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 Memoria 

 Profesorul greco-catolic de muzicã
Mihai POP BRUCHENTHAL, persona-
litate de legendã a Bihorului cultural, s-a
nãscut la 15 ianuarie 1908 în localitatea
Derna, din familia învãþãtorilor greco-
catolici Mihai POP BRUCHENTHAL
(1883-1930) ºi Emilia FAUR, ajungând
notoriu ca dascãl la Beiuº, unde a func-
þionat începând de la 1 septembrie 1935 ºi
pânã la 1 septembrie 1972, cât ºi ca autor
al unei ample ºi valoroase opere muzicale,
de facturã componisticã, clasicã ºi popu-
larã. El a fost nepot de dascãl, întrucât buni-
cul sãu, Michael POP de BRUCHEN-
THAL (1843-1924) a fost timp de 55 de
ani învãþãtor în satul meu, Ciutelec, alãturi
de strãbunica Aloisia CALNOCHI (1856-
1918), de asemenea învãþãtoare. De la
bunicul lui din Ciutelec a învãþat mai întâi
cetirea ºi scrierea în româneºte, cu litere
chirilice, dupã un abecedariu vechi, cum
însuºi mãrturiseºte. Apoi, între anii 1913-
1918, pe când tatãl lui era fugar pe pãduri,
de teama ungurilor,  a urmat ºcoala primarã
în satul Hotar, de lângã Aleºd, unde locuia
cu mama lui. A fãcut ºcoala primarã în lim-
ba maghiarã, dupã porunca strâmbã a vre-
mii, deºi în sat nu era nici o familie de etnie
maghiarã ºi nu se vorbea deloc limba ma-
ghiarã.

În limba românã la ºcoalã se predau doar
lecþiile de religie, de douã ori pe sãptãmânã.
Prin ele se fãcea legãtura copiilor cu istoria,
cultura ºi literatura românã. În timp ce res-
tul orelor erau chinuitoare pentru copii, de-
oarece ei nu cunoºteau limba maghiarã, iar
domniºoara învãþãtoare maghiarã, adusã
din Alfold, nu ºtia o boabã româneºte, la
lecþiile de religie, conduse de cãtre preotul
greco-catolic local, copiii au învãþat cântece
româneºti, precum Latina gintã, dupã
Vasile Alecsandri, Deºteaptã-te române,
Treceþi batalioane, Drum bun toba bate,
romanþe ºi colinde, sau poezii însufleþitoare.

Între anii 1918-1927 a urmat liceul ºi
bacalaureatul la Colegiul “Emanuil Gojdu”
în Oradea, dupã care s-a înscris la Aca-
demia Teologicã Românã Unitã, tot din Ora-
dea, pe care a absolvit-o în anul 1931, iar
la 2 noiembrie 1932 obþine Diploma de pro-
fesor de religie. Continuã studiile la Aca-
demia de Muzicã ºi Artã Dramaticã din Cluj,
secþia pedagogie, pe care a absolvit-o în
anul 1937. În paralel, în anii 1935-6 a pro-
movat cursul ºi examenele, cu care a luat

Certificatul de absolvire a Seminarului
pedagogic, pentru a putea preda în învã-
þãmântul secundar ºi pedagogic. Respectiv,
în primãvara anului 1937 a trecut examenul
pentru ºef de muzicã militarã, fiind repar-
tizat la Deva. Nu s-a dus, deoarece a optat
sã rãmânã la Beiuº, unde se formase deja
muzica militarã, primul dirijor fiind viitorul
general Dinu STELIAN.

Tânãrul profesor Mihai Pop Bruchen-
thal vine în toamna anului 1935 la Beiuº ºi
rãmâne aici 37 de ani, mai întâi ca profesor
de muzicã vocalã ºi instrumentalã (vioarã)
la Colegiul “Samuil Vulcan”, iar de la 30
septembrie 1949 la celãlalt liceu, devenit
ªcoala pedagogicã de educatoare, de unde
este pensionat în anul 1972. Dar în toþi anii
de dupã 1949 a continuat sã predea muzica
ºi la liceul de bãieþi, devenit ªcoala medie
nr.1 Beiuº, având acolo, deasupra sãlii de
sport, o clasã lungã, special amenajatã ºi
dotatã pentru lecþiile de muzicã ºi artã. Deºi
pensionar, profesorul a fost cu aceeaºi pa-
siune ºi asiduitate prezent ºi activ pe mai
departe în viaþa culturalã ºi mai ales muzi-
calã a Beiuºului, ca dirijor de coruri ºi
orchestre,  pe care le schimba ºi le înnoia

mereu, dar ºi în calitate de compozitor, pânã
în ultimii ani ai vieþii, când s-a mutat la
Oradea ºi a fost doborât la pat de o boalã
necruþãtoare. S-a stins ºi a trecut la pereni-
tate în ziua de joi, 19 ianuarie 1989, fiind
dus la Beiuº ºi înmormântat în Cimitirul din
deal, care este reºedinþa de onoare ºi catedra
de neuitare a multor profesori beiuºeni, ce
meritã recunoºtinþã ºi trebuie vizitaþi cu
memoria noastrã.

FAMILIA. Profesorul Bruchenthal s-a
cãsãtorit la 30 noiembrie 1935, cu profe-
soara de limba francezã Constanþa ILIE-
SCU, de la Beiuº, originarã din familia ofi-
þerului de artilerie George Iliescu de la Foc-
ºani. Au avut o fiicã, pe Mihaela, nãscutã
la Beiuº, în 14 octombrie 1936. Cãsãtoritã
Þuþuianu, aceasta a avut la rândul ei pe
Nicoleta, cãsãtoritã Manu, de unde a
rezultat un bãiat, Ionuþ (Braºov, 7 februarie
1985) ºi apoi fetiþa Sânzâiana Maria
DAVID (Oradea, 23 octombrie 2004), din
a doua cãsãtorie.

Venind din strãmoºi liberi, înnobilaþi la
20 noiembrie 1664 de cãtre  Principele
Mihail Apafy I al Transilvaniei, profesorul
Mihai Pop Bruchenthal este cel mai de

seamã produs ºi reprezentant cultural,
pentru ceea ce înseamnã BRUCHENTHA-
LII DE VEST, ramurã mai veche ºi mai
prolificã, având descendenþi pânã la noi, în
comparaþie cu ramura Bruchenthalilor din
interiorul Transilvaniei, care a fost înno-
bilatã numai la anul 1724. Existã în acest
caz o ciudãþenie genealogicã ºi de cronologie
istoricã, întemeiatã pe cazul real, cã acelaºi
nume de înnobilare s-a acordat de douã ori,
la 1664  ºi la 1724. Ceea ce nu se poate ex-
plica printr-o eroare, ci prin împrejurarea
cã cele douã ramuri au fost gãsite atunci
ca fiind înrudite. Logic ºi diplomatic, Bru-
chenthalii de vest ºi cei din interior au avut
o tulpinã comunã, care le-a motivat numele
unic de înnobilare, chiar dacã acordat în
doi timpi, la distanþã de o jumãtate de secol.

PREGÃTIREA MUZICALÃ. Cum a-
desea a mãrturisit, profesorul Mihai Pop
Bruchenthal a moºtenit dragostea pentru
artã ºi muzicã din familie. Bunicul lui din
Ciutelec a fost un bariton bun ºi a cântat la
vioarã, tatãl lui a cântat la vioarã, în casã
au avut ºase viori de bunã calitate. Îndrã-
gostit de melosul popular, tânãrul elev ºi
student Mihai a colindat pe sate ºi a cules
folclor muzical de pe Valea Bistrei, Valea
Criºului Repede ºi Valea Criºului Negru, pu-
nând din tinereþe bazele solide ale unei mari
antologii de folclor muzical bihorean. Profe-
sorul a tot sporit antologia, pânã la  maturi-
tate, ajungând la o comoarã manuscrisã de
1340 de piese, din care 30 sunt variante ale
Mioriþei, gãsite de el în Bihor, majoritatea
oarecum mascate sub formã de colinzi.

Apoi a urmat pregãtirea muzicalã siste-
maticã, mai întâi la Colegiul Emanuil Gojdu,
cu inimoºii profesori Eugen HÂNCU (vo-
cal) ºi SCHMELTZER Bela (vioarã), la
Academia Teologicã Unitã din Oradea, unde
l-a avut profesor pe celebrul Francisc HU-
BIC (1883-1947), iar la vioarã s-a perfec-
þionat cu profesorul Iosif ROTH. În Aca-
demia de profil de la Cluj a avut profesori
dintre cei mai valoroºi, recunoscuþi ca per-
sonalitate în muzicologia româneascã: Tra-
ian VULPESCU (teoria muzicii, notaþia
psalticã, metodica solfegiului, folclor
muzical), A.M. SKELETTY (armonie),
Marþian NEGREA (teoria formelor muzi-
cale ºi a instrumentelor, contrapunct, muzi-
cã de camerã), Ion VASILESCU (dicþiune
ºi declamaþie), Augustin BENA (dirijarea
corurilor).    continuare în pagina 8

Sus: Imagini de la Simpozionul
centenar Bruchenthal la Biserica
Greco-Catolicã din Beiuº, 12 ia-
nuarie 2008; Constantin Mãlinaº,
conferenþiind despre Mihai Pop
Bruchental, asistat de Corneliu
Crãciun, Virgil Bercea, Viorel
Faur, Ioan Dãrãbãneanu; expo-
ziþie Bruchenthal; Corul Lyra din
Beiuº.

Jos: Bruchentalii, bunic, tatã, fiu;
Mihai Pop Bruchental ºi Con-
stanþa Iliescu, fotografia de cãsã-
torie (30 noiembrie 1935).
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