
La ceas aniversar
Marti, 28 septembrie, a fost ziua de nastere a compozitorului-profesor brasovean Gheorghe Dima
(1847-1925), personalitate marcanta a muzicii romanesti, posesor al unor inalte studii facute in centrele
universitare Viena, Graz si Lepzig; neobosit animator al vietii muzicale din Transilvania. Dupa ani si ani
petrecuti pe alte taramuri, Gheorghe Dima este invitat sa interpreteze la Sibiu impreuna cu orchestra
filarmonicii locale rolul lui Adam, din opera Creatiunea de Joseph Haydn (1732-1809), compusa in 1798.
Era in primavara anului 1881. Succesul repurtat ca si afectiunea deosebita aratata fata de el de catre
publicul meloman l-au determinat pe muzicianul-pedagog si dascal sa ramana in orasul de pe malurile
Cibinului, unde se casatoreste cu profesoara, poeta si pianista Maria Bologa, absolventa a
Conservatorului din Leipzig. Din casatoria lor au rezultat patru copii, iar cei 18 ani de sedere la Sibiu au
fost cei mai prolifici ai tineretii sale componistice si dirijorale, perioada in care a pus bazele madrigalului
romanesc. in tot acest timp, compozitorul si familia sa au locuit in cladirea cu numarul 19, de pe actuala
strada Avram Iancu. Amintirea acelor ani ai sederii sale in Sibiu este consemnata pe o placa
comemorativa asezata pe fatada fostei case de locuit. 
  
  Dupa actul istoric al Unirii celei Mari de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, Gheorghe Dima este
invitat sa activeze si sa locuiasca in cea mai mare si importanta asezare transilvana, la Cluj. Aici el a
infiintat Opera Romana si Conservatorul de Muzica, acesta purtandu-i astazi numele. S-a aflat la
conducerea lui pana in ziua mortii sale - 4 iunie 1925. Avea atunci varsta de 78 de ani. A armonizat si a
prelucrat in stil prolific melodii populare romanesti, a scris cantatele "Mama lui Ştefan cel Mare", pe
versurile lui D. Bolintineanu, si "Hai la hora", pe versurile lui V. Alecsandri, balada "Groaza", coruri si
lieduri pe versuri populare, ca si cele inspirate din literatura clasica romana si germana. De asemenea a
compus, semnat si lansat numeroase creatii muzicale religioase. 
  
  Ioan VULCAN-AGNIŢEANUL 
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