
 75

LIVIU TEMPEA, PIANISTUL-COMPOZITOR  
150 DE ANI DE LA NA TERE 

 

Prof. dr. CONSTANTIN-TUFAN STAN 
coala de Arte Frumoase „Filaret Barbu” Lugoj 

 

Constantin-Tufan STAN, profesor la coala de Arte Frumoase 
„Filaret Barbu” din Lugoj i profesor asociat la Facultatea de Muzic  a 
Universit ii de Vest din Timi oara, s-a n scut la Boc a, jud. Cara -
Severin, în 13 februarie 1957. Este licen iat al Conservatorului de Muzic  
„Ciprian Porumbescu” din Bucure ti, doctor în muzicologie al Academiei 
de Muzic  „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca i membru al Uniunii 
Compozitorilor i Muzicologilor din România. A fost declarat Cet ean de 
Onoare al comunei Belin  (jud. Timi ), „pentru elaborarea c r ilor 
Rapsodia din Belin  i Corul din Chiz t u, prin care a dus faima mi c rii 
corale din comuna noastr  în toat  ara i peste hotarele ei”. A ob inut 
premiul pentru istoriografie al UCMR pe anul 2009, pentru volumele 
György Kurtág. Reîntoarcerea la matricea spiritual  (Editura 
MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009), Victor Vlad Delamarina i familia sa. Contribu ii biografice i 
George Enescu în Banat (ambele ap rute la Editura Eurostampa, Timi oara, 2009). 
 
 

Unul dintre primii muzicieni profesioni ti b n eni, Liviu Tempea, pianist-concertist 

reputat în epoc , înzestrat, deopotriv , cu remarcabile disponibilit i componistice (de i a fost 

autodidact în acest domeniu, pu inele sale compozi ii las  totu i s  se întrevad  germenii unui 

evident talent), a fost un important animator al vie ii muzicale b n ene i transilv nene la 

începutul secolului XX, impunând valorile muzicii culte în cele mai diverse medii socio-

culturale. Erudi ia sa, o anumit  distinc ie academic  (exprimat , dup  Marea Unire, la 

Conservatorul de Muzic  i Art  Dramatic  din Cluj, ca profesor la catedra de pian) i-au 

conferit aura unei personalit i charismatice, reprezentative pentru dimensiunea manifest rilor 

culturale române ti din Banat i Transilvania. Ca în atâtea alte cazuri (exist  o adev rat  

pleiad  de compozitori ardeleni, forma i la coala muzical  a lui Iacob Mure ianu, peste 

numele c rora s-a a ternut implacabila uitare), Liviu Tempea a r mas un nume izolat în presa 

i documentele de epoc . În acest context, reconstituirea biografiei sale, dar i a 

remarcabilului s u profil artistic a devenit o pasionant  aventur  muzicologic , cu inedite 

conexiuni muzicale, istorice i literare.  

Liviu Tempea s-a n scut în 2 ianuarie 1860 la Lugoj, unde a urmat cursurile primare, 

gimnaziale i liceale. A fost coleg de coal  i prieten apropiat cu Ioan Popovici-B n eanul i 

Victor Vlad Delamarina. Tat l s u, Iosif Tempea, originar din Toracu Mare (azi în Serbia), 

preot i profesor de limba i literatura român  la Timi oara, Caransebe  i Lugoj, se afirmase 
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ca fondator al gazetei „Desceptarea” (Lugoj, 25 XII 1879/6 I 1880 – 

7 IV 1881), una dintre primele publica ii române ti b n ene, dar i 

ca autor al unor remarcabile studii i manuale dedicate limbii 

române: Stilul i poetica limbei române (Lugoj, 1882) i Manual 

pentru topica, lirica i didactica limbei române (Editura autorului, 

Lugoj, 1886).  

A beneficiat, din copil rie, de educa ia muzical  a lui Iosif 

Czegka, personalitate artistic  marcant  a Lugojului din acea 

perioad  (dirijor al Reuniunii Române de Cânt ri i Muzic ), i a lui Wilhelm Schwach, 

profesor de muzic  la Gimnaziul de Stat lugojean. Dup  absolvirea studiilor liceale a 

participat la emula iile prilejuite de Adunarea General  a Societ ii pentru Fond de Teatru 

Român (Lugoj, 29-30 septembrie 1888), prezentând la pian Thalia român , una din primele 

sale compozi ii. 

A aprofundat studiul pianului la Akademie für Musik und darstellende Kunst din Viena 

cu profesorul Iulius Epstein. În perioada petrecut  la Viena a audiat cursurile Facult ii de 

Medicin , ob inând „absolutorul”, f r  a- i sus ine îns  examenul de licen  („rigurosul”). A 

f cut parte din comitetul de organizare a serb rilor dedicate Adun rii Generale a ASTREI 

(Lugoj, 15/27-16/28 august 1896), prin care Banatul se afilia asocia iei transilv nene. Cu 

prilejul emul rii corale, desf urate în gr dina „Concordiei”, Liviu Tempea a acompaniat la 

pian Corul din Chiz t u (Fiii României de Gavriil Musicescu), iar în cadrul concertului festiv 

prezentat a doua zi, pe scena Teatrului Or enesc, de Reuniunea Român  de Cânt ri i 

Muzic , dirijat  de Ion Vidu, a interpretat Poloneza în mi bemol minor de Chopin. 

Acompaniamentul pianistic al corului din actul II al operei Otello de Verdi, opus care a 

premers interven ia lui Tempea, a fost sus inut de Elena Dobrin109. La petrecerea organizat  în 

finalul adun rii ASTREI, invita ii au jucat, între altele, pe muzica Valsului ASTREI (compus  

de Tiberiu Brediceanu) i cea a Quadrilului ASTREI, crea ie a lui Liviu Tempea.  

Dup  finalizarea studiilor academice (1896) s-a stabilit, pentru pu in timp, la Bucure ti, 

unde a activat ca profesor particular de pian i corepetitor, apoi a luat drumul Ia ului, unde i-a 

înmânat lui Gavriil Musicescu o scrisoare de recomandare din partea tribunului lugojean 

Coriolan Brediceanu. În capitala moldav , Tempea inten iona continuarea studiilor la 

Conservatorul de Muzic  i Declama iune, dar i frecventarea cursurilor Facult ii de 

Medicin . Prin intermediul lui t. O. Iosif a f cut cuno tin  cu prin ul Leon Ghika, care, în 

                                                 
109 Ziarul „Dreptatea”, Timi oara, anul III, nr. 197, anul 1896, nr. 2. 
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anul 1897, l-a invitat la Dumbr veni, mo ia sa din inutul Boto anilor, domeniu care includea 

i satul Ipote ti110. La Dumbr veni, ipotetic loc al na terii lui Mihai Eminescu – potrivit 

m rturiei unui camerdiner al familiei Bal  (fosta proprietar  a mo iei), care l-ar fi v zut pe 

prunc „purtat de b trânul pe bra e, ca copil în fa e”111 – a înfiin at un cor mixt r nesc, una 

din primele forma ii muzicale române ti de acest gen din Bucovina. 

Dup  un scurt popas la Cluj (în urma decesului fratelui s u), unde a fondat un cor 

studen esc, în toamna anului 1897 s-a îndreptat spre Viena pentru a ob ine un atestat care s  

confirme audierea cursurilor Facult ii de Medicin , ceea ce i-ar fi permis accesul la 

examenul de licen . Anul urm tor (1898) s-a reîntors la Bucure ti, unde a continuat vechile 

preocup ri artistice, atras îns  i de studiile medicale. Aici este posibil s  fi avut contacte cu 

Constantin R dulescu jr., str lucit medic chirurg la Spitalul „Eforiei”, unchiul fostului s u 

coleg i prieten din copil rie Victor Vlad Delamarina, colaborator al lui Corneliu Diaconovich 

în elaborarea Enciclopediei Române. În capitala României pulsa o intens  via  cultural , 

între inut  de o întreag  pleiad  de personalit i culturale din Banat i Ardeal: Aurel C. 

Popovici (profesor de limba german  i englez ), Ioan Slavici (directorul Institutului 

„Otetele anu”), George Co buc (Casa coalelor), Ion Bianu (Biblioteca Academiei), t. O. 

Iosif, Ilarie Chendi, Zaharia Bârsan .a. Liviu Tempea a continuat preocup rile din 

Dumbr veni, fondând o coral  b rb teasc  (unica, la acea dat , în Bucure ti), în care a 

cooptat, în exclusivitate, intelectuali b n eni i ardeleni, a a-numi ii „pribegi ai idealului 

na ional”112. „Pribegii”, refugia i la Bucure ti dup  Procesul Memorandului, se întâlneau de 

dou  ori pe s pt mân  la ber ria „Wilhelm” (pe strada Edgar Quinet, vizavi de Cap a, lâng  

farmacia „Brus”), unde repetau cu ajutorul unui armoniu închiriat. Printre cori ti se aflau: 

Preda (viitor director al Funda iei „Vasiliu Bolnavu”), Petrescu-Sadea (director la Fabrica de 

ciocolat  „Zamfirescu”), Remus Caraca  (director la o coal  comercial ), Gheorghe Demeter 

(interpret la Ministerul de Externe), Valeriu Tecon ie (tipograf, traduc tor i editor al lui 

Eminescu în limba german ), Ilarie Chendi, Zaharia Bârsan, gazetarul Gheorghe Stoica, Petre 

Ciorogariu (institutor, profesor de limba german  i muzician originar din V r dia, jud. 

                                                 
110 Prin ul Leon Ghika, fost deputat, era un poet apreciat în cercurile literare fran uze ti pe care obi nuia s  le 
frecventeze (v. Comitetul comemor rii – Gala i, Omagiu lui Mihail Eminescu, cu prilejul a 20 ani de la moartea 
sa. 15 ianuarie 1850, 16 iunie 1889, 16 iunie 1909, volum coordonat de Corneliu Botez, Atelierele Grafice 
„Socec et Co.”, Societate anonim , Bucure ti, 1909). Familiarizat cu crea ia poe ilor b n eni, prin ul a tradus în 
limba francez  poemul La groap  de Ioan Popovici-B n eanul (publicat în „Tribuna”, Sibiu, anul V, nr. 7, 
1888), pe versurile c ruia Tempea compusese un lied. 
111 Episod rememorat de Tempea în memoriile sale; v. Liviu Tempea, Sem n torul. Postumele lui Eminescu, în 
„Dacia”, Timi oara, anul V, 1943, nr. 29, p. 2. 
112 Liviu Tempea, Pribegii idealului na ional – Soarele românismului la Bucure ti r sare – Amintiri, în „Dacia”, 
Timi oara, anul V, 1943, nr. 12, p. 6.  
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Cara -Severin)113 .a. George Co buc asista frecvent la desf urarea repeti iilor, acestea 

devenind un pretext pentru întâlnirea oamenilor de litere b n eni i ardeleni. În 1899, de 

L sata Secului, corala lui Liviu Tempea a sus inut primul s u concert, la sala „Opler”, 

beneficiind i de sprijinul Ligii Culturale. 

În acei ani, la Bucure ti activau dou  coruri mai importante: Corul Mitropoliei, dirijat 

de profesorul Nicolae B nulescu, i corul de la biserica „Domni a B la a”, condus de basul 

Teodorescu, unde evoluau unii dintre cei mai buni cânt re i vocali, între care N. Corfescu i 

Bonciu. Ambele forma ii corale, aflate sub direc ia lui Eduard Wachmann, directorul 

Conservatorului, ofereau credincio ilor i melomanilor bucure teni, s pt mânal, Liturghia i 

alte cânt ri sacre, dar, în acela i timp, participau i la ceremoniile oficiale la care erau prezen i 

membrii guvernului i reprezentan ii Palatului Regal. Dup  pensionarea lui Wachmann, 

conducerea celor dou  coruri a fost preluat  de D. G. Kiriac, care, în paralel, dirija i un grup 

coral la coala „Carmen”. La repeti iile acestui grup coral era invitat s  asiste i Liviu 

Tempea. La propunerea unor cori ti (Petrescu-Sadea, Petre Ciorogariu .a.), corala 

b rb teasc  a b n enilor i ardelenilor (care activa în localul Ligii Culturale, în spatele 

Bisericii Albe) a fuzionat cu grupul lui Kiriac, Tempea urmând s  func ioneze în calitate de 

pianist-corepetitor114. Referindu-se la aportul s u la constituirea i consolidarea Societ ii 

Corale „Carmen”, L. Tempea scria: „La concertele corului [Reuniunea Român  de Cânt ri i 

Muzic  din Lugoj, dirijat  de Ion Vidu], de câte ori le-am dat concursul, a trebuit, afar  de 

program, s  cânt la pian «d-a noa ce». Într-un concert, în timpul acestei improviza ii, îmi vine 

în minte Mar ul lui Mihai Viteazul, i, dup  o caden  furtunoas , când a ap rut «Ast zi, 

fra ilor români, am ajuns i noi st pâni», a izbucnit în sal  o furtun  de aplauze, în mijlocul 

c reia fulgerau notele delirante ale mar ului. Aceast  atmosfer , care st pânea concertele i 

publicul mai ales în Banat, Lugoj, unde s-a cântat De teapt -te, române! de peste 800 de 

cânt re i din 27 coruri r ne ti la Adunarea General  a ASTREI în 1896, am c utat s  fie 

introdus  la Societatea «Carmen»”115. 

                                                 
113 Petre Ciorogariu, r posat la Bucure ti în 1909, a activat ca dirijor al Corului „Minerva”, fiind i autorul unor 
compozi ii muzicale de inspira ie folcloric , reunite într-o colec ie intitulat  Cântece din popor (publicat  în 
Biblioteca Enciclopedic  „Socec”). Volumul cuprinde cântece de stea, colinde, cântece de lume (u oare), cântece 
de dor (doine) i cântece voinice ti, pe baza melodiilor culese în Banat, Ardeal, Muntenia i Moldova 
(„Drapelul”, Lugoj, anul IX, nr. 123, 1909, p. 3). 
114 Liviu Tempea, B n eni la temelia Societ ii Corale „Carmen”. Amintiri de la Arenele Romane, 1906 – Cel 
dintâi cor r nesc din vechiul regat, înfiin at de un b n ean, în „Dacia”, Timi oara, anul V, nr. 18, 1943, p. 2. 
115 Liviu Tempea, La Societatea „Carmen” – Amintiri. Mi carea muzical  din Ardeal i Banat acum 50 de ani, 
în „Dacia”, Timi oara, anul V, nr. 24, 1943, p. 2. 
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În 14 iunie 1902116, la un an de la fondarea Societ ii Corale „Carmen”, la Dumbr veni, 

localitatea în care, în urm  cu câ iva ani, L. Tempea înfiin ase un cor mixt r nesc117, aveau 

loc impozante serb ri prilejuite de dezvelirea bustului lui Mihai Eminescu, realizat în bronz 

de sculptorul Oscar Späthe (la ini iativa lui Leon Ghika, sus in torul ipotezei privind na terea 

marelui poet în aceast  comun ), având ca surs  de inspira ie o fotografie a poetului la vârsta 

de 30 de ani. Späthe fiind influen at, se pare, de soarta identic  a sfâr itului vie ii lui 

Eminescu cu cea a lui Friedrich Nietzsche, dup  modelare chipul creatorului Luceaf rului 

prezenta asem n ri frapante cu fizionomia filozofului german, determinându-l pe epigramistul 

Cincinat Pavelescu, prezent la festivit i, s -i dedice artistului plastic un catren118. Un alt 

invitat, t. O. Iosif, a dedicat evenimentului un poem, transpus pentru cor mixt de Liviu 

Tempea119, interpretat dup  sfin irea i dezvelirea bustului. Dorind s  ofere invita ilor o 

surpriz , Liviu Tempea a preg tit, cu fostul s u cor (preluat, dup  plecarea sa, de Livescu, 

notarul comunei), Rug ciune, pe versurile lui Eminescu, lucrare coral  compus  special 

pentru acest eveniment (cu contribu ia elevilor celor dou  coli locale)120, corul urmând s  

cânte ascuns dup  ni te bosche i. În finalul festivit ilor, corul, instruit de L. Tempea, a 

interpretat o alt  lucrare inspirat  de versurile eminesciene, La arme!, în prezen a unei 
                                                 
116 În amintirile sale (Liviu Tempea, Bustul lui Mihai Eminescu la Dumbr veni, jude ul Boto ani, în „Dacia”, 
Timi oara, anul V, nr. 35, p. 2), L. Tempea plaseaz  desf urarea evenimentului, în mod eronat, în prim vara 
anului 1901. 
117 Octavian Laz r Cosma atribuie înfiin area coralei din Dumbr veni unui oarecare Petrovici, în 1895. 
118 „Gloria lui Eminescu  
   Sufer  de dou  pete, 
   Poate versurile mele!? 
   Sigur statua lui Späthe!” 
119 Luceaf r falnic între genii, 
   Ce neamul nostru a avut, 

      MMaaii  rreeccuunnoo ttii  ttuu  DDuummbbrr vveenniiii,,  

      PP mmâânnttuull  ssffâânntt  ccee  ttee--aa  nn ssccuutt??  [[……]]  

 
   i iat , ast zi, Dumbr venii 
   V d iar i chipul cunoscut, 
   În parc, la marginea poienii, 
   În schij , falnic ren scut.” 

Potrivit informa iilor transmise de eminescologul Ion Filipciuc, dup  instaurarea regimului comunist 
„bustul de la Dumbr veni a stat ascuns, pân  prin 1953, într-un opron, când un tractorist i-a aplicat un baros în 
frunte, iar prin 1980,  preotul satului a dus statuia la R d u i i a topit-o pentru un clopot, care bate i ast zi peste 
sat”.  
120 Manuscrisul se afl  în Arhiva Bibliotecii Academiei de Muzic  „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, inv. 
31.755/1963. Lucrarea a fost prezentat  la Lugoj, în decembrie 2005, la 103 ani de la prima audi ie de la 
Dumbr veni, în holul de marmur  al Universit ii Europene „Dr gan”, în cadrul tradi ionalului concert de 
colinde al Corului „Ion Vidu”, sub bagheta lui Remus Ta c u, ca un omagiu adus muzicianului lugojean. 
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asisten e care cuprindea scriitori i reprezentan i ai unor institu ii culturale de referin : 

George Co buc („Sem n torul”), R dulescu-Pogoneanu („Convorbiri literare”), Petre 

Gr di teanu (cu un discurs din partea Ligii Culturale, în care a amintit de „pietrele nestemate 

ce lipsesc din coroana regal  român ”), Cincinat Pavelescu (care a declamat o poezie 

ocazional , P dure, ninge câteva frunze), Al. Davila, Dimitrie Anghel .a.  

 

 
De la inaugurarea bustului lui Eminescu din Dumbr veni (1902) 

 

 

La arme!, piesa lui Liviu Tempea, a avut o istorie aparte. Prin ul Leon Ghika, dorind 

înlocuirea lui De teapt -te, române! („care avea o melodie prea monoton  i lipsit  de 

vigoare, mai mult psalmodie religioas ”) cu un alt cântec, mai antrenant, care s  exprime 

„aspira iile viitoare ale românilor”, i-a propus lui Tempea compozi ia lui E.-N. Méhul, Chant 

du départ (cântecul plec rii la lupt  al militarilor francezi, anterior imnului La Marseillaise), 

înmânându-i dou  transcrip ii pentru voce i pian. Tempea, g sind nepotrivit cântecul pentru 

a-l adapta versurilor eminesciene, a compus îns  o melodie original . Dup  o lun  de la 

festivit ile de la Dumbr veni, cântecul La arme! a fost tip rit, muzica fiind atribuit  îns  în 

mod eronat lui Méhul. Gre eala s-a perpetuat, iar cântecul, care se dorea un imn na ional, a 

fost difuzat în coli, fiind inclus în repertoriu i de numeroase coruri din Bucovina i 
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Transilvania. Dup  plecarea lui Tempea din Dumbr veni, corul a fost preluat de un oarecare 

Victor Pop r scu (originar din Caracal), ales ulterior primar, care i-a atribuit compunerea 

cântecului, sus inându- i chiar i examenul de definitivat în înv mânt ca autor al acestei 

piese corale (episod relatat lui Tempea de A. Civillo, profesor la Conservatorul din Ia i). Mai 

târziu, acest Pop r scu a ajuns profesor de canto la Caracal, iar dup  moarte localnicii i-au 

ridicat un bust, considerându-l un adev rat rapsod na ional, poate i ca o recunoa tere a 

particip rii sale, în fruntea coralei din Dumbr veni, la Festivalul Coral prilejuit de Expozi ia 

General  Jubiliar  din 1906 de la Bucure ti121. 

Iat  cum descrie muzicianul lugojean emo ionanta reîntâlnire, în Capital , cu fo tii s i 

cori ti din Dumbr veni: „M-am pomenit înconjurat de copiii corului r nesc din 

Dumbr veni, jud. Boto ani, f cut de mine, cari, v zându-m , au venit la mine, întinzându-mi 

mâinile i dându-mi «bun  ziua» […], între [Nicolae] Iorga i Aurel C. Popovici. Le-am spus 

c  sunt copiii corului r nesc, cel dintâi din vechiul regat, format de mine. A a s-a f cut i 

aceast  înfr ire r neasc  între cei din Ardeal i Banat i cei din ara veche. M-am dus între 

ei, unde [i-]am întâlnit i pe cei mari, Bâ  Patrachi, Florescu, Ignatescu, tirbu, G lan, Mihai 

Andru c . A fost o bucurie mare revederea, la care a luat parte i conul Teodor Ghica, care 

întâmpl tor era în Arene. A fost nostim  întâlnirea cu Gh. Dima, care trecuse pe acolo. L-am 

oprit, s -i prezint corul. [I-]am întrebat pe copii: «Voi ti i cine a f cut Hai în hor ? […]. 

Uite, boieru sta a f cut cântecul!»122. Se uitau nedumeri i la Gh. Dima, care râdea cu pl cere. 

Cei mari mi-au povestit c , plimbându-se prin expozi ie, m  c utau cu ochii i, unde vedeau 

câte o figur  asem n toare, se repezeau cu to ii […]. Am fost mi cat de aceast  dragoste i 

încredere ce am reu it s -mi câ tig în aceste suflete curate. Cea mai mare r splat  ce a  fi 

putut s  râvnesc”123. 

L. Tempea a sus inut acompaniamentul pianistic în cadrul concertelor Societ ii Corale 

„Carmen”, prezentate la Bucure ti în 26 mai 1905 i 7 mai 1906, fiind unul din principalii 

promotori ai turneului efectuat, în 1905, în Banat i Ardeal de corala dirijat  de D. G. 

Kiriac124. La Lugoj, Societatea Coral  „Carmen” a concertat în 7/20 august 1905, în sala 

Hotelului „Concordia”, beneficiind de acompaniamentul lui Liviu Tempea. Principalele 

                                                 
121 Liviu Tempea, „La arme!” de Mihai Eminescu, în „Dacia”, Timi oara, anul V, nr. 41, 1943, p. 2. 

 
122 Cântecul lui Gheorghe Dima, Hai în hor , scris pentru cor mixt, pe versuri de Vasile Alecsandri, a fost 
interpretat în prim  audi ie la Sibiu, în 1884. 
123 Liviu Tempea, B n eni la temelia Societ ii Corale „Carmen”. Amintiri de la Arenele Romane, 1906 – Cel 
dintâi cor r nesc din vechiul regat, înfiin at de un b n ean, în „Dacia”, Timi oara, anul V, nr. 18, 1943, p. 2. 
124 Aurel Millea, Liviu Tempea, în „Muzica”, Bucure ti, anul X, nr. 2, 1960, pp. 35-37. 
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secven e ale turneului coralei din capitala Regatului Român au fost înf i ate în „Drapelul”, 

Lugoj, V, 89, 1905 (p. 2, publicarea textelor cântecelor coralei bucure tene, respectiv p. 4, 

programul detaliat al concertului), V, 90, 1905, 2 (programul festivit ilor din zilele de 19, 20, 

21 i 22 august), V, 91, 1905, 3 (o cronologie a principalelor momente ale turneului), i V, 92, 

1905, 3: festivitatea primirii la gar , în 6/19 august 1905, cu un discurs de întâmpinare rostit 

de George Dobrin, pre edintele Reuniunii Române de Cânt ri i Muzic , i de r spuns din 

partea lui Grigore Teodossiu, vicepre edintele Societ ii Corale „Carmen”, rug ciunea 

comun  la biserica greco-oriental  (în acordurile intonate de Reuniunea Român  de Cânt ri i 

Muzic ), participarea ambelor corale la serviciul divin în ziua de duminic , 7/20 august, 

vizitarea Gimnaziului de Stat lugojean i a Fabricii de m tase natural , excursia din Dealul 

Viilor. A fost prezent la Lugoj i prin ul Leon Ghika (în 20 i 21 august), pre edintele 

Societ ii Corale „Carmen”. Dup  concert a urmat o petrecere dansant , unde a cântat i corul 

din comuna limitrof  Hodo  (dirijor: Mihai G. Cr ciun), iar I. Haramba a, în numele 

Societ ii „Tinerimea Român ”, a d ruit coralei bucure tene o cunun  de lauri împodobit  cu 

o panglic  tricolor . În „Drapelul”, Lugoj, V, 93, 1905, 2-3, Ion Vidu a semnat o ampl  

cronic  a concertului (Concertul „Carmen” în Lugoj. Recenziune), iar P. Locusteanu, în 

„Drapelul”, Lugoj, V, 97, 1905, V, 98, 1905, 1-2, i V, 99, 1905, i-a publicat impresiile din 

turneul b n ean („Carmen” la Lugoj. Excursiunea Societ ii Corale „Carmen” peste mun i. 

Note i impresii, articol preluat din nr. 6.089 al ziarului bucure tean „Voin a na ional ”), 

oferindu-ne o inedit  descriere a Lugojului, „un ora  mare, frumos, nu deopotriv  împodobit, 

dar de o cur enie exemplar ”, re inând, în acela i timp, i detalii privind num rul popula iei 

(7-10.000 de locuitori), structura etnic  i confesional  (5.000 de români, 2.000 de maghiari, 

evrei, vabi etc., aproape 1.000 de credincio i greco-catolici), comer ul (care era dominat de 

negustorii evrei), industria ( es toria de m tase, al c rei ac ionar majoritar era dr. Titus 

Ha eg), sistemul bancar (b ncile de credit i economii „Lugojana”, dir. G. Popovici, 

„Poporul”, dir. Ioan Boro , i Banca Agricol ) i înv mântul (Gimnaziul maghiar, dotat cu 

un bogat muzeu de tiin e naturale). Interesante sunt i aprecierile privind fizionomia, 

caracterul i comportamentul locuitorilor, ale c ror obiceiuri „sunt aspre, dar s n toase”, 

lugojencele fiind „gospodine de mâna întâi, s n toase i frumoase, cum în pu ine inuturi 

române ti se g sesc”, cur enia caselor i hrana substan ial  p strându-le „o frumuse e plin  

de via , nu anemic  i boln vicioas  ca a celor mai multe rance i mai ales or ence din 

România”.  
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De la Lugoj, muzicienii bucure teni s-au îndreptat spre Sibiu, pentru a lua parte la 

manifest rile organizate din „incidentul” Adun rii Generale a ASTREI, între care i 

inaugurarea Muzeului Asocia iei. Entuziasma i de primirea f cut , membrii comitetului 

Societ ii Corale „Carmen” au expediat o scrisoare de mul umire Reuniunii Române de 

Cânt ri i Muzic , epistola, semnat  de Leon Ghika (pre edinte) i Petrescu-Sadea (secretar), 

fiind adresat  lui G. Dobrin, pre edintele Reuniunii lugojene. O scrisoare de r spuns, 

expediat  lui D. G. Kiriac, a fost semnat  de G. Dobrin i Cornel Jurca, secretarul 

Reuniunii125.  

Tempea a activat episodic la Sibiu în fruntea Reuniunii Române de Cânt ri i Muzic  

(dirijate, pân  în 1899, de Gheorghe Dima), succedându-i lui Augustin Bena, dar i ca 

profesor la coala de Fete a ASTREI. A debutat în fruntea coralei sibiene, în calitate de 

dirijor, dar i pianist-concertist, în 13 octombrie 1909, prezentându- i propria compozi ie, 

Rug ciune, pe versurile lui Mihai Eminescu, precum i lucr ri de Huber, Dima, Wagner (duet 

din Olandezul zbur tor, soli ti: V. Triteanu i O. Mure ianu) i D. Popovici-Bayreuth, iar ca 

pianist, Serile Vienei de Schubert–Liszt i Varia iuni române ti de Scarlatescu126. Cu prilejul 

desf ur rii serb rilor ASTREI la Sibiu, în noiembrie 1909, a prezentat controversata sa 

compozi ie La arme! Dup  concert a purtat un amuzant dialog cu înv torul I. Cri an, 

dirijorul corului mixt r nesc din S li te: 

„– Domnule Tempea, nu-i urât La arme! al dumitale, dar eu îl cânt pe cel adev rat! 

– Da? i de cine-i? 

– De un bucovinean, unul Meahul! [sic!]”127.  

Pentru a-l l muri asupra adev ratului autor al cântecului, Tempea l-a prezentat pe 

înv torul Cri an lui Octavian Goga, Octavian C. T sl uanu i Tiberiu Brediceanu, care 

asistaser  la festivit ile ASTREI i care cuno teau adev rata istorie a cântecului. La Sibiu, 

Tempea a cucerit auditoriul i prin interven ia sa solistic , confirmând reputa ia sa de pianist 

virtuoz128.  

 

                                                 
125 V. „Drapelul”, Lugoj, anul V, nr. 109, 1905, p. 2.  
126 Octavian Laz r Cosma, Festivalul coral din 1906 de la Bucure ti, în Hronicul Muzicii Române ti, vol. V, 
Editura Muzical , Bucure ti, 1983, p. 256. 
127 Liviu Tempea, „La arme!” de Mihai Eminescu, în „Dacia”, Timi oara, anul V, nr. 41, p. 2. Un mar  omonim, 
pentru cor mixt i pian (orchestr ), pe versuri de t. O. Iosif, a fost compus de Alfonso Castaldi în 1913. 
128 Serb rile „Tribunei”. Raport special, în „Drapelul”, Lugoj, anul IX, nr. 124, 1909, p. 2-3. 
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La 1 iulie (stil vechi) 1914, în sala festiv  a ASTREI din Sibiu s-a desf urat o serbare 

comemorativ  dedicat  lui Mihai Eminescu la împlinirea a 25 de ani de la s vâr irea sa. Dup  

evocarea personalit ii poetului (O. C. T sl uanu i O. Goga) i un recital liric, Corul 

ASTREI, dirijat de I. Cri an, a interpretat mai multe opusuri, între care i dou  crea ii semnate 

de Tempea, Rug ciune i Mar , sumele rezultate din contribu ii fiind destinate ridic rii unui 

bust al poetului129. 

Dup  Unire, Tempea a f cut parte, în calitate de profesor de pian auxiliar, din primul 

corp didactic al Conservatorului de Muzic  i Art  Dramatic  din Cluj, institu ie fondat  de 

Tiberiu Brediceanu în 1919 (inaugurat  oficial la 28 martie 1920), al turi de o pleiad  de mari 

muzicieni: Ana Voileanu (pian), Ionel Cri ianu (canto), Hermann Klee (teorie-solfegiu, 

armonie i citire de partituri), Gheorghe Dima (solfegiu i cor), Augustin Bena i Tiberiu 

Brediceanu. Printre studen ii s i de marc  s-au aflat Sabin V. Dr goi i lugojeanul Zeno 

Vancea, care-i va p stra o vie amintire: „În afar  de Ana Voileanu, am mai studiat pianul i cu 

Liviu Tempea, pianist originar din Lugoj. Bunicul lui [tat l s u, Iosif Tempea] f cuse prima 

gramatic  româno-latin , din care am înv at i eu prima ortografie româneasc . Liviu 

Tempea a fost un excelent pianist i un bun compozitor. A fost primul care a aranjat pentru 

pian melodii de dansuri populare din Banat. Au fost i tip rite, dar cu timpul au fost uitate”130.  

Începând cu anul 1940 este prezent la Timi oara, unde desf oar  o important  

activitate artistic  la cele dou  mari institu ii de cultur  clujene refugiate în capitala Banatului 

dup  Dictatul de la Viena, Opera Român  i Conservatorul de Muzic  i Art  Dramatic . 

A fost un virtuoz al pianului, un neîntrecut improvizator, punându- i talentul în slujba 

muzicii române ti de inspira ie folcloric , fiind, în acest sens, un vrednic continuator al 

aspira iilor predecesorilor s i, tefan Perianu i Sofia Vlad-R dulescu (mama lui Victor Vlad 

Delamarina), pionieri ai prelucr rii instrumentale culte a melosului de sorginte popular : 

„Trebuie s  subliniez numele pianistului Liviu Tempea, originar din Lugoj, fost profesor la 

Academia Regal  de Muzic  din Cluj. Este incontestabil c  d. Liviu Tempea a fost primul 

talent b n ean care a dat importan a cuvenit  improviza iei muzicii române ti. Dotat cu un 

real talent muzical, fiind i un excelent pianist, d. Tempea a tiut s  interpreteze în mod 

impresionant dansurile i cântecele autohtone din Banat. U urin a prin care eviden ia cea mai 

dificil  melodie, apoi acompaniamentul, de un autentic spirit improvizator, ne-au redat câteva 

                                                 
129 Comemorarea lui Eminescu în Sibiu, în „Drapelul”, Lugoj, anul XIV, nr. 69, 1914,  p. 3. 
130 Martha Popovici, Convorbiri cu Zeno Vancea, Editura Muzical , Bucure ti, 1985, p. 76.  
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perle de muzic  b n ean . Ce p cat c  aceste interpret ri nu sunt nici ast zi pe pl ci de 

patefon”131.  

La Cluj, Tempea s-a afirmat ca unul dintre cei mai aprecia i piani ti-acompaniatori în 

concertele de muzic  vocal : „În afar  de Opera Român , iubitorii de muzic  au putut asista 

la un concert unde s-a f cut bine muzic  aleas : concertul basului Petre Marcu, dat cu 

concursul drei Ana Rozsa. S-a cântat din Mozart, Verdi, Schubert, Rossini, Dima, Brediceanu 

etc. […] Acompaniamentul dlui Tempea ne-a f cut s  regret m c -l vedem atât de rar la pian 

în fa a publicului” („Societatea de mâine”, Cluj, II, 7, 1925, 114). A evoluat în calitate de 

acompaniator i la Lugoj, colaborând cu arti tii lirici Grigore Teodorescu (bariton) i 

Mih ilescu (tenor), soli ti ai Operei Române din Bucure ti, în 4 octombrie 1919, pe scena 

Teatrului Or enesc, i cu Traian Groz vescu, pe aceea i scen , în 12 octombrie 1919, într-un 

recital care a beneficiat de concursul Muzicii Militare. Talentul de acompaniator al lui 

Tempea, dar i interven iile sale solistice au trezit admira ia cronicarului: „Între cânt rile 

D.[omniei] Sale, ne-a fermecat d. Liviu Tempea cu piese de pian, compozi ii proprii, esute pe 

motive cunoscute populare, cu str lucite varia ii artistice, interpretate de îns i autorul, cu o 

verv  de foc i o tehnic  uimitoare. Mai rar atâta temperament i art  împreun . Agilitatea 

degetelor este atât de bravuroas , c , întorcându- i privirea de la pian, savurând numai cu 

auzul str lucita virtuozitate a dlui Tempea, ai senza ia c  tonurile ce picur  ca m rgelele sunt 

triluri de privighetoare. Publicul, însufle it la culme, [l-]a s rb torit pe d. Tempea, înc  fiul 

Lugojului, cu ova ii, aclam ri, f cându-l s  se deie, pe deasupra, înc  câteva m rg ritare 

muzicale” („Drapelul”, Lugoj, XIX, 111, 1919, 3: Concertul Groz vescu).  

Despre arta interpretativ  a lui Tempea s-a pronun at admirativ i Tiberiu Brediceanu, 

într-o scrisoare adresat  lui Aurel E. Peteanu: „Liviu Tempea, profesorul din Cluj: neîntrecut 

interpret la pian al unor dansuri b n ene ti din repertoriul vestitului l utar român Nica Iancu-

Iancovici, o mândrie a Lugojului”132. Iosif Popescu, vechi corist al Reuniunii Române de 

Cânt ri i Muzic  (începând cu anul 1907, pe vremea când era copil), a fost martorul unor 

momente improvizatorice, cu prilejul particip rii lui Tempea la repeti iile corului: „Îmi 

amintesc i eu, din perioada în care cântam în corul lui Vidu ca altist [copiii interpretau vocile 

feminine], iar apoi, ca tenor, c  Liviu Tempea, pe când dirija înc  Ion Vidu, venea la Lugoj în 

fiecare an i participa la repeti iile corului, care urma s -i cânte o compozi ie, Neamurile 
                                                 
131 Filaret Barbu, Portativ b n ean, Cu o prefa  de C. Miu-Lerca, Tipografia Matei Marianov, Lugoj, 1942, p. 
49; cf. Zeno Vancea, Crea ia muzical  româneasc , sec. XIX-XX, vol. 1, Editura Muzical  a Uniunii 
Compozitorilor, Bucure ti, 1968, pp. 188-189. 
 
 
132 Ioan Stratan, Dor de fra i. Epistolar lugojean, Editura Facla, Timi oara, 1977, pp. 126-127. 
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toate. Liviu Tempea se a eza în fa a pianului i, plimbând degetele pe clapele clavirului, f cea 

fel de fel de improviza ii”133. 

 
În domeniul compozi iei a fost un autodidact, manifestând predilec ie pentru genurile 

miniaturale: lieduri i crea ii corale de factur  laic  (Mi-a trimis b di a dor, Pârâia ul, 

Mândra mea de ast -var , Trecui valea) i religioas , reprezentate de pricesne i prelucr ri 

dup  melodii de stran  (Axionul adormirei, Spre Tine, Doamne, am n d jduit). În opinia lui 

Zeno Vancea, a fost „unul dintre pu inii compozitori cari, acum 30-40 de ani, au avut deja o 

viziune clar  în privin a unei muzici culte române ti”134. Ca suport literar al pieselor sale de 

factur  vocal  a utilizat versuri din crea ia lui O. Goga (Lun , lun ), G. Co buc (Cântec de 
                                                 
133 Iosif Popescu, Amintiri despre muzicianul Liviu Tempea, în „Orizont”, Timi oara, anul XXXV, nr. 23 (241), 
1972, p. 5. 
134 Zeno Vancea, Muzica coral  bisericeasc  la români. Studiu critic, Editura Mentor, Timi oara [1944], p. 64. 
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leag n), M. Eminescu, t. O. Iosif i I. Popovici-B n eanul (La groap ). Capodopera sa, 

Liturghia Sfântului Ioan Gur  de Aur (Lito Schildkraut, Cluj, 1933), scris  pentru cor mixt a 

cappella, dedicat  Preasfin itului Arhiereu Nicolae Ivan, primul episcop al nou-înfiin atei 

eparhii a Vadului, Feleacului i Clujului, i lui Andrei Baron de aguna, compus  în stil 

polifonic linear, poart  amprenta unui evident me te ug contrapunctic. Temele Liturghiei sunt 

inspirate din vechi melodii de stran  culese i notate de p rintele Dimitrie Cun anu, fost 

profesor de cântare bisericeasc  la Seminarul Arhidiecezan „Andreian” din Sibiu. Al turi de 

cele dou  Axioane, Liturghia se constituie într-o „adev rat  perl  a repertoriului nostru 

bisericesc”, prezentând afinit i cu stilul lui Kiriac, în acest sens Tempea putând fi considerat 

un reprezentant al colii componistice a lui Kiriac în Transilvania135. Lucr rile sale pianistice, 

pu in cunoscute i cântate ast zi (Dansul ielelor, Dor de ar , dans fantezie pentru pian solo, 

Haiduceasc , M run ica i Sub fagi), inspirate din melodica dansurilor populare b n ene, 

str lucesc prin culoare i vivacitate, compozitorul exploatând cu profesionalism resursele 

tehnice ale pianului. Între crea iile minore, care au marcat începutul activit ii sale 

componistice din perioada studen iei, poate fi men ionat acompaniamentul monologului Ni  

Panjen, compus de Coriolan Brediceanu. A fost unul dintre cei dintâi muzicieni profesioni ti 

b n eni, personalitatea sa punându- i amprenta pe evolu ia muzicii culte române ti în prima 

jum tate a secolului XX. Mo tenirea sa componistic , nu îndeajuns analizat  i cântat , ar 

putea oferi date inedite privind specificitatea cânt rii cultice b n ene de filia ie bizantin , 

detaliind aspecte semnificative ale procesului de tranzi ie de la manifest rile muzicale 

diletante la profesionalizarea actului interpretativ i componistic din acest areal cultural. 

O activitate mai pu in cunoscut  este aceea de cronicar muzical, manifestat  în 

principalele gazete clujene. Fidel auditor al principalelor evenimente muzicale din Cluj, 

Tempea a publicat competente cronici în „România”, nr. 36 din 19 VI 1920 („Traviata” de G. 

Verdi) i nr. 52 din 26 VI 1920 (Concertul simfonic sub conducerea maestrului Georgescu); 

„Înfr irea”, nr. 80 din 14 XI 1920 (Deschiderea stagiunii Operei Române din Cluj. Primul 

concert simfonic al Orchestrei Operei Române din Cluj), nr. 98 din 8 XII 1920 

(„Faust”/Margareta de Gounod), nr. 104 din 15 XII 1920 (Opera Român . 

„Faust”/Margareta de Gounod, dublat cu d oara Nestorescu i dnii D. Arin i Apostolescu), 

nr. 110 din 22 XII 1920 (Comemorarea lui Beethoven la Conservator i Oper . Reluarea 

„Aidei”), nr. 117 din 30 XII 1920 (Madama Butterfly), nr. 122 din 5 I 1921 (Concert simfonic 

sub conducerea dlui Jean Bobescu).  

                                                 
135 Ibidem. 
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Liviu Tempea a trecut la cele ve nice la Cluj, în 26 iunie 1946, la un an dup  

întoarcerea sa din refugiul timi orean i reluarea activit ii didactice universitare, l sând 

posterit ii suficiente împliniri artistice, argumente certe pentru a fi inclus la loc de cinste în 

istoria muzicii române ti. Prin episodica sa prezen  la Dumbr veni, ca invitat al prin ului 

Leon Ghika, a d ruit Bucovinei una dintre primele corale mixte r ne ti. A reflectat, în 

amintirile sale, memorabilele secven e ale festivit ilor prilejuite de dezvelirea bustului lui 

Eminescu, la Dumbr veni, în 1902, oferind istoricilor literari, dar i muzicologilor pagini 

semnificative pentru reconstituirea peisajului cultural al începutului de veac XX. 
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