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p o m rçu le ,

A m onóre a vë ruga că împreună cu D-na
E lena M aior Ghimpeţeanu şi N . Petraşcu, să
bine-voiţî a face o anchetă asupra stărei Conservatórelor de musică şi declamaţiune din
Bucurescî şi Iaşi, de la înfiinţarea lor şi până
astă-dî în scopul de a studia reorganisarea acestor instituţiuni şi în urm ă a ne présenta un
raport colectiv precum şi un proect de regu
lament.
(ss) Ministru,

Dr. C. I. Istrati
Director, I<asoar.

No. 6483.
19 Iunie, 1899.

Pomrçule JVÍii\istru
Terminând lucrările de anchetă, cu care am fost însăr
cinaţi, avem onóre a depune resultatul cercetărilor nóstre.
Cu acostă ocasiune, vë exprimăm mulţumirile nóstre,
pentru distincţiunea cu care am fost onoraţi.
Bine-voiţi vë rugăm, Domnule Ministru, a prim i expresiunea înaltului respect ce vë păstrăm.
E len a V. G h im p eţean u , D. V ulpian.
N . P etraşcu .

Buourescî
14 Ianuarie 1901.

p - s a le
p o n t u lu i jViiQistru al Jr\struc{iui\d ?i Cultelor.
BUCURESCÏ.

T)-ie Ministru!

La 19 Iuniü, a. t. prin adresa cu No. 6482, ara
avut onoarea dea fi delegaţi, deDommia-Vostră, ca
să facem o anchetă, asupra stărel conservatórelor
de musică din Iassy şi Bucureşti, încă delà înfiin
ţarea acestor scóle şi pênë açil, în scopul da-a-studia reorganisarea lor, şi în urmă a présenta un ra
port specificativ, însoţit de un regulament.
In acest sens avem onoare a supune cunoscinţel
Domniel-Yóstre următorele:
In Iassy, la anul 1860, luna Noembre 2, s’a for
mat o scolă de musică sub denumirea de Conser
vatorul, scoiă de musică şi declamaţiune ; cu acea
scolă, açlï ţara cheltueşte cum urnmză :
Statul personalului anual lei 88.838
chiria localului anual • • „ 5.000
reparaţia localului anual „
800
m obilier............................ w
200
lem n e ................................ „
765
cumpărare de instrumente „ 1.500
Total •
97.103
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Adecă în budgetul statului suma de lei 97.103
este alocată pe fie care an, pentrn conservatorul
de musică şi declamaţiune din Iaşi.
In acea scolă, de la înfiinţarea eî, 1860 şi pênë
la 1900, luna Iuniű, anul şcolar, aű urmat cursu
rile diferitelor sciinţe, ce s'aü predat, un număr
de elevi şi eleve, în total cinci mii trei sute, din care
număr s'aü distins abia şase care ar da unul la
mie, şi luând media speselor, am avea cu 300.000
lei un virtuos, cea ce denotă, că seóla nu a fost la
înălţimea eî, după o lungă viaţa de aproape o ju
mătate de secol; şi acésta nu se póte imputa de
cât conducătorilor ei, ce aü avut destinele institutului
în mână, şi atât din lipsă de energie, cât si din
absolută nepricepere, aü uneltit o tristă cale acestei
scoli, menită a face să uităm orele de tristeţă ale
vieţeî, prin farmecul divin al musiceî !
La tóté aceste a planat în primul grad lipsa de
control din partea guvernului, şi unul din profesori
vë§êndu-ne la şcolă, în scop de a cerceta starea
şi demersul ei, a esprimat cele mai vii mulţumiri
D-lui Ministru că s’a gândit la existenţa seólei
din Iassy, care zace în o adevărată uitare şi părăginită cu totul; — adăogând, se înţelege că deacum înainte se va crea o nouă viaţă pentru seóla
nostră ce se află în agonie“.
In adevăr, mişcaţi de aceste cuvinte ale profe
sorului de mai sus D. Th. Burada şi intrând în
viaţa intimă a seólei, am constatat lucruri ne mai
aurite şi atât de vătămătore seólei, în cât nu
trebueşte a se mira cine-va de insuccesul ei, după
un interval de patru decenii.
De la înfiinţare seóla a fost pusă sub direcţiunea
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D-luï Franz Caudela, care de şi cunosceâ bine musica, însă fiind cam în etate, şi fiind strein de na
ţiune, strein de sentimente, strein de datorii, mai
lipsind şi controlul statului, el a urmat micele obligaţii ce singur şi le impunea, ca personă cu ore
care creştere, dar pentru a desvolta un cerc mal
larg de viaţă a nouei scóle, nici s’a încercat, şi
de sigur nici că avea anumite idei; sub direcţiunea
sa vine profesor de bel-canto, la 1863
un
Italian, Petro Mezetti ce cunoscea puţin harmónia
şi suna viola în orchestră, acest professor nu avea
darul de a cânta şi nu putea scote nici patru note,
aşa că elevii şi elevele sale, eraü condamnaţi a în
văţa bel-canto de la un mut\ şi cu tóté acestea
directorul Franz Caudella, atât în interesul scólei,
cât şi pentru prestigiul artei, devenea şi el mut, şi
nu făcea la Minister, cel mai mic raport, în scop
de a se repara un rëü atât de dureros ; — acel
profesor de bel-canto, a stat la locul sëü 30 ani, şi
la 1893, eşind la pensie, lasă în moscenire de
drept, locul de maestru de bel-canto fiului sëü Emil
Pedro Mezetti, care la rândul sëü, a moşcenit şi
facultăţile naturale a părintelui sëü, de a fi neîn
zestrat cu darul cântărel; şi lucrurile se perpetuează,
nu numai cu Mezetti, ci şi cu Eduard Caduella,
fiul, care acum fiind ca director scólei, vede acel
lapsus şi nu face cât de mică obiecţiune la Mini
ster, în scop de a propăşi scóla, dându-i un mae
stru de bel-canto.
Un alt profesor, de piano, D-l. G. Gros, ce nu scia
decât prea puţin să cânte la piano, aşa că elevele
şi elevii sei, executaü lecţiunile şi el sta la oparte
fără ca măcar odată să fi executat, ori îndreptat
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greşelile ce comitea elevul, pentru simplul ar
gument că nu scia nimic şi cu tote acestea a fost
30 ani ca profesor, în care interval de la 1869 până
la 1894 ca director al şcoleî; cu încetul neam
apropiat de actualitate, şi se póte lesne deduce cam
ce aü fost în stare a produce scóla din Iaşî, sub
conducerea unorpersóne de natura şi sciinţa celor
arătaţi mal sus.
Cerând ca să vedem programele şi regulamentul
şcoleî dinlassy;actualul directorD-lEduardCaudella,
ne-a declarat, că atât program de cursuri cât şi
regulament nu aü pentru că nu li s’a dat de la
Minister, nici odată (dar şi D-lor nu s’aü deranjat
a cere) şi că după cum un profesor pricepe, aran
jează studiul gradat pe anî, al elevilor, cea ce s’a
'constatat că un elev studiază lucruri în al 5, 6, 7-lea
an (pe care le-a făcut alt elev în al 2, 3, 4 lea an
fără nici un scrupul) cât pentru regulament, aü pe
perete un mic afiş, cu orele de clasă, şi alte mici
disposiţiunî disciplinare, luate de director; aşa că,
despre regulamentul pentru scólele de musică din
Bucureşti şi Iaşi care s’aű decretat la No. 1513
din 29 Octom.1870 şcola de Iassy,seaflăîn absolută
ignoranţă şi aü rămas uimiţi vë<jêndu-l la noi, în
acea ocasiune; în cea ce priveşte, comitetul musical
prevăzut la art. 3, care formăză programele şi se
pronunţă asupra admitere! saü eliminăreî elevilor,
cum şi la întreaga stare de viaţă artistică a şcoleî,
tóté aceste sunt contopite în unica personă a Direc
torului, care după cele arătate maî sus, nu se póte
clasa de altfel de cât, un adevărat patron al şcoleî,
care fiind şi departe de Minister şi lipsit de control,
devine în faţa elevilor un fel de omnipotent.
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Musica de „ansamblu“ prevëçlutâ de regulament,
art. 24: quartete, coruri, concertele conservatorului,
şi alte producţiunî mensuale orï sëptëmânale, cari
aü de scop a forma virtuoşi, care maî în urmă se
pot specializa ca artişti, nu aü turburat câtuşi de
puţin, pe conducătorii nenorocitei şcoale de musică
din Iaşi; ei s’aü mărginit în restrinsa sferă de-a
promova elevii în clasele şcoleî, cari la urmă eşind,
s ’aü perdut împreună cu ostenelele lor, şi cunoş
tinţele căpătate, în o viaţă prosaică, abandonând
cu totul frumoasa artă, pentru motivul că şcola
nu a fost în stare a concentra elevii sëï, în scop de
a forma un tot, care să ţintească spre o viaţă în
delungată.
De alt fel chiar cursurile ce se predaű, să luăm
de pildă armonia, ea este după un sistem cu totul
greşit, fiind numai nişte canóne de teorii vage, şi
care nu aü gustat nici o dată viaţă, de a fi puse în
practică; de unde putem lesne deduce, pentru ce
motiv tote, dar tóté fanfarele nóstre militare aü de
şefi numai streini, cea ce este mai mult decât cul
pabil, ca după patru decenii, şcola nostră, să nu fie
în stare a îndeplini acele necesităţi atât de impor
tante, tocmai de aceia am çfis şi repetăm că acei
profesori aü fost şi rëmân streini de ţară, streini
de naţiune, streini de necesităţile nóstre şi streini
de datoriele ce le impune legea, şi mai pre sus
de tóté, de bunul simţ.
Cercetând în biblioteca Conservatorului de Iaşi
găsim că la 1875, un ministru, D-l Titu Maiorescu
ce cunoştea ele aprópe personalul profesorilor de
la Conservatorul de musică, din Iaşi şi scia, cam
de ce capacitate şciinţifică dispunea fie-care, prin
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urmare stratul pe care era clădită şcola, şi viitorul
ce-o aşteptă ; a făcut un efort mare şi a desfiin
ţat-o—dar nu ca antagonist al frumóselor arte—ci
numai în scop de a o scăpa de prăpastia în care
vedea că o duce—conducătorii eî—însă de şi un
moment, nenorocita şcolă—se simţi scăpată din
lanţurile sclaviei în scop de a fi reînviată după câţi
va ani şi a lua o nouă inspiraţiune de trai,—lucru
trist, chiar după un an când s’a schimbat Ministrul
toţi acei vitregi conducători, isbutesc a înfiinţa şcola,
a relua locurile şi a continua în modul lor vivendi
încă un sfert de secol (1875-1901) adâncindu-t tot
mai mult starea de lîncezială, şi abătînd cu totul
nenorocita şcolă, delà calea sa artistică.
Cine ar putea să’şi închipuiască că dupe 40 de
ani, şcola n’a fost în stare a ’şi crea măcar profe
sorii sëï trebuincioşi la cursul necomplect şi obscur
ce-1 tace?
Noi cu regret am constatat acest reucătoţi pro
fesorii sínt streini.
Nici măcar, mici profesori de gimnasii, nu a fost
în stare de a procura, şi dacă, azi găsim din neno
rocire acele catedre de la gimnasii ocupate de pro
fesori, numiţi profesori de musică, apoi dânşii în
realitate sínt ori-ce altă dar nu profesori de musică,
pentru că mult puţin cât aű înveţat la conservator
totul a fost dupë un System cu desăvârşire greşit
şi nu mai în urmă, s’aü resimţit dânşii recurgând
la dive rse tratate, în scop a eşi din impasurile ce
se aflau. !
Când analisăm bine lucrul şi luăm în detaliu
questiunea cum stă, apoi lesne putem vedea reul
unde este sădit.
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ln adevër dacă, la admiterea elevilor, s’ar pune
mai strictă regulă, şi dacă direcţiunea în loc să
stea cu manele în buzunar aşteptând să vie dori
tori de a învăţa şi pe cari din lipsă de immer mare
este silită a-î admite orî-cum ar fi (s’aû văzut un
elev surd la declamaţie anii trecuţi) numai şi numai
în scop de a nu rămânea şcola nepopulată, cea ce ar
tinde la desfiinţare; şi dacă direcţiuneaş’ar damai
mare osteneală a căuta cu un an înainte elevii pe la
tóté şcolile urbane şi rurale copii ce ar fi desvoltat
disposiţiuni de musică şi declamaţiune, dupe ară
tările profesorilor de penă atunce ; apoi din acei
elevi va face alegere scrupulosă, şi a se constata
atitudinea lor de direcţiune în unire cu comitetul
şcolar, apoi atunce s’ar putea face un bun început
care în totdăuna ne dă un bun sfîrşit.
Dar când după un amar de ani s’a repetat aceiaşi
nepăsare, aceiaşi inerţie, acelaş dispreţ pentru arta
frumoasă, la români, şi când nu s’aű resimţit de
întregul corp profesoral, nici erorile, nici apatia în
care zace scóla, nici măcar recunoscinţa, de a da
în schimb un ce équivalent cu enormele sume de
bani ce dă ţara, ne mai ţiind cont de aşteptările
frumóse ale naţiune! care face sacrificii, apoi atunci
se nasce întrebrea forte naturală, cam ce fel ar pu
tea fi calificaţi atari omeni??
Aci lăsăm greaua sarcină, de a respunde cu cali
ficativele ei, numai ţara care dă din sacrifioiele naţiunei, sume enorme de bani, pentru care are tot
dreptul de a cere sămă, celor cari le primesc.
Orchestra teatrului din Iassy, este compusă din
străini, corul de conservator propriü §is nu este;
quartete şi alte producţiuni regulate nu există.

CONSERVATORUL DIN BUCUREŞTI
La anul 1864, Noembrie 1, se constitueşte în Bu
cureşti sub denumirea de conservator, scóla de musică şi declamaţiune ; acăstă scolă se înalţă pe fondamentul veche! scóle philarmonice, ca~e data de
la 1847, şi care s'a întemeiat şi ma! bine la 1854
aşa că până la 1864, acea scóla philarmonică, a
dat semne de viaţă, şi roade lăudabile.
La 1864 se pun basele moderne a conservato
rului de musică şi declarriaţiune, pe care îl avem
astă-<Jî §i pentru care, ţara nostră cheltueşte următorele sume:
Statul personalului, anual Le! 129.648
chiria localului • ■ • „
18.000
reparaţia localului • „
1.000
1.584
24 stînjin! lemne • • „
11
102.80
coks, 2 tone • • • • „
11
150.334.80
T o t a l . ......................„
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Adecă în budgetul statului suma de Le! 150.334.80
este allocată pe fie care an, pentru conservatorul
de musică şi declamaţiune din Bucureşti.
La primul pas ce am făcut în acest institut, am
cerut D-lu! Wachman, directorul scóle!, de a convo
ca comitetul musical, impus de art. 3 din regula
ment, pentru a fi în conformitate cu instrucţiunile
orale date de D-l Ministru;
Atunce d-l Wachman, strînge din umere şi ne
răspunde că în adevăr de şi în regulament se vor
beşte de un comitet însă el nu are fiinţă, pentru

că aşa s’a obicinuit scóla, încă din anul 1870 care
de altraintrele a fost în tot déuna forte bine con
dusă încât, nu s'a simţit câtu-şi de puţin necesi
tatea unul atare comitet.
Făcendu-i obiecţiune că aşa fiind lucrurile, atunce
să ne arate cam ce obstacole se opun la produce
rea de roadele aşteptate de toţi, de la acea scolăl
Domnia sa în calitate de profesor de 86 ani, şi
vechiü director, de la înfiinţare, avu înspiraţiunea
a părăsi cercul modestiei, şi ne respunse cu ’n ci
nism particular, că Românii, nu sínt în stare a da
nici de cum talente, nici artişti ! !
Ca şi cum un Dumitrescu, Teodorini, Bărsescu,
Gabrielescu, d’arcle, Popovicl, Enescu e çe n u arfi
Români.
In urmă, convocând corpul profesoral, am pro
cedat la formarea comitetului, de cari toţi D-niî
profesori aü remas pe deplin satisfăcuţi, aducând
vil mulţumiri D Iul Ministru, pentru că s’a ocupat
şi de starea conservatorului lor; acel comitet
compus din patru profesori şi trei persóne din
societate cari cunosc bine arta musicală ori dra
matică după cum se arată la art. 4 din regulament;
am présentât lista D-lul Ministru C. Istratti, la 6
Iuliü a destinat persónele în unire cu D-lYachman,
directorul şi a remas la D-l Lascar, secretarul Mi
nistrului, ca să facă adresele de numire, şi să le
presenteze la iscălit; dar lucru ciudat şi greü de
esplicat, acele adrese aü remas la dosar pentru că
la 7 Iuliü D-l Ministru Istratti, aplecat din Minister
şi Directorul Vachman atât a aşteptat ca să potă în
lătura numirile celor trei persóne, din societate şi
alte patru din profesorii conservatorului.
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Aceste dispoziţiuni legale, regulate atât de an
chetă şi confirmate de chiar D-l Ministru C. Istratli
aii fost nesocotite şi înlăturate cu atâta dibăcie de
Directorul Vachman, numai în scopul de-a se sus
trage de la cel mai mic control; aşa că astă-zi, şcola
se află tot sub părinteasca ocrotire a Directorului
Wachman, ca şi acum 30 anî! !
Pătrunzând în culisele Conservatorului, şi urmă
rind cu cercetările de anchetă, constatăm că în
anul 1877—78 la clasa de contrabas, nu era nici
un elev, aşa că se afla în pericol de a fi suprimată
acea catedră: însă profesorele respectiv Ercole Carini,
de conivenţă cu Directorul Vachman, înscenează un
elev delà declamaţiune, pe C. Nottara, care îl înscrie
la 3 Mal ca elev la contrabas,făcându-se menţiune la
coloana de observaţiunî, că a intrat la Mal în acea
clasă, şi în Iuniü când încep examenele deja Not
tara, lua câte va acorduri pe contrabas; iar la Ziua
de examen, delegaţii Ministerului sínt traduşi în cel
mai fin mod, şi aşa se salvează critica situaţiune
a profesorului care era în pericol a perde catedra;
actele sínt în archiva cancelariei şi le-am vëZut.
Prin o disposiţiune Ministerială în anul 1889, se
adoptă systema de a se decerne diplome la termi
narea de cursuri, cari diplome sunt iscălite de di
rector şi contra semnate de Secretarul sëü ; cer
cetând suşele de unde aű fost tăiate diplomele, în
anii 1889—la 1896, am găsit un numër de 24 suşe
fără numër fără nume şi pronume, pe care le am
visat, notând şi ziua anchetărei.
Întrebând pe D-l Director Vacbman, asupra cestor
24 suşe albe i -sa acusă pe secretarul Găplescu
care de trei ani nu mai funcţiona la Conservator ;
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chiar dacă până la un punct, ar fi intenţionată fapta
secretarului, totuşi un Director de Conservator,
este impus de regulament art. 7 pênë 14 a
ţinea cancelaria, în cea mai bună stare, corespon
denţa cu Ministerul, şi orlcealtedisçiplinï interióre
având ca ajutor un secretar, care să fie sub ordi
nele sale, pentru a’şi îndeplini funcţiunea cu exac
titate şi să dea ascultare ordinelor Directorului.
La ultimele examene depuse, unde am fost ca
delegaţi, am constatat că la clasa de piano, sínt
cinci catedre, şi am audiat 130 eleve, din totalul
de 380, aşa că se perde prea mult timp cu acel
instrument, care este cu desăvârşire de domeniul
instrucţiune! private în familie, pentru că acest ins
trument nu póte lua parte în orchestră, decât forte
rar; cu predarea pianului, la Conservatorul din Bucureşci, s’aü cauzat mari neajunsuri, pentru că
s ’aü déséquilibrât cele alte clase, unde abia câte un
elev a rămas, mult doi, şi aceasta este în detrimen
tul orchestrelor ce aü necesitate de elemente pentru
formarea lor, şi drept culminare a acestui reü, ve
dem că la 1 Septembre 1900 s;a mai deschis o ca
tedră pe lângă cele cinci de piano, în mod onorific
şi cu perspectiva de a fi pusă în budget la viitorul
septembre 1901.
La clasa de violină, am găsit un profesor surd
D-1 Robert Kiene, numit din anul 1894, se înţelege
că la concursul sàü a présidât, ambii directori de
conservatoare Eduard Caudella şi Eduard Wachman!
La clasa de flaut Lauigi Desantes numit la 1873
care după 15 ani a perdut dinţi naturali, din causa
suferinţelor în timp de 10—12 şi abia mai putea
vorbi şi în urmă la 1900 decedând a fost înlocuit,
2
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iar directorul nu se inquiéta de loc, în tot timpul
de 10 ani, când suferea cursul de flaut, din causa
profesorului infirm şi ar fi fost în stare de nu mu
rea să-l mai ocrotească un şir de ani, ca să-l trécá
la pensie.
Cerând a ne arăta cum se administrează câteva
fonduri din budget p. e. bursele corului 15.000
lei fondul claselor ajutătore 3,600 lei, spesele pen
tru producţiuni şi representaţii 1800 Iei, ajutor
pentru doi elevi dobrogeni 1440 lei nu am fost
destul de satisfăcuţi cu lămuririle date de D-l Di
rector Wachman; aci am putea semnala că în mi
nister am dat de un mandat la dosar, unde se aproba
nişte sume d-lui Wachman, şi drept acte'justificative
am găsit însemnări netimbrate şi neiscălite din
anul 1897.
Întrebând apoi despre orchestra conservatorului
ce face concertele symphonice la atheneü, cum şi
din ce elemente este constituită, cu ce fonduri se
alimentează şi cum se administrează ele?
D-l Wachman, ne-a respuns că Conservatorul
n’are orchestra sa proprie, (ceea ce este impus de
a avea) şi că symphonicile sínt producţiunea D-sale
personală ce le face cu elemente improvisate (ma
joritate 2j 3 streini) şi ca atare ele nu constituesc un
venit al Conservatorului.
Luând apoi în cercetare, cele cinci catedre de
piano, la ce ar fi utile când acest studiű este de
domeniul instrucţiune! private în familii şi pensiona?
D-l Director, ne arată că sunt prea mari afluenţele
de eleve la piano şi de la un timp a reuşit a forma
câte la 2 —3 ani o catedră de piano, şi că acele ca
tedre sunt bine conduse, avênd eleve bune şi multe.

19

In adevăr sínt câţl-va anï, la clasele de piano, la
Conservator, eraü atâtea eleve că nu mai puteaü fi
admise—şi eraü nevoite să aspire a fi admise în
următorul an, timp în care eraü şi obligate în par
ticular de a se prepara pentru examenul de con
curs—cu chiar profesorele respectiv—în schimb
cu un salar lunar de 3—4 napoleoni—constituinduse ast-fel un adevărat trafic.
Noi credem că mergând lucrurile tot ca pêne
azi Conservatorul nostru va fi frecquentat de mii
de eleve la clasa de piano, devenind un simplu
institut oficial de domnişoare, care învaţă piano !
Trecând la declamaţiune, am constatat că ródele
el sunt crescute în atmosfera dominantă a conser
vatorului, şi succesele mal mult ori mal puţin pro
bate de ani se văd pe scena Theatrulul Naţional,
şi ca atare le cunósce întréga societate aşa că ori
ce cuvinte am <pce, slăbim efectul real al artiştilor.
Am putea releva însă, că de câte ori la opera
Română, a luat parte câte un artist Italian, între acel
artist şi tinerii noştri eşiţl din Conservatorul de
la Bucureşti, nu se poate face cât de mică - compa
raţie, precum nici între şcola din Milan şi nenoro
citul Conservator din Bucureşti, ce nu are viaţă în
el pentru a însufleţi elevii.
La clasa de armonie predată de D-l Wachman,
am asistat la examene şi am ascultat cursurile ce
fie-care elev desvolta, la tabelă, acorduri, şi iar accordurl unele resturnate şi altele augmentate, lu
cruri destul de grele, pentru memorie, şi ele deviu
nişte adevărate canoane, prin unicul fapt că nici
odată nu aü gustat viaţa, de a fi puse în prac
tică — lucru care de alt-fel un elev nici că-1 pri
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cepe — pentru că aşa este metoda D-luî profesor
Wacman.
In ştiinţă se cunósce că teoria fără practică nu
póte exista, şi ele trebuesc să fie strîns unite.
Pe acest system urmând încă de la început, nu
a fost în stare să ne procure şefi de fanfare mili
tare, aşa că azi toţi sunt streini, la tóté regimentele.
Observând aceasta D lulWachman, afostîn stare
să ne răspundă curajos că toţi şefii de musică sínt
eşiţl din Conservator şi ca atare elevii D-sale ; noi
însă cari avem nota luată de la inspectoratul musicelor, că numai doi ar fi români, şi aceia sínt atît
de proşti că aü fost depărtaţi pentru incapacitate,
am pus’o în vedere vechiului profesor de armonie
care vë^ênd’o, a intrat în o tăcere armonioasă.

PRIVIRI GENERALE
In România, ce are 5 milioane locuitori, avem
doue Conservatoare de muzică şi declamaţiune,
pentru care ţara sacrifică anual un sfert de milion
de lei, (247,437,80) fără ca după o aşteptare de
40 ani să culeagă cel mal mic rod, de la numitele
şcoli.
.Aceste şcoli constituite dupe unul şi singur regu
lament, votat şi decretat la 1870 Octombrie 29.
No. 1513 le găsim după un lung şir de ani, că
diferă una de alta p. e. la Conservatorul din laşi
se daű premii, la cele de Bucureşti se daü diplome;
la Iaşi n’aű programe de studii, nu cunosc un
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regulament, la Bucureşti aü de tote şi programe
şi regulamente dar nu le respectează.
In aceste 2 şcoli de frumósele arte găsim profe
sori gângavi, surÿï, mu[î şi infirmi cea ce ar face a
crede, că alţi profesori nu se mai pot găsi în totă Italia, dacă am dori să-i înlocuim.
Trecând la corpul profesoral, găsim 2|3 părţi
streini, aşa că în lungul interval de aproape jum ă
tate secol nu a fost în stare a crea profesorii sei
proprii români cari să înlocuiască în mod demn
pe streini, şiescedentul să formeze orhestre, coruri
minunate, profesori particulari, cari să fi umplut
lacunele din provinţii, unde şi publicul ar fi recu
noscător când quartete şi orchestre bine conduse
ar face veselia societăţei ; pentru că Românul are
pasiunea rasei latine şi adoră musica şi pretinde
să fie frumosă, cum sínt şi inspiraţiunile Românului,
în Doinele şi Balladele seale seculare.
Dacă în aceste două conservatoare de musică,
şi declamaţiune, înfiinţate cu mult înaintea celui
de la Milan (1873, creat) ar fi planat în prima linie::
Sciinţa şi talentul ; în a doua linie multa şi neobo
sita activitate; în a treia linie Controlul bine-făcător,
şi unirea comitetelor cari să fi fi avut ramificaţiuni
în totă ţara, aşa că să fi putut lua desvoltare numai
în spiritul Naţiune! Române; astă-<Ji am avea după
patru decenii, enorme pepiniere de artişti Români,
de orchestre minunate, de coruri bogate, şi în atare
mod am fi dispus de un debuşeu, unde streinii ar
fi venit bucuroşi de a-şi procura, elementele ne
cesarii, ca la Milan.
Dar astă-^i ce avem !
O! da, avem şi astă-<Jl ceva; avem decepţiuni
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amare; avem deficite colosale; avem speranţele
zădărnicite; avem aprópre convingerea (dupâ.Wacman) că suntem improprii de a produce artişti ;
avem o etichetă goală „conservatorul de musică §i
declamatiune“ avem alocări anuale în budget de
248,237.80 avem curajul de a trece în un secol noü,
iot lihniţi, gârbovi, ne-domiriţi ; fără pic de viaţă,
şi ca atare năzuim a lua parte la făurirea civilisaţiunei, alături cu alte popóre pline de rôde
frumoase, ale culturel ; naţiuni cu sufletul plin de
mulţumire, că aü fericirea de a păşi într’un noü
secol, unde latinitatea are reservat locul de onoare:
„Ea merge ’n capul altor ginte“

Sunt 10—15 ani, de când un sgomotvag, ondu
lează în văzduh că şcoalele nóstre de musică, nu
ar produce ródele aşteptate cu atâta plăcere, de
toţi, şi condus de acel ecoű, unul din tinerii pro
fesori Universitari, cu sufletul setos de progres, şi
armat de mare dosă de patriotism a pus totă buna
sea voinţă, de a fasona dupe cele mai moderne
forme, şi se înţelege, a’i da o turnură practică,
culturel musicale, în România. In acest înţeles în
calitatea sa de Ministru, D-l Spiru Haret lanseză o
circulare, aprópe la toţi profesorii, fără distincţiune
şi la tóté persónele, cari cunost musică, cerêndu-le
sfaturi relativ, la răul de care suferă şcolele nóstre
fie musică şi declamaţiune, şi în consecinţă mijlócele de îmbunătăţire.
Pe cât vedem, calea este destul de practică şi
ar fi trebuit să ne aşteptăm, la un suces minunat,
că adecă, marea enigmă s’a deslegat.
Din tóté acele răspunsuri, s’a format un volum
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destul de mare, în archiva ministerului, sub nu
mele de: Dosarul Conservatorului.
Piëspunsurile, ce conţine acel volum, aü trebuit
să fie studiate, clasate, şi puse pe planul întăî
cele care se apropie mai mult de realitate.
Insă lucrurile saü petrecut alt-fel ; că după ce
D-l Spiru Haret nu a mal fost Ministru, totul a
rămas literă moartă.
In adresa, ce am primit’o noi de a face ancheta,
de la înfiinţarea conservatoarelor de muzicăpănăjk
(]i, şi a ve présenta un raport, cum şi un regulament
care să tindă la o reorganisare a numitelor şcoli.
Ve mărturisim că studiând questiunea în fond
' — din acest punct de vedere, şi avênd sub mână
tote regulamentele a^î în vigoare, la cele mat de
frunte Conservatoare de musică şi declamaţiune
începănd cu Milánul, Parisul, Dresda-Lipsca, Mün
chen-Berlin, Wiena, Petersburg şi altele, şi comparându-le cu regulamentul şi programele de la noî,
am găsit că nu diferă aprópe în nimica.
Adecă, învăţătura ce se face în o scolă, cu tote
gradele progresive, a fost copiate fidel, mal de
toate ţările şi aplicate în total sau în parte, după
forţele materiale a fie căreia, iar ca model, de la
sine se înţelege, că a fost Italia ca premergătoare
a mult frumoasei arte „Musică“ cu care a captivat
Universul.
Prea bine. Dar atunce cum se face că,nu putem
profita de el?
Aci e ghicitoarea, pe care ne-am dat tóté silin
ţele a o deslega, şi lămuri cât mai clar.
Legea instrucţiuneî, acordând unul profesor o
catedră, îl obligă, a o ţinea 30 de ani, pentru a se

bucura de dreptul munceî sale primind o pen
siune.
Această disposiţiune, fără nici o restrîngere, se
aplică şi la şcoalele de musică şi declamaţiune —
ca, adecă, să urmeze a face cursul — ori care ar
fi el — trei decenii, pentru ca să treacă, în urmă
la pensiune.
Să examinăm questiunea, în sine şi ne vom con
vinge dacă aceste paralele, pot ţinea simetria strict
între ele.
începem cu maestrul de bel-canto:
Se aduce din Italia un maestru, care a făcut mare
sgomot pe scenele mai principale; pentru a face şi
la noi a se desvolta frumoasele sale talente, în
imaginaţiunea tinerilor elevi, şi’l decretează ca ma
estru, dându-î catedra.
Scumpul nostru artist, are 29 ani, şi este de
cretat a practica cunoştinţele şi talentele sale în
şcolă, pe un termen de 30 ani, adică, la etatea de
59 ani, el este obligat să cânte şi să cânte frumos,
ca să poată servi de model elevilor sei. Nenorociţi
elevi! Jalnic profesor!
Artistul nostru, la 29 ani, era un fericit ferme
cător şi suavitatea timbrului säü, te captiva!
Oh ! dar timpul trece, şi cu el ne ducem şi noî !
Vigoarea sea de la 29 ani, a început cam pe la
36—40 ani a perde farmecul, şi frescheţa voceî, în
mod nesimţit, a dispărut.
Dar el, este condamnat aşa cum o fi să cânte
încă 20 ani, pentru că aşa-1 obligă legea.
Acum trecem, de la voce, la un maestru de flaut,
saü oboe, ori clarinet, ori cornet-a piston, ori ce alt
instrument de vént şi vom observa camacelaş lucru.

Maestrul de flaut, am putea să luăm ca model
recent pe Luigi Desantes, de îndată ce a perdut
după 15 ani de la numire un singur dinte, el nu a
mai putut cânta bine şi cu tóté acestea era ţinut
să facă lecţiunî, să execute fantasii şi chiar bucăţi
de concerte, în auzul elevilor şi scie numai D-zeü
cum le făcea.
Acésta se cunoaşte de toţi specialiştii şi scăde
rile sínt aproape ucigătoare pentru modul fin şi
dulce de execuţie, numai musicanţii pe instrumente
cu coardă aü avantajul de a executa cu passiune
pêne la adânci bătrîneţe.
Prin urmare, odată stabilită cestiunea, trebueşte
să avisăm mijlócele de îndreptare.
Marea şi dăunătoarea greşală résida la numirea
pe 30 ani a unui maestru în conservator.
El nu póte figura, cu bravură de cât— s’a pro
bat—5—7 ani, şi acéstá normă trebueşte adoptată
la noi dacă dorim a cultiva frumoasele arte.
Atunce remâne a se îmbunătăţi pe altă cale sorta
lor, pentru că nu li se mai opreşte cota de pensiune.
A doua eroare, care se reflectă numai şi numai
asupra Directorilor şi să nu uitaţi că ei sínt de la
înfiinţare, cel din Iassy are 38 ani de serviciu, cel
din Bucureşti 36—pentru că dânşii eliminând co
mitetele şcolare, aü rëmas singuri responsabili de
admiterea elevilor.
Aci este a doua sorginte a marelui rëü, cea bân
tuit 4 decenii aceste doue nenorocite şcoli, şi ne
ajunsurile acelei erori, ne sínt oferite ca ródele şcolei.
Dacă în adevăr, aceşti vechi directori ar fi fost
inzestraţi cu cel mal mic amor de artă, şi în special
recunoscători pentru marile jertfe ce face ţara cu
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aceste şcoli, apoi dânşii dupe una saü doue decenii
se resimţiafi de greşelile ce comit.
Së fim atenei la modul de a recruta elevii în
aceste şcoli: la 25 august, cancelaria este deschisă
pentru accesiunea elevilor.
Sunt 100 locuri disponibile. Se presintă 230 elevi
cu dorinţa să urmeze cursul, din aceştia sínt 45,
cari aü părinţi cu stare şi care ar putea prin ur
mare să aducă profesori acasă la copilul sëü; 100
sínt care ar dori să fie admişi, în scop de a cunoaşte
musica, şi după 2— 3 ani, nu mai vin, la cursuri
având altele de făcut; aü rëmas 85, mai sărăcuţi,
printre care s’ar putea nemeri 3—4, cu talente,
şi care ar eşi cu succes pe scena teatrului, toţi
aceştia, în bloc, sínt refusaţi.
După 5—6 ani, să cercetăm, ce aü devenit cei
100 elevi, înscrişi cu temenele, de numiţii Directori.
In anul al IlI-lea aü rëmas, 60 din aceştia în al
4-lea an, aü rëmas 45, iar în al 6-lea an 24, din
cari 10 sínt la teatru corişti; 3 din eï aü câte-va
lecţiuni, şi restul sínt în serviciû la diferite instanţe
pubtice.
Acuma întrebaţi pe numiţii Directori, aceasta
este scopul Conservatórelor nóstre?
De sigur că nu! va fi rëspunsul unanim al lor.
Gât de mult s’a simplificat lucrul.
Dacă, directorul, prin mijloacele de care dispune,
ar fi căutat dupë una saü două decenii, sorginte
noi, şi el ar fi intrat în relaţiuni cu profesorii din
alte oraşe, şi din sate, aceştia, ar fi putut destinge
calităţi embrionare, la copii şcolari, pe care apoi
directorul în persoană, să-i încerce şi numai în
urmă, să formeze un grup, de 15—20 elevi, cari

urmând regulat cursul să treacă cu suces, pe scenă*
saü în orchestră.
Atunce, însă ar fi trebuit a se ocupa, de elevii
ast-fel recrutaţi, ca un adevărat părinte, şi tocmai
aceste calităţi şi ostenele nu aü vroit a-şi-le
impune aceşti Directori, pentru că nu au fost ani
maţi de focul sacru, al frumoaselor arte ! ! măcar
că li s’aü pus la disposiţie în tot dauna mijloace
băneşti suficiente, de Minister, nerefuzându-se nici
o dată cererile lor, ori cât de puţin motivate ar ti
fost ele.

CONCLUSIUNÏ ŞI PROIECTE
A(jî când ne simţim fericiţi, că aniversăm trece
rea într’un noü secol, unde se cer forţe noi, idei
noi, ca să obţinem roduri noi ; acest eveniment ne
umple sufletul de ilusiuni, şi cu toţi să păşim
înainte fermi, de a crea o soartă frumoasă naţiune!
noastre, ce a luat un loc alături de surorile ei de
ginta Latină!
Dacă privim în secolul trecut, constatăm că ţara
noastră, a luat o schimbare extraordinară, atât prin
cultivarea sciinţelor, cât şi prin desvoltarea eco
nomică.
Cultura fiind planul întăi ce se impune unui
popor, redat libertăţei, el are necesitate de şcoli,
şi iar şcoli, în tóté specialităţile.
Cunoaştem că în secolul trecut pintre şcolile ce
aü menirea de a complecta educaţiunea naţiune!
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române s’aű înfiinţat şi doue Conservatoare de
musică şi declamaţiune, din cari unul în Iaşi, altul
in Bucureşti.
Pentru întreţinerea acelor douë Conservatoare,
vedem alocate în budgetul statului, pe anul 1900—
1901 suma de lei 247.,437.80.
Calculând în termen mediü, această sumă, cum
şi interesele, ce ar fi adus, de la 1860 ,a<j.l găsim
cam 6 milioane de lei, cheltuiţi până a<jl.
Acum dacă privim beneficiele, cari le-aű dat în
schimb ele sínt atât de neînsemnate, că se pot
confunda cu zero.
Toate piedecele cari aü oprit a se réalisa, bene
ficii lăudabile, le am pëtruns, studiat, coordonat,
şi vizat.
Ca naţiune ce avem pretenţiunî, a conlucra la
făurirea, civilisaţiunel în orient, şi deşteptaţi prin
marele eveniment, că am trecut în secolul XX,
unde totul se impune la inovaţiune, nu putem să
rămânem indiferenţi.
„Esperienţa costă, <jice francesul“ este atât de
natural că noi am practicat patru decenii, tot cre
zând că poate, la anul ce vine să avem un succes,
pe care toţi l;am fi privit cu cea mal vie satisfacere,
cu toţi l’am fi admirat, l’am fi încurajat, l’am fi
urcat sus, pentru a fi admirat de lume, şi ar fi
putut servi de emul tinerime! studioase de aceste
arte.
Insă după atât amară aşteptare, având privirile
şi gândul necontenit aţintite asupra realisărel dorin
ţelor nóstre legitime, şi mal presus de tote conduşi
de instinctul şi aspiraţiunile Românului, ce are un
mare fond estetic, dacă se observă musica sea
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populară, poesia populară, basmele sale fantastice,,
eusuturile sale, gusturile sale, observaţiunea sea
justă şi spirituală, bisericele sale făcute în vechime
după sacrificiele ce am făcut de timp şi bani, avem
pretenţiunl juste de a cânta foloasele realisate, şi
ne oprim înmărmuriţi în faţa etichetei :
„Eşperienţa costă“

Conduşi de experienţă, acum seim că sistemul,
de pêne a<jï, nu este bun de aplicat la noi, şi prin
urmare, el trebueşte modificat în totul.
Avênd în vedere şi dorinţa ce arătaţi D-le Ministru
prin adresa No. 6482 Iuniu 1900 prin care tindeţl
a reorganisa numitele conservatoare din Iaşi şi
Bucureşti. Venim, a supune cunoştinţei Domniei
vóstre, următorul proect, care credem a fi mal
practic, şi a lăsa desvoltarea şcolel de musică şi
declamaţiune să fie în spiritul naţiunel, şi conform
cu aspiraţiunile poporului.
Pe acest system la Petersburg s’au pus basele
Conservatorului de musică şi declamaţiune în anul
1862 şi astă-<jl acel Conservator consolidânduse,
prin munca sa leală, a făcut, un fond de 2.574.479
de ruble, la 1898 Sept, 1 aşa că a devenit astă-^l
o instituţiune de prima forţă, care este în legătură
cu tote oraşele imperiului, unde are tot ce-1 tre
bueşte, orchestre, coruri, solişti, profesori, şcoli
preparative frecuentate de elevi numeroşi ; şi statul
nu mal cheltueşte un ban cu acea şcolă, încă din
1892; avênd anual cheltuelile 118.208 ruble, câş
tigate prin propria sa muncă.
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Propunem:
Contopirea celor doue Conservatorii în unul
singur, care va fi la Bucureşti.
Direcţiunea Conservatorului se va confia unui
artist adus din Milan, şi angajat prin contract pe
şeapte ani; cu condiţiune ca să fie obligat în de
cursul periodului a da pe fie-care an un anumit
număr de elevi distinşi prin talentul lor; şi după
cinci ani să formeze orchestra Conservatorului; —
după 7 ani să producă, capeltnaiştrii la regimente;
să înlocutască pe toţi profesorii streini de astăzi,
în conservatorul din Capitală; cum şi pe cei români
cari va găsi cu cale că sínt vătămători artei ce pro
fesează şi a forma din elevii bine recrutaţi noi pro
fesori.
In fine a pune între condiţiunile din contract şi
acésta: gradat pe fie-care an, statul va diminua câte
20.000 lei, din subvenţia ce să dă Conservatorului
aşa că în al 7-lea an se plăteşte ultima sumă din
tesaurul public; dacă suma acordată ar fi de 140.000
lei la facerea contractului.
Pe aeéstâ cale, conservatorul va fi forţat a’şi crea
mijloacele sale proprii de existenţă, prin nenumă
ratele resurse de care dispune frumoasa artă.
Aeéstâ sistemă practicată în alte ţeri ne poate
servi de cel mai frumos exemplu, şi cu atât mai
mult că, dupe o practică de atât amar de ani, ne
aflăm tot pe loc, în timp ce alte şcoli de aeéstâ na
tură, în statele unde aű aplicat sistema de mai sus
ele aü parcurs distanţe mari pe calea progresului.
Cu această occasiune, sperăm D ie Ministru, că
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propunerea nostră, fiind acceptată, va da soluţia
dorită, pentru desvoltarea unei instituţiuni de prima
importanţă în complectarea educaţiuneî unui popor.
Aceste fiind amănuntele anchetei cu care am avut onoare a fi însărcinaţi le supunem înaltei DVoastră aprecieri rugêndu-vë a primi tot deodată expressiunea perfectului nostru respect cevë purtăm.
Elena V. Ghimpeţeanu, D. Vulpian
şi N. Petraşcu

Buoureştî, 1901, Ianuar 14.

