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INTERVIURI
Constantin CATRINA

Lidia Sumnevici
în

faţa

celui mai complex instrument muzical: orga

Mărturisesc că despre orgă şi organişti , mai ales cu privire la spaţiul
transilvan, am avut de gând să adun într-un studiu mai amplu tot ceea ce păstrez,
ca informatie documentară, despre istoria si unele partituri destinate acestui
instrument de mare forţă şi blândă expresivitat~ artistică. În ideea celor menţionate
am purtat îndelungate convorbiri cu dirijorul şi compozitorul Norbert Petri (19121978), cu profesorul şi organistul Eckart Schlandt (n . 20 li 1940) sau cu
compozitorul , muzicologul şi dirijorul Wilhelm Georg Berger (1929-1993), mai ales
atunci când revenea la Rupea 0ud. Braşov), locul copilăriei sale; apoi am decupat
şi tradus, în 1975, ciclul de articole, privind istoria orgilor din Transilvania, semnate
de eruditul muzician Franz Xaver Dressler (1898-1981 ).
Printre mai multe fişe adunate, între care şi câteva date referitoare la
activitatea restauratorilor Karl şi Otto Einschenk din Braşov, am redescoperit
versurile ( Concert de orgă) poetului sibian Radu Stanca (1920-1962), puse acolo
cu gândul de a-mi fi de trebuinţă la vremea unui final de studiu (Arta organiştilor
transilvăneni):

Cântă-mi

Bătrâne

din nou din Buxtehude
cantor smuls din veacul meu!

În fiecare tub vegheată-un înger
Şi orga-ntreagă pare-un heruvar.
Abia aştept să sufăr şi să sânger.
Abia aştept preludiul de cleştar.
În aceeaşi idee m-a interesat, pentru anumite interferenţe , şi lucrarea
autorilor: Otmar Gergelyi şi Karol Wurm , Historiche organy na Slovensku,
Bratislava, 1982, pe care, spre bucuria mea, am şi cumpărat-o cu prilejul unei
deplasări documentare în Slovacia. O carte excepţională (hârtie şi policromii de
cea mai bună calitate) , iar conţinutul pe măsură .
În anii din urmă , din convorbirile mele cu mai tinerii muzicieni am retinut de
atâtea ori, şi contribuţia unui alt nume ce stăpâneşte tehnica şi arta de a cânta,' din
înaltul cerului: pe cel al organistei Lidia Sumnevici (n. 5 V 1932).
Discipol al profesorului şi organistului de reputaţie internaţională Helmut
Plattner (n . 31 III 1927), nu înainte de a-l fi descoperit pe Victor Bickerich (1895132
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1964), organistul Bisericii Negre din Braşov, Lidia Sumnevici a absolvit
Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu" din Bucureşti , secţia orgă (1959).
Şi-a început activitatea ca profesoară de pian, apoi şi organistă la Biserica
Anglicană (1967-1984), iar din 1990 la Biserica Italiană din Bucureşti. Din anul
1963 a fost asistentă şi apoi lector la catedra de orgă a Conservatorului, timp în
care a colaborat cu orchestrele simfonice din Bucureşti , Botoşani , şi a susţinut
recitaluri de muzică de cameră la Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara , Bucureşti,
Şumuleu-Ciuc, Oituz, Sinaia şi alte localităţi.
Pentru continua perfecţionare, Lidia Sumnevici a participat activ la cursurile
de specializare organizate în unele dintre cele mai vestite centre muzicale
europene: Weimar (1967), Mechlen/Belgia (1971) , Praga (1972 şi 1974) şi Leipzig
(1968), ca observator la Concursul de orgă „J. S. Bach".
Înţelegându-i , desigur, marea chemare pentru a cânta la orgă şi pentru a
îndruma şi perfecţiona generaţii de tineri muzicieni , am reuşit să finalizez împreună
cu maestra Lidia Sumnevici următorul text ce reprezintă dialogul nostru îndelungat
şi la a cărui încheiere a fost de faţă şi colega Ana Szilagyi, asistentă la Facultatea
de Muzică din Braşov.
- Cum se defineşte orga, stimată doamnă profesoară Lidia Sumnevici?
- Dacă am deschide un dicţionar - cel semnat de Iosif Sava şi Luminiţa
Vartolomei, de exemplu - am găsi la litera „O" definiţia cuvântului orgă cam aşa:
„vechi şi complex instrument muzical cu excepţionale resurse coloristice. Tuburile
acţionate prin intermediul unor claviaturi (1-5) şi unui pedalier produc prin
pomparea coloanei de aer un sunet de o anumită înălţime şi de un anumit timbru".
ln realitate, orga înseamnă mult mai mult. Este instrumentul care, prin complexitate
şi măreţie sonoră, ne apropie de Dumnezeu.
- Dumneavoastră, de pildă, cum ati ales orga?
- În copilărie , aflându-mă într-o tabără de vară la Timisul de Jos, am făcut o
mică excursie la Braşov, cu care prilej am vizitat şi Biserica' Neagră. În momentul
în care am păşit pragul acestui vechi şi măreţ edificiu , am avut senzaţia unei lumi
ireale, fantastice ... Minunata sonoritate a orgii m-a copleşit şi mi-am dorit din tot
sufletul să ajung să pot cânta şi eu la acest instrument divin. Soarta a făcut ca
această dorinţă să se împlinească, minunea a fost înfăptuită şi, zece ani mai târziu,
paşii mi-au fost îndrumaţi din nou spre Braşov, unde am început studiul orgii cu
profesorul Victor Bickerich , şi apoi la Bucureşti cu profesorul Helmut Plattner,
titularul cursului de orgă de la Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu". Le
voi rămâne profund recunoscătoare pentru competenţa şi generozitatea cu care
mi-au dezvăluit tainele cunoaşterii interpretării la acest instrument unic, prin
complexitatea sonoră şi construcţie.
- Ce ştiu muzicienii străini, de pildă, despre organiştii noştri?
- Pe teritoriul României, în special în Transilvania şi Banat, arta muzicală în
general şi cea a muzicii de orgă în special a avut o evoluţie continuă încă din cele
mai vechi timpuri. Astfel , au existat pe aceste meleaguri compozitori şi interpreţi
din perioada Renaşterii şi până în prezent. Timpul şi spaţiul nu-mi permit să
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dezvolt această temă, dar recomand cu căldură celor interesaţi în această
problemă lucrări ca: Franz Metz - Te Deum Laudamus - contribuţie la istoria
muzicii bisericeşti din Banat, Bucureşti, Editura ADZ, 1995 şi Felician Roşca - Arta
şi pedagogia organistică din România În context european, Timişoara, Editura
Mitron, 2000.
S-au creat astfel adevărate centre muzicale, organiştii, prin activitatea lor,
dând naştere unor veritabile şcoli de interpretare organistică. S-au remarcat
îndeosebi prof. Victor Bickerich (Braşov) şi Franz Xaver Dressler (Sibiu) împreună
cu discipolii lor. Activitatea acestora a făcut posibilă înfiinţarea în 1954 a cursului
de orgă, la Conservatorul de Muzică din Bucureşti, condus de prof. Helmut
Plattner. Printre cei mai cunoscuţi discipoli ai Sibiului şi Braşovului sunt: Helmut
Plattner, Iosif Gerstenengst , Horst Gehan , Kurt Mild, Erich Bergel, Kalus
Fograscher, Werner Hannak, Klaus Knall, Michael Rădulescu, Eckart Schlandt,
Hans Peter TOrk şi alţii.
- Cât din marele repertoriu universal destinat acestui instrument
complex, precum este orga, aparţine şi compozitorilor români?
- Comparativ cu ţările occidentale, ţări în care predomină cultul creştin
catolic şi protestant - în care orga are un rol important -, în ţara noastră
compozitorii au scris în general mai puţine lucrări destinate acestui instrument.
Totuşi orga - prin varietatea ei timbrală , paleta coloristică şi bogăţia sonoră - i-a
atras şi pe compozitorii noştri să compună pentru acest instrument lucrări solistice
sau cu orchestră. Astfel, în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-iea, orga
capătă o pondere din ce în ce mai mare în preocupările compozitorilor noştri.
Menţionez în special compozitori ca: Hans Xaver Dressler, Achim Stoia, Alfred
Mendelsohn, Tudor Ciortea, Wilhelm Berger, Cristian Berger, Anatol Vieru, Zeno
Vancea, Carmen Petra Basacopol, Sigismund Toduţă, Liviu Glodeanu, Valentin
Gheorghiu, Ede Terenyi, Hans Peter TOrk, Liana Alexandra, Şerban Nichifor,
Gheorghe Firea, Matei Cozma, Andreas Porfetye, Helmut Plattner, Marcel Costea,
Ana Szilagyi şi alţii.
- Din punct de vedere editorial, există totuşi un interes pentru tipărirea
lucrărilor destinate acestui instrument?
- Acum există interes. Se editează lucrări destinate orgii. Acest lucru nu se
făcea înainte, ca dovadă, Sonata Brevis de Alfred Mendelsohn, originală pentru
vioară şi orgă, a fost tipărită de Editura Muzicală în varianta pentru vioară şi pian.
Repet, interesul există, Franz Metz se ocupă în prezent - printre celelalte activităţi
- cu alcătuirea şi tipărirea unei culegeri care să cuprindă piese pentru orgă ale
compozitorifor de pe aceste meleaguri.
- Se cântă, deci, si după lucrări aflate în manuscris?
- În general, majo'ritatea lucrărilor se cântă după manuscris. Lucrări tipărite
sunt puţine. Sperăm să fie mai multe şi să se găsească bani pentru înmulţirea
partiturilor aflate în manuscris. Din câte cunosc s-au tipărit lucrări ale lui Daniel
Croner (preludii, fugi scurte, toccate, o fantezie şi Magnificat) de către Editura
Breitkopf & Hărtel în anul 1983. Acestea au fost transcrise după tabulatură de
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Andreas Porfetye. Editura Muzicală din Bucureşti a tipărit, spre exemplu, Fantasia
con ricercari op. 71 şi op. 72 de Georg Wilhelm Berger; Allegro veloce e
caratteristico in honorem J. S. Bach de Liana Alexandra; Choralis anamorphoticus
J. S. Bach de Şerban Nichifor; Concert pentru orgă solo de Cristian Berger, iar
Editura Arpegione din Cluj-Napoca a tipărit în anul 2000 Şapte preludii de coral de
Sigismund Toduţă (volum îngrijit de Hans Peter T0rk) şi Simfonia B.A.C.H. de
acelaşi compozitor (volum îngrijit de Dan Voiculescu).
Lucrări de orgă ale compozitorilor români au fost tipărite şi în străinătate . De
pildă Consonanţe III şi Consonanţe IV de Liana Alexandra şi Postludium de Şerban
Nichifor au apărut la Editura Modern din M0nchen.
- Ce se poate·, însă, spune despre starea tehnică a orgilor din România?
Există o preocupare în acest sens?
- Datorită firmelor Binder (Sibiu) şi Einschenk (Braşov), multe orgi au fost
restaurate după 1989. Importantă este şi colaborarea acestor firme cu reprezentaţii
similare din străinătate . Astfel, orga „Sauer'' din Sibiu a fost restaurată între anii 19971997 de către firma Christian Scheffler din Frankfurt/Oder, oraşul din care provenea
constructorul Wilhelm Sauer; orga „Buchholz" de la Biserica Neagră din Braşov a fost
restaurată - după spusele domnului Horia Cristian, decanul Facultăţii de Muzică din
Braşov - între 1999-2001, de către firma elveţiană „Ferdinand Stemmer''. Aceeaşi
firmă s-a ocupat şi de orga „Hesse" (pozitiv), aflată tot în Biserica Neagră.
• Din anul 1973, când aţi preluat conducerea clasei de orgă, după ce
maestrul Helmut Plattner s-a stabilit în străinătate, specializarea la acest
instrument a trecut printr-o criză profundă; concret, această c l asă, atât de
specială, a fost desfiinţată (1980) şi „topită" în cadrul secţiei pedagogice,
urmând ca studiul la orgă să se facă în mod optional...
- Da! În această perioadă destul de palidă'. în care existau doar trei locuri
pentru studiul pianului principal, s-au remarcat totuşi studentele Tunde Molnar şi
Alexandra Codreanu.
După 1990, clasa de orgă şi-a reluat activitatea, iar printre studenţii care sau evidenţiat îi amintesc pe: Antonia Toma-Someşan , Dolores Chelariu , Ana
Szilagyi, Ruxandra Grigorescu , Marcel Costea şi Emanuel Rateu,
• Evident, în anii în care dvs. aţi condus clasa de orgă s-au remarcat, în
mod cu totul special, şi câţiva absolvenţi ai secţiei respective. Ar fi
interesant, de pildă, să menţionaţi unde se află şi ce carieră muzicală
împline:-c, astăzi, foştii dvs. studenţi?
- ln primul rând Ursula Philippi se află la Sibiu , unde susţine o bogată
activitate ca organistă la celebra orgă „Sauer'' a Sibiului - orgă însufleţită timp de
decenii de renumitul organist, dirijor, compozitor şi profesor Franz Xaver Dressler.
Premiile, diplomele naţionale şi internaţionale obţinute, recitalurile şi concertele
programate atât în ţară cât şi peste hotare,. o situează printre cei mai valoroşi
reprezentaţi ai artei interpretative organistice. ln paralel cu activitatea concertistică ,
Ursula Philippi este şi îndrumătoarea studenţilor de la cursul de orgă din cadrul
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca.
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Apoi Felician Roşa se remarcă în domeniul pedagogiei muzicale fiind profesor
la disciplina orgă a Facultăţii de Muzică din Timişoara, unde lucrează cu pasiune şi
dăruire . Munca sa de cercetare s-a concretizat prin teza de doctorat intitulată Arta şi
pedagogia organistică din România În context european, oferind prin aceasta un bun
îndreptar pentru cei ce doresc să cunoască istoria orgii şi pe cei ce au slujit-o în ţara
noastră. Totodată , susţine concerte şi recitaluri în ţară şi străinătate.
Franz Metz îşi desfăşoară activitatea la Munchen, după ce a fost dirijor şi
organist la Hechingen . Doctor în muzicologie (1995), fondator şi dirijor al
orchestrelor de cameră din Lugoj, Hechingen şi „Banater Kammerorchester''; a ţinut
nenumărate prelegeri ş i a scris multe articole despre istoria muzicii bănăţene ,
muzica bisericească şi orgi istorice din Banat; este colaborator al lexiconului muzical
MGG (Barenreiter); din anul 1991 este preşedintele asociaţiei muzicienilor bănăţeni
din Germania; cercetător-muzicolog la „Institut fur Deutsche Musik im Osten"
Bergisch Gladgach ; din 1995 este preşedintele asociaţiei „Sudest" a acestui institut;
între anii 1994-1995 a publicat un serial documentar privind orgile din Banat.
Valentin Radu s-a stabilit, după absolvirea Conservatorului bucureştean , în
Statele Unite ale Americii, obţinând diploma de Master şi apoi cea de Doctor în orgă
şi dirijat orchestră; desfăşoară o activitate concertistică vastă în America şi Europa.
Tunde Molnar este organistă la Tg. Mureş, susţinând concerte atât în ţară
cât şi în străinătate. A obţinut Diploma de Onoare la Concursul Internaţional „Franz
Liszt" de la Budapesta.
Alexandra Codreanu - după absolvenţa de la Bucureşti - a urmat Masterul
în orgă şi clavecin la Academia de Muzică din Munchen, iar în prezent este
organistă la Saarbrucken, desfăşurând o activitate concertistică în Europa.
Dolores Chelariu a obţinut diploma de Master, iar în prezent este
conferenţiar la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (curs de pian şi
orgă) . Are o activitate concertistică foarte bogată ca pianistă şi organistă, prin
recitaluri şi concerte în ţară şi peste hotare.
Ana Szilagyi este în prezent asistent universitar la Facultatea de Muzică din
Braşov , activând în viaţa de concert prin susţinerea de recitaluri în diferite centre
muzicale din ţară .
Ruxandra Grigorescu , stabilită de curând în Germania, a absolvit orga la
Bucureşti şi apoi la „Katholische Kirchenmusik" din Aanchen (Germania) . Este
laureată a Concursului „Schroeder'' din Germania.
Emanuel Rateu studiază la Lubeck, după trei ani de orgă la Bucureşti.
- Stimată doamnă profesoară Lidia Sumnevici, după o prodigioasă
activitate în domeniul interpretării şi la catedra învăţământului superior, ce
propuneţi acum, în finalul dialogului nostru, tinerilor care îşi doresc să se
specializeze „la acest instrument unic, prin complexitate şi construcţie" care
este orga?
- Să iubească orga şi muzica pentru orgă şi să meargă cu încredere şi curaj
pe acest drum - nu foarte uşor - la capătul căruia îi aşteaptă multe bucurii şi
satisfacţii.
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