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Şcoala românească de violoncel se confi gurează în a doua jumătate a secolului XIX într-un context socio-cultural de mod-
ernizare prin asimilarea infl uenţelor vestice. Numele primilor violoncelişti români, consideraţi fondatorii şcolii naţionale şi ai reper-
toriului românesc de violoncel, Constantin Dimitrescu şi Dimitrie Dinicu, este legat de nou instituita Societate Filarmonică Română, 
de primele instituţii muzical-didactice româneşti. Afi rmându-se ca reprezentanţi ai tradiţiilor vestice de interpretare, ei au promovat 
metodele şi tehnicile de violoncel, deprinse la Viena şi Paris. Activitatea polivalentă a acestor personalităţi a adus un aport substanţial 
în evoluţia, popularizarea muzicii profesioniste culte, la educarea unor generaţii importante de interpreţi, la crearea primelor lucrări 
de anvergură româneşti pentru violoncelul-solist, precum sunt trei concerte pentru violoncel şi orchestră de Constantin Dimitrescu. 
Aparţinând unei generaţii mai tinere de violoncelişti români, Serafi m Antropov, originar din Chişinău, Republica Moldova şi dis-
cipol al Conservatorului „Unirea” din Chişinăul interbelic, s-a impus în istoria şcolii româneşti de violoncel atât prin minunatul său 
talent dăscălicesc cât şi prin activitatea complexă de interpret-solist, organizator al vieţii de concerte din ţară.
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Th e Romanian cello school was formed during the second half of the 19th century in a context of socio-cultural modern-
ization and transformation by assimilating the western infl uences. Th e names of the fi rst Romanian cellists, considered to be 
the founders of the national cello school and of the Romanian cello repertoire, Constantin Dimitrescu and Dimitrie Dinicu 
are related to the newly established Romanian Philharmonic Society, fi rst Romanian symphonic orchestra and to the fi rst 
Romanian institutions of music education. Asserting themselves as representatives of Western interpretative traditions, they 
promoted cello methods and techniques they learned in Vienna and Paris. Th e versatile activity of these personalities brought 
a substantial contribution to the evolution, popularization of academic music, to the education of future generations of per-
formers, to the creation of the fi rst major Romanian works for cello as a soloist instrument like the three concertos for cello 
and orchestra by Constantin Dimitrescu. Belonging to a younger generation of Romanian cellists, Serafi m Antropov, originally 
from Chisinau, the Republic of Moldova and a disciple of the “Unirea” Conservatory in Chisinau between the two World 
Wars, established himself in the history of the Romanian cello school both by his wonderful teaching talent and by his complex 
activity as soloist and concert organizer.
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Introducere
A doua jumătate a secolului al XIX-lea reprezintă perioada de conturare și înfl orire a societăţii 

românești moderne, atât pe planul geo-politic cât și pe cel cultural. Societatea românească se reface 
după o răscruce istorică marcată de tendinţe contradictorii, de confl ictul dintre tradiţionalism și mo-
dernitate, intrând într-o perioadă de sincronizare, afi rmare și integrare în cultura europeană. 

Afl aţi în plin avânt spiritual și doritori de a contribui la evoluţia culturală a noului concept de 
românism, încurajaţi de vântul favorabil de pe planul politic, respectiv, de perspectiva unirii tuturor 
românilor și a afi rmării identităţii naţionale, se dezvoltă o generaţie de oameni de creaţie care pune 
bazele a ceea ce va deveni ulterior principalul reper al patrimoniul cultural românesc. Domeniile ar-
tistice au parte de un mediu deosebit de propice prin asimilarea școlilor vestice și afi rmarea caracteris-
ticilor naţionale, înfl orind într-un ritm nemaiîntâlnit în istoria culturii românești. Putem vorbi despre 
o generaţie de aur a artelor românești în literatură și teatru, arhitectură, pictură sau muzică.

Contextul socio-cultural al apariţiei școlii românești de violoncel
Muzica românească cultă prinde contur prin creaţiile unor personalităţi ca Eduard Caudella și 

Gavriil Musicescu la Iași sau George Ștefănescu, Eduard Wachmann, Alexandru Flechtenmacher, Ci-
prian Porumbescu și Constantin Dimitrescu la București. Astfel, viaţa muzicală și interesul pentru 
aceasta începe să înfl orească pe un teritoriu deosebit de fertil prin emanciparea naţională și deschi-
derea societăţii roemânești către infl uenţele vestice. Amintim aici turneul lui Franz Liszt dintre 2 
noiembrie 1846 și 27 ianuarie 1847 care a cuprins nu mai puţin de 19 concerte în orașe din principa-
tele românești ca Timișoara, Lugoj, Arad, Cluj, Sibiu, Aiud, București și Iași. O mărturie a imensului 
succes și interes cu care l-au întâmpinat pe Liszt locuitorii provinciilor românești o găsim într-una din 
nenumăratele scrisori adresate prietenului său – baronul Anton Augusz: „În călătoria mea prin Banat 
am fost atât de fantastic sărbătorit cum nu poate visa niciun artist, iar toate s-au desfășurat astfel că 
nici în vis nu mă așteptam la un asemenea succes și la o asemenea sărbătoare... Mi s-a întâmplat aceas-
ta, întocmai ca și burghezului gentilom, care făcea proză fără ca habar să fi  avut” [1 p. 352]. Menţionez 
că autorul articolului de critică muzicală din revista Albina Românească, după concertul lui Liszt din 
Iași, a fost nimeni altul decât literatul moldovean Gheorghe Asachi. 

Ca urmare a interesului crescând pentru muzica clasică, iau naștere și se dezvoltă  instituţii mu-
zicale de tipul societăţilor, orchestrelor sau a celor de învăţământ. La Iași apare în 1860 Școala de 
muzică și declamaţiune, devenită mai târziu Conservatorul de Muzică și Artă dramatică; este în-
fi inţată societatea Ateneul Român care i-a avut drept întemeietori pe Mihail Kogălniceanu, Ștefan 
Micle, Petre Suciu sau Vasile Alexandrescu-Urechia, iar în 1868 se înfi inţează Societatea Filarmonică 
Română care a devenit fundamentul a ceea ce va deveni Filarmonica din Iași. La Cluj menţionăm 
Conservatorul Maghiar de Muzică apărut încă în 1819 și Orchestra Teatrului Maghiar înfi inţată în 
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1792, instituţii ce vor deveni peste ani Academia de Muzică Gheorghe Dima și Filarmonica de Stat 
Transilvania. 

La București, între 1864 și 1869, sub conducerea lui Alexandru Flechtenmacher ia fi inţă Conser-
vatorul de Muzică, iar în 1865 Societatea Știinţifi că, Literară și Artistică Ateneul Român, care are rol 
educativ și de propagare a valorilor în rândul păturii sociale de mijloc prin conferinţe și lecţii publice. 
Aceasta reunește numeroși membri ai intelectualităţii românești care ajută la deschiderea de fi liale 
în alte orașe ale ţării și la iniţiativa cărora începe mai târziu planifi carea unui nou sediu al Societăţii. 
Astfel, în 1885 încep lucrările la Palatul Ateneului Român.

În această perioadă revine în ţară, după studii la Viena și Paris, tânărul Eduard Wachmann, care 
devine profesor și îi urmează lui A. Flechtenmacher în postul de director al Conservatorului. Totoda-
tă, prin intermediul Societăţii Ateneului acesta pornește o intensă campanie de propagare a muzicii 
clasice, înfi inţând o orchestră formată din circa 30 de muzicieni, care susţine primul concert în aprilie 
1866. Astfel, sub patronajul domnitorului Carol I și la iniţiativa lui E. Wachmann se înfi inţează în 1868 
Societatea Filarmonică Română, prima orchestră românească simfonică profesionistă, afl ată sub egida 
Ateneului Român și având 54 de membri fondatori. Prin celebra campanie de donaţie publică „Un leu 
pentru Ateneu” s-a reușit fi nanţarea construcţiei care împodobește astăzi Bucureștiul și care devine 
din 1888 sediul permanent al Filarmonicii din București. 

Constantin Dimitrescu și Dimitrie Dinicu – fondatorii școlii și repertoriului românesc pen-
tru violoncel

De apariţia și activitatea timpurie a Societăţii Filarmonice se leagă numele a doi violonceliști 
români, două mari personalităţi muzicale care au pus bazele școlii și repertoriului românesc pentru 
violoncel. Atât Constantin Dimitrescu cât și Dimitrie Dinicu au fost membri ai Filarmonicii, iar 
ultimul l-a urmat pe Wachmann în funcţia de director al acestei instituţii vreme de 13 ani (1907-
1920) [2]. 

Lui Constantin Dimitrescu îi poate fi  atribuit titlul de fondator al școlii românești de violoncel, 
el fi ind și cel care a pus bazele repertoriului românesc dedicat acestui instrument. Născut în 1847 la 
Blejoi în judeţul Prahova, este remarcat curând de ilustrul muzician Alexandru Flechtenmacher, cu 
care studiază violoncelul la București. Trebuie menţionat că A. Flechtenmacher este un muzician cu 
origini transilvănene, născut la Iași și format profesional la Viena, care a contribuit esenţial la dezvol-
tarea vieţii muzicale românești în secolul al XIX-lea, fi ind un ilustru profesor de vioară și violoncel, 
compozitor și dirijor.

Remarcat ca un promiţător tânăr muzician, Dimitrescu pleacă la Viena susţinut de o bursă acor-
dată de statul român. Între 1867 și 1869 se perfecţionează în clasa prestigiosului violoncelist Karl 
Schlessinger (1813-1871), considerat a fi  unul din cei mai importanţi violonceliști ai celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XIX-lea [3]. Schlessinger a activat, printre altele, ca prim violoncelist al Operei 
imperiale de la Viena (Hofoperorchester), precursoarea contemporanei Wiener Staatsoper, iar înce-
pând cu anul 1850 este prim violoncelist al Filarmonicii vieneze; a fost membru al faimosului cvartet 
„Helmesberger”. Pentru a contextualiza formarea muzicală a lui Dimitrescu este de menţionat faptul 
că, în anii șederii acestuia la Viena, scena muzicală a capitalei austriece era marcată de activitatea lui 
David Popper, afl at la apogeul carierei sale ca fi ind prim violoncelist al operei vieneze. David Popper 
a avut o contribuţie covârșitoare la evoluţia tehnicii interpretative, nu în ultimul rând și prin nenumă-
ratele sale lucrări care se bucură de succes până astăzi.

După terminarea studiilor la Viena, Constantin Dimitrescu reușește la selecţia pentru studiul 
violoncelului la clasa profesorului Auguste-Joseph Franchomme de la Conservatorul din Paris, 
într-un concurs cu 24 de candidaţi. La acea vreme, Franchomme se bucura de o deosebită recu-
noaștere și autoritate: este autorul celebrelor capricii pentru violoncel solo și, ca apropiat al lui 
Frédéric Chopin și al lui Felix Mendelssohn Bartholdy, a contribuit substanţial la apariţia sonatelor 
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acestora pentru violoncel și pian. Franchomme fusese membru al orchestrelor teatrului Ambigu-
Comique din Paris și Grand Opéra înainte de a se dedica exclusiv activităţii didactice. Dimitrescu 
se va afl a sub îndrumarea lui Franchomme de-a lungul anilor 1869-1870, înainte de a se întoarce 
în ţară.

Reîntors în ţară, Constantin Dimitrescu se afi rmă și ca dirijor, compozitor, profesor și instru-
mentist virtuoz, preluând din 1873 catedra de violoncel la Conservatorul din București, unde a pre-
dat până în anul 1904. În afară de fructuoasa sa carieră solistică și camerală, a activat ca membru al 
orchestrei Teatrului Naţional din București între 1870 și 1893, ulterior a preluat conducerea acesteia 
în calitate de dirijor între 1893 și 1900, a fost violoncelist al Societăţii Filarmonica Română între 1870 
și 1904 și a fondat în 1880 primul cvartet de coarde românesc permanent. În privinţa compoziţiilor 
pentru violoncel apărute în această perioadă, remarcăm activitatea lui Constantin Dimitrescu care, în 
calitate de membru al unui cvartet și cel de violoncelist concertant, devine autorul primelor cvartete 
de coarde și concerte pentru violoncel scrise de un compozitor român: în total a compus 7 lucrări 
dedicate acestei formaţiuni camerale și trei concerte pentru violoncel și orchestră. Printre lucrările 
sale amintim opereta Sergentul Cartuș (1895), opera comică Nini (1897), cele trei concerte pentru 
violoncel și orchestră (La Major, si minor și re minor), Dans ţărănesc pentru violoncel și pian (1983), 
Serenadă pentru violoncel și pian (1983). Lucrările sale se remarcă printr-o amprentă evidentă a mu-
zicii folclorice românești.

Printre elevii lui Constantin Dimitrescu se afl a Dimitrie Dinicu, un muzician care prin activitatea 
sa multilaterală a promovat principiile muzicale preluate de la mentorul său și a purces spre consoli-
darea școlii românești de violoncel.

Născut în 1868 la București într-o familie cu vechi tradiţii muzicale lăutărești, Dimitrie Dinicu 
devine la 13 ani elevul lui Constantin Dimitrescu la Conservatorul din București, pe care îl absolvă în 
1887, după care urmează drumul maestrului său și își continuă studiile la Viena în clasa lui Ferdinand 
Hellmesberger, renumit violoncelist, dirijor și capel-maestru austriac. Reîntors acasă, Dimitrie Dinicu 
este numit profesor la a doua clasă de violoncel la Conservatorul din București, fi ind în paralel prim-
violoncelist al Filarmonicii din București și apoi devine directorul acestei instituţii. Ulterior, obţine 
prima funcţie de inspector pentru muzică al învăţământului secundar din ţară. Menţionăm și rolul 
său de membru fondator al societăţilor Concertelor Muzicii de Cameră prin intermediul căreia aduce 
un aport important evoluţiei acestui gen de muzică la București, la fel este violoncelist al Curţii Regale 
Române. Ţinem să menţionăm distincţia de argint oferită lui Dimitrie Dinicu de către prestigioasa 
Asociaţie Amicii Muzicii din Viena (Gesellschaft  der Musikfreunde) și premiul Beethoven al acestei 
Asociaţii. 

De altfel, Dimitrie Dinicu este bunicul și mentorul marelui violoncelist român Radu Aldulescu. 

Contribuţia lui Serafi m Antropov la dezvoltarea școlii românești de violoncel
Nu putem să omitem în această infl exiune în istoria școlii românești de violoncel fi gura unui re-

marcabil profesor, minunat muzician, elev al lui Dimitrie Gh. Dinicu – Serafi m Antropov. Născut la 
Chișinău în anul 1913, Serafi m Antropov este înscris la vârsta de 11 ani la Conservatorul municipal 
din orașul natal. „Această scoală cu autentice tradiţii pedagogice era organizată la fel ca celelalte con-
servatoare din ţară: în șapte ani de cursuri de specialitate care concentrau atât formarea unei solide 
baze tehnice cât și dezvoltarea muzicală instrumentală” [4 p. 6]. La vârsta de 14 ani Serafi m Antropov 
era solicitat să apară în recitaluri sau ca solist în orchestra simfonică a Chișinăului. După cum remarca 
George Manoliu, biograful lui Serafi m Antropov, „Chișinăul, ca și Cernăuţii, a avut întotdeauna o viaţă 
intelectuală fremătătoare, deschis spre variate manifestări de teatru, concerte, conferinţe. Mulţi artiști 
mari din apus, afl aţi în turneu spre Petrograd sau Moscova se opreau și concertau pe scenele acestor 
două centre românești. În general, instituţiile de artă erau dotate cu profesori și artiști renumiţi, iar 
rezultatele au câștigat o tradiţie a calităţii și bunului gust” [4 p. 7]. Între anii 1927 și 1934 Serafi m An-
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tropov a studiat la Conservatorul Unirea la clasa profesorului Gheorghe Antonovici Iaţinkovski, dis-
cipol al școlii componistice și interpretative de la St. Petersburg, un profesor ce promova stilul analitic 
al lecţiilor.

La formarea muzicianului Antropov au adus contribuţia și alţi muzicieni, împreună cu care în 
anul 1930 tânărul violoncelist a constituit „Cercul prietenilor muzicii de cameră”. Între anii 1934-1938 
studiază la Conservatorul din București la clasa profesorului Dimitrie Gh. Dinicu, fi ind coleg cu alte 
două talente strălucite – Radu Aldulescu și Vladimir Orlov. După absolvirea conservatorului, Serafi m 
Antropov a activat în mai multe orchestre din București, inclusiv a fost șef de partidă la Opera Ro-
mână din București. În anii 1943-1944 este invitat de George Enescu să colaboreze în cvartet. Cariera 
didactică o începe la Conservatorul din Iași, la catedra de violoncel, primește și alte posturi impor-
tante, precum cel de director al „Filarmonicii Moldova”, decan al Facultăţii de instrumente și canto la 
Conservatorul ieșean. În anul 1950 revine la București pentru postul de profesor la Conservatorul Ci-
prian Porumbescu, în paralel este numit director al muzicii în „Comitetul pentru Artă”. Din anul 1952 
Serafi m Antropov devine solist al Filarmonicii din București, cumulează mai târziu această funcţie cu 
cea de decan al Facultăţii de instrumente și canto de la Conservatorul din București, prorector, apoi 
șef de catedră la secţia Instrumente cu coarde. Serafi m Antropov a reușit să consolideze o adevărată 
școală violoncelistică în București, educând instrumentiști și muzicieni valoroși, laureaţi ai mai mul-
tor concursuri internaţionale de prestigiu – precum Aurel Niculescu, Cornel Faur, Alexandra Guţu, 
Mirel Iancovici, Marin Cazacu și alţii.

Concluzii
Concluzionând această trecere în revistă a contextului socio-cultural și a personalităţilor remar-

cabile pentru formarea școlii românești de violoncel, am putea spune că infl uenţele importante în 
consolidarea interpreţilor și educarea profesorilor români vine din școala austriacă și franceză de 
violoncel. Cei mai valoroși reprezentanţi ai școlii de violoncel din România și-au făcut studiile la 
Viena, au cunoscut și au învăţat de la cei mai prestigioși interpreţi la violoncel din capitala Austriei. 
Deci, putem spune că la baza formării școlii violoncelului din România se găsesc sursele didactice și 
interpretative vieneze. 

Este remarcabilă și orientarea polivalentă în activitatea lor muzicală. Reputaţii violonceliști ro-
mâni au fost compozitori, dirijori, organizatori ai vieţii muzicale din capitală și alte orașe mari din 
ţară, fondatori de formaţiuni orchestrale și de cameră, educatori de noi generaţii de interpreţi. Tradi-
ţiile fondate și elaborate de Constantin Dimitrescu, Dimitrie Dinicu și promovate de discipolii lor au 
contribuit temeinic la popularizarea muzicii clasice, la educarea și culturalizarea muzicală a publicului 
larg și a noilor generaţii de interpreţi la violoncel și alte instrumente cu coarde din România.
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