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Muzica – un factor catalizator
în procesul de construire a identit��ii na�ionale

Despre muzic�, pân� în secolul al XIX-lea, nu exist� concep�ii referitoare la puterea 
politic� pe care aceasta o poate avea, deoarece aceast� putere, potrivit etnomuzicolo-
gului american p. Bohlman, muzica o dobâde�te în rela�ie cu statul, în serviciul c�ruia 
se poate dovedi extrem de maleabil�, nu pentru c� este ea îns��i un produs na�ional �i 
al ideologiilor na�ionaliste, ci pentru c� muzica, în toate formele �i genurile ei, poate 
articula procesul prin care se contureaz� statul, adic�, muzica poate nara mituri �i le 
poate transforma în istorie, ea poate marca grani�e.1 

Compozitorii secolului al XIX-lea au pretins c� arta lor nu este doar reprezentativ� 
na�iunii, ci c�, deasemenea, este constitutiv�, a�adar investit� cu puterea de a crea unitate 

* Aceast� lucrare este elaborat� �i publicat� sub auspiciile Institutului de Cercetare a Calit��ii 
Vie�ii, Academia Român�, ca parte din proiectul co-�nan�at de Uniunea European� prin 
Programului Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul pro-
iectului Pluri �i interdisciplinaritate în programe doctorale �i postdoctorale Cod Proiect 
POSDRU/159/1. 5/S/141086

1 Philip Bohlman, Focus: Music, Nationalism, and the Making of the New Europe, second edition, 
University of Chicago: Routledge, pp. 4-5. 
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na�ional�, iar de aceea produsele creativit��ii lor nu sunt doar art�, ci �i produse sociale 
investite cu scopuri artistice �i politice.2 Ac�iunile compozitorilor na�ionali�ti se coagu-
leaz� în scopul sociopolitic de a crea o form� de cultur� „înalt�” ale c�rei caracterisitici 
estetice sunt desemnate s� formeze un bloc fundamental �i speci�c culturii na�ionale.3 
Ace�tia au fost preocupa�i de a crea în baza unui material identitar existent deja o for-
m� de cultur� „înalt�”, ata�ând din ra�iuni de educ�ie a na�iunii �i apoi din ra�iuni de 
prestigiu, valoare maxim� acestui ideal. 

Secolul al XIX-lea este al celebr�rii folclorului, unde na�ionalismul cultural se con-
tureaz� ca un proces progresiv �i modernizator, civilizator, în care muzica serve�te 
func�iei esen�iale de a localiza atât teritorial, cât �i cultural. Muzicologul Celia Applegate 
insist� pe ideea c� na�ionalismul secolului al XIX-lea, re	ectat prin concertele publice 
�i încerc�rile de teoretizare a esteticii muzicale romantice, indic� o criz� a statutului 
muzicianului profesionist în c�utarea autonomiei muzicale.4 Independen�a �i auto-re-
feren�ialitatea muzicii a fost serios chestionat� în secolul al XIX-lea, când na�ionalismul 
s-a r�sfrânt �i asupra muzicii, înzestrând-o cu conota�ii politice evidente (este celebr� 
opozi�ia dintre „progresi�ti” precum Wagner sau Liszt, sus�in�tori ai unei muzici care 
s� exprime realit��ile prezentului, �i „conservatori” precum Brahms sau Schumann, 
pentru care muzica era o art� abstract�, lipsit� de semni�ca�ii de orice fel). Acest aspect 
este remarcat �i de c�tre Carl Dahlhaus, pentru care acel Völkgeist teoretizat de Herder 
con�inea în sine o tensiune fundamental� între expresia individual� a creatorului, limba-
jul muzical propriu prin care se exprima, �i dorin�a colectiv�, imperativul transpunerii 
idealurilor na�ionale, omniprezente în Europa în acele vremuri.5 Pentru compozitorii 
central �i est europeni se ridica o alt� provocare, ace�tia trebuind s� dezvolte un proces 
de dialog într-o rela�ie de centru – periferie, trebuind în acela�i timp s� creeze o muzic� 
na�ional� autentic�, original�, f�r� a imita modele muzicale vest-europene, dar care, în 
acela�i timp, s� se apropie, dac� nu s�-l egaleze, de nivelul calitativ atins de ��rile cu o 
veche tradi�ie muzical�.6

Mi�carea na�ional� sus�inut� de asocia�iile culturale române�ti 

Sintagma „cultur� na�ional�” a cunoscut momentul ei de intensitate începând cu a 
doua jum�tate a secolului al XIX-lea, �ind atât de des folosit� în discursurile intelectua-
lit��ii române�ti, încât devenise unul din cele mai înalte scopuri spre care orice na�iune 
putea aspira în procesul ei de construire identitar�. Pe cultur� s-a mizat mai mult decât 
pe orice altceva, iar asta pentru c� prin cultur� se în�elege nu doar „munca �i practicile 

2 Benjamin Curtis, Music Makes the Nation, Cambria Press, 2008, p. 22. 
3 Ibidem, p. 24. 
4 Celia Applegate, A nation of provincials: the German idea of Heimat, University of California 

Press, 1990. 
5 Carl Dahlhaus, Between Romanticism and Modernism: Four Studies in the Music of the Later 

Nineteenth Century, University of California Press, 1980, pp. 79-101. 
6 Richard Taruskin, Nationalism, în The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Macmillan, 

2001, pp. 687-706. 
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intelectualului, în special cele ce �in de creativitatea artisitc�”, ci „sistemul prin care se 
comunic�, reproduce, experimenteaz� �i exploreaz� o necesar� ordine social�”7. Astfel, 
ordinea social� este cheia prin care cultura na�ional� devine esen�ial� na�ionalismului, 
cultura nemai�ind doar podoaba, ci con�rmarea �i legitimarea ordinii sociale. Potrivit 
lui Ernest Gellner, cultura educ� comunitatea prin intermediul unei structuri ce apeleaz� 
la valori na�ionale (mituri, istorie), iar aceasta este sursa de identitate a omului modern.8 

În epoca coagul�rii na�ionale, un model l-au oferit comunit��ile germane la înce-
put de secol romantic, care se considerau o na�iune politic� fragmentat� a c�rei puteri 
se g�sea în patrimoniul cultural. Imaginea unei societ��i fracturate, �inut� laolat� de 
propria art� cu traiectoria spre democra�ie, era recunoscut� de c�tre germani ca �ind 
asem�n�toare polisului grec, unde arta func�iona ca mijloc de construire �i înt�rire a 
comunit��ii.9 Comunit��ile vorbitoare de limb� german�, în primul sfert al secolului 
al XIX-lea, confruntate cu un regim politic autoritar, au dezvoltat înf��i�area expresiei 
politice în forme aparent nonpolitice, a�a cum au fost societ��ile de lectur� sau asocia�iile 
dedicate lui Schiller, Goethe sau altor personalit��i ale culturii germane. Aceste grupuri 
burgheze au func�ionat independent de biseric� sau stat �i s-au organizat pe principii 
democratice, prin intermediul culturii camu	ând opinii politice.10

Vibra�ia Revolu�iei din 1848 a atins �i mi�carea na�ional politic� a românilor din 
Transilvania îmbr�când diverse forme de manifestare din care cea mai promovat� a fost 
mi�carea na�ional-cultural� care urm�rea în primul rând emanciparea cultural� prin 
cultivarea limbii �i literaturii �i care s� men�in� treaz� con�tiin�a na�ional� în rândul 
maselor largi. În a doua jum�tate a secolului al XIX-lea, guvernul de la Viena a acordat 
�i na�iunii române dreptul de a se desf��ura liber sub aspect cultural ceea ce a rezultat 
într-o intensi�care a eforturilor în aceast� direc�ie.11 Pentru descrierea acestui climat 
politic favorabil este de men�ionat �i ecoul reformelor din Regat precum �i difuzarea 
modelului cultural-na�ional institu�ionalizat dup� Unirea din 1859. Din acest punct de 
vedere, anul 1860 este considerat un an reprezentativ pentru începutul procesului de 
rena�tere cultural�, urm�toarele decenii �ind caracterizate prin împânzirea �inuturilor 
române�ti cu diverse reuniuni cu caracter cultural, social sau �lantropic.12

Este perioada în care s-au în�in�at, la ini�iativa elitei intelectuale române�ti, 
„Asocia�iunea Transilvan� pentru Literatura Român� �i Cultura Poporului Român”- 
ASTRA (1861), „Asocia�ia Na�ional� Ar�dan� pentru Cultura �i Conversarea Poporului 
român” (1861), „Asocia�ia pentru Cultura Poporului din Maramure�” �i alte reuniuni de 

7 Ernest Gellner, Na�iuni �i na�ionalism. Noi perspective asupra trecutului, trad. Robert Adam, 
Bucure�ti: Editura Antet, 1994, p. 62. 

8 Ibidem, pp. 59-60. 
9 Mark Evans Bonds, Music as Thought, Princeton University Press, 2006, p. 95. 
10 Ibidem, p. 81. 
11 Keith Hitchins, The Romanians of Transylvania and Constitutional Experiment in the Habsburg 

Monarchy, 1860-1865, în BS, vol. V, 1964. 
12 Petre Dan, Asocia�ii, cluburi, ligi, societ��i. Dic�ionar enciclopedic, Bucure�ti: Editura �tiin�i�c� �i 

Enciclopedic�, 1983. 
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femei, de înv���tori, de me�te�ugari, de teatru, de muzic�, societ��i de lectur� sau casine 
române, dar �i la ini�iativa tineretul studios de la �colile �i universit��ile din Austro-
Ungaria, cum au fost „România Jun�” de la Viena sau „Petru Maior” din Budapesta. 
De regul�, în cadrul societ��ilor func�iona �i un cor, se colabora cu soli�ti, mai târziu 
al�turându-se �i orchestr�. 

Importan�a muzicii în cadrul societ��ilor culturale rezid� în faptul c� sub orice form� 
se desf��ura, muzica era, al�turi de teatru, singura form� de divertisment în secolul al 
XIX-lea �i oferea mijlocul prin care societatea se educa în sprit na�ional. Continuat� �i 
dup� unirea de la 1918, ac�iunea cultural-na�ional� intermediat� de muzic� va bene�cia 
�i de colaborarea cu statul român nou format, ale c�rui institu�ii vor prelua o parte din 
atribu�iile exercitate pân� în acel moment de societ��ile culturale. 

Corul – vocea maselor

Un fenomen care a modi�cat peisajul muzical european, începând cu a doua jum�-
tate a secolului al XIX-lea, a fost cre�terea num�rului de muzicieni profesioni�ti, aceasta 
ne�ind direct rezultatul unei educa�ii institu�ionale, de�i conservatoarele marilor capi-
tale au fost în�in�ate în decursul primei jum�t��i a secolului (Paris-1795, Londra-1823, 
Viena-1836), ci, în mare parte, preg�tirii prin ore private.13 Formele sub care ace�ti muzi-
cieni �i-au g�sit o reprezentare social� au fost diverse �i au vizat atât institu�iile statului, 
cât �i diverse ini�iative particulare. În Transilvania, muzicieni profesioni�ti sau amatori 
s-au reunit în scopuri artistice �i na�ionale sub cea mai accesibil� form�, cea a corului. 

Importan�a corului se deslu�e�te cel mai bine în faptul c� acesta reprezint� forma 
cea mai facil� pentru o ac�iune de mobilizare cultural� dar �i na�ional�, folosind doar 
voci umane a c�ror preg�tire muzical� nu era obligatorie. Pe tot parcursul secolului al 
XIX-lea, corul s-a dovedit a � un e�cient instrument de propagare a ideologiei na�io-
nale �i asta în primul rând datorit� versurilor care înso�eau muzica interpretat�. Dac� 
muzica instrumental�, foarte r�spândit� la acea vreme, mai ales în Germania, nu bene-
�cia de semni�ca�ii precise care s� poat� � deslu�ite f�r� echivoc, muzica vocal� putea 
transmite, mai mult sau mai pu�in direct, dar totu�i prin cuvinte, mesajul inten�ionat 
de compozitor. De aceea, mi�carea coral� care s-a dezvoltat în Transilvania în a doua 
jum�tate a secolului al XIX-lea a putut avea �i rolul de vehicul în transmiterea ideilor 
politice de unitate na�ional�, vehicol mult mai u�or de în�eles, atât în mediul urban, dar 
mai ales în cel rural, decât orice alt� form� de exprimare muzical�. Un alt aspect demn 
de men�ionat aici este dimensiunea colectiv� a corului, acea forma�ie vocal� care facilita 
înt�rirea rela�iilor sociale dintre participan�i �i care putea oferi modelul unei comunit��i 
na�ionale în miniatur�. Muzica coral� oglindea structura ideal� a societ��ii, bazat� pe 
principii democratice, spre care membrii acestui public aspirau: o uniune heterogen� 
de indivizi con�tien�i de sine, o comunitate organiz� în care �ecare parte contribuia în 
mod egal la un tot armonic. 

13 Derek B. Sco�, Sounds of the Metropolis. The 19th Century Popular Music Revolution in London, 
New York, Paris and Viena, Oxford University Press, 2008, p. 25. 
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Dac� în mediul urban aceste coruri au ap�rut dintr-o necesitate social�, ca form� 
de divetisment – pe lâng� alte forme de petrecere a timpului liber, în care repertoriul 
con�inea în mare parte fragmente corale de muzic� str�in� – ideologia na�ional� instru-
mentalizeaz� aceast� form� spre un ideal m�re�, de formare a unei culturi muzicale 
na�ionale, astfel încât se va încuraja cultivarea muzicii na�ionale de inspira�ie folcloric� 
ce sondeaz� un material autentic �i speci�c na�iunii române. De�i ini�ial publicul de la 
ora�e, obi�nuit cu muzica european�, este destul de reticent fa�� de armoniz�rile cu iz 
folcloric considerate marginale, treptat, în programele seratelor artistice ori concertelor 
cu public larg începe s� se fac� loc tot mai mult muzicii române�ti. 

Nu întâmpl�tor se în�in�eaz� în aceast� perioad� reuniunile corale precum „Reuniunea 
român� de cânt�ri �i muzic�” din Lugoj în 1840, Corul plugarilor din Chiz�t�u (jud. Arad) 
în 1857, „Reuniunea român� de gimnastic� �i cânt�ri” din Bra�ov în 1863, „Reuniunea 
de cânt�ri Hilaria” a studen�ilor juri�ti din Oradea în 1875 sau „Reuniunea român� de 
muzic�” de la Sibiu în 1878, enumerând câteva din cele mai sonore pentru via�a mu-
zical� din secolul XIX. Reuniuni corale au în�in�at nu doar românii, ci �i comunit��ile 
german� �i maghiar�. Interesant, în cazul reuniunilor corale, este faptul c� acestea se 
puteau sustrage u�or de la imaginea unui grup activist organizat, �ind tolerate de c�tre 
autorit��ile imperiului Habsburgic, atâta timp cât ele î�i formulau scopuri artistice �i 
nu �nalit��i politice. Îns�, prin repertoriul cultivat, în care muzica na�ional� începea s� 
ocupe din ce în ce mai mult loc, societ��ile corale din Transilvania au ilustrat tendin�e 
criptopolitice, cântecul �ind înzestrat cu posibilitatea de a intermedia în mod voalat 
sentimentul politic. 

Dac� la ora�e situa�ia corurilor în secolul al XIX-lea se prezint� astfel, în mediul 
rural corul este într-o mai mare m�sur� un factor de coeziune social�, iar biserica va 
contribui mult pentru aceast� form� de adeziune la spiritul na�ional �i va oferi cadrul 
de adunare �i educare în aceast� direc�ie. Multe coruri se formeaz� în sânul bisericii, 
cântând programul liturgic, îns�, acela�i cor, sau dintre cele mai bune, vor � prezente �i 
cu alte ocazii de s�rb�toare, interpretând un program de muzic� na�ional� de inspira�ie 
folcloric�. Valori�carea poten�ialului educa�ional al cânt�rii corale a fost facilitat� de 
existen�a numeroaselor coruri biserice�ti cu tradi�ie, „f�cute din inima cald� româneas-
c� a preo�ilor �i înv���torilor no�tri din Banat” dup� cum scria compozitorul Ion Vidu 
în 191014. Biserica �i sentimentul na�ional au stat la baza transform�rii fundamentale a 
repertoriului coral în Banat, când în vara anului 1890, Corul Mitropoliei din Ia�i sub 
conducerea lui Musicescu va concerta în mai multe ora�e din regiune, promovând piese 
de factur� folcloric�, considerate pân� atunci de c�tre publicul b�n��ean dreptexemplare 
muzicale inferioare, „moc�nii din Dealul Viilor” sau „Kleine Musik”.15

Importan�a corurilor s-a men�inut în timp, astfel c� unul din obiectivele Astrei în 1930, 
la propunerea lui Ioan Negru�iu – membru în Comitetul Central, a fost de a insista pe 

14 Drapelul, Lugoj, nr. 80, 1910, p. 2. 
15 Constantin Tufan-Stan, De la Reuniunea Român� de cânt�ri �i Muzic� la corul „Ion Vidu” (1810-

2010), Timi�oara, Editura Eurostampa, 2010, p. 39. 
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formarea corurilor, acestea având „o mare �i binef�c�toare in	uen�� în cre�terea popo-
rului (...) ajuntând în educa�ia religios-moral� �i na�ional�”, diferen�iind dou� timpuri 
de repertoriu care converg spre educarea na�ional�, „cel bisericesc care promoveaz� 
cre�terea religioas� �i moral�, �i corurile care noblieaz� �i cultiv� sentimentul na�ional”16. 

Manifest�ri artistice ca s�rb�tori na�ionale

Instrumentalizarea muzicii în interesul statului are o lung� tradi�ie istoric�, dar pe 
parcursul secolului al XIX-lea, acest proces este pus în mi�care de doi vectori cu sensuri 
opuse. Primul sens este de sus în jos, când statul, speculând puterea muzicii, creeaz� 
cadrul prielnic promov�rii impunerii ideologiei sale. A�a a fost Festivalul „Händel” din 
Londra în 1784, considerat un instrument al coroanei �i sponsorizat cu inten�ia expres� 
de a promova un sim� al mândriei �i unit��ii na�ionale. Tot din aceast� perspectiv�, fes-
tivalurile din Fran�a post-revolu�ionar�, serveau aceleia�i func�ii ca în Grecia sau Roma 
antic�: s� a�rme prin ritual identitatea esen�ial� a conduc�torilor �i a supu�ilor. Al doi-
lea sens este de jos în sus, în care diferite comunit��i, prin consens civic, î�i construiesc 
singure manifest�ri artistice capabile s� le reprezinte idealurile de unitate na�ional�. În 
aceast� categorie sunt primele festivaluri germane (1810), unde elementele cheie erau 
participarea liderilor conduc�tori, predominan�a comple�itoare de muzicieni amatori, 
un public ce aduna locuitori ai vecin�t��ii imediate �i nu în ultimul rând, o accentuare 
asupra simfoniei �i oratoriului în repertoriul concertelor.17 Pe aceast� direc�ie veritcal 
ascendent� se situeaz� �i manifest�rile artistice organizate de societ��ile culturale româ-
ne�ti din Transilvania, care, pe lâng� construc�ia unui ideal politic, depuneau eforturi �i 
spre edi�carea unei tradi�ii muzicale române�ti. Dac� în cazul Germaniei, genul simfonic 
era investit cu caracterisitici distinctive germane, compozitorii români transilv�neni au 
folosit ini�ial ansamblul coral ca mijlocul cel mai e�cace de culturalizare. 

a) activitatea muzical� pân� la 1918

O deosebit� activitate pân� la unirea Transilvaniei cu România au între�inut-o societ�-
�ile culturale ale tinerimii studioase din Imperiul Habsburgic în cadrul �edin�elor festive 
publice, care constau în una, dou� prelegeri (dizera�ii), declam�ri ale poeziilor lui V. 
Alecsandri, D. Bolintineanu, A. Mure�ianu, I. Vulcan, M. Eminescu precum �i interpret�ri 
de piese corale sau instrumentale.18 Seratele muzical-literare urmate de dans aveau cea 
mai mare audien�� la public reu�ind s� atrag� mul�i români în cadrul c�rora se purta cos-
tum na�ional �i se dansau dansuri române�ti (Ardeleana, Romana, C�lu�arii). Societ��ile 
tinerimii î�i aveau propriul cor, cum este cel al „României June” în�in�at în 1873, pe care 
Ciprian Porumbescu l-a condus în anii lui de studen�ie (1879-1881) �i i-a dedicat o serie 

16 Transilvania, nr. 1-6, 1930, p. 96. 
17 Mark Evans Bonds, Music as Thought, Princeton University Press, 2006, pp. 96-97. 
18 Eugenia Glodariu, Asocia�iile culturale ale tineretului studios român din Monarhia Habsburgic� 

1860-1918, Cluj-Napoca, 1998, pp. 216-217. 
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de „Cântece studen�e�ti”, iar din repertoriul lui se num�ra �i „Cântecul gintei latine” 
sau Imnul Unirii. Pe lâng� compozi�iile lui Porumbescu, societatea român� de la Viena 
a mai editat partiturile valsurilor lui Tudor cav. de Flondor (1885), I. Papanicolu sau în 
1889 lui Guilelm �orban, polca francez� �i sârba chinezilor.19 Într-o situa�ie similar� se 
a	a �i societatea „Petru Maior” din Budapesta care �i-a format un cor tot în 1873, �i care 
a func�ionat cu intermiten�e, dar c�ruia i se va al�tura o orchestr� dup� 1900.20 Studen�ii 
români clujeni ai societ��ii „Iulia” apeleaz� la Ciprian Porumbescu în 1880 pentru a-i 
solicita coruri, iar din 1896 corul va func�iona sub conducerea, pe atunci, a studentului 
jurist Guilem �orban (s-a a�rmat ca �i compozitor)21. Din amintirile din studen�ie ale lui 
Francisc Hossu-Longin, memorialist �i membru al Astrei, reiese c� programul seratelor 
clujene num�ra coruri cu puternic mesaj patriotic, precum „E dulce a muri pentru patrie” 
sau „Vivat �ara mea” �i c� studen�ii petreceau pân� noaptea târziu în glume �i cântece 
na�ionale.22 Muzica ac�iona în cadrul societ��ilor culturale atât ca un catalizator, cât �i 
ca o sublimare a aspira�iilor politice �i sociale ale participan�ilor, iar autorit��ile tolerau 
aceste evenimente pe principiul c� ac�ionau artistic �i nu politic. 

Studen�ii bra�oveni aveau în 1907 patru coruri sub conducerea lui G. Dima �i o or-
chestr� care se producea în cadru seratelor literar-muzicale, la fel �i studen�ii din N�s�ud. 
Corurile studen�ilor teologi ating cifre impresionante, cum este cel al or�denilor care în 
1868 num�ra 90 de persoane sau a teologilor ar�deni care se în�in�eaz� în 1869, a celor 
din Blaj (1870) va � condus de Iacob Mure�ianu, ori cel din Caransebe� (1889). Corul 
studen�ilor teologi din Sibiu, condus de G. Dima (1879-1886) î�i va constitui �i orchestr� 
în 1900 sub conducerea compozitorului Augustin Bena.23 De�i nu au fost formate în ca-
drul institu�iilor de înv���mânt muzical, aceste coruri bene�ciau totu�i de îndrumarea 
celor mai importan�i compozitori români de la acea vreme. 

Asocia�ia coral� Hilaria a studen�imii de la Oradea a reu�it s� devin� în societatea 
local� un veritabil mijloc de educa�ie na�ional�, momentele festive la care reuniunea a 
participat num�rând concertul din 1905 de s�rb�torire a revistei Familia, la care s-au cân-
tat piese pe versurile parsonalit��ii marcante locale, Iosif Vulcan, sau cel din 1909, la care 
reuinunea s-a angajat s� pun� în scen� lucrarea „La �ez�toare” de Tiberiu Brediceanu.24 

Reuniunile de cânt�ri au colaborat adesea cu societ��ile culturale române�ti cu pro-
gram orientat spre educa�ia adul�ilor, iar dintre acestea, ASTRA a avut cele mai stabile 
structuri teritoriale reprezentate prin „desp�r��minte” sau „sec�iuni �inutale”. Ocaziile 
cu care se organizau concerte muzicale erau diverse, de la adun�ri generale la celebr�ri 

19 Ibidem, pp. 220-221. 
20 Ibidem, pp. 220-223. 
21 Ibidem, p. 222. 
22 Transilvania, nr. 2, 1926, p. 54. 
23 Eugenia Glodariu, Asocia�iile culturale ale tineretului studios român din Monarhia Habsburgic� 

1860-1918, Cluj-Napoca, 1998, pp. 222-223. 
24 Radu Romîna�u, Asocia�iile culturale române�ti din Oradea �i jude�ul Bihor în perioada interbelic�, 

Oradea: Editura Universitar� din Oradea, 2008, pp. 282-283. 
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sau comemor�ri. Aceste evenimente erau, de la un an la altul, itinerante, iar scopul 
fundamental al asocia�iei era acela de a emancipa românii prin cultur�. Ideea in sine 
de adunare, de strângere laolat�, atât a for�elor artistice cât �i a publicului, men�inea 
vie existen�a comunit��ii, iar pentru acest ideal se organizau s�rb�torile �i mai târziu 
festivalurile corale. Adun�rile generale desf��urate la Ha�eg (1864) �i Deva (1874 �i 
1899), în ipostaza lor de evenimente culturale s�rb�tore�ti, reprezentau cele mai ample 
întruniri na�ionale române�ti.25 Cu adun�rile de la Lugoj (1896), Beiu� (1898), Baia Mare 
(1903), Timi�oara (1904) �i �imleu Silvaniei (1908),,,Asocia�iunea” reu�ise s� p�trund� în 
�inuturile române�ti din afara Transilvaniei istorice.26 Se consemneaz� concerte în cadrul 
desp�r��mintelor din Bihor, cu prilejul adun�rii generale din 1898 la Beiu�, unde con-
certeaz� corul local al�turi de corul b�rb�tesc „Gh. Dima” din Sibiu, sau cel din cadrul 
adun�rii generale din comuna Rogoz din 1912 la care publicul a asistat la declam�ri �i 
cântece na�ionale.27

Spectacolele muzicale contribuiau în acele momente ca mijloace suplimentare de 
mobilizare a participan�ilor �i erau puse în slujba educa�iei na�ionale. Atmosfera în care 
se desf��urau manifest�rile artistice era una de mare însu	e�ire �i vibra�ie na�ional�. 
Adun�rile generale ale Astrei în Banat, pân� în 1918 num�r� spectocole cum sunt cele de 
la B�ile Herculane din 1900, la care a cântat „Reuniunea de cânt�ri �i muzic�” din Lugoj, 
cel de la Re�i�a din 1901 la care corul condus de Iosif Velceanu a interpretat mai multe 
cântece na�ionale încheind cu piesa „Înainte Române”, sau cel de la Sânicolaul Mare, 
organizat în a treia zi de Pa�ti a anului 1903 �i a c�rui program a cuprins în întregime 
lucr�ri române�ti de G. Musicescu, G. Dima, Simionescu �i Ion Vidu.28 Repertoriul spec-
tacolelor, în a c�ror pauz� se insera un joc ca „B�tuta” sau „C�lu�erul”, oferea publicului 
o profund� semni�ca�ie na�ional� în or��elele b�n��ene multietnice, în care al�turi de 
români locuiau germani, sârbi, maghiari �i pu�ini bulgari. În ipostaza lor de evenimente 
culturale s�rb�tore�ti, într-un cadru statal str�in, adun�rile generale anterioare anului 
1918, erau cele mai ample întruniri na�ionale c�rora li se atribuia drept model adunarea 
de la Blaj din 1848. 

Un alt prilej pentru care se organizau spectacole muzicale, al�turi de momente-
le festive ale adun�rilor generale, a fost s�rb�torirea, aniversarea sau comemorarea 
unor evenimente sau personalit��i,. Seratele muzical-literare, organizate de societ��ile 
tinerimii studioase erau puse de obicei sub patronajul unei personalit��i publice, iar 
audien�a lor la public era foarte larg� în cazurile când se întâmpla s� participe stu-

25 Nicola Roxana Gabriela, Desp�r��mintele Astrei în comitatele Hunedoara �i Zarand (1873-1918), 
Sibiu: Editura Techno Media, 2009. 

26 Georgeta Deac, ASTRA si desp�r��mântul Sibiu, Editura Universit��ii ,,Lucian Blaga” din Sibiu, 
2004, p. 15

27 Radu Romîna�u, Asocia�iile culturale române�ti din Oradea �i jude�ul Bihor în perioada interbelic�, 
Oradea: Editura Universitar� din Oradea, 2008, p. 186. 

28 Cornel Petromanu, ASTRA în Banat pân� la Marea Unire, Timi�oara: Editura Eurostampa, 2006, 
pp. 290-295. 



80

den�ii Conservatoarelor sau Academiei de muzic�, reu�ita seratelor �ind asigurat� �i 
devenind întruniri ale tuturor românilor. Se comemorau personalit��i istorice precum 
Andrei �aguna, adesea de c�tre societatea „Andrei �aguna” din Sibiu, „Petru Maior” din 
Budapesta (1903) sau „Junimea” din Viena (1909) sau a lui Mihai Viteazul, se s�rb�to-
reau poe�ii Andrei Mure�ianu,Vasile Alecsandri sau Mihai Eminescu de c�tre „România 
Jun�”, „Petru Maior”, „Junimea” sau de studen�imea român� din Cluj.29

Serb�rile Astrei aveau darul de a aduna mult� lume, „conferin�ele” asocia�iei c�p�-
tând în timp popularitate �i amploare, datorit� meritului major al Astrei de a avea în 
vedere na�iunea în întregul ei prin promovarea unui dialog cultural între elite �i mase. 
Una din cele mai r�sun�toare serb�ri organizate de ASTRA pân� la primul r�zboi mon-
dial, a fost cea a celebr�rii semicentenarului existen�ei. În�in�at� în 1861, aceasta î�i va 
serba jubileul de cincizeci de ani în 1911 la Blaj, festivit��ile desf��urându-se în prezen�a 
a numeroase personalit��i marcante culturale ale epocii, ca Nicolae Iorga, Octavian Goga, 
Ion Luca Caragiale, George Co�buc �.a. precum �i a num�rului mare de români aduna�i 
pe „Câmpia libert��ii” de unde se relateaz� c� „era greu p�mântul de at�ta lume, la 
câteva zeci de mii de oameni” �i c� „atâta entuziasm nu s-a mai pomenit pe p�mântul 
Blajului din ‚48 încoace”30. Din programul artistic se aminte�te c�, pe durata celor trei 
zile de s�rb�toare, Iacob Mure�ianu a condus cele dou� concerte în care s-au cântat 
uvertura „�tefan cel Mare”, Imnul Astrei, doine de Dima pentru voce solo interpretate de 
Valeria Triteanu, „privighetoarea Ardealului”, ambele seri încheindu-se cu baladele lui 
Mure�ianu, „Erculeanu”, respectiv „M�n�stirea Arge�ului”, aceasta din urm� evocând 
în costume, mi�c�ri �i cuvinte, duhul vremii lui Neagoe Basarab �i tragedia Me�terului 
Manole. Se relata c� dansul �i voia buna dura pân�-n zorii zilei, iar c� porturile na�io-
nale ale sutelor de doamne �i domni�oare d�deau iluzia unei feerii române�ti.31 Cota 
entuziasmului pe care o atingea publicul �i interpre�ii era instrumentul de m�surare al 
succesului acestor ini�iative, nu rare �ind relat�rile în presa care descriau evenimentele 
prin sintagme de genul: „participare însu	e�it�”, „vibra�ie na�ional�”. Metafore de acest 
gen erau folosite pentru a descrie natura acestor activit��i colective, consim�ite printr-o 
cooperare simpatetic�. Aceste manifest�ri artistice, care stimulau componentele esen�iale 
ale identit��ii na�ionale dezv�luie convingerea intelectualit��ii române�ti ini�iatoare c� 
astfel de activit��i cu privire la p�strarea identit��ii na�ionale prin credin�a religioas�, 
muzica �i întreaga art� popular� ��r�neasc�, men�in vie �in�a etnic� a unui neam. 

Îns�, pe lâng� spectacolele muzicale, ASTRA ac�iona �i sub alte forme de organizare 
a vie�ii muzicale �i de sus�inere a culturii muzicale na�ionale. Un exemplu este apelul 
pe care comitetul organizator al adun�rii generale din 1896 la Lugoj îl lanseaz� c�tre 
corurile române din Banat, cunoscând tradi�ia coral� în aceast� regiune, mobilizându-le 

29 Eugenia Glodariu, Asocia�iile culturale ale tineretului studios român din Monarhia Habsburgic� 
1860-1918, Cluj-Napoca, 1998, pp. 218-219. 

30 Transilvania, nr. 5-6, 1911, p. 751
31 Ion Scurtu, Serb�rile culturale de la Blaj, în Calendarul Minervei, Bucure�ti, 1912, p. 135. 
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la un concurs coral pentru care trebuiau s� preg�teasc� trei lucr�ri între care �i o pies� 
româneasc� original�, ne�ind acceptate traducerile, urmând ca �ecare cor s� primeasc� 
partitura cântecului „De�teapt�-te române”.32 Un alt exemplu care dovede�te interesul 
Astrei pentru organizarea vie�ii muzicale �i o cunoa�tere mai atent� a mi�c�rii corale din 
Banat, este atunci când desp�r��mântul Astrei la Lugoj îi solicit� lui Ion Vidu în 1909 
elaborarea unui plan de îndumare a corurilor din Banat – continuând astfel ini�iativa 
din 1903 a compozitorului de a face apel la unitatea mi�c�rii corale �i a spori calitatea 
muzical� a corurilor printr-un curs de instruire a dirijorilor, dar �i de a sistematiza in-
forma�iile privitoare la num�rul produc�iilor artistice �i detalierea acestora.33

Un an memorabil pentru românii din Transilvania, Banat, Maramure� �i Cri�ana, 
a fost 1906, când s-a organizat, la Bucure�ti, Festivalul Corurilor, odat� cu Expozi�ia 
Na�ional�, la care au participat mai multe coruri ca reprezentante ale acestor regiuni, 
reunind un num�r impresionant de cori�ti (în jur de 1000).34 Festivalul coral nu era 
un spectacol pasiv, ci mai degrab� o asumare colectiv� al c�rei succes era asigurat de 
participarea combinat� a auditoriului cu interpre�ii, o omogenizare a acestora. Faptul 
c� ace�ti actan�i (auditori �i interpre�i) erau str�ini unii fa�� de al�ii (cel pu�in ini�ial), 
a oferit acestui tip de eveniment o aur� social� diferit� fa�� de cea reg�sit� în alt fel de 
împrejur�ri. Festivalul muzical furniza un mediu în care locuitori ai diverselor regiuni 
geogra�ce se puteau întâlni pentru a interpreta �i audia lucr�rile a cât mai mul�i com-
pozitori români, creându-se astfel o comunitate de participan�i uni�i în devo�iunea lor 
estetic�, un microcosmos al statului român imaginat, bazat mai mult pe cultur� decât 
pe putere teritorial�. M�rturiile contemporanilor la festival reliefau clar elementul so-
cial care era, în multe cazuri, mai important decât calitatea muzicii în sine, dup� cum 
reiese din amintirile unui corist c� „discursurile care înso�eau popasurile cori�tilor pân� 
în capital�, exaltau misiunea artei, dar cine putea s� mai aud� discursul când cei care 
c�lcau pentru prima dat� p�mântul regatului român nu-�i mai puteau st�pâni emo�ia”.35

Preocup�ri pentru arta muzical� na�ional� a manifestat �i „Societatea pentru fond 
de teatru român” cu sediul la Bra�ov, care în 1910 a avut initia�iva de a încuraja crea�ia 
muzical� româneasc� prin organizarea unui concurs de compozi�ie dotat cu premii. 
Concursul era inten�ionat a � anual �i s-a �inut cu regularitate pân� în momentul izbuc-
nirii r�zboiului, iar George Dima era propus pentru jurizare. De fapt, premiile au fost 
cunoscute ca „Premiile Astrei” deoarece cele dou� asocia�ii culturale se a	au în strâns� 
colaborare. Concursul s-a desf��urat pe dou� categorii: a) colec�ii de muzic� popular� 
româneasc�; b) compozi�ii muzicale originale pe motive române�ti. E important c� aceste 
premii oferite de Astra apar înainte de Premiul George Enescu, ele concentrându-se pe 

32 Constantin Tufan-Stan, De la Reuniunea Român� de cânt�ri �i Muzic� la corul „Ion Vidu” (1810-
2010), Timi�oara: Editura Eurostampa, 2010. p. 44. 

33 Cornel Petromanu, ASTRA în Banat pân� la Marea Unire, Timi�oara: Ed. Eurostampa, 2006,
p. 293. 

34 Io�a lu Toboc, Cânt�re�ii no�tri la Bucure�ti. Impresii �i amintiri, Lugoj, 1907. 
35 Ibidem, p. 17. 
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promovarea unei componistici autohtone centrate pe originalitatea prelucr�rii muzicii 
tradi�ionale. Candida�ii din 1911 sunt destul de numero�i, to�i transilv�neni, �ind un 
concurs oarecum regional, special conceput pentru a ridica breasla muzicienilor români. 
Au concurat Dariu Pop, C-tin Savu, Aurel Popovici, T. Brediceanu, Vasile Seli�teanu, 
D. Iustin, C. Iuga, L. Domide, I. Borgovan.36

Tot în categoria preocup�rilor pentru domeniul muzical intr� �i comunic�rile pe 
care le sus�ineau nu doar muzicienii, interesa�i direct de aceast� problem�, ci �i a altor 
intelectuali. Fie c� se numeau „conferin�e” ori „prelegeri” la ASTRA sau „dizera�ii” la 
societ��ile tinerimii, subiectele cu tematic� muzical� se reg�seau pe lâng� temele princi-
pale de literatur�, istorie, drept, economie. Subiectele comunic�rilor tratau în principal 
problema muzicii na�ionale române�ti, dar nu lipseau nici diferite aspecte ale muzicii 
universale, indispensabile în formarea unei educa�ii muzicale. Aceste comunic�ri erau 
publicate apoi de ziarul societ��ii, transformându-se astfel în cultur� tip�rit�, prin care 
era delimitat pro�lul comunit��ii. Ciprian Porumbescu, reg�sindu-se la Viena ca student, 
trateaz� în 1880 „Muzica la români” într-una din �edin�ele societ��ii „România Jun�” din 
acela�i ora�37 (de v�zut articolul!). S-au mai prezentat la societatea din Viena „Dizerta�ie 
asupra muzicii” (1902) �i „Wagner �i drama muzical�” (1904), ambele sus�inute de I. 
Scarlatescu, sau la societatea „Petru Maior” din Budapesta, comunic�rile „Biogra�a lui 
Mozart” de Eugen Marinescu (1892) sau „Cultura na�ional� �i cultura str�in�” G. Pop 
(1903)38. Muzica în preocuparea pentru o cultur� na�ional� este discutat� �i în cadrul 
societ��ilor din Transilvania, cum se înregistreaz� la Beiu� în comunicarea lui Vasile 
Danciu despre „Muzica româneasc�” (1898) sau a lui D. Damian – „Rolul artei în via�a 
omenirii” (1901)39. 

b) Activitatea muzical� dup� 1918

Dup� unirea Transilvaniei cu România, forma educa�iei na�ionale se contureaz� în 
rela�ie cu statul, ideea de na�iune este acum ferm înr�d�cinat� �i practic inseparabil� 
de con�tiin�a politic�, aliniindu-se ultimului val de na�ionalism speci�c secolului XX, în 
care sistemele educa�ionale civile �i militare se utilizeaz� în mod con�tient 40. 

Adun�rile generale ale Astrei de dup� 1918 au fost marcate de pierderea unicit��ii 
acestei asocia�ii �i a monopolului asupra culturii pentru popor. Dar însemn�tatea lor nu 
se deduce nicidecum din compara�ia cu cele de dinainte. Noile date ale problemei erau: 
rosturile �i identitatea Astrei în România Mare, rela�iile cu autorit��ile statului român 
�i cu institu�iile analoge. Perseverând asupra unui program de durat�, dup� reluarea 
activit��ii în 1920, comitetul central a dat întâietate tot teritoriilor vestice, extracarpatice. 

36 Octavian Laz�r Cosma, Hronicul muzicii române�ti, vol. VII, Bucure�ri: Ed. Muzical�, pp. 36-37. 
37 Eugenia Glodariu, Asocia�iile culturale ale tineretului studios român din Monarhia Habsburgic� 

1860-1918, Cluj-Napoca, 1998, p. 164. 
38 Ibidem, p. 170. 
39 Ibidem. 
40 Benedict Anderson, Comunit��i imaginate, Bucure�ti: Editura Integral, 2000, p. 125. 
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Au avut loc, aproape în lan�, adun�rile generale de la Oradea (1920), Sighetu Marma�iei 
(1921), Timi�oara (1923), Arad (1924), Zal�u (1926), Caransebe� (1930). 

Sugestiv este faptul c� în anii dou�zeci prelegerile poporale erau adesea consemnate 
ca �ez�tori ale,,Asocia�iunii” datorit� componentelor artistice care aveau o pondere sem-
ni�cativ�. Nu întâmpl�tor Tiberiu Brediceanu alege s� î�i intituleze lucr�rile scenice „La 
�ez�toare” (1912) �i „La seceri�” (1936). Organizarea �ez�torilor era în strict� dependen�� 
de colaborarea cu institu�iile na�ionale de înv���mânt (�coli voca�ionale) care ofereau 
interpret�ri corale, instrumentale, recit�ri sau teatru popular, iar odat� abordat acest 
tip de colaborare, se relev� preocuparea pentru crearea mijloacelor artistice proprii. Se 
în�in�eaz� coruri la desp�r��mintele Sighi�oara, unde reu�esc s� pun� în scen� lucrarea 
„La �ez�toare” de Brediceanu, la Huedin �i Mociu, sau la Sfântu Gheorghe, considerat� 
printre cele mai importante realiz�ri, dar se în�in�eaz� �i o fanfar� ��r�neasc� la Or��tie 
(1928).41 Îns�, o realizare semni�cativ� în spa�iul muzical o reprezint� în�in�area în 1924, 
la Bra�ov, a Conservatorului de muzic� „Astra” (care la vremea respectiv� constituia 
doar o �coal� de muzic� �i nu o form� de înv���mânt superior cum se în�in�ase la Cluj 
în 1920), care demonstreaz� colaborarea fructuoas� cu autorit��ile statului român �i im-
portan�a care s-a acordat domeniului, investind în viitorii muzicieni. Un important câ�tig 
a fost în�in�area sec�iei artistice a Astrei, în 1925, a c�rei existen�� s-a sprijinit aproape 
în totalitate pe personalitatea lui Tiberiu Brediceanu �i a c�rei activitate a cunoscut o 
perioad� remarcabil� în cadrul Conservatorului „Astra”.42

Un aspect deosebit legat de personalitatea juristului-compozitor Tiberiu Brediceanu 
este c�, atât timp cât a ocupat func�ia de pre�edinte a sec�iei artistice a Astrei, acesta a 
avut o activitate intens� �i în sfera presei, publicând d�ri de seam� cu privie la eveni-
mentele muzicale organizate de asocia�ie, dar �i comunic�rile conferin�elor pe care le 
sus�inea în diferite desp�r��minte.43 Fie c� trata despre starea actual� a muzicii na�ionale, 
în care tot mai multe nume de compozitori se f�ceau remarcate, ori despre imperativul 
culegerii folclorului, Brediceanu a men�inut aten�ia cititorilor asupra domeniului artei 
na�ionale prin prisma crea�iei �i activit��ii muzicale în perioada interbelic�, iar aceasta 
s-a datorat într-o mare m�sur� �i Astrei (care oferea cadrul �i mijloacele de propagand� 
cultural-na�ional�). 

Un exemplu al activit��ii artistice interbelice este cazul Bihorului, care a reu�it s� se 
încadreze e�cient în societate prin forma�iile corale �i fanfarele în�in�ate, de eviden�a �i 
organizarea c�rora s-au ocupat Francisc Hubic �i �tefan M�rcu� începând cu 1925, odat� 
cu responsabilizarea lor de c�tre sec�ia artistic� a Astrei.44 O noutate fa�� de perioada 

41 Valer Moga, „ASTRA” �i societatea 1918-1930, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitar� Clujean�, 
2003, p. 480. 

42 Ibidem, p. 293. 
43 Tiberiu Brediceanu, „Muzica �i compozitorii români ai Transilvaniei”, în Transilvania, nr. 5-6, 

1927, pp. 238. 239. 
44 Radu Romîna�u, Asocia�iile culturale române�ti din Oradea �i jude�ul Bihor în perioada interbelic�, 

Oradea: Editura Universitar� din Oradea, 2008, p. 230. 
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anterioar� a constitut-o activitatea concertistic� a corurilor s�te�ti la ora�e, stimulând 
în mediul urban cultivarea cântecului tradi�ional românesc, dar �i a celui de factur� 
na�ional� sau relgioas�. Aceasta s-a datorat într-o mare m�sur� propagandei culturale 
efectuate de pre�edintele sec�iei artisitce a desp�r��mântului bihorean, �tefan M�rcu�, 
în sprijinul c�ruia a venit �i Iosif Bo�o cu al s�u cor adunat în jurul societ��ii „Altarul”.45 

Serb�rile pe care Astra le continu� dup� 1918 au fost multe �i diverse ocazii au pri-
lejuit manifest�ri muzicale a c�rui program începea s� cuprind� tot mai mult� muzic� 
româneasc�. România a comemorat în 1921, la ini�iativa „Ligii culturale pentru unitatea 
tuturor românilor” (în�in�at� la Bucure�ti în 1890), mai exact, a lui Nicolae Iorga, cen-
tenarul mor�ii lui Tudor Vladimirescu, în încercarea de a impune conduc�torul de la 
revolu�ia din 1821 ca erou al românilor de pretutindeni.46 

De mare r�sunet a fost în epoc� Serbarea Înfr��irii Culturale ce s-a desf��urat la 
Bucure�ti în 1924, ocazie cu care s-a serbat �i centenarul na�terii lui Avram Iancu �i la 
care desp�r��mintele Astrei au contribuit pentru realizarea programului artistic �i nu 
numai. Importan�a evenimentului a fost eviden�iat� de patronajul �i sprijinul oferit de 
Regele Ferdinant �i prin�ul mo�tenitor Carol, precum �i de Guvern. Din partea gazdelor, 
Orchestra Filarmonicii din Bucure�ti �i corul „Cântarea României” au intonat imnul 
„Pe-al nostru steag e scris unire”, în fond, imnul Astrei, inten�ionat a omagia oaspe�ii, 
�ind o reprezentare a ideii na�ionale.47 Delega�ia Astrei la Bucure�ti a fost reprezentat� 
de Reuniunea Român� de muzic� „Gh. Dima” din Sibiu acompaniat� de orchestra ora-
�ului, iar programul artistic a constat în dou� concerte. Presa a anun�at înc� dinaintea 
plec�rii delega�iei la Bucure�ti programul, iar acesta era împ�r�it în concertul românesc cu 
repertoriu coral (A. Bena, G. Dima, T. Brediceanu, I. Vidu, Fr. Hubic, Iacob Mure�ianu) 
�i concertul clasic care num�ra �i lucr�ri de Beethoven, Händel, dar �i piese simfonice 
de Sabin Dr�goi sau George Dima.48 Poten�ialul muzical acumulat pân� în perioada 
interbelic�, tradus atât prin num�rul sporit al compozitorilor, cât �i, implicit, prin nu-
m�rul compozi�iilor muzicale, permitea organizarea de concerte „române�ti” cu lucr�ri 
substan�iale, reprezentative pentru cultura noului stat. În aceste concerte, compozitorii 
�i interpre�ii erau percepu�i ca reprezentan�i ai unui stat coerent �i divers, un stat care, 
odat� reprezentat muzical, nu mai era doar o no�iune abstract�. 

Spectacolul care s-a identi�cat cel mai mult cu s�rb�toarea înfr��irii a fost „Poemul 
muzical-etnogra�c” al lui T. Brediceanu, care a avut dou� reprezenta�ii în ziua dintre 
cele dou� concerte mai sus men�ionate, �i s-a bucurat de un succes datorit� tabloului 
dansant �i diversit��ii de porturi tradi�ionale pe care l-a înf��i�at. Presa Astrei a relatat 
c� spectacolul a trezit publicului convingerea unui ideal al culturii române�ti adus în 
concordan�� cu cultura general� european�, iar amploarea manifest�rilor, ce amintea de 

45 Ibidem, pp. 230-231. 
46 Valer Moga, „ASTRA” �i societatea 1918-1930, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitar� Clujean�, 

2003, p. 484. 
47 Ibidem, p. 488. 
48 Transilvania, nr. 3-4, aprilie, 1924, pp. 123-124. 
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vremurile glorioase ale Astrei în adun�rile generale, a în	�c�rat mul�imea �i a f�cut-o 
s� se întoarc� acas� propagând acest m�re� ideal.49 De altfel, lucrarea lui Brediceanu, 
intitulat� ini�ial „Poemul muzical-etnigra�c: Ardealul, Banatul, Cri�ana �i Maramure�ul 
în port, joc �i cântec” �i-a avut premiera în 1905 cu ocazia inaugur�rii Muzeului „Astra” 
din Sibiu, dar s-a reprezentat �i de c�tre societatea „Petru Maior” (1907), „România Jun�” 
(1911), ori inclus� în programul s�rb�torii inaugurale ale Universit��ii din Cluj (1920).50 
Interesant este faptul c� Brediceanu, la solicitarea �i cu suportul guvernului Iuliu Maniu 
care preg�tea Serb�rile Unirii din 1928, a redimensionat poemul, efectuând cercet�ri 
pe teren de culegere a folclorului, astfel încât s� corespund� noului titlu: „România în 
port, joc �i cântec”, acest fapt demonstrând maleabilitatea muzicii în plierea pe ideologia 
na�ional�. 

Anul 1928 a însemnat pentru Astra prilejul cu care s-au organizat cele mai multe 
manifest�ri dedicate Unirii de la 1918, ocupând, deta�at, primul loc, prin importan�a 
acordat� în seria serb�rilor asocia�iei. Tot în cadrul manifest�rilor Astrei este consemnat 
jubileul existen�ei de 75 de ani, desf��urat la Blaj, în amintirea celui de dinaintea r�zboiu-
lui, pe care l-a onorat cu prezen�a în�u�i M.S. Regele României, Carol II. Ziarul,,Unirea” a 
popularizat programul manifest�rilor astriste din 1936, cât �i Festivalul artistic organizat 
sub conducerea lui Tiberiu Brediceanu. O cronic� a Serb�rilor a avut subtitluri precum: 
,,Apoteoza Astrei la Blaj”,,,Grandioasele serb�ri jubiliare din 19-21 septembrie 1936” 
sau „Marele praznic al înfr��irii tuturor”, „Manifest�ri entuziaste pentru suveran”51. 

Concluzii

Muzica este un act al ideologiei na�ionale în condi�iile, în care aceasta re	ect� �i re-
prezint� credin�a oamenilor într-o na�iune unit�, alc�tuit� din comunit��i adesea divizate 
�i disparate care împ�rt��esc aceea�i limb� �i acela�i ideal al unei autonomii politice �i al 
unei culturi comune. Atunci când ideologia na�ional� se in�ltreaz� în procesul de crea�ie 
al compozitorilor, ea determin� o reprezentare muzical� a valorilor inerente na�iunii, 
dar �i a aspira�iilor culturale. 

Pân� la formarea României Mari, asocia�iile culturale din Transilvania au fost printre 
pu�inele alternative de diseminare a valorilor culturii na�ionale. Pornite din ini�iative par-
ticulare, având sprijinul bisericilor române�ti �i a autorit��ilor de la Bucure�ti, asocia�iile 
au reu�it s� coaguleze în jurul lor comunitatea româneasc�, mobilizând în acela�i timp 
crea�ia artistic�. În toat� aceast� activitatea de culturalizare, muzica s-a dovedit a � un 
mijloc e�cient de propagare a ideilor culturii na�ionale, tocmai datorit� impactului emo-
�ional puternic pe care îl putea avea asupra auditoriului. Datorit� caracteristicilor sale, 
muzica a fost permanent prezent� în activit��ile asocia�iilor culturale din Transilvania. 

49 Transilvania, nr. 6, 1924, p. 186. 
50 Valer Moga, op.cit., pp. 488-489. 
51 Peter Binder, ,,Activitatea ,,Astrei” oglindit� în periodicele germane sibiene”, în Centenarul 

Revistei Transilvania, Sibiu, 1969, p. 66. 
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Dintre formele de articulare a educa�iei na�ionale prin muzic�, corul a fost cel mai 
timpuriu mijloc de punere în practic� a acestor scopuri. Una din inten�iile principale ale 
manifest�rilor artistice corale �i/sau instrumentale era de a implica activ, la nivel emo-
�ional, atât interpre�ii cât �i publicul. De cele mai multe ori, produc�iile muzicale erau 
înso�ite �i de prelegeri, procesul educativ realizând o dubl� persuasiune: una ra�ional�, 
a prelegerilor �i una emo�ional�, realizat� prin muzic�, teatru sau poezie. Integrarea par-
ticipan�ilor într-o colectivitate ce împ�rt��ea n�zuin�e comune, (de) codi�cate în muzica 
prezentat�, garanta succesul evenimentelor culturale. De�i formate pentru promovarea 
culturii române�ti, activit��ile acestor asocia�ii aveau, pe lâng� dimensiunea educativ�, 
o dimensiune politic� ascuns� în umbra celei culturale. 

Dup� 1918, sarcina educa�iei na�ionale revine în mare m�sur� institu�iilor statului 
dar asocia�iile �i-au continuat activit��ile speci�ce reu�ind s� colaboreze cu autorit��ile 
statului român. În perioada interbelic� politica nu mai este camu	at� de cultur�, activi-
tatea societ��ilor, de�i mai p�streaz� direc�iile propagandei na�ionale, se concentreaz� 
spre îmbun�t��irea calit��ii actului artistic. 

Rolul educa�ional al muzicii în cadrul manifest�rilor culturale ale asocia�iilor transilv�nene
în a doua jum�tate a secolului al XIX-lea �i primele decenii ale secolului al XX-lea

Rezumat. Mi�carea na�ional� sus�inut� de asocia�iile culturale române�ti cuprinde mai multe tipuri de 
manifestare artistic�, iar printre acestea, cele muzicale ocup� un loc nu pu�in important în spa�iul cultural. În 
cercet�rile care s-au efectuat pân� acum cu privire la activitatea de promovare a culturii na�ionale de c�tre 
diversele asocia�ii �i societ��i culturale din Transilvania secolului al XIX-lea, se vorbe�te într-o m�sur� mai mic� 
despre rolul pe care muzica l-a jucat în procesul de construire a indentit��ii na�ionale. Construirea identit��ii 
implic�, de asemenea, inocularea �i consolidarea ideilor referitoare la caracteristicile constituente ale na�iunii. 
Aceste caracteristici �i-au g�sit ecou �i în muzic�, iar rezultatul acestei asocieri s-a numit muzic� na�ional�, la 
rândul ei ajutând la formarea �i consolidarea identit��ii culturale na�ionale. Despre puterea, func�ia �i importan�a 
muzicii în contextul propagandei culturii na�ionale ne vom referi în acest studiu, unde muzica na�ional� se 
dovede�te a �  un efect al emergen�ei na�ionale �i un e� cient instrument de propagand� ideologic�. 

Ideea acestui studiu nu este de a face o hermeneutic� a motivelor na�ionale p�trunse în muzica româneas-
c�, ci de a discuta fenomenul na�ional prin prisma activit��ii muzicale generate în mare m�sur� de societ��ile 
culturale �i reuniunile corale din Transilvania, precum �i a func�iei sociale pe care muzica a exercitat-o în 
secolul na�iunilor. Decupajul istoric pe care îl folosesc vizeaz� Transilvania în a doua jum�tatea a secolului al 
XIX-lea, perioad� în care f�cea parte din imperiul habsburgic, cât �i Transilvania dup� unirea de la 1918 cu 
România, a�adar, deceniile perioadei interbelice. 

Cuvinte cheie: educa�ie na�ional�, muzic�, asocia�ii culturale, Transilvania, s�rb�tori na�ionale

The educational role of music in the cultural manifestations of the Transylvanian asociations 
between the second half of 19th century and the � rst half of the 20th

Abstract. The national movement sustained by the Romanian cultural societies includes many types of 
artistically manifestations, among them the musical ones being no less important in the cultural space. The 
enquiries that concerned the national culture dissemination through the cultural associations and societies 
from Transylvania during 19th century, discuss not enough the music’s role in the national building process. 
The identity making process also involves ideas inoculated and reinforced about the nation constituent charac-
teristics. These characteristics found echo in music in the form of national music that, in its turn, helped the 



87

formations and consolidation of the national identity of the Romanian culture. We refer to the music’s power, 
function and importance in the context of the national propaganda where the national music turns out to be a 
reaction of the national emergence and an ef� cient instrument in the ideological propaganda. 

The central idea of this study is not of making a hermeneutics of national elements in the Romanian mu-
sic, but that of discussing the national phenomenon through the musical activity generated by the Romanian 
cultural societies and by the choral reunions in Transylvania, also observing the music’s social function in the 
century of the nations. The historical cutout covers the second half of 19th century, when Transylvania was 
under the Austro-Hungarian administration, to the middle of 20th century, after Transylvania was united with 
Romania, therefore, the interwar decades. 

Keywords: national education, music, cultural associations, Transylvania, national celebrations. 


