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Rezumat 
 

În prima jumătate a secolului trecut, numeroşi scriitori români, melomani fără studii 

formale în domeniul muzicii, au activat în viaţa culturală a Bucureştiului în calitate de cronicari 

muzicali pentru câteva publicaţii importante. 

Studiul de faţă şi-a propus să inventarieze şi să analizeze textele scriitorilor pentru a 

releva diversitatea cronicilor (cronici de concert, portrete aniversare sau comemorative, texte 

despre repertoriul stagiunii muzicale, cronici de carte etc.), dar şi pentru a analiza coerenţa sub 

raport muzical a acestui demers critic. În afară de cronicile lui Camil Petrescu, G. Călinescu sau 

Tudor Arghezi, scriitori care nu au scris constant despre muzică, textele lor fiind mai degrabă 

ocazionale, cercetarea s-a axat pe activitatea a doi scriitori care au avut rubrică permanentă în 

periodicele vremii, Anton Holban şi Mihail Sebastian. 

Cronicar muzical la „Vremea” şi apoi la „România literară”, Anton Holban, unul 

dintre cei mai pătimaşi melomani şi un pasionat colecţionar de discuri, are o reală plăcere de a da 

verdicte în ce priveşte muzica anumitor compozitori. Dacă interesul deosebit îl poartă către 

muzica franceză de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi de la începutul secolului al XX-lea, 

desfiinţează cu lejeritate muzica lui Ceaikovski sau a lui Mahler, iar aceste texte îl pot consterna 

pe cititorul de astăzi. Holban analizează mai puţin interpretarea artiştilor şi preferă să prezinte 

publicului structura formală a opusurilor programate în concert, o cronică despre cvartetele 

beethoveniene devenind astfel o enumerare a structurii acestora. Câteva cronici consistente 

prezintă scăderile stagiunii bucureştene în comparaţie cu viaţa muzicală pariziană la care avusese 

acces la începutul anilor ’30. 

Cea mai consistentă contribuţie a unui scriitor în domeniul cronicii muzicale a fost 

cea a lui Mihail Sebastian care, între 1935 şi 1939, a semnat 150 de texte, scrise în franceză sub 

pseudonimul Flaminius la rubrica săptămânală „Chronique musicale”, pentru cotidianul 

„L’Indépendance roumaine”. Chiar dacă Sebastian nu-şi recunoaşte nicio pricepere în ce priveşte 

muzica, textele lui sunt un tablou fidel al vieţii muzicale bucureştene, iar în articolele lui discută 

probleme diverse: analizează repertoriul instituţiilor muzicale, scrie cronică de concert 

(majoritatea textelor), cronică de disc, cronică de carte, face portrete ale muzicienilor.  

Intuiţia muzicală şi sensibilitatea, chiar pentru scriitori care nu aveau studii de 

muzicologie, sunt esenţiale pentru înţelegerea nuanţată a unui eveniment muzical, astfel textele 

lui Holban şi ale lui Sebastian, măcar în ce priveşte interpretarea, nu sunt mai puţin coerente şi 

mai puţin importante decât cronicile muzicologilor, de la Emanoil Ciomac la Virgil Gherghiu 

sau Mihail Jora. 


