocalã ºi instrumentalã din Bucureºti (1835-1837) ºi mai târziu la faimosul colegiu
Sf. Sava (1846-1850)27, compunând muzicã în toate genurile pe atunci în vogã.
Ludwig Wiest a fost invitat, ca ºi Rouszitski douã decenii mai devreme, de Prin˛ul din Valahia,
cu scopul de a reorganiza ºi conduce orchestra de la curte (1838-1845). La finalul angajamentului sãu
la curte, el a activat în mai multe societã˛i muzicale româneºti, ocupând diverse pozi˛ii: ca ºi prim
violonist al Operei Italiene (1844-1860) ºi la Societatea Filarmonicã Românã (1868-1877); ca ºi
dirijor la Teatrul Na˛ional (1860-1880); ºi în cele din urmã profesor de vioarã la Conservatorul de
Muzicã din Bucureºti (1864-1889).
Aceºti muzicieni au fost vãdit foarte activi în via˛a muzicalã din provinciile româneºti. Cum se
explicã aceasta? În anii 1830 ºi 1840, au existat doar câ˛iva muzicieni califica˛i ºi experimenta˛i, în
timp ce institu˛iile educa˛ionale abia au apãrut. În aceastã situa˛ie precarã, tipicã fiecãrui început,
oferta de ajutor de la muzicienii existen˛i a venit de pretutindeni: în lucru de ansamblu, în învã˛ãmânt,
interpre˛i solo ºi dirijat, ºi desigur compozitori, de la care se aºtepta sã scrie muzicã pentru cele mai
diverse ocazii. Deºi descrierea lor de cãtre istorici, cã ar fi „pionieri”, s-ar putea numi oarecum
superficialã în multe cazuri28, mulþi dintre ei ori nu au avut un trecut muzical complet, sau cel puþin
suficiente resurse sã fi rãspuns diverselor cerinþe ale vieþii artistice la acel timp. Ei au acumulat
experienþã prin responsabilitãþile lor, ºi treptat au dobândit îndemânare. Profilul lui Johann Andreas
Wahmann este cel al unui muzician complex: profesor, dirijor, interpret, compozitor ºi culegãtor de
folclor. Wiest a fost de asemenea un remarcabil interpret. Cronicile acelor timpuri, dealtfel ca ºi
compoziþiile sale pentru vioarã l-au recomandat ca ºi un violonist excepþional de mare mãiestrie – un
virtuoz. Herfner, s-a remarcat el însuºi ca un excelent compozitor de muzicã militarã.
În afarã de participarea lor frecventã în via˛a muzicalã, compozitorii austrieci s-au integrat foarte
bine în societatea româneascã. Iatã o cronicã din 1888, în acest sens:
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Gheorghe Asachi (1788-1869), o personalitate importantã pentru cultura româneascã din prima jumãtate a secolului al
XIX-lea, a studiat în Lemberg, Viena (ingineria ºi astronomia) ºi la Roma (arheologia, epigrafia, poetica, pictura ºi
sculptura în studiourile lui Keck ºi ale lui Canova). El practicând, de asemenea, toate formele de artã, numele lui este
amintit doar în istoria literaturii, presei ºi teatrului. A fost de asemenea spiritus rector al vieþii culturale din Moldova pânã
când s-a pensionat în 1848.
Wachmann a fost de asemenea dirijor la Compania Costache Caragiale din Bucureºti între 1850 ºi 1852, la orchestra
Teatrului Naþional în acelaºi oraº între 1852 ºi 1858, ºi la Teatrul Naþional din Craiova între 1858 ºi 1860 (Viorel Cosma,
Lexiconul muzicienilor români, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1970, p. 462).
În cadrul cãruia a fost fondatã în 1835 Societatea Filarmonicã din Bucureºti.
Unii dintre ei au studiat acasã, în tradiþia de competenþe tatã-fiu, exemplu lui Franz Rouszitzki. În ceea ce-i priveºte pe alþii,
chiar pe Wachmann, se ºtie cã el a început studiile sale la Conservatorul din Viena, dar nu le-a terminat.
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„Aceºti compozitori au fost strãini doar la originea sa, pe când, în simþire ei au fost mult mai
români decât românii de astãzi; ei au iubit mult þara în care trãiau ºi au pãstrat în suflet bogãþia
melodicã, atât de aproape legatã de oameni; toate compoziþiile lor fiind dovadã al spiritului lor
naþional”29.
Sentimentul a fost probabil reciproc. Muzicienii strãini au cules folclor, l-au rearanjat ºi l-au
publicat, au scris imnuri, marºuri, horele unirii ºi opere cu subiecte naþionale. Posibil a existat ºi o
motivaþie personalã pentru a scrie acele piese, în concordanþã cu idealurile romantice ale
momentului. Ataºamentul lor „cauzei naþionale” este evident în prefaþa colecþiilor de folclor, în
memoriile contemporanilor români (aprecierea lui V. Alecsandri pentru H. Erlich) ºi în apropierea
lor (modul de abordare) de sursele din folclorul românesc. Putem sã ni-i imaginãm pe aceºtia
activând îndeaproape cu intelectualii români. Ehrlich, care a participat la evenimentele agitate din
1848, a scris muzica pentru textele subversive de Cezar Bolliac, fiind pentru o perioadã chiar
condamnat ºi încarcerat. În prefaþa colecþiilor de folclor (care au fost publicate la Viena), Wachmann
ºi Ehrlich au declarat convingerile lor progresiste, afinitatea lor pentru folclorul românesc ºi pentru
ideologia uniunii Valahiei cu Moldova (realizatã în 24 ianuarie 1859).
Muzicologia româneascã îi defineºte ca ºi „compozitori români înainte de unire”30. Aceasta
recunoaºte importanþa lor ca „fondatori” ºi nuanþeazã valoarea compoziþiilor lor în comparaþie cu
dezvoltãrile ulterioare. Muzica lor nu ar trebui judecatã cu exigenþa unei sensibilitãþi diferitã de cea a
vremurilor care a generat aceºti artiºti ºi cãreia ei i s-au adresat.
Aceºti „pionieri” sunt des trataþi cu condescendenþã ºi priviþi de sus; cândva ei au pus bazele
vieþii muzicale care le-a urmat. Ceea ce în anii 1830 pãrea a fi precar ºi fãrã nicio ºansã de izbândã,
mai târziu s-a dovedit a fi solid ºi viabil. Aceasta niciodatã nu ar fi fost posibil fãrã profesionalismul ºi
perseverenþa lor.
Muzicienii austrieci care au trãit în provinciile româneºti nu au func˛ionat ca ºi un grup na˛ional
sau profesional. Ei au activat individual, au venit cu angajamente temporare, dar în cele din urmã, au
rãmas pentru o perioadã mai lungã de timp, jucând un rol crucial în programul reformei. Eduard
Wachmann, fiul lui Johann Andreas, a devenit fondatorul, dirijorul ºi director al Orchestrei
Filarmonice din Bucureºti (1868-1906), profesor ºi directorul Conservatorului de Muzicã din
Bucureºti (1864-1903) ºi directorul Operei Române (1895-1901). Julius Wiest, fiul lui Ludwig, este
cunoscut mai mult ca ºi compozitor. Ei reprezintã o nouã genera˛ie, capabilã sã construiascã pe
fundamentul muncii predecesorilor sãi, alãturi de Gheorghe Dima, Constantin Dimitrescu, Tudor
Flondor, Iacob Mureºianu, Ciprian Porumbescu, care ºi-au început educa˛ia lor muzicalã în România
ºi mai târziu au mers la Viena sã o continue.
Legãturile cu Viena s-au desfãºurat în direc˛ii opuse dupã 1860. Nu au mai fost compozitorii
austrieci, cei care veneau în România sã-ºi caute de lucru, ci talenta˛ii muzicieni români au mers la
Viena sã-ºi perfec˛ioneze îndemânarea, câ˛iva dintre ei reuºind chiar sã-ºi facã o carierã strãlucitã,
spre exemplu Eusebius Mandicevscki din Bucovina31 ºi George Enescu, care au studiat la
Conservatorul din Viena între anii 1888 ºi 1894.
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Iuliu Roºca, De prin Bucureºci. Muzica la sfârºit ºi început de secol, 1882-1904, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1987, p.
188.
Octavian Lazãr Cosma, Hronicul muzicii româneºti, vol. II, Bucureºti, Editura Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor
din România, 1974, p. 183.
Nãscut la Cernãuþi în 1857, Eusebiu Mandicevschi a studiat la Viena cu Eduard Hanslick ºi Gustav Nottelbohm, obþinând
licenþa în muzicologie, dirijat coral ºi compoziþie. Un prieten apropiat al lui Johannes Brahms, el a devenit executor al
acestuia din urmã cu trimitere la moºtenirea lui muzicalã. El a fost director la Arhiva ºi Biblioteca Musikfreunde der
Gesellschaft de la Viena (1887-1927), profesor la Conservatorul vienez (1896-1909), ºi corespondent muzical pentru
London Musical Times (1901-1908).
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Musical connections of the Romanian Principalities with Austria
in the first half of the 19th century
Abstract
During the nineteenth century there was a musical migration from cities such as Vienna, Milan,
Venice and Prague towards the south and east. This migration was noticeable in Serbian, Hungarian,
Greek and Bulgarian cities. A similar phenomenon took place in the Romanian world also. The
present article aims at proving that such a transfer also occurred on Romanian territory and that it was
not an accidental phenomenon, but part of the deeper process of political, social and cultural change
suffered by the country after the second decade of the nineteenth century.
A large number of the foreign visitors present in Romanian musical life of the time were from
Austria. Indeed, in those days, Vienna mostly „exported” performers rather than music. International
contacts with Romania during this period were mainly economic and cultural in nature. On the
cultural level, ties developed in both directions: on the one hand, Romanian intellectuals went to
Vienna to study or publish Romanian writings; on the other hand, Viennese and Austrian artists took
up temporary or permanent residence in the Romanian provinces. They were mainly specialists in
architecture and music, fields in which there were not enough local professionals. These musicians
were obviously very active in the musical life of the Romanian provinces. How can this be
explained? In the 1830s and 1840s, there were few qualified and experienced musicians, and
education institutions were just emerging. In this precarious situation, typical of any beginning, calls
for help from existing musicians came „from everywhere”: in ensemble work, in teaching, as solo
performers and Kapellmeisters; as composers, they were expected to write music for the most diverse
occasions.
Apart from activities led by musicians who had settled in the Romanian provinces, contact
points were largely through theater company tours and concert players stopping in south eastern
Europe to visit Romanian cities. During their travels through Eastern Europe, famous artists often
gave concerts in the Romanian provinces. The most interesting aspect of their passage through these
lands was that, having the occasion to listen to Romanian folklore music and wishing to more closely
connect with their audiences, they composed small pieces with folkloric themes, among the first of
their kind, undoubtedly with great documentary value.
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