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Viorel Cosma 
 

Muzicieni români în texte  
şi documente (XVI) 

 
Fondul Opera Studenţească  

(1914-1915) 
 

Viorel Cosma 
 
Corpusul prezent de documente, alcătuit din scrisorile 

de adeziune la iniţiativa fondării Operei Naţionale din 
Bucureşti (1914), reprezintă nucleul naşterii aşa-numitei 
Opere Studenţeşti care a adunat în Capitală toate valorile 
artistice din ţară şi de peste hotare, în vederea împlinirii 
visului lui George Stephănescu: Opera de Stat. După 60 de 
spectacole (1914-1915), cu 8 premiere (Tosca, Rigoletto, 
Aida, Faust, Lakme, Carmen, Cavaleria rusticana şi Paiaţe) la 
Teatrul Lyric şi Teatrul Eforia, studenţii au închis stagiunea la 
18 ianuarie 1915 printr-un banchet şi tradiţionalul bal, la care 
a participat şi George Enescu (rostind un memorabil discurs 
de încurajare a tuturor soliştilor, coriştilor şi instrumentiştilor, 
prezenţi la acest “maraton” artistic), marcând astfel marele 
pas spre o instituţie lirico-dramatică permanentă în România. 
Oare mugurii tragediei - lirice Oedipe, răsăriţi exact în 
perioada de închegare a Operei Studenţeşti, nu au constituit 
un imbold spre urgentarea partiturii pentru voce şi pian a lui 
Enescu? 

În mansarda Hotelului Union, un mănunchi de studenţi 
înflăcăraţi de idealul unei Opere de Stat au alcătuit, în vara 
anului 1914, un Comitet de iniţiativă, sprijinit de soţia 
generalului Averescu, Clotilda Averescu, menit să coaguleze 
o trupă lirico-dramatică, sub bagheta lui Egizio Massini. Eroii 
acestei îndrăzneţe întreprinderi au fost Dimitrie Simon şi 
Camil Petrescu de la Facultatea de Litere, Nicolae Vlădoianu, 
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Anton Drăghici, Ştefan Oprea şi Petre Andreescu de la 
Facultatea de Drept, Ion Ionescu de la Facultatea de 
Arhitectură. De remarcat amănuntul că Nicolae Vlădoianu a 
devenit mai târziu directorul Teatrului Alhambra, compozitorul 
Petre Andreescu, membru al Societăţii Compozitorilor 
Români, iar scriitorul Camil Petrescu, membru al Societăţii 
Scriitorilor din România! În fruntea Comitetului de Iniţiativă a 
fost ales studentul Gheorghe Banu, conducătorul Centrului 
Studenţesc din Bucureşti. Nebunia tinerilor (cum a denumit-o 
presa, autorităţile şi guvernul) a pornit de la “zero”, în privinţa 
fondurilor materiale. S-au adresat scrisori personale lui Jean 
Athanasiu, Gheorghe Folescu, Aurel Costescu - Duca, Mihail 
Nasta, Demetrescu de Sylva, Egizio Massini, Umberto 
Pessione, Elena Drăgulinescu-Stinghe, Veturia Ghibu, Lucia 
Cosma, Enrichetta Rodrigo, Gh. Pădureanu etc. Toţi au 
răspuns pozitiv! Cu scrisorile de acceptare gratuită la 
premiere, Comitetul Studenţesc s-a dus la inimosul om de 
teatru Leon Popescu, directorul Teatrului Lyric din Piaţa 
Valter Mărăcineanu, de lângă Cişmigiu, spre a închiria sala 
de spectacole. Directorul Teatrului Naţional, George 
Dimandy, le-a acordat studenţilor – în mod gratuit – 
costumele, decorurile, recuzita şi personalul de specialitate. 

Pentru banii necesari cheltuielilor curente (afişe, 
programe de sală, publicitate, etc) Clotilda Averescu şi 
doamnele Comitetului de Femei din România, au inventat 
Florea Operei. Cu o violetă, o garoafă sau o margaretă, 
studenţii şi studentele au împânzit străzile şi pieţele Capitalei 
dar şi ale staţiunilor balneare din provincie, colectând 
5.281,70 lei. Scrisorile inimoasei soţii a viitorului mareşal 
Alexandru Averescu, Clotilda Averescu, stau mărturie a 
tuturor acestor strădanii. Epistolele cântăreţilor care au 
răspuns cu entuziasm la iniţiativa studenţilor, depăşesc 
aşteptările, gestul de patriotism marcând momentul de 
comuniune sufletească al diriguitorilor scenei lirice româneşti 
de a avea o instituţie artistică de Stat, spre a-şi împlini talentul 
şi aspiraţiile într-o înfăptuire naţională, solidă peste timp. 
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Autor: Egizio Massini          Limba română  
Destinatar: Gheorghe Banu  

Manuscris original,  
în cerneală, 1 p. 

Locul şi data: Bucureşti,  
17/30 iunie 1914 

Colecţia: Viorel Cosma  
 
 

Domnule Preşedinte, 
 

Referindumă (sic!) invitaţiunei Dv din 15 Iunie ‘914 
am Onoarea a vă face cunoscut că mă pun cu totul la 
dispoziţia Centrului Universitar oferind la timp servicele mele 
pentru infăptuirea Operei Române, puse la cale de către 
Centrul Studenţesc Bucureşti cu atâta avânt sub egida 
Profesorilor Universitari. 

 
Egizio Massini 

Maestru Concertator 
Strada Berzei n. 96 

 
 
Autor: Clotilda Averescu          Limba română 
soţia generalului Averescu              
Destinatar: Sandu ?, secretarul  

Manuscris original  
în cerneală, 4 p.  

Locul şi data: Craiova,  
6 Iulie 1914  

Colecția Viorel Cosma 
 
Domnule Sandu, 
Am primit acuma scrisoarea Dtale şi vă răspund 

imediat; şi eu v-am scris, dar mi se pare că n’aţi primit. De 
aceia repet aici ce vă spuneam. Cum am ajuns la Craiova am 
căutat floarea; n-am gasit o viorică gata, am gasit 5000 de 
margherite pe care le-am şi luat ne având nevoe de a da nici 
o arvună. Joi plec la Râmnic şi împreună cu cunoştinţele mele 
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de acolo, şi cu D-nii studenţi ce-mi indicaţi cărora le voi scrie 
vom vinde la Râmnic, Olăneşti, Călimăneşti, Govora.  

Va fi imposibil ca să facem în toată ţara vînzarea în 
aceleaşi zile, timpul este prea scurt pentru a scrie peste tot şi 
pe urmă mai toată lumea este deplasată. La Tg. Jiu de 
exemplu familia Culcer pe care o cunosc f. bine şi care ar 
pute’ să ne dea mult ajutor este la moşie, alte cunoştinţe 
asemenea. 

De aceia cred că ar fi bine ca după vânzările ce vom 
pute’ face acuma la 12-13, să anunţăm prin jurnale că se vor 
hotărî alte zile pentru localităţile rămase. 

Cu ceia ce vom face acuma, D-ta la Bucuresci şi eu 
în părţile acestea vom realiza suma necesară plecărei lui 
Massini în Italia, şi un rest pentru începerea repetiţiilor.  

Să mergem prin urmare înainte cu inima bună şi cu 
încredere; nu ştiu de ce, dar un ceva ascuns îmi spune că 
eforturile noastre vor fi încununate de succes.  

Cu listele cred că pentru moment nu este mult de 
făcut; eu le-am împărţit pe acelea ce mi le-aţi dat, dar toată 
lumea mi-a pus că până la toamnă nu mi le dă înapoi; prin 
urmare să aşteptăm.  

Vânzările singure vor fi scăparea noastră 
deocamdată. 

Mă bucur de ceia ce’mi spuneţi în privinţa directorului 
nostru Cristide; este un entuziast şi un bun colaborator. 

Eu plec la 15 într’o escursiune de 6 zile, şi voi profita 
să mai cer ajutor pe unde trec; după escursiune vin imediat la 
Bucuresci, aducând cu mine tot ceia ce am strâns; cred că nu 
va fi prea târziu pentru plecarea lui Massini în Italia.  

Vă rog să’mi trimeteţi 10000 viorele direct la 
Râmnicu-Vâlcea la D-na colonel Băbeanu unde voi fi în 
gazdă. 

Încă odată vă spun că am toată încrederea că cea 
d’întâi lovitură a noastră pentru a aduna fonduri va reuşi.  

Multe bune salutări,  
Clotilda Averescu 

P. S. Fiţi bun să daţi această scrisoare d-nului Massini 
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Autor: Clotilda Averescu,           Limba română 
soţia generalului Averescu            
 
Destinatar: Nicolae Vlădoianu, student                                  

Manuscris original,  
în cerneală, 4 p.     

Locul şi data: Craiova,  
14 Iulie [1914]  

Colecţia: Viorel Cosma 
 

Domnule Vlădoianu, 
Sosesc tocmai acuma din turneul ce l’am făcut pentru 

aranjarea vânzarei la băile din judeţu Vâlcea. 
Am întâlnit peste tot cunoştinţe cari mi‘au promis tot 

concursul, vânzarea s’a făcut ieri Dumineca, ca la Govora şi 
la Călimăneşti de unde cred să avem un foarte bun rezultat. 
Boianciuc a produs aproape 400 lei; din părţile cele alte nu 
ştiu încă şi am lăsat vorba să se adune toţi bani. Deschizând 
ei cutiele înaintea unui comitet în capu căruia este Doctoru 
Botescu şi să mi se trimeată la mine banii. 

Eu plec mâine într’o altă altă excursie, unde voi face de 
asemenea propagandă, fie pentru liste, fie pentru vânzare. 

Scrisesem Dlui Sandu să se trimeată 5.000 de flori şi 4 
cutii la Câmpulung, la Dna  Colonel Grigorescu, care a primit 
cu multă plăcere să’mi facă vânzarea acolo în zilele de bâlciu. 

Vă rog dacă nu s’a trimes, să trimeteţi imediat. 
Asemenea să trimeteţi alte 5.000 de flori şi 3 cutii la 

Predeal la Dna  colonel Costescu, care împreună cu fetele ei, 
va face cheta în toată valea Prahovei. 

Am pregătit şi vânzarea de la Constanţa, care se va 
face între 15 – 26 August, prin urmare mai avem timp să 
vorbim pentru acolo. 

Am speranţa să adunăm bune parale, dacă vom fi 
stăruitori şi neobosiţi. 

Acuma ce este mai grabnic este Câmpulung şi Predeal 
să trimeteţi acolo ce am spus. 

Pe la 24 sau 25 Iulie vin în Bucureşti şi aduc banii 
strânşi până atuncea. 
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Ce aţi făcut la Bucureşti? Aţi strâns ceva? Te rog să îmi 
scri aici la Craiova, să găsesc scrisoarea la întoarcerea din a 
doua excursie. 
Multe bune salutări, 
Clotilda Averescu 
 
 
 
 
Autor: Enrichetta Rodrigo              Limba română  
Destinatar: [Gh. Banu] 

Manuscris original,  
în cerneală, 1 p.  

Locul şi data: [Bucureşti],  
19 Iunie 1914 

Colecţia: Viorel Cosma  
 
 

Ca răspuns invitaţiunei D-v din 15 Iunei (sic!) corent 
răspund cu entuziasm acestei invitaţiuni dău (sic!) concursul 
meu din toată inima. 

 
E. Rodrigo 

 
 
 

 
Autor: Gheorghe Folescu                          Limba română  
Destinatar: Gheorghe Banu             

Manuscris original,  
în cerneală, 1 p.  

Locul şi data: [Bucureşti, 1914] 
Colecţia: Viorel Cosma  

 
Domnule Preşedinte, 

 
Mă grăbesc a răspunde scrisoarei Dvoastră din 16 

Iunie 1914 să vă fac cunoscut că pun eu totul la dispoziţiunea 
Centrului Universitar, oferind la timp serviciile mele pentru 
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înfăptuirea Operei Române, pusă la cale de Centrul 
Studenţesc şi sub egida unui comitet de Profesori 
Universitari. 

 
Trimit salutările mele, 

Gh. Folescu 
Bas 

Strada Făinari 48 
 
 
 
 
Autor: Gheorghe Pădureanu                   Limba română  
Destinatar: Gheorghe Banu  

Manuscris original,  
în cerneală, 2 p. 

Locul şi data: [Bucureşti],  
17 iunie 1914 

 
Colecţia: Viorel Cosma  

 
 

Domnule Preşedinte, 
 

Ca răspuns la scrisoarea Dumneavoastră din 16 Iunie 
1914, am Onoare a vă face cunoscut că primesc a face parte 
din Opera Română, proectată de centrul Studenţesc 
Bucureşti sub Preşedinţia unui Comitet de Profesori 
Universitari, rămânând ca angajamentul definitiv să-l stabilim 
ulterior. 

 
Cu multa stimă, 
Gh. Pădureanu 

Strada Bolintineanu 8 
Bariton 
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Autor: Mihail Nasta                    Limba română 
Destinatar: Gheorghe Banu                  

Manuscris original, 
 în cerneală,  3 p.     

Locul şi data: [Viena, 1914] 
Colecţia: Viorel Cosma 

 
MIHAIL NASTA 
K. K. HOFOPER-SÄNGER 

 
Stimate Dle  Banu! 
Nu v’am putut răspunde la ultima scrisoare, de oare-

ce am aşteptat răspunsul de la direcţia operei imperiale, din 
păcate până azi nu mi-a sosit răspunsul dorit aşa că mi este 
peste putinţă a vă da concursul meu. Asta deocamdată, 
pentru mai târziu voi cere personal permisiunea direcţiei şi cu 
cea mai mare plăcere voi veni la Bucureşti să cânt câteva 
representaţiuni în “opera română.” 

Am avut onoarea de a vorbi cu Dna General Averescu, 
am comunicat Dnei Averescu cele de mai sus. Îmi pare aşa 
de bine, că Dna General Averescu luptă cu atâta îndârjire 
pentru înfăptuirea operei naţionale române. 

Am comunicat de asemenea Dnei Averescu decisiunea 
mea de a contribui într’un alt mod pentru operă. M’am decis 
să dau un concert la Bucureşti din al cărui venit am hotărât să 
ofer jumătate operei române. 

Vă rog Dle Banu să-mi răspundeţi dacă credeţi bună 
idea mea şi dacă aţi fi dispuşi a lucra la succesul concertului 
meu, făcând partea operei cât mai mare. 

Dacă socotiţi idea bună v’aşi ruga să comunicaţi fratelui 
meu Dr. Nasta, Alea Năstăsescu 3 spre a hotărâ totul şi a 
lucra împreună. Aşi dori concertul pe la începutul lui 
Noembrie până la 10-11 cel mai târziu. 

În ori ce cas voi veni la Bucureşti, până atunci vă 
doresc din toată inima succes şi izbândă. 

 
Cu toată stima, 

Michail Nasta 
Tenor al operei imperiale din Viena   
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Autor: Mihail Munteanu          Limba română 
Destinatar: Teatrul Studențesc București 

Manuscris original,  
în cerneală, 2 p.  

Locul și data: 
Str. Sft. Maria 2 bis,  
18 iunie 1914 

Colecția: Viorel Cosma  
 
 
Miercuri, 18 iunie 1914 
 
Onor. teatru Studențesc București 
 

Am primit scrisoarea bine-voitoare a D-lor voastre, ca 
invitare la Opera Națională, ce vă gândiți s-o inaugurați la 
toamna viitoare și vă declar că aderez din toată inima la 
nobila Dvoastră încercare. 

Vă urez toată izbânda și aștept să-mi comunicați 
timpul repetițiunilor. 

Mihail Munteanu 
Bas 

Str. Sft. Maria 2 bis 
 
 
 
Autor: Aurel Costescu-Duca         Limba Română 
Destinatar: [Gheorghe Banu] 

Manuscris original,  
în cerneală, 3 p. 

Locul și data: Buda-Pesta,  
5 iulie 1914 

Colecția: Viorel Cosma 
 
 

St. Dle President, 
 
Cu mare bucurie am primit scrisoarea Dv. în care mă 

anunțați de frumoasa Dv. inițiativă, pentru reînființarea operei 
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Romîne. Eu vă asigur că din partea mea veți avea concursul 
meu, deși eu sunt angajat în străinătate (Breslau), voi 
renunța, pentru o atât de frumoasă instituție pur romînească. 
După cum vedeți însă, sacrificiul pe care îl facem noi, cei 
angajați în străinătate, nu e mic, căci aceste angajamente 
sunt girate, deci sigure. Vă rog deci a vă lua osteneala și ami 
(sic!) răspunde pe cît timp doriți Dv. angajamentul meu acolo 
și de cine e girată afacerea? Apoi, în care teatru se va 
representa și dacă reușiți să aveți orchestra ministerului?! 

Aștept răspunsul Dv., felicitându-vă de frumoasa 
inițiativă și dorindu-vă din toată inima, numai succes. 

Cu deosebită stimă. 
Aurel Costescu-Duca. 

Buda-Pesta. 
Kertesz-utca 4 II 7 

5 Julius 1914 
 
 
 
 
 
  




