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Via�a muzical� de la începutul secolului al XIX-lea era dominat� de romantism, 
curent care a avut un rol hot�râtor asupra reînnoirii limbajului muzical �i a aspectelor 
stilistice ale crea�iei muzicale. Compozitorii, dirijorii, instrumenti�tii �i interpre�ii români 
începuser� deja s� se bucure de o faim� interna�ional�, �ind invita�i s� concerteze în 
importante centre muzicale europene. Dezvoltarea culturii muzicale din acea perioad� 
s-a datorat de asemenea perfec�ion�rii instrumentelor (în special a pianului �i a instru-
mentelor de su	at) �i l�rgirii orizontului cultural prin pasiunea, libertatea de mi�care 
�i interesul manifestat de unele familii bogate în emanciparea lor. Ulterior, începând cu 
primele decenii ale secolului al XX-lea, o contribu�ie major� în evolu�ia muzicii a avut-o 
atonalismul, tehnic� de compozi�ie care va determina apari�ia �i dezvoltarea curentului 
avangardist din contemporaneitatea muzical�. 

Termenul de orchestr� provine din limba greac�, unde orkhêisthai se traduce prin 
„a dansa”, iar orkhêstra desemna spa�iul semi-circular unde evolua corul, situat între 
public �i scen�. La Roma, acest spa�iu reprezenta locul spectatorilor de vaz�, pentru ca 
ulterior s� revin� instrumenti�tilor, a	a�i mult� vreme în spatele cortinelor. No�iunea 
de orchestr� simfonic� este atribuit� culturii europene, aceast� institu�ie datând în spa�iul 
european înc� din secolul al XVII-lea, urmând ca apoi s� se extind� în întreaga lume. 
Dac�, în acea perioad�, coordonarea orchestrei revenea unui anumit instrumentist, în 
general prim violonistului sau celui care mânuia instrumentele cu claviatur�, începând 
cu secolul al XIX-lea, aceast� atribu�ie va � responsabilitatea dirijorului. 

Cea mai veche orchestr� simfonic� european� (care continu� �i în prezent) este con-
siderat� Royal Danish Orchestra (Orchestra Regal� Danez�), cunoscut� �i sub numele de 
Det Kongelige Kapel, fondat� în 1448 de regele Christian I. Orchestra din 1448 era foarte 
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diferit� de orchestra de ast�zi, la acel moment �ind alc�tuit� în mare parte din interpre�i 
vocali, trompete �i tobo�ari pentru muzic� ceremonial�. Ast�zi, ansamblul cuprinde 114 
muzicieni �i colaboreaz� cu Royal Danish Opera �i Royal Danish Ballet. Printre cele mai 
vechi �larmonici a	ate pe teritoriul Europei se num�r�: Dresda (1548), Schwerin (1563), 
Weimar (1565), Braunschweig (1571) �i Karlsruhe (secolul al XVI-lea). În ceea ce prive�te 
num�rul lor, Germania r�mâne �ara cu cele mai multe �larmonici, fondate în secolul al 
XVIII-lea: Mannheim (1720), Berlin (1735), Leipzig (1763, celebra Gewandhaus), München 
(1778), Bonn (1783), Bremen (1792). Fran�a nu a r�mas mult în urm�, dac� ne gândim la 
Orchestra Operei din Paris (1669) �i orchestrele simfonice celebre ale secolului al XIX-
lea: Orchestra Conservatorului (1828), Pasdeloup (1861), Colonne (1873), în care George 
Enescu a debutat cu Poema român�, Lamoureux (1881). De�i poate p�rea curios, Var�ovia 
a avut un ansamblu simfonic ata�at la Grand Theatre (1833) înainte de Liverpool (1840), 
Viena (1842), Budapesta (1853) �i Praga (1881). 

Pe lâng� în�in�area �larmonicilor, o mare importan�� a avut-o apari�ia �colilor supe-
rioare de înv���mânt muzical, absolven�ii acestora reg�sindu-se într-o mare m�sur� în 
colectivele orchestrelor simfonice. În sprijinul acestei a�rma�ii, am ad�ugat un tabel com-
parativ ilustrativ în ceea ce prive�te anii în�in��rii celor dou� institu�ii în marile ora�e: 

Ora�ul Filarmonica Conservatorul
Roma 1821 1869
Viena 1842 1819
Budapesta 1853 1875
Bucure�ti 1868 1864
Sankt Petersburg 1882 1862
Berlin 1882 1869
Munchen 1893 1843
Paris 1928 1795
Londra 1932 1822
Praga 1934 1808
Ia�i 1942 1864
Moscova 1951 1866
Cluj-Napoca 1955 1919

În România, contextul istoric �i ideologic de la sfâr�itul secolului al XIX-lea �i 
începutul secolului al XX-lea a jucat un rol crucial în via�a muzical�. În condi�iile în care 
compozitorul �i dirijorul Eduard Wachmann a ini�iat în�in�area unei orchestre simfonice 
(1866) �i a fondat prima Societate Filarmonic� Român� din Bucure�ti (1868), vecinii no�tri 
erau înc� departe de astfel de realiz�ri artistice: Sankt Petersburg (1882), Atena (1893), 
Belgrad (1923), Kiev (1923), So�a (1928), Moscova (1928). În ceea ce prive�te Ardealul, 
cultura muzical� cunoa�te o puternic� dezvoltare. În Arad de pild�, vechi centru cultural 
cu o tradi�ie muzical� îndelungat� �i semni�cativ�, este atestat� în anul 1833 în�in�area 
unui Conservator, al �aselea din Europa, institu�ionalizând astfel un înv���mânt muzical 
de specialitate. La începutul secolului al XIX-lea, orchestra or�dean� era una dintre cele 
mai importante din Europa, �ind format� din 34 de instrumenti�ti din Viena �i Praga. 
În ceea ce prive�te activit��ile concertistice, s-a insistat pe o organizare mai temeinic� 
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a arti�tilor or�deni, care nu se puteau realiza în afara unor institu�ii. Se cerea, a�adar, 
constituirea unei societ��i �larmonice, cu scopul de a duce mai departe activitatea deja 
existent� înc� înainte de anul 1900. 

În data de 5 ianuarie 1888 are loc primul concert �larmonic din Oradea, orchestra 
interpretând printre altele uvertura la opera Tancred de G. Rossini �i Simfonia nr. 40 de 
W.A. Mozart. În anul 1890 ia na�tere Asocia�ia prietenilor muzicii din Oradea, având ca 
scop educa�ia în domeniul muzicii culte, organizarea de concerte �i spectacole �i în�in-
�area unei �coli de muzic�. De asemenea, sub patronajul acestei institu�ii, se inaugureaz� 
�i o sec�ie de oper�. Evenimentele muzicale or�dene începeau s� se intensi�ce în mod 
considerabil. A�adar, în anul 1828 au avut loc 83 de spectacole de oper� în care publicul 
or�dean s-a putut bucura de audi�ia unor lucr�ri celebre ale epocii. În a doua jum�tate 
a secolului XIX, în Oradea s-au în�in�at nenum�rate reuniuni, societ��i �i cercuri muzi-
cale, dintre care merit� a � men�ionate Reuniunea de cânt�ri „Hilaria”, fondat� în 1875 �i 
Orchestra Academiei de Drept în 1867. 

Tot pe parcursul secolului al XIX-lea, Sibiul, un alt important centru transilvan, se 
bucura de prezen�ele concertistice ale unor mari muzicieni ai lumii, între care se impun a 
� aminti�i Franz Liszt, Johannes Brahms, Johann �i Richard Strauss. Boieri din Moldova 
�i Muntenia îi solicitau negustorului sibian Hagi Constantin Pop s� trimit� în princi-
pate profesori de clavecin, pe care îi numeau „dasc�li de clavir”. Acest fapt ilustreaz� 
nivelul preg�tirii muzicale în Ardeal �i orizontul deschis spre Occident al ardelenilor. 
De la Viena, ace�tia î�i procurau clavecinele �i alte instrumente, precum �i partiturile 
muzicale necesare. 1

Via�a muzical� bra�ovean� din secolul al XIX-lea era dominat� de un curent cultural 
german puternic, în care educa�ia muzical� s-a dezvoltat în special în cercurile intelectu-
ale �i cele burgheze. La îndemnul lui Anton Brandner, dirijorul Capelei or��ene�ti din anul 
1869, asocia�iile muzicale bra�ovene au dat na�tere Reuniunii muzicale, din care f�ceau 
parte aproximativ 60 de muzicieni în anul 1872, urmând ca apoi în 1873 s� se ajung� la 
peste 100. În acela�i an, aceasta devine Societatea diletan�ilor bra�oveni, sub conducerea 
nui pre�edinte �i a unui director muzical. Iubitorii muzicii au sprijinit moral �i �nanciar 
crearea Asocia�iei �larmonice bra�ovene, rezultatul fuziunii dintre Societatea diletan�ilor bra-
�oveni �i Capela or��eneasc�. Partea �nanciar� a acestei asocia�ii era acoperit� la început de 
încas�rile concertelor care, odat� cu trecerea timpului, s-au dovedit insu�ciente pentru 
chiria s�lii, partituri, precum �i pentru plata soli�tilor. A�adar, începând cu anul 1893, 
sus�inerea �nanciar� a fost îmbun�t��it� prin cotiza�ii. 

În primul concert din data de 6 mai 1878, noua orchestr� bra�ovean� a avut în pro-
gram Uvertura la opera „Flautul fermecat” de W.A. Mozart, precum �i Simfonia a VI-a de L. 
Van Beethoven, avândul ca dirijor pe Anton Brandner, considerat ca �ind fondatorul �i 
cel dintâi dirijor al acestei institu�ii. Orchestra avea de sus�inut 3 concerte simfonice pe 
an iar dirijorii publicau avancronici în pres�, cu scopul de a atrage public la concerte, 

1 Petre-Marcel Vârlan, Filarmonica Bra�ov: 1878-2008: 130 stagiuni simfonice. Bra�ov: Editura 
Universit��ii „Transilvania”, 2008, p. 13. 
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sus�inând adesea prelegeri referitoare la programul acestora. Locurile unde se desf��urau 
concertele în Bra�ovul secolului al XIX-lea erau s�lile festive ale diferitelor hanuri. Astfel, 
în sala festiv� a hanului „La soarele de aur” (actuala cl�dire a Liceului de Muzic�), a 
concertat în anul 1848 Johann Strauss; la hanul „La vulturul de aur” (actuala cl�dire a 
�colii de Arte), au cântat în septembrie 1879, violonistul Johann Joachim, acompaniat 
la pian de Johannes Brahms (concert din cadrul turneului lor transilvan), iar la hanul 
„Pomul verde” (situat în apropierea celui precedent) Anton Brandner a preg�tit publi-
cului mai multe concerte, dirijând mereu cu fa�a întoars� spre public. 

Activitatea lui Anton Brandner între anii 1878 �i 1900 s-a caracterizat prin organizarea 
repertoriului de concert dup� model vienez. A realizat aproape integral simfoniile de 
Beethoven, uverturile de Brahms (unele dintre ele la scurt timp dup� ce fuseser� com-
puse), lucr�ri de F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, Fr. Schubert. 

În ceea ce prive�te ora�ul Târgu Mure�, manifest�rile muzicale care se desf��urau 
într-un cadru organizat pot � identi�cate pe la începutul secolului al XIX-lea. Bogata 
tradi�ie artistic� a ora�ului de pe râul Mure� a prins r�d�cini �i ca urmare a aspectului 
multietnic �i multireligios, factor care a contribuit esen�ial la dezvoltarea �i consolidarea 
gustului pentru muzica clasic� interpretat� la cel mai înalt nivel artistic. Atractiv pentru 
personalit��i de valoare din toate domeniile vie�ii spirituale, spa�iul muzical mure�ean a 
atras de-a lungul vremii arti�ti de renume care au înnobilat scena cu prezen�a lor: Pablo 
Casals, George Enescu, Bartók Béla, Carlo Zecchi. Înc� de la mijlocul secolului al XIX-lea, 
via�a muzical� târgumure�ean� a fost sus�inut� de diversele forma�ii instrumentale �i 
corale care concertau în biserici sau spa�ii private destul de inadecvate actului artistic. 
Odat� cu terminarea lucr�rilor de construc�ie la cl�direa grandioas� care ad�poste�te 
Palatul Culturii (1913), aici î�i începe activitatea Conservatorul municipal �i, ulterior, 
orchestra simfonic� alc�tuit� din profesorii �i studen�ii institu�iei de înv���mânt supe-
rior muzical. 

În anul 1950, urmare a insisten�elor compozitorilor Zeno Vancea �i Kozma Géza sta-
tutul acestei orchestre se schimb� �i, printr-o hot�râre a Guvernului României, ia �in�� 
Filarmonica de Stat. În anii urm�tori, evolu�ia muzical� de excep�ie a institu�iei s-a datorat 
în egal� m�sur� calit��ii instrumenti�tilor, repertoriului bogat �i variat dar �i priceperii 
celor a	a�i la conducerea ei care au urm�rit cu prec�dere p�strarea unui bun prestigiu. 
Orchestra �larmonicii a efectuat turnee în Ungaria, Austria, Elve�ia, Germania, Fran�a, 
Anglia, Irlanda, Suedia, Rusia, Belgia, Italia, Spania �i Japonia �i, de asemenea, are la activ 
foarte multe înregistr�ri radio �i de televiziune. În stagiunile permanente, Filarmonica de 
Stat Târgu Mure� are programate numeroase concerte simfonice �i camerale c�rora li se 
adaug� patru mari festivaluri anuale: Zilele Muzicale Târgumure�ene în luna mai, Festivalul 
Interna�ional In Memoriam Constantin Silvestri în octombrie, Festivalul Muzicii de Camer� 
în noiembrie �i Musica Sacra în decembrie. 

Cu toate c� se bucura de o tipogra�e muzical� înc� din secolul al XVI-lea, Clujul tr�ie�te 
începuturile activit��ii simfonice pe la începutul secolului al XIX-lea, activitate sus�inut�, 
pe rând, de Orchestra Teatrului Maghiar, Societatea de Muzic� �i Cercul de Muzic�, 
pentru ca în perioada interbelic� aceast� sus�inere s� �e preluat� de Orchestra Operei 
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Române �i Orchestra „Goldmark”, ansamblu instrumental al unei comunit��i evreie�ti a 
ora�ului. Muzicieni ca Dimitrie Popovici-Bayreuth, directorul primei opere române din 
Ardeal, dirijorul Egisto Tango, George Dima �i mai târziu Mar�ian Negrea au desf��urat 
o activitate simfonic� impresionant� în peisajul cultural clujean. 

Între anii 1947-1948 a avut loc o prim� apari�ie a conceptului de �larmonic�. sub nu-
mele de Filarmonica „Ardealul”. Printr-un decret o�cial emis de Consiliului de Mini�tri 
al României în toamna anului 1955, este aprobat� întemeierea noii institu�ii sub numele 
o�cial de „Filarmonica de Stat Cluj”. Înc� din primii ani de existen��, a	at� sub direc�iu-
nea marelui muzician Antonin Ciolan, acest „patriarh al baghetei române�ti”, dup� cum 
îl numea dirijorul Ghenadi Rojdestvensky2, orchestra clujean� a cooptat cei mai presti-
gio�i soli�ti clujeni ai momentului �i cei mai talenta�i studen�i ai Academiei de Muzic� 
„Gheorghe Dima (pe atunci numit� Conservatorul de Muzic� „Gheorghe Dima”), ceea 
ce a condus la un progres rapid al Filarmonicii �i o recunoa�tere binemeritat� printre 
valorile na�ionale reprezentative. Experien�a vast� a dirijorului în ceea ce prive�te mu-
zica orchestral�, început� înc� din perioada Conservatorului, unde conducea clasa de 
orchestr�, a permis maturizarea �i omogenizarea rapid� a forma�iei, astfel încât într-un 
scurt timp, aceasta a devenit unul din colectivele simfonice cele mai apreciate ale ��rii. 

Oaspe�ii de marc� ai Filarmonicii, între care Witold Lutoslawsky, Sviatoslav Richter, 
Aldo Ciccolini �i mul�i al�ii, au contribuit la solidi�carea renumelui interna�ional al or-
chestrei �i au facilitat lansarea primul turneu interna�ional, desf��urat în fosta Iugoslavie 
în anul 1964, urmat doi ani mai târziu de o serie de concerte foarte apreciate, sus�inute în 
U. R. S. S. Turneul din Iugoslavia (desf��urat în ora�ele Belgrad, Zrenianin �i Novisad), 
a foarte bine primit de public �i de presa de specialitate, care a publicat numeroase cro-
nici elogioase în „Borba”, „Politika” etc. Despre concertele orchestrei clujene în presa 
iugoslav� se scria: „Am fost martorii unei interpret�ri dinamice �i armonioase �i dac� 
aceasta este culmea pe care a urcat orchestra din Cluj, atunci aceast� culme este foarte, 
foarte înalt�.”3 Dup� aceste turnee, orchestra a fost prezent� cu regularitate dincolo de 
grani�e, în Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, Austria, Olanda, Elve�ia, Italia, Spania 
�i Fran�a, colectivul clujean �ind la acea dat� cel mai apreciat �i solicitat ansamblu din 
peisajul muzical simfonic românesc. 

În decursul anilor, orchestra clujean� a colaborat cu o serie de muzicieni români �i 
str�ini de valoare, care au jucat un rol determinat în evolu�ia acesteia, între care: George 
Georgescu, Mircea Basarab, Emanuel Elenescu, Mircea Popa, Dinu Niculescu, Vilhelm 
Demian, George Vintil�, Anatol Chisadji, Emil Simon, Paul Popescu, Jan Hugo Huss, 
Remus Georgescu. Un rol important în evolu�ia orchestrei l-a avut �i colaborarea con-
stant� cu apreciatul muzician Mircea Cristescu, dirijor al Filarmonicii de Stat „George 
Enescu”. Prin evolu�iile sale constante, acesta a contribuit la l�rgirea orizontului stilistic 
al orchestrei, programele sale con�inând de �ecare dat� prime audi�ii interesante �i 

2 Filarmonica de Stat Cluj, 1955-1965. Întreprinderea Poligra�c� Cluj, 1965, p. 5. 
3 Ibidem, p. 9. 
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deopotriv� di�cile ale muzicii contemporane �i române�ti. Orchestra �i-a consolidat 
un bun renume, începând s� �e tot mai c�utat� de c�tre compozitori pentru realizarea 
unor lucr�ri în prim� audi�ie. 

Cu prilejul unui turneu la Bucure�ti, Alfred Ho�man scria într-o cronic� ap�rut� 
în „România liber�” din data de 7 mai 1963 urm�toarele: „Orchestra ne-a ap�rut ca un 
organism muzical disciplinat �i suplu, animat� de un frumos spirit al colectivului, în 
cadrul c�ruia însu�irile individuale ale instrumenti�tilor apar subordonate �elului su-
perior al preciziei �i expresivit��ii de ansamblu. Am admirat adesea calitatea sonorit��ii 
egale care se men�ine egal� �i în pasajele de mare for�� orchestral�. Pe aceast� linie s-a 
remarcat contribu�ia al�murilor în prima parte a Simfoniei I-a de Sigismund Todu��, dup� 
cum �ne�ea nuan�elor de piano a grupului de coarde în concluzia p�r�ii lente a aceleia�i 
simfonii a creat momente de remarcabil� expresivitate. Este locul aici s� ar�t�m c� di-
rijorul Emil Simon, care activeaz� în prezent ca �ef de orchestr� permanent la pupitrul 
Filarmonicii din Cluj, este unul din elementele de real� valoare, ridicate din rândurile 
tinerei genera�ii. Gestica sa este sigur� �i sobr� �i el tinde c�tre redarea esen�ei muzicale 
a lucr�rilor interpretate, f�r� s� recurg� la efectele exterioare spectaculoase care tenteaz� 
adesea pe cei ce se a	� la pupitru de pu�ini ani”.4

George B�lan î�i manifesta aprecierea pentru orchestra clujean� în Scânteia în 9 mai 
1963: „L�sând de mult în urm� stadiul des�vâr�irii tehnice, orchestra �i-a cucerit acea 
suple�e �i libertate de mi�care care-i permite s�-�i pun� probleme de interpretare apro-
fundat� a textului muzical. Mai presus de omogenitatea colectivului, precizia intona�iei 
�i calitatea sunetului la diferitele partide îndeosebi al�muri, am fost impresiona�i de 
inteligen�a p�trunz�toare a felului de a în�elege muzica: nu numai c� nu anihileaz� 
spontaneitatea, dar face cas� bun� ce aceea frenezie emo�ional� apreciat� pretutindeni 
ca un farmec speci�c interpret�rii române�ti.”5 La rândul s�u, Cornel 
�ranu ad�uga în 
„România liber�” din 28 iulie 1963: „E meritul Filarmonicii clujene, promotoarea atâtor 
primei audi�ii de muzic� contemporan� �i româneasc�, de a � prezentat în prim� audi�ie 
pe �ar� lucrarea talentatului nostru compozitor Anatol Vieru. Concertul pentru violoncel 
degaj� entuziasm, o desf��urare energetic� plin� de pulsa�ie ritmic�. E în aceast� mu-
zic� curaj, b�rb��ie, optimism, for��. Totul exprimat cu mijloace concise, bine d�ltuite 
într-o orchestra�ie plin� de ra�nament �i poezie...despre orchestr�? A participat într-o 
atmosfer� cald�, s�rb�toreasc� cu un total entuziasm la solicit�rile autorului. Rezultatul: 
calitate, plus acel molipsitor elan care caracterizeaz� interpret�rile sale.”6 Compozitorul 
Witold Lutoslavky declara despre orchestra clujean� urm�toarele: „Munca �i concertul 
cu minunata orchestr� simfonic� din Cluj a fost o experien�� de neuitat pentru mine.”7 
�i tot el a�rma: „M� bucur� foarte mult faptul c� am putut lucra cu splendida orches-
tr� a Filarmonicii din Cluj. V� mul�umesc pentru frumoasele concerte �i v� asigur c� 

4 Ibidem, p. 8. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Arhivele Filarmonicii de Stat Cluj. 
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întotdeauna voi veni la Cluj cu cea mai mare pl�cere”8 în vreme ce pianistul Eugen 
Istomin aprecia: „P�strez o foarte pl�cut� impresie despre orchestra clujean� care cânt� 
cu mult� �ne�e.”9

De-a lungul timpului, Filarmonica din Cluj �i-a l�rgit domeniul de activitate prin-
tr-o serie de evenimente care au îmbog��it via�a muzical� a ora�ului �i a ��rii: în 1965, 
la 10 ani de la în�in�are, aceasta organizeaz� prima edi�ie a Festivalului Interna�ional 
Toamna Muzical� Clujean�, manifestare anual� de referin�� care se bucur� de succes �i 
în prezent; în 1966 sunt puse bazele Orchestrei de camer�; în 1972, ia �in�� Corul �lar-
monicii, condus de renumitul compozitor Sigismund Todu��. Repertoriul orchestrei 
cuprinde lucr�ri din crea�ia preclasic�, clasic� �i cea contemporan� din care G. Enescu, 
B. Bartók, p. Hindemith, S. Proko�ev, D. �ostakovici, A. Haciaturian, G. Gershwin, W. 
Lutoslawski, A. Schönberg, A. Webern, cunoscând prin înregistr�rile radio o conside-
rabil� dezvoltare. 

Existen�a unui valoros cvartet de coarde, format din membrii orchestrei simfo-
nice, participarea acestuia la concursuri interna�ionale, precum �i a unui cvintet de 
su	�tori apreciat pentru activitatea concertistic�, ca �i pentru înregistr�rile f�cute la 
Radiodifuziunea Român�, au ridicat considerabil nivelul artistic al orchestrei. Cvartetul 
de coarde al Filarmonicii clujene a luat na�tere în anul 1958. S-a impus înc� de la început 
ca o forma�ie valoroas� în contextul vie�ii artistice clujene, ob�inând succese importante 
în concertele sus�inute la Cluj, Bucure�ti �i în alte ora�e ale ��rii. Drept recunoa�tere 
a acestor succese, forma�ia a participat la Concursul Interna�ional Robert Schumann 
de la Berlin din anul 1960. Cvartetul a fost invitat s� colaboreze la postul de Radio �i 
Televiziune Bucure�ti, �ind oaspetele permanent al celor mai importante centre muzi-
cale din �ar�. Printre primele componen�e ale forma�iei, îi avem pe �tefan Ruha, Vasile 
Horváth, Vasile Fülöp �i Iacob Dula. Ulterior, din Cvartet au mai f�cut parte violistul 
Vasile Zoica� �i violonistul Ladislau Koszta-Rab. Cvintetul de su	�tori al Filarmonicii din 
Cluj a luat �in�� în anul 1957. Entuziasmul pentru muzica de camer�, în special pentru 
cea contemporan�, i-a determinat pe instrumenti�tii s�i ca înc� din anii studen�iei s� se 
manifeste în cadrul festivalurilor na�ionale de la Bucure�ti. Între membrii cvintetului îi 
amintim pe Octavian Simon – 	aut, Martin Szövérdi – oboi, Ioan Rite� – clarinet, Bela 
Barabás – fagot, Augustin Kedves – corn. Al�turi de numeroasele concerte, forma�ia a 
realizat �i înregistr�ri la solicitarea Radiodifuziunii Române. 

Chiar dac�, între anii 1980-1990 s-a înregistrat o puternic� reducere a activit��ii in-
terna�ionale muzicale, din cauza politicii de izolare cultural� practicat� de regimul co-
munist, dup� 1989, faima interna�ional� pe care o acumulase orchestra a fost reînnoit� 
de succese importante, aceasta revenind pe scenele din Fran�a, Belgia, Italia, Germania, 
Elve�ia, Ungaria �i mai cu seam� Spania, unde a colaborat cu celebrul José Carreras. 

8 Filarmonica de Stat Cluj, 1955-1965, p. 8. 
9 Ibidem. 
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Orchestra Filarmonicii de Stat Cluj între anii 1955-1965
(fotogra�e preluat� din arhivele Filarmonicii clujene)
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Ipostaze sonore pe scenele � larmonicilor de pe
teritoriul Transilvaniei între secolele XIX-XX

Rezumat. Dezvoltarea culturii muzicale din perioada romantic� s-a datorat, în mare parte, perfec�ion�rii 
instrumentelor, în special a pianului. Ulterior, începând cu primele decenii ale secolului al XX-lea, o contribu�ie 
major� în evolu�ia muzicii a avut-o atonalismul. No�iunea de orchestr� simfonic� este atribuit� culturii europene, 
aceast� institu�ie datând în spa�iul european înc� din secolul al XVII-lea. Pe lâng� în� in�area � larmonicilor, 
o mare importan�� a avut-o apari�ia �colilor superioare de înv���mânt muzical. În Arad spre exemplu, este 
atestat� în anul 1833 în� in�area unui Conservator. În anul 1890 s-a în� in�at Asocia�ia prietenilor muzicii din 
Oradea, având ca scop educa�ia în domeniul muzicii culte, organizarea de concerte �i spectacole �i în� in�area 
unei �coli de muzic�. Tot pe parcursul secolului al XIX-lea, Sibiul, un alt important centru transilvan, se bucura 
de prezen�ele concertistice ale unor mari muzicieni ai lumii. Via�a muzical� bra�ovean� din secolul al XIX-lea 
era dominat� de un curent cultural german puternic, în care educa�ia muzical� s-a dezvoltat în special în cer-
curile intelectuale. Înc� de la mijlocul secolului al XIX-lea, via�a muzical� târgumure�ean� a fost sus�inut� de 
diversele forma�ii instrumentale. Experien�a vast� a dirijorului Antonin Ciolan în leg�tur� cu muzica orchestral� 
a permis maturizarea rapid� a orchestrei, astfel încât într-un scurt timp, aceasta a devenit unul din colectivele 
simfonice cele mai apreciate ale ��rii. 

Cuvinte cheie: � larmonic�, orchestr� simfonic�, Conservator, dirijori, concerte, via�� muzical�, romantism. 

Hypostases sonores sur les scènes des philharmoniques
de la Transylvanie entre le XIXe et le XXe siècle

Résumé : Le développement de la culture musicale de la période romantique était due, en grande partie, 
à l›amélioration les instruments, y compris le piano. Par la suite, dès les premières décennies du XXe siècle, 
l’atonalisme a eu une contribution majeure à l’évolution de la musique. Le concept de l’orchestre sympho-
nique est attribué à la culture européenne, cette institution datant en Europe depuis le XVIIIe siècle. Outre 
la création des philharmoniques, l’apparition des écoles supérieures musicales a eu une grande importance. 
En Arad, par exemple, on atteste en 1833 la mise en place d’un conservateur. L’Association des amies de la 
musique a été fondée en 1890 à Oradea, ayant comme but l’éducation de la musique culte, l’organisation de 
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concerts et de spectacles et la création d’une école de musique. Également au cours du XIXe siècle, Sibiu, 
un autre centre important de la Transylvanie, pro� tait de la présence des grands musiciens du monde. La 
vie musicale de Bra�ov au XIXe siècle a été dominée par un fort courant culturel allemand où l’enseignement 
de la musique a été développé en particulier dans les milieux intellectuels. Depuis le milieu du XIXe siècle, 
la vie musicale de la ville Târgu Mure� a été soutenue par divers ensembles instrumentaux. L’expérience du 
conducteur Antonin Ciolan concernant la musique orchestrale a permis la maturation rapide de l’orchestre de 
sorte que dans un temps court, elle est devenue l’un des collectifs symphoniques les plus populaires du pays. 

Mots-clés : philharmonique, orchestre symphonique, Conservateur, conducteurs, concerts, vie musicale, 
romantisme. 


