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Richard Oschanitzky 
Tradiție, avangardă, world music 

(I) 
 

Alex Vasiliu 
 

 
 
Preambul 
          
În anul 1998 i-am propus primului director al Centrului 

Cultural German din Iași (actualul Deutsche Zentrum), dr. 
Gerhard Pinzhoffer, organizarea, împreună cu TVR Iași, a unui 
festival de jazz în care să se interpreteze prioritar creații ale 
compozitorului Richard Oschanitzky. Intenționam să contribui la 
readucerea în atenție a unui fond muzical cu caracter de 
excepție, cunoscut parțial publicului românesc în perioada 
1962-1975. Până atunci, numele lui Richard Oschanitzky 
fusese pentru muzicieni un paradox despre care era preferabil 

PORTRETE 
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să nu se vorbească, iar pentru public, prilej de apreciere în 
urma audiței creațiilor sale în restaurantele selecte ale 
Bucureștiului, la radio, la televiziune, pe discuri, în sălile de 
cinematograf și de teatru. Oschanitzky era în perioada 
menționată o prezență publică aproape permanentă, fiind 
considerat un excelent muzician de jazz, un foarte bun 
compozitor de muzică de film și, în mod greșit, incomplet, autor 
de cântece de muzică ușoară. Treptat, după 1973, aparițiile 
sale muzicale s-au rărit, iar în 5 aprilie 1979, vestea plecării din 
viața pământească a confirmat, cu strângere de inimă, 
previziunile celor care i-au fost aproape, provocând consternare 
și regrete muzicienilor familiarizați cu realizările sale 
componistic-interpretative. Au urmat două decenii de recluziune 
a unor creații excepționale până atunci aflate în circulație și 
continuarea necunoașterii unor opus-uri în genuri academice.  

Trebuie să spun că ideea reinterpretării pieselor mai 
mici sau ample ale lui Oschanitzky de către jazzmen ai anilor 
evocați până acum a fost privită sceptic de toți instrumentiștii cu 
care a colaborat și de redactori de jazz de la Radio. Johnny 
Răducanu, Dan Mândrilă, Eugen Gondi, Aura Urziceanu 
(parteneri de scenă și de studio ai lui Oschanitzky), Marius 
Popp, Florian Lungu au apreciat ideea, însă au remarcat 
distanța dintre muzicianul complet, original, Richard 
Oschanitzky, și capacitatea tinerilor de atunci de a-l aborda. 
Totuși, prima ediție a Festivalului, din mai 1999, a fost o reușită: 
s-a dovedit că muzicieni importanți cum a fost regretatul Marius 
Popp, pianiștii Ion Baciu Jr., Mircea Tiberian, saxofonistul 
Nicolas Simion au reinterpretat piesele lui Oschanitzky fără a-i 
trăda ideile, aducându-l cu respect, cu propria viziune, la nivelul 
jazzului modern din anii 2000. Toți jazzmenii germani invitați 
de-a lungul timpului la Festivalul din Iași au fost provocați de 
ideile interesante, inteligente, ale lui Oschanitzky, care le 
stimulau propriile idei. La fel s-a întâmplat cu muzicieni din 
Bulgaria, Franța, Lituania, Grecia, Italia, America de Nord, 
invitați timp de 10 ani la Festival. Depășind cadrul jazzului, 
asumat de organizatori, în 2001 s-au prezentat în primă audiție 
absolută patru opus-uri din genurile cameral, concertistic și 
vocal-cameral: Sonatina dramatică pentru pian, Sonata pentru 
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clarinet și pian, ciclul de lieduri Cântecul norului pentru mezzo-
soprană, tenor și formație instrumentală, Concertul pentru pian 
și suflători. Publicul, criticii muzicali prezenți în studioul TVR Iași 
l-au privit atunci pe compozitorul Richard Oschanitzky din alte 
unghiuri, descoperind cu uimire și admirație un muzician 
complex, pentru care jazzul a fost doar una dintre formele de 
exprimare muzicală.  

Festivalul Internațional a convins personalități ale scenei 
și ecranului să vorbească despre Oschanitzky. A fost prima 
dată când regizorul Sergiu Nicolaescu, compozitorii Nicolae 
Coman, Doru Popovici, Liviu Dănceanu și Adrian Enescu, 
muzicologul Gheorghe Firca, dirijorul Voicu Enăchescu l-au 
evocat – toți cu admirație. Unul dintre cei mai fideli colaboratori 
ai lui Oschanitzky în studiourile de înregistrare a muzicii de film, 
contrabasistul de renume internațional Wolfgang Güttler mi-a 
dăruit atunci o bandă de magnetofon cu imprimări inedite, iar 
dirijorul Voicu Enăchescu a prezentat împreună cu corul 
Preludiu pe scena Filarmonicii din Iași în primă audiție absolută 
Trei colinde laice de Richard Oschanitzky. Cel mai important 

efect al Festivalului a fost interpretarea, de asemenea în primă 
audiție absolută, mai întâi la Filarmonica Moldova în noiembrie 
2005, iar peste două săptămâni în studioul Mihail Jora de la 
Radio România, a capodoperei lui Oschanitzky în genul jazz-
simfonic: Dublul Concert pentru pian, saxofon tenor, orchestră 
simfonică și bigband. Interpret a fost atunci și în anii care au 

urmat saxofonistul Nicolas Simion, care a colaborat cu pianistul 
Antonio Anisegos. Tot la Filarmonica Moldova a fost interpretat 
din nou în Festivalul Muzicii Românești ciclul de lieduri 
Cântecul norului, iar în primă audiție absolută Antiphonien, a 

treia lucrare din ciclul compus de Oschanitzky în1 972 la 
comanda Radioteleviziunii din fosta Germanie de Est.  

Alt rezultat benefic al Festivalului a fost editarea în anul 
20051 a primului volum din seria “Romanian Jazz Masters“, 

care a oferit publicului pentru prima dată pe CD-uri, două la 
număr, câteva dintre cele mai valoroase lucrări în diferite stiluri 
de jazz, compuse și interpretate de Richard Oshanitzky în 

                                                
1 7 dream records 
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variate formule instrumentale și instrumental-vocale, inclusiv 
Dublul Concert și al doilea opus important de jazz-simfonic, 
Variațiuni ‘71. Peste ani, în 2014, al doilea volum din această 
serie1 ilustra, tot cu înregistrări inedite, stilurile bossanova, 

etnojazz și, în sfârșit, atrăgea atenția asupra muzicii de film 
compusă de Richard Oschanitzky prin patru înregistrări 
realizate pentru  “Un film cu o fată fermecătoare”.2 

Concertele și recitalurile de jazz organizate după 1999 
au contribuit la readucerea numelui compozitorului român în 
atenția publicului matur și cunoașterea sa (desigur, 
fragmentară) de către generația tânără. Trei momente recente, 
aniversarea unui secol de la nașterea lui Leonard Bernstein (25 
august 2018), dispariția compozitorului, pianistului și dirijorului 
André Previn (28 februarie 2019) și a pianistului Jacques 
Loussier (5 martie 2019) îndreaptă gândul spre muzicianul 
român care le-a fost egal ca valoare. Rândurile ce urmează se 
constituie în argumente.  

 
          

I. Precocitate artistică – primele succese – 
prima lovitură  

 
Locul în care s-a născut Richard Oschanitzky (25 

februarie 1939) a fost primul factor pozitiv, determinant, care i-a 
marcat destinul artistic, Timișoara dovedindu-se de-a lungul 
istoriei un mediu eclectic, deschis influențelor. Al doilea element 
s-a constituit din continuitatea preocupărilor artistice ale familiei: 
un unchi, Joseph Oschanitzky, a scris poezii, proză, libretul 
unei operete, al doilea unchi a activat ca violoncelist și dirijor. 
Cel mai interesant parcurs muzical l-a avut Richard Carol (Karl) 
Oschanitzky, tatăl muzicianului evocat aici. Richard Carol 
Waldemar Oschanitzky a studiat la Musikakademie din Viena, 
Königlisches Konservatorium für Musik din Leipzig și la 
Staatskonservatorium din Würzburg, s-a numărat printre 

                                                
1 Editat sub același titlu la aceeași casă de producție discografică 
2 1966, regia Lucian Bratu 
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auditorii cursurilor de compoziție ale lui Arnold Schönberg. A 
dirijat orchestrele Teatrului de operetă din Viena, casei de filme 
“UFA” din Berlin, Operei Maghiare din Cluj, a apărut ca actor la 
Teatrul German din Timișoara, a fost un apreciat profesor la 
Conservatorul de acolo, a compus muzica pentru un spectacol 
al Teatrului Național din Iași.  

Talentele de muzician și de literat au înflorit devreme la 
Richard Oschanitzky. Ca adolescent, la 15 ani rezolva temele 
de armonie destinate de tatăl său elevilor cu care lucra în 
particular, compunea, scria poezii. Din anii 1955-‘56  datează 
poemele de dragoste, filozofice și religioase scrise în limba 
germană, Două romanțe pentru voce și pian, Două lieduri 
pentru mezzo și pian, Bolero pentru vioară și pian, Șapte 
variațiuni pentru pian. Tot în 1955 a compus Missa în fa minor 
pentru soliști, cor și orchestră, a cărei partitură de orgă a 

cântat-o în Domul din Timișoara. A fost lucrarea prezentată ca 
temă de examen la admiterea în Conservatorul din București. 
Profesorul Mihail Jora s-a arătat impresionat în primul rând de 
modul cum tânărul de șaptesprezece ani stăpânea tehnica 
bachiană de compoziție, în general stilurile academice germane 
clasice, dar și scriitura în genurile vocal-simfonice religioase 
romantice, exemplificate de Missa de Schubert sau de 
Recviemul german de Brahms. Astfel, lui Jora i s-a reconfirmat 
seriozitatea școlii muzicale germane, cunoscută îndeaproape 
cât a fost student în același Leipzig, seriozitate pe care a 
verificat-o demult în cazul dirijorului Antonin Ciolan, moldovean 
de-al său, și în cazul tatălui studentului pe care l-a acceptat la 
clasa sa de compoziție.  

Sever, ironic, uneori neiertător cu studenții, Mihail Jora 
și-a manifestat aprecierea pentru tânărul Oschanitzky, și este 
de crezut că a influențat acordarea premiului I studentului său, 
autorul cantatei Pentru tine, Republică (1957). Aprecierea lui 

Jora pentru Oschanitzky s-a mai dovedit în 1959, când 
discipolul său a primit singura bursă  “Enescu” acordată în acel 
an ciclului de lieduri Cântarea iubirii  și în 1958, când a acceptat 

ca o altă lucrare să apară în cuprinsul volumului anunțat în 
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presa culturală, proiectat pentru Editura Muzicală.1 Volumul nu 

a fost publicat din motive politice pe care le voi explica imediat. 
În timpul anilor de Conservator, Richard Oschanitzky a scris o 
serie de lucrări camerale, era respectat de profesori, de colegi 
pentru pregătirea și talentul excepționale, socotit o speranță a 
componisticii românești. Natura sa duală ca muzician s-a 
manifestat public în acea perioadă în Conservator prin 
cunoașterea și reproducerea la pian a unor lucrări de Bach, a 
reducțiilor unor simfonii de Bruckner, prin improvizațiile în 
manieră clasică sau în manieră jazzistică.2     

De altfel, interesul foarte tânărului Oschanitzky pentru 
jazz, manifestat și în Timișoara natală, unde a cântat în timpul 
vacanțelor într-o formație la clubul UTT, avea să constituie 
“calul troian” în lupta care urma să înceapă. Tocmai pentru că 
era considerat, la 20 de ani, un foarte bun pianist de jazz, a 
primit invitația de a cânta în seara de revelion 1958-1959 la 
Ambasada Egiptului din București. A fost un act public total 
neconform politicii Partidului Muncitoresc Român și legilor de 
atunci ale statului. În primul rând, pe toată durata regimului 
comunist, românilor le-a fost interzisă întreținerea relațiilor cu 
cetățeni străini, iar despre ambasade nici nu a putut fi vorba. În 
al doilea rând, autoritățile politice, speriate de amploarea 
revoltelor din fosta Germanie comunistă (1953), din Polonia și 
Ungaria (1956), au înnăsprit represiunea internă reluând 

                                                
1 Volumul urma să includă suita La piață de Mihail Jora, Sonata 
pentru clarinet și pian de Liviu Rusu, Burlesca pentru fagot și pian de 
Richard Oschanitzky și “o culegere de cinci romanțe de Ionel Fernic, 
Cavadia, Alexandru Leon și Carlson". Informația și citatul sunt 
preluate din revista “Contemporanul“, nr. 19 (605), 16 08 1958, rubrica 
"Notițe muzicale".  
2 Evocările pianistului George Rodi Foca, ale compozitorilor Vasile 
Spătărelu, Nicolae Coman și Doru Popovici au fost incluse în 
documentarele de televiziune pe care le-am realizat la TVR, amintirile 
lui Pascal Bentoiu s-au derulat în emisiunea “Cap de afiș” (TVR, 
2005), au fost publicate în volumul “Dialoguri neprotocolare” (Alex 
Vasiliu,  "Cronica", 2005), iar opiniile lui Corneliu Dan Georgescu vor fi 
inserate în volumul "Civilizația Muzicii", aflat în pregătire la editura  
"Trinitas".   
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procesele politice, procedând la noi arestări și deportări, 
pedepsind aspru intelectualitatea pentru orice deviere de la 
normele comuniste. Toate acestea au fost argumente pentru ca 
centrul politic de la Moscova să fie sigur că în România 
contestațiile de ordin economic și politic nu vor avea loc.  

Cum presiunea ideologică începută în 1948 în țara 
noastră nu cedase, formele de artă modernă din Europa 
Occidentală și din Statele Unite ale Americii fiind considerate 
decadente, jazzul a dispărut din massmedia românească, 
discurile și cărțile de profil publicate în străinătate nu au mai 
putut intra în țară decât pe căi lăturalnice, periculoase, însuși 
cuvântul  “jazz” a fost eliminat din discursul public sau tratat cu 
mefiență în presă, cei care îndrăzneau să cânte în stilurile 
clasice erau doar tolerați, considerați instrumentiști de “muzică 
ușoară”, iar cei atrași de stilurile moderne priviți cu suspiciune, 
aflați oricând în situația de a îndura represalii grave. 
Compozitorul și pianistul Marius Popp a evocat acea perioadă:  

 
 […] hainele în carouri, talpa groasă pe care acum o 

poartă toată lumea – toate astea erau considerate niște lucruri 
cosmopolite, de proveniență americană și decadente, în mod 
evident. Mai ciudat este că am auzit […] că, de pildă, acorduri 
evoluate de nonă, de undecimă erau considerate decadente și 
cine trecea de trisonuri, de do-re-mi-sol era etichetat ca 
muzician, compozitor decadent!... Sigur că, în asemenea 
condiții, a asculta jazz, a cânta jazz era o chestie destul de 
riscantă, privită foarte suspicios, cu multă îngrijorare de 
autorități. Nu ascund că, de pildă, mă duceam la un prieten 
care avea o discotecă foarte bine asezonată. De obicei eram 4-
5 care mergeam să ascultăm și, la plecare, ne ruga foarte mult 
să ieșim câte 2-3, să nu ieșim cinci odată, pentru că era prea 
mult, era periculos!...1 

Dacă artiști de valoare, profesori de renume au căzut 
victime habotniciei ideologice din acei ani, cu atât mai ușor le-a 
fost autorităților să lovească tineri de mare viitor. Cele 

                                                
1 Vasiliu, Alex – Dialoguri neprotocolare, cap. Jazzul este un mod de 
viață. Editura Cronica, 2005, pag. 76-77 
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întâmplate în primăvara geroasă din Bucureștiul anului 1959 au 

fost un avertisment dur. Nu întâmplător menționez aici doar 
cazul compozitorului și profesorului Mihail Andricu. Răsplătit 
după 1948 cu premii importante, Andricu era, totuși, 
supravegheat de agenții Securității, care știau că la domiciliul 
său primea tineri muzicieni, pasionați ai jazzului fără a fi 
studenți la Conservator. În timpul reuniunilor se ascultau discuri 
noi de muzică academică modernă și de jazz, primite de 
profesorul Andricu de la Paris. În pofida restricțiilor știute, el nu 
s-a sfiit să intre în ambasada Franței la București pentru a 
consulta publicații muzicale și a împrumuta discuri sau cărți. 
Printre cei prezenți la acele adevărate cursuri de muzică nouă 
pe care le organiza acasă s-au numărat Ștefan Niculescu, 
Pascal Bentoiu, Marius Popp și Jancy Körössy. Toți urmau să 
devină personalități muzicale de prestigiu, cu excepția lui 
Körössy, care își câștigase deja popularitatea datorită prezenței 
constante în programele radiofonice și în cele prezentate la 
restaurantele de lux din București. 

Împotriva lui Mihai Andricu s-a declanșat în primăvara 
anului 1959 un amplu proces public, în care personalități ale 
artei au fost dirijate să-l acopere cu acuzații foarte grave, toate 
inventate, bineînțeles. În cea mai importantă revistă culturală 
din acei ani,  “Contemporanul”1, au fost reproduse, integral sau 

fragmentar, luările de cuvânt ale participanților, lectura acelor 
pagini fiind semnificativă în privința revirimentului 
obscurantismului ideologic și al alinierii unor oameni de cultură 
importanți. Dacă o personalitate ca Mihail Andricu a fost supusă 
la un asemenea tratament, cu atât mai mult tânărul Richard 
Oschanitzky a suferit o pedeapsă foarte dură. La procesul din 
13 mai 1959 nu s-a pomenit nimic despre prezența lui în 
ambasada Egiptului, dar i s-a reproșat trecerea sub tăcere, în 
autobiografia depusă la Conservator, a activității tatălui său ca 
dirijor al orchestrei simfonice din Timișoara în timpul regimului 
pronazist. I s-au pus în seamă afirmații că nu s-ar fi putut 
exprima complet decât în stilurile muzicii americane moderne 

                                                
1 Nr. 17 (645), 1 05 1959 
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(deci, și jazzul)1, procesul desfășurându-se după tipicul clasic al 

vremii, identic celor în care au fost  î̎nfierați  M̎ihail Andricu, 
colegii lui Oschanitzky de la Conservator - Vladimir Cosma, 
George Rodi Foca, Anton Zeman, Ștefan Zorzor. Calitățile de 
pianist și compozitor de mare perspectivă, premiile ce i s-au 
acordat nu au avut nici o importanță: în acea zi fatidică de 13 
mai a fost exmatriculat din Conservator. După un timp, toți și-au 
reluat studiile, dar Oschanitzky – nu.  

În 1963, după ce înregistrase la Radio, la casa de 
discuri Electrecord, la studiourile Animafilm și Sahia în calitate 
de aranjor, orchestrator, compozitor și pianist2, a depus cererea 

de a i se echivala anii V și VI de studii la clasa de compoziție a 
Conservatorului. Profesorul Alfred Mendelsohn a aprobat 
cererea, cu condiția ca Oschanitzky să frecventeze cursurile la 
zi. Oschanitzky nu a acceptat, urmarea fiind întocmirea de către 
Mendelsohn a unui referat negativ. Nu trecuseră decât șapte 
ani de la evenimentele teribile din 1959, iar liberalizarea 
evidentă la care se ajunsese în 1966 nu i-a convins pe toți. 
Astfel se explică absența lucrărilor în genurile academice, 
scrise de Richard Oschanitzky, din circuitul achizițiilor la 
Uniune, al concertelor orchestrelor filarmonice, al înregistrărilor 
la radio și pe disc, al publicării partiturilor. Este plauzibilă ideea 
că refuzul s-a explicat prin spirit de prevedere, apreciere 
scăzută a jazzului și a prezenței lui Oschanitzky în formații 
angajate la restaurantele selecte din București, uimire pentru 
sumele importante câștigate de el în urma activităților muzicale 
ce îi erau solicitate. Activități considerate în acea vreme 
“colaterale”. Oschanitzky a avut în România statutul 
muzicianului liber-profesionist din Europa Occidentală și din 
America de Nord, supus legilor cererii și ofertei, legi care i-au 
fost mai mult decât favorabile.  

                                                
1 Informații incluse în memoriul adresat de Richard Oschanitzky lui 
Gheorghe Gheorghiu Dej, prim secretar al P.M.R., memoriu aflat în 
arhiva familiei Oschanitzky. 
2 Am alcătuit lista completă pe baza avizelor de plată emise de 
Uniune (Alex Vasiliu – Creația lui Richard Oschanitzky, trăsături 
stilistice, Editura Muzicală, 2012, pag. 199-211).  
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Dacă mentalitatea din acele timpuri ar fi fost alta, 
reușitele unor muzicieni notorii în genuri aparent dihotomice ar 
fi convins. Iau acum exemplul lui André Previn, compozitor și 
pianist la Hollywood, recompensat exact în anii evocați aici cu 
patru premii Grammy pentru muzică de film și trei pentru 
calitatea înregistrărilor sale ca dirijor, pianist virtuoz de jazz într-
o formație celebră. Previn a fost conducătorul orchestrelor 
simfonice din Houston, Pittsburgh, Los Angeles, Oslo, pentru 
mulți ani director artistic și dirijor al orchestrelor London 
Symphony și Royal Philharmonic. Se mai poate da exemplul 
pianistului austriac Friedrich Gulda, considerat specialist în 
interpretarea opusurilor camerale și concertistice de Mozart și 
Beethoven, excelent pianist de jazz invitat la multe festivaluri 
internaționale de profil. Dealtfel, un an mai târziu după 
refuzarea cererii lui Oschanitzky de a i se recunoaște studiile la 
Conservator, în 1967, Gulda era inclus ca pianist în programul 
Festivalului Internațional  “George Enescu” (concert simfonic și 
recital), iar în zilele petrecute la București a înregistrat pentru 
albumul discografic  “Jamsession cu Friedrich Gulda”.1 Din cele 

trei momente muzicale programate, primul a fost înregistrarea 
de jazz în studioul Electrecord (10 septembrie). Evident, 
Richard Oschanitzky nu a scăpat ocazia de a-l asculta și întâlni 
pe Gulda. Stă mărturie fotografia de pe coperta discului, care îl 
înfățișează alături de muzicianul oaspete, de Dan Mândrilă 
(saxofon tenor) și Adrian Ciceu (baterie). Sigur, se pot da multe 
exemple de muzicieni care au cultivat cu succes genurile 
academice și jazzul.  

 
 
 

                                                
1 Electrecord, Seria jazz, nr. 5. De menționat că prezența lui Friedrich 
Gulda la București a fost memorată pe două cd-uri ERT 1 006/07 
publicate de “Electrecord” în Japonia: Concertele pentru pian nr. 20 în 
re minor și nr. 27 în si bemol major de Mozart cu Orchestra 
Filarmonicii din Cluj dirijată de Emil Simon (16 septembrie), recital de 
pian Debussy-Ravel-Beethoven (12 septembrie) și, ca bonus, un 
Blues cu formația de jazz “Electrecord” (10 septembrie).  
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II. Muzicianul din umbră – muzicianul total 

 
Exclus din Conservator, dat afară și din postul de pianist 

la ICAB București din aceleași motive politice, pentru a se 
întreține Richard Oschanitzky a început să cânte la pian în 
restaurant. Deoarece marile sale calități muzicale deveniseră 
cunoscute, în zonele divertismentului puțini compozitori știau să 
orchestreze iar cererea de pe piață era mare (“Electrecord”, 
Radioteleviziunea, teatrele de revistă) și drepturile de autor 
fuseseră majorate substantial, Oschanitzky nu a avut, într-o 
primă etapă, decât alternativa de a scrie aranjamente și 
orchestrații ale melodiilor de muzică ușoară. Se adapta la toate 
tipurile de melodii (lirice sau de dans), cunoștea stilurile la 
modă, orchestra atât de repede și de bine încât mulți 
compozitori l-au solicitat. Când l-am auzit prima dată pe Johnny 
Răducanu afirmând că aproape tot ce a fost mai de calitate în 
muzica ușoară românească a fost orchestrat de Richard 
Oschanitzky, am avut convingerea că exagerează. Totuși, în 
anii ’50-’60 ai secolului trecut, la Radio și la “Electrecord” erau 
apreciați pentru acest tip de scriitură compozitorii Radu Șerban, 
Iosif Hastreiter și Richard Bartzer. Dar consultând agendele în 
care Oschanitzky și-a notat riguros toate piesele, autorii și 
sumele ce i-au fost plătite atât personal cât și de Uniunea 
Compozitorilor, de la care a păstrat și chitanțele, am constatat 
cu uimire și admirație că numărul acestora a fost de ordinul 
sutelor. Avea atât de multe cereri încât, deși scria un 
aranjament sau o orchestrație în câteva ore, uneori și mai 
repede, nu mai reușea să le onoreze pe toate. Într-un astfel de 
moment, Ochanitzky l-a cunoscut pe Sabin Păutza, student la 
clasa de compoziție a Conservatorului. Încântat de talentul, 
cunoștințele solide și deschiderea lui Păutza spre genurile de 
divertisment, Oschanitzky i-a cedat o parte din comenzi, 
înlesnind astfel intrarea în “piața muncii” din acest domeniu a 
unui nou performer. Sabin Păutza a descris admirativ relația sa 
profesională cu Richard Oschanitzky, de la care a învățat mult: 
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Am avut șansa de a lucra cu Oschanitzky, pe care îl 
consider cel mai mare muzician cu care m-am întâlnit vreodată! 
Am lucrat cu mari muzicieni, am lucrat pentru Leonard 
Bernstein vreo cinci ani, am cântat cu pianista Martha Argerich, 
cu violoncelistul și dirijorul Mstislav Rostropovici și cu mulți alții, 
dar n-am întâlnit un asemenea muzician… Profesorii mei de la 
Conservator au fost nume mari, i-am respectat, i-am iubit, am 
învățat multe de la ei, dar, cum să spun, Oschanitzky mi-a 
modelat existența și viața! Pentru mine, era cel mai complex 
muzician – s-ar putea ca unii să nu fie de acord. El mi-a deschis 
fereastrele spre tot orizontul muzical, așa cum nu mi le-a putut 
deschide altcineva. Am trăit sub “aripa” lui patru ani de zile. M-a 
descoperit cumva, din întâmplare, când a ascultat niște schițe 
de-ale mele pentru un cvartet de coarde pe care a trebuit să le 
scriu repede, în câteva zile, ca să fiu acceptat la clasa de 
compoziție a lui Alfred Mendelsohn. Nu m-a acceptat pentru că 
nu mai avea loc, dar Marțian Negrea m-a luat la clasa lui. Cu el 
am învățat compoziție. […] Dar schițele acelea se pare că i-au 
plăcut lui Oschanitzky, și m-a întrebat:  “Sabin, de unde vii tu, 
ești ardelean?” Și i-am spus “nu, mai rău, sunt bănățean!” Asta 
a fost providența. La 19 ani, eram unul dintre cei mai apreciați 
orchestratori în muzica ușoară din România! […] Dar în anii  
’60, Ricci1 era principalul orchestrator, avea masa plină de teme 
de orchestrat, nu mai dovedea și a început să mă instruiască 
pe mine. Nu eram chiar un începător dar țin minte că m-a 
corectat rău de tot… Prima orchestrație pe care mi-a acceptat-o 
a fost la o melodie de Aurel Giroveanu. Temistocle Popa, 
Alexandru Mandy, Camelia Dăscălescu erau autori recunoscuți, 
cu șlagăre la radio și televiziune, dar care nu orchestrau. Dacă 
scotociți în cardex-ul de la Radio veți găsi 1000 de piese 
orchestrate de Oschanitzky, dar veți găsi și 100 orchestrate de 
mine… Până în 1965, când am plecat la Conservatorul din 
Iași. ̎2  

                                                
1 Diminutivul lui Richard Oschanitzky 
2 Emisiunea “Cap de afiș”, TVR 3, decembrie 2017, realizator Alex 
Vasiliu 
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Cred că, în comparație cu compozitorii de muzică de 
film din Europa și din Statele Unite ale Americii, atât de valoroși 
și de cunoscuți, Richard Oschanitzky a avut un avantaj unic. În 
afara cunoașterii tuturor genurilor și stilurilor reținute de istorie, 
în afara adaptabilității la cerințele scenariilor și ale regizorilor, în 
afara rapidității cu care “livra” partitura, calități dovedite, dacă 
am vrea să cităm câteva nume celebre, de Dmitri Tiomkin, 
Richard Rogers, Henry Mancini, Lalo Schifrin, Vladimir Cosma, 
André Previn, - Oschanitzky a scris timp de patru ani (1962-
1966) muzică pentru filme de animație și documentare. Mai 
ales pentru filmele de desene animate rolul compozitorului este 
ingrat: trebuie să cunoască tipuri diverse de muzică, în special 
tehnici componistice moderne, și mai trebuie să aibă calitatea 
de a esențializa discursul muzical de la câteva măsuri – la un 
singur acord. Iar ideea se cere îmbrăcată în sonorități originale, 
insolite. Totul pentru a susține imaginea. Având în vedere 
durata redusă a unui film de animație (10 minute), timp în care 
imaginea nu întotdeauna trebuia ilustrată muzical, este de 
înțeles munca autorului pentru a sluji desfășurarea filmică și a 
asigura unitate întregii producții artistice, inclusiv muzicale. În 
astfel de filme, Richard Oschanitzky a folosit elemente de 
scriitură modernă, cu multă percuție, orgă electronică și, în 
premieră la noi, efecte de studio, care demonstrează însușirea 
unor tehnici de compoziție din a doua jumătate a secolului XX, 
umorul și, mai ales, plasticitatea creației sale muzicale.  

Deoarece în momentul începerii colaborării sale cu 
studiourile “Animafilm” și “Alexandru Sahia” modalitățile foarte 
moderne de închegare a substanței muzicale încă nu 
deveniseră monedă curentă, iar instrumentiștii familiarizați cu 
acestea erau foarte puțini, pentru că Oschanitzky stăpânea la 
perfecție arta cântului la pian și nu era nevoie de încă un 
instrumentist, în toate producțiile cinematografice pentru care a 
compus muzica, el a interpretat și partitura destinată clapelor. A 
fost un obicei păstrat toată viața, conferind partiturilor un plus 
de autenticitate și virtuozitate.  

Am descris până acum primii ani de succese și drame 
din viața lui Richard Oschanitzky. Rămâne a fi luminată 
următoarea perioadă, cea mai prolifică, mai diversă și mai 
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originală din creația sa în genurile concertant, cameral, coral, 
muzică de film, jazz-cameral, etno jazz, și jazz simfonic. În 
perioada ce urmează a fi comentată, Oschanitzky a demonstrat 
în mod strălucit raportul de egalitate între jazzul est-european și 
cel din America de Nord, viabilitatea genului hibrid până la el 
părelnic numit “jazz-simfonic”, legătura tradiției cu avangarda, 
înțelegerea celor două concepții: predeterminarea pe bază de 
partitură și spontaneitatea pe bază de improvizație.     

 
SUMMARY 
 
Alex Vasiliu 
Richard Oschanitzky: Tradition, Avant-garde, World Music 
 
Richard Oschanitzky graduated from a non-musical high 
school, but he assimilated solid notions of music theory and 
sight reading, counterpoint and harmony from his father. In his 
adolescence he learned how to play the piano and organ. He 
obtained the highest mark at the admission exam of the 
Conservatoire in Bucharest for the Pedagogy and Composition 
Section. He won the admiration of the exigent Professor Mihail 
Jora. He was awarded important prizes. In May 1959 he was 
part of the group of eminent students expelled from the 
Conservatoire for political reasons. He worked all his life as a 
freelance professional, composing music for 40 films, for 
theatre performances, dozens of patriotic songs, chamber and 
concertante works, he made recordings for Electrecord, he 
participated in jazz festivals, he was a collaborator of the Berlin 
Television. He was a brilliant, complete, visionary, virtuoso 
musician. 

 
 
 
 
  
          


