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ISTORIOGRAFIE 

 

Texte şi documente inedite  
Istoria muzicii româneşti în autobiografii 

(III) 
 

 

Lucia Cosma 
 

Partea a doua a biografiei cântăreței și profesoarei din 
Beiuș, Lucia Cosma, este consacrată momentului dramatic al 
primului război mondial (1916-1918), carierei de profesoară de 
canto la Conservatorul din București (1924-1939), pensionarea 
abuzivă din 1938 și episodului celui de-al doilea război mondial, 
reîntoarcerea la Sibiu și preluarea activității didactice la 
Conservatorul particular (1946) și apoi la Școala Populară de 
Artă (1958), memoriile încheindu-se cu "Metoda mea de lucru", 
bazată pe principiile bel-canto-ului italian, promovate de 
profesoara sa, Mathilde Marchesi. 

Prima etapă a războiului mondial a petrecut-o la 
Călinești și în refugiu în Moldova, iar din ianuarie 1917 a urmat 
pribegia peste hotare: Odesa, Petrograd (Rusia), Cristiania 
(Norvegia), Londra, Paris, Milano. Bineînțeles că momentul 
"italian", cu spectacolele lirice pline de vedete, a cucerit-o vizibil 
pe Lucia Cosma, paginile memorialiste fiind cele mai colorate, 
interesante și picante. 

După doi ani și jumătate petrecuți peste hotare, 
cântăreața a revenit la Timișoara, spre a se ocupa de ...orfanii 
de război din Banat. A fost o experiență inedită, dificilă, 
voluntară, dar spiritul ei înnăscut de "patrioată" a prevalat în 
fața unei activități artistice pe măsura experienței unei artiste, 
ajunsă în perioada de maturitate.  

Părăsind Timișoara în speranța unei cariere lirice la 
Opera de Stat din București, Lucia Cosma a nimerit la ... 
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catedra de canto de la Conservator! A avut succese didactice 
remarcabile, fiindcă a dispus de câteva talente excepționale 
(Stela Roman, Maria Moreanu, Lisette Dima, Ana Tălmăceanu, 
Puica Alexandrescu, Irina Dogeanu). În plină ascensiune 
didactică s-a trezit pe neașteptate "pensionată”, ministrul 
Lepădatu (autorul legii pensionărilor în învățământul superior) 
neînțelegând că "în artă nu trebuie să existe decât limită de 
capabilitate!” 

Ultima parte a vieții a petrecut-o la Sibiu, orașul tinereții 
sale fructuoase de odinioară, unde și-a continuat lecțiile de 
canto (Universitatea din Cluj se refugiase la Sibiu, aducând 
numeroase tinere cântărețe) la noul Conservator Popular, 
transformat curând în Școală Populară de Artă. Cel mai 
semnificativ moment al carierei didactice a fost montarea 
operetei clasice românești, Crai-Nou de Ciprian Porumbescu, 
fiind "singura școală din țară - care la inițiativa mea - a 
comemorat centenarul nașterii lui Ciprian Porumbescu" (1953). 
Deși atinsese vârsta de 70 de ani, totuși, Lucia Cosma a mai 
avut forța și ambiția profesională să mai studieze cu elevii ei, 
opereta Vânzătorul de păsări, așa cum a văzut la Viena. 

Însemnările memorialiste le-a încheiat la Sibiu în aprilie 
1959, la cererea mea, pentru lexiconul Interpreți din România, 
publicat la București în 1996. Prietenă bună cu dr. Petru Groza, 
președintele Marii Adunări Naționale a României, Lucia Cosma 
a ținut să reproducă ultimele cuvinte din cuvântarea rostită la 
decorarea cu Ordinul Muncii, clasa I: "Să nu se uite, că 
tovarășa Lucia Cosma nu a cântat pentru monetă sunătoare."  

 
 

Viorel Cosma 
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(II) 
Eu şi Muzica 

 
Războiul de Întregire 
 
M-a găsit împreună cu familia mea în vila noastră din 

Călimăneşti. După primele victorii a venit formidabila presiune 
teutonă, căderea Bucureştilor, refugiul pe pământul Moldovei. 
În curând s-a pus şi la Iaşi problema plecării ardelenilor şi a 
început în Ianuarie 1917 o pribegie care a durat mulţi ani: 
Odessa, Petrograd (azi Leningrad), Cristiania, azi Oslo Malia. 

La Petrograd, care era atunci capitala împărăţiei ruse, 
am stat două luni, trăind din plin toate peripeţiile revoluţiei ruse. 
Plecasem din Iaşi cu gândul să mergem direct la Milano, unde 
hotărâseră părinţii mei să ne stabilim până la sfârşitul 
războiului, spre a avea eu prilej de a studia şi şcoala modernă 
italiană. Dar pe când eram încă în tren am aflat că se sistaseră 
cursele vapoarelor neutre, iar primejdia de a fi torpilate 
devenise prea mare. 

Plecasem cu un “tren oficial” de refugiaţi la începutul lui 
februarie st.a. 1917. Ne-am oprit câteva zile la Odessa pe un 
ger feroce, pe urmă am ajuns la Petrograd în 12 februarie, când 
scumpul meu părinte împlinea 80 de ani. Capitala Rusiei era 
atât de plină de refugiaţi din provinciile baltice şi alte părţi, încât 
ne-a fost imposibil să găsim un adăpost. Având laisser-passer 
rus, mi-a permis poliţia să petrecem noaptea în gară – singuri, 
singuri... A doua zi spre seară cu ajutorul unui englez, Henry 
Waltuck care trăise în România şi îi iubea pe români, am găsit 
camere: eram 6 persoane, mama, tata, sora mea Hortensia, 
atunci încă soţia lui Octavian Goga, o nepoată şi un nepot. 
Autorităţile noastre nu mi-au dat nici un sprijin, ministrul era 
absent, ceilalţi indiferenţi. 

După o lună a izbucnit revoluţia menșevică, cu destule 
primejdii pentru străini, după altă lună am plecat spre Occident. 
A trebuit să ne oprim însă la Cristiania, Oslo de azi, în 
aşteptarea unei posibilităţi de a face traversarea Mării Nordului 
fără primejdii prea mari.  

Acolo aveam prieteni între artiştii lirici care studiaseră la 
Londra. i.a. pe Kaja Eide, prima soprană lirico-lejeră de la 
Opera din Oslo, care ne-a primit cu cea mai desăvârşită 
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prietenie. În Norvegia se adunaseră între timp români refugiaţi 
care s-au bucurat de o ospitalitate legendară, i.a. şi colegul 
meu tenorul Nicolae Livezeanu,  Kaja Eide l-a luat cu sine într-
un turneu de concerte, unde nu-a trimis eleve, am fost rugaţi 
amândoi să cântăm pentru un orfelinat, care se susţinea numai 
din ofrande şi concerte, ceea ce s-a întâmplat în seara de 18 
aprilie 1917.  

Eu am cântat Cântecul lui Solvejg de Grieg – care între 
timp ajunsese cântecul meu cel mai des cântat – în 
recunoştinţa limbIi norvegiene mi s-a propus să-l cânt cu text 
românesc şi un lied francez, ca bis “Cine aude a mea guriţă” de 
Brediceanu, de asemenea un cântec purtat de mine în lung şi-n 
lat... 

Livezeanu a cântat arii din “Tosca” şi amândoi duo final 
din “Aida”, care fiind cântat foarte nuanţat intra în posibilităţile 
mele de lirico-lejeră. 

După acest debut ni s-a propus un angajament la opera 
din Stockholm, nu l-am primit însă pentru că ţinta noastră era 
Italia.  

 
Spre Italia 
 
A sosit şi ziua în care ne-am putut îmbarca la Bergen 

pentru Scoţia părăsind frumoasa ţară scandinavă cu sufletul 
plin de simpatie pentru fiii săi calzi, generoşi, primitori, prieteni 
adevăraţi.  

Vaporul “Cesarea”, escortat de 2 contratorpiloare ne-a 
transportat în 18 ore pe coasta Scoţiei la Aberdeen. Ni s-a spus 
că întâlniserăm destule submarine, dar se vede că nu am fost 
atacaţi pentru că vasul nostru nu transporta militari. 

Ne-am oprit 3 săptămâni la Londra, pe urmă o lună la 
Paris şi în sfârşit, după 5 luni de pribegie ne-am văzut instalaţi 
la Milano într-un apartament mic, dar civilizat, în vecinătatea 
marelui parc, aproape de centru, şi în vecinătatea Maestrului 
Michele Wigley cu care doream să lucrez. 

Colegul Livezeanu, care studiase în Milano, şi îşi 
începuse chiar cu mult succes cariera de tenor dramatic, 
întreruptă numai prin intrarea Italiei şi României în război, mi-a 
fost ghid nepreţuit. Cu tot războiul, viaţa aristică continua cu 
multă vigoare, mari dirijori: Serafin, Mugnone, în frunte cu  
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Arturo Toscanini, dădeau spectacole de operă şi concerte 
simfonice cu nivel unic, mari artişti lirici: Beniamino Gigli, Titta 
Ruffo, Alessandro Bonci, Toti Dal Monte, artişti dramatici în 
frunte cu uriaşul Ermete Zacconi, Ruggero Ruggeri, surorile 
Gramatica - Eleonora Dușe se retrăsese pentru un timp din 
viaţa artistică, fiind suferindă – alţi tineri care îşi începeau 
cariera la Milano, capitala muzicală a Italiei, mi-au prilejuit o 
şcoală vie unică.  

La Milano trăia şi marea cântăreaţă româncă Hariclea 
Darclée, care crease atâtea opere ale compozitorilor 
contemporani, am avut şansa să o putem admira şi noi în 
“Romeo şi Julieta” de Gounod. Maestrul meu avuse favoarea 
de a cânta împreună cu dânsa în spectacole şi spunea că era 
atât de desăvârşită cu o frumuseţe vocală şi fizică, încât deja 
prezenţa ei dă o strălucire şi frumuseţe specială scenei. 

În Italia nu exista aranjamente pe viaţă în teatre, artiştii 
sunt angajaţi, începând cu “Scala” din Milano şi celelalte teatre 
mari şi importante de la Firenze, Napoli, Roma, Parma, 
Palermo, Bologna, până la teatrele mai mici, pentru spectacole 
cu anumite opere. Fiecare teatru are orchestră, cor, dirijor 
(marii dirijori sunt angajaţi tot numai pentru spectacole), deci 
toate oraşele mari şi în deosebi, centrele universitare au prilejul 
să audieze spectacole de mână întâi, publicul este foarte 
pretenţios, cu deosebire în oraşele cu universități vechi şi 
tradiţie veche: Parma, Firanze, Napoli, unde sunt fără milă şi 
considerare. Cine a avut succes într-unul din acele teatre are a 
doua zi oferte pentru orice scenă lirică importantă. 

Cu toate că eram refugiaţi, deci dispuneam de mijloace 
materiale cât se poate de modeste, eram aproape seară de 
seară la spectacol, pentru că în Italia există un obicei extrem de 
binefăcător în fiecare teatru: locuri nenumerotate foarte bune. 
Cu o “coadă” de maximum ½ oră şi nițică sprinteneală la urcatul 
scărilor se poate ajunge la loc bun şi ieftin, între 30 – 50 
centime. Lumea: studenţi, soldaţi, pensionari, muncitori, veneau 
în majoritate fără multă carte, dar cu bun simţ şi dragoste 
pentru teatru care au văzut şi auzit astfel spectacolele îngrijite 
şi artişti remarcabili şi şi-au însuşit multe cunoştinţe, şi care 
discută aşteptând să se deschidă uşa, cu toţi cu competenţa 
unei bogate experienţe. 
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Prima operă văzută la Milano a fost tot “Lucia di 
Lammermoor”. În tot timpul războiului “Teatro alla Scala” nu a 
avut stagiune de operă, dar celelalte două teatre lirice: Carcano 
şi Lirico au dat spectacole au artiştii cei mai mari, de asemenea 
teatrele de dramă şi comedie. 

Am văzut chiar şi un spectacol wagnerian, Lohengrin, la 
nivel foarte înalt şi se studia cu zor Walkiria şi Tristan şi Isolda. 

Spre sfârşitul războiului se ridica o stea nouă în Muzică, 
Ottorino Respighi, o cântăreaţă din Torino, educată în special 
pentru muzică de cameră, Chiarina Fino Savio, cu care m-am 
împreietenit şi care m-a vizitat după război în patria noastră, l-a 
făcut cunoscut alături de mari autori germani de lieduri. O 
“societate pentru muzică de cameră” din Milano mi-a propus să 
dau şi eu o sesiune de concerte, am fost însă nevoită să refuz, 
lipsindu-mi dispoziţia şi avântul din cauza tristei siatuaţii a 
României după pacea separată impusă, care apăsa în toate 
privinţele asupra stării mele sufletești. Am cântat numai la 
Geneva la o serbare pentru Crucea Roşie Română, în urma 
căreia am fost solicitată şi acolo să colaborez la alte concerte, 
am refuzat din acelaş motiv. 

Vara o petreceam la Genova, era minunat unde se 
întâlneşte muntele cu marea. 

Între timp s-au format companii de voluntari din 
prizonierii de război români, i-am ajutat împreună cu sora mea, 
şi pe aceştia să se manifeste ca români, lucrând 19 cămăşi 
româneşti pentru căluşari, am asistat şi noi la serbarea de la 
Padova unde alături de cehi şi iugislavi tot compania română a 
strălucitcu acest joc străvechi. 

După doi ani şi jumătate ne-am întors acasă, acum 
aveam şi noi o patrie, România Mare întregită. 

 
Iar acasă - în Patrie 
 
S-a înfiinţat şi Opera Română mult dorită, eu studiasem 

28 opere şi frământam de nerăbdare să mă văd pe scena lirică, 
să dau viaţă la atâtea roluri învăţate, perfecţionate prin 
spectacolele cu artişti mari, văzute la Milano cu partitura pe 
genunchi şi creionul în mână... 

Dar altă piedică mai înaltă de cât un munte mă 
întâmpina acasă: împrejurările m-au silit să primesc să mă ocup 



Revista MUZICA Nr.1-2 / 2015   

181 

de “orfanii de război”. 27.000 din aceste victime nevinovate au 
fost puse sub oblăduirea mea, trei judeţe: Timiş-Torontal, Caraş 
Severin şi Arad formau, regiunea Timişoara. Aveam un birou 
bine organizat şi activ, dar trebuia o persoană cu experienţă, 
timp şi bunăvoinţă care să coordoneze munca, să cunoscă bine 
oamenii şi împrejurările, să aibă timp şi am fost găsită eu, care 
se ştia că făcusem o ucenicie bună alături de mama mea, 
creatoarea şi îndrumătoarea atâtor opere de cultură şi asistenţă 
la Sibiu. 

Am primit în speranţa că cel mult într-un an voi găsi şi 
îndruma o urmaşă. Vană speranţă, cinci ani a durat această 
“muncă voluntară” de zi de zi. 

Bineînţeles că în tot acest timp cântul nu a fost neglijat, 
am dat numeroase concerte, chiar şi spectacole pentru orfanii 
noştri; statul ne punea la dispoziţie o subvenţie generoasă, dar 
erau aşa de mulţi şi de săraci cei ajutaţi la domiciliu, şi am avut 
satisfacţia ca să fie considerată regiunea mea ca model. 

Am adus odată pe Jean Athanasiu şi am dat împreună 
cu trupa ungurească ce se pregătea să plece în Ungaria, 
câteva spectacole cu “Rigoletto”. Se ştie că era un rol în care 
Jean Athanasiu era neîntrecut, el studiase şi jucase cu mare 
succes la Palermo, eu aveam o predilecţie pentru rolul Gilda, 
de asemenea studiat la Milano în toate amănuntele, deci 
spectacolul a fost senzaţional. În concerte am cântat pentru 
acelaşi scop tot cu Jean Athanasiu şi colegul Constantin 
Stroescu alături de mine, se poate uşor imagina ce program şi 
ce nivel aveau concertele. 

După cinci ani de grijă şi muncă de zi de zi, am 
încredinţat societatea ocrotirea orfanilor din război altor 
persoane inimoase şi destoinice care au dus mai departe 
munca iniţiată şi îndrumată de mine şi colaboratorii mei vrednici 
şi merituoşi şi m-am mutat la Bucureşti.  

 
Catedra de la Conservator 
 
Mai exista posibilitatea de a-mi împlini visul unei cariere 

de operă atât la Bucureşti, cât şi la Cluj unde director era 
amicul Popovici – Bayreuth. 

Şi acesta a fost spulberat. 
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Spre sfârşitul anului 1923 a decedat Carlotta Leria 
neaşteptat. Ministrul Cultelor şi Artelor Alexandru Lepădatu mi-
a oferit catedra. 

Am refuzat cu dezaprobare: “Lăsaţi-mă să cânt în fine şi 
eu la operă, nu vreau să fiu profesoară, vreau să cânt.” 

Ministrul a insistat, au insistat şi alte persoane 
competente, Popovici – Bayreuth ş.a. 

Refrenul era: “este datoria Dtale să dai mai departe 
ceea ce ai avut şansa să înveţi în marile centre apusene”. 

Până la urmă m-au învins. 
La 1 ianuarie 1924 am fost numită profesoară cu titlu 

provizoriu la Conservatorul din Bucureşti, peste un an am trecut 
concursul  având în comisie 3 mari artişti şi directori de 
Conservator: Gheorghe Dima, Dimitrie Popovici – Bayreuth, I. 
Nonna Otescu.  

Au urmat câţiva ani de fericită şi fecundă muncă 
pedagogică, întreţăsută şi cu concerte sporadice, opera 
“Traviata” într-un turneu Baziliu, manifestări ale muzicii 
populare adusă la lumina rampei de Tiberiu Brediceanu, 
conferinţe despre muzica românească, la Sibiu, Braşov, 
Timişoara, concerte la Bucureşti şi în provincie. 

Şi în fiecare sfârşit de an școlau o audiţie bogată la 
“Dalles” a clasei mele, venitul ei servind la ajutorarea elevelor 
cu mijloace materiale insuficiente sau bolnave. 

Una din ele, ameninţată cu tuberculoza s-a făcut bine 
mulţumită acestui ajutor, care i-a dat posibilitatea să stea 4 luni 
pe an la munte (în vremea aceea combaterea tuberculozei se 
făcea cam numai în Elveţia cu rezultate satisfăcătoare). 

În casa mea din Bucureşti au avut loc multe audiţii 
muzicale cu invitaţi români şi străini. În dorinţa de a face 
cunoscută peste hotare muzica noastră, am invitat de multe ori 
la aceste audiţii străini şi asociaţii studenţeşti în trecere prin 
Bucureşti: cehi, scandinavi, italieni, elveţiei, indieni, am avut 
astfel ocazia să cunoască şi să admire muzica noastră cultă şi 
folclorul nostru pe care nu l-am putut auzi redat cu atâta îngrijire 
în aştă parte, toate primirile oficiale fiind încă agrementate 
numai de lăutari. 

La Conservator m-am ocupat cu aceeaşi grijă şi 
dragoste şi de elevele mai puţin dăruite, în dorinţa ca să răsune 
voci cultivate şi în corurile care începuseră să ia fiinţă. 
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Nouă absolvente ale mele, Maria Moreanu şi Stela 
Simionescu au luat premiul II la un concurs internaţional de la 
Viena. 

La opera din Bucureşti au fost angajate Florica Filimon 
şi Lisette Dima, Maria Blejam-Basu, Anca Tălmăceanu-
Dinescu, artistă emerită, Maria Moreanu, Irina Dogeanu. La 
operetă Puica Alesandrescu, artistă emerită.  

În străinătate: Stella Roman, stea mondială, a cântat în 
toate teatrele mari din Italia, creând chiar la “Scala” din Milano 
rolul titular în opera “Femea fără umbră” de Richard Strauss, a 
cântat în teatre principale din Germania, Franţa, America de 
Sud, a stăpânit scena teatrului Metropolitan din New-York zece 
ani etc. Felicia Nolănescu, America de Sud, Stella Simionescu, 
Malta, Milano, Elsa Goening, profesoară de canto la Berlin 
(Est). 

Şi multe în corul operei şi alte coruri. În “săptămâna 
muzicii româneşti” de acum câţiva ani, ieşind de la Ateneu unde 
se produseseră multe coruri zburau înspre mine nenumăraţi 
“pui de privighetoare” spre a îmbrăţişa pe mama lor în artă, 
care le ajutase să cânte frumos şi să-şi câştige pâinea de toate 
zilele... 

Din capul unui ministru fără chibzuială şi bunăvoinţă a 
răsărit în 1938 o nouă limită de vârstă care din fericire nu mai 
există azi (şi care nu trebuia să existe niciodată în artă) şi din 
cer senin, ne-am văzut daţi la o parte, în plină şi fericită 
activitate: Cecilia Lupu, Constanţa Erbiceanu, Nicolae Soreanu, 
nume ce trebuie  să figureze pe tabla de onoare a 
Conservatorului, şi Lucia Cosma. Că am fost numiţi “profesori 
onorifici” a fost probabil dorinţa colegilor noştri de a-şi exprima 
simpatia şi regretul despărţirii, dar pentru noi toţi a fost 
îndepărtarea de la locul de muncă, străduinţe şi rezultate bune, 
o lovitură dureroasă. 

Azi în epoca fericită când dreptate s-a făcut artiştilor, 
acest nonsens nu se mai repetă. În artă nu trebuie să existe 
decât limită de capacităţi, dovadă rezultatele strălucite ale celor 
doi maeştri, aproape contemporani ai noştri: Florica Muzicescu 
şi Constantin Stroescu…. 

Am rămas numai scurt timp în Bucureşti, dragostea şi 
datoria filială m-au îndemnat să mă reîntorc la Sibiu lângă 
mama şi familia mea iubită. 
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Iar la Sibiu 
 
În atmosfera şi reminiscenţele unui talent glorios, am 

reînodat firul activităţii din trecut cu cerineţele zilelor de atunci, 
am contribuit la reînfiinţarea Corului Gheorghe Dima, mi-am 
deschis şcoala mea particulară de muzică, am ţinut conferinţe, 
am scris critică muzicală etc. 

Faptul că Universitatea din Cluj “în refugiu” – se află în 
Sibiu, mi-a adus multe elemente dăruite cu voci şi talent din 
rândurile studenţilor, aceştia au fost îndrumaţi spre norocul lor, 
pe calea cea bună şi nu puţini sunt medici de asemenea care 
au făcut concomitent cu medicina şi studii de Conservator, în 
frunte cu Emil Mureşeanu, basbariton la opera din Cluj. 
Conferinţe şi audiţii s-au ţinut iar lent, iar reîntoarcere la Cluj 
insista să mă fure şi pe mine din nou Sibiului, dar am rămas 
fermă. 

Şcoala mi-a completata-o cu un curs public de Istoria 
Muzicii, 36 de conferinţe cu exemplificări mult ascultate de 
publicul sibian. 

Înfiinţându-se în anul 1946 un Conservator Popular mi 
s-a oferit un an mai târziu postul de directoare, am fost nevoită 
însă să nu-l primesc pentru că îndatoririle de ordin administrativ 
ar fi absorbit partea cea mai mare a timpului şi energiei mele şi 
să primesc numai colaborarea în calitate de membru al 
colectivului de direcţie şi o catedră de canto, la care am adus 
elementele cele mai valoroase crescute în şcoala mea. 

Am continuat şi la Sibiu să-mi dau concursul la 
manifestările de ordin artistic, filantropic, progresist. 

La “Arlus” am organizat în calitate tot de responsabilă 
artistică, programele muzicale ale conferinţelor, am luat parte la 
primirea oaspeţilor şi artiştilor sovietici, am ţinut o conferinţă 
despre “Muzica clasică rusă şi muzica sovietică” şi una despre 
Chopin, un program bogat de exemplificări. Această activitate a 
luat sfârşit numai prin restructurarea Arlusului. 

După înfiinţarea  “Şcoalei Populare de Artă” am primit 
să colaborez şi cu aceasta, din clasa mea au ieşit elemente 
bine pregătite: o excelentă profesoară de canto şi cântăreaţă, 
Clementina Cojocaru, avocata Aurelia Mironescu, Maria  
Săndulescu, azi solistă la Opera din Bucureşti, Emilia Vabuta 
funcţionară la banca de Stat, Silvia Radu, cântăreaţă populară 
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dar şi excelentă interpretă Mozart, Puccini etc. inginer Ionel 
Barbu, primsolist de operetă şi nenumărate cântăreţe şi 
cântăreţi din corurile întreprinderilor şi fabricilor din Sibiu. 

 
Crai Nou – la Sibiu  
 
Am fost singura şcoală care din țară, care la iniţiativa 

mea, am comemorat centenarul naşterii lui Ciprian Porumbescu 
prin spectacolul la înalt nivel al operetei sale nemuritoare “Crai 
Nou”, care s-a dat de nenumărate ori, formându-mi cu timpul, 
cunoştinţele, experienţa cu mult drag în serviciul acestei idei 
pioase. De asemenea, am dat un concurs neprecupăţit când s-
a studiat opereta “Vânzătorul de păsări” în 1955. Soliştii au fost 
în mare majoritate elevii mei şi toţi şi-au însuşit rolurile sub 
conducerea şi controlul meu. 

Cu anul şcolar 1958/59 am început să colaborez cu 
şcoala din Sibiu. 

Urmăresc însă cu mult şi viu interes progresul vădit din 
patria noastră scumpă, prin undele binefăcătoare ale 
emisiunilor de radio, care transformă şi încăperile cele mai 
modeste şi îndepărtate în sală de concert.  

 
Metoda mea de lucru 
 
Este bazată pe metoda de “belcanto” studiată la paris cu 

marea Mathilde Marchesi, eleva marelui Manuel Garcia. (Dânsa 
avea în salonul său de Muzică pe perete o fotografie mare 
înrămată a maestrului său. Mi-a spus, arătându-mi-o: “Chaque 
matin je lui fais une reverence”). 

 Şcoala de belcanto nu se bazează pe anatomie, 
metodă la aceasta astăzi, ci pe formarea instrumentului prin 
exerciţii şi vocalize ademate, întocmai ca studiul oricărui 
instrument şi dobândirea rezonanţei, respiraţiei şi articulaţiei 
bune prin mijloace logice şi naturale, deci nu formaliste, ci 
realiste. 

 În interpretarea liedului şi ariei primează conţinutul 
literar, textul. 

 Fiecare frază era recitată de mine şi repetată (fără 
melodie) până găseam expresia cea mai sinceră şi după aceea 
căutam să aduc aceeaşi expresie în fraza cântată. 
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 M-am convins de atâtea ori că la baza interpretării 
tuturor artiştilor adevăraţi, lirici sau dramatici, stă acest 
principiu: naturalul…apoi... “C’est l’art qui couvre l’art.” 

 Mult mi-a ajutat în viaţă şi în artă cunoştinţa limbilor 
străine: vorbesc şi scriu franceza, engleza, italiana, germana; 
vorbesc, dar nu suficient, ungureşte, pentru că nu m-a inetersat 
literatura lor, pe când în celelalte patru limbi am cunoştinţe 
temeinice de limbă şi literatură. Mult de tot am dorit şi am căutat 
în anii fecunzi ai vieţii mele să studiez limba rusă, spre a citi 
literatura şi a-i cânta muzica în original. Dar fu în zadar, în 
patrie n-am găsit cu cine să studiez, la Paris s-a fi găsit 
probabil, dar timpul acolo trebuia închinat numai muzicii. Iar 
după 23 august era prea târziu, având în vedere  că sunt 
născută în 1875... 

 Cred că am ajuns la capătul acestor memorii 
condensate, materialul e, pot să spun, vast şi nu a fost uşor să 
îl compun pentru un medalion la radio. 

 Mă bucur că îl vor asculta tineri şi bătrâni. Cei în 
vârstă îşi vor reaminti poate cu duioşie de solia ce o duceam de 
la fraţi la fraţi peste frontiere ce nu ne puteau despărţi 
sufleteşte, cei tineri e bine să afle care a fost devenirea artei 
româneşti a cântului, cum a fost educat publicul românesc pe 
vremuri când totul se făcea fără sprijin şi ajutor oficial. 

 Oficialitatea de azi m-a onorat decorându-mă în 
martie 1956 cu ordinul Muncii clasa I “pentru merite deosebite 
şi activitate îndelungată în domeniul învăţământului artistic”. 

 Neuitatul Petru Groza făcându-mi mie imposibil a mă 
deplasa din cauza unei îmbolnăviri subite, a ţinut totuşi să mă 
decoreze personal la Sibiu în cadrul unei adunări solemne, 
asistase pe vremuri, începând cu vârsta de 20 de ani, la multe 
din manifestările mele în public, şi și-a terminat cuvântarea 
caldă cu cuvintele: “Să nu se uite că tovarăşa Lucia Cosma nu 
a cântat pentru monetă sunătoare.” 

 
Lucia Cosma  

aprilie 1959 
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Sonet 

de Mihail Codreanu  
(închinat mie după 

concertul meu de la Iași, 4 XI 1910) 
 

Eu n-am scris niciodată poeme festivale 
Nici ode cu tămâie - și nu știu vreun cuvânt 
Al dragei mele muze să-l fi azvârlit în vânt 
Pe rime poruncite și laude banale 
 
Deci nu râvnesc triumfuri de imnuri saturnale 
Când lira'mi iau, artistă, și te slăvesc să-ți cânt 
Zeiasca strălucire și olimpicul avânt 
Din larga maiestate a cântecelor tale. 
 
Ne vii din țeri dragi nouă, o floare parfumată 
Și rouă trandafirul și crinul dintr-o dată,  
Petalele-și mărită în el ca'ntr'un buchet, 
 
Și ești superb amestec de tainice lumine,  
Ce-atrage și uimește de-apururi, căci în tine 
Femeea-i melodie și-artista e – sonet. 
 
 
 
 
Craiova 
Cercul Militar 
5 Februarie  
1911 

Artistei dragi, 
Lucia Cosma 

Pe raza stelei când își poartă 
Privighetoarea'n triluri cântul, 
E al iubirei imn de slavă 
Ce leagă cerul cu pământul... 
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E dorul ce palpită veșnic 
În ori-ce suflet, ori-ce floare,  
Pe care tu din munții noștri 
Îl porți la noi, privighetoare. 

N. Vulovici 
 
 
 
 
De câte ori te văd, înaltă, pală, 
Cu trupul tău de crin ce se mlădie, 
Cu ochii tăi, aripi de fluturi negri, 
Aș vrea să rătăcesc o noapte întreagă 
Cu mâna ta de mâna-mi aninată, 
Cu trupurile cât mai depărtate. 
 
Vom rătăci așa o noapte 'ntreagă 
Prin vechile ruine de castele, 
Vom rătăci prin parcuri solitare 
Pe lungi cărări scăldate în lumină,  
Sub cerul plin de lună vrăjitoare. 
 
Și-apoi când va 'nălbi albastrul zării 
Ne vom urca spre cer ca două spectre 
Odată cu luceferii din urmă, 
Cu luna și cu fluturii de noapte 
Ce vin vrăjiți la glasul ciocârliei. 

Victor Eftimiu 
Am copiat aceste omagii primite în seara concertelor 

mele din Iași, Craiova, București, pentru d-ta. 
Între amintirile din dosarul meu încredințat d-tale se află 

și un prea frumos articol de A. Macedonski ”Sub nobila cupolă”. 
[Lucia Cosma] 

 
 
 


