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Introducere 
 
 
 
Tatăl meu, tenorul Traian Grosavescu, care în perioada 1923-1927 a făcut 

la Viena o scurtă dar strălucită carieră artistică, era şi un împătimit colecţionar. 
Astfel el poseda un album cu fotografii şi autografe ale multor personalităţi de 
atunci, ca de exemplu : Richard Strauss, Felix Weingartner, Pablo Casals, Mattia 
Battistini, Arturo Toscanini, Fritz Kreisler, Eugen d’Albert, Lotte Lehman, Max 
Reinhardt, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Maria Jeritza, Clemens Krauss, 
Leo Blech, Hans Heinz Ewers, renumitul explorator Roald Amundsen, marele 
poet indian Rabindranath Tagore şi mulţi alţii. Printre ei se află şi fotografia 
renumitului tenor vienez Leo Slezak al cărui autograf îl voi folosi drept motto: 
„Cîntăreţul e un purtător de torţă. Atîta timp cât torţa lui luminează, lumea îl 
urmează. Când ea se stinge, cântăreţul rămâne singur. Fie ca torţa ta să lumineze 
mult timp de acum încolo, iubite coleg.Aceasta îţi doreşte din toata inima Leo 
Slezak, Viena 20 februarie 1924”. 

Lugojul e un oraş frumos, patriarhal, situat în Banatul Timişan la numai 
60 de km. depărtare de Timişoara. Acolo, în acest oraş liniştit, în seara zilei de 
15 februarie 1927, a sosit pe calea undelor radio o ştire senzaţională, care a 
umplut de tristeţe sufletele lugojenilor: „La Viena în locuinţa sa de pe 
Lerchenfelderstrasse 62, renumitul tenor Traian Grosavescu a fost împuşcat din 
gelozie de către soţia sa...” . Toate idealurile, dorinţele şi speranţele tânărului 
român au fost spulberate într-o clipă printr-o împuşcătură de revolver... Mă întorc 
cu gândul în trecut... Am avut numai 2 ani când tatăl meu a murit, dar bunica 
mea, mama lui, care m-a crescut, îmi povestea zilnic evenimente petrecute cu 
mult timp în urmă. Mi le povestea cu atâta însufleţire, încât retrăiam viaţa tatălui 
meu alături de ea. Îl simţeam atât de aproape, încât îl visam noaptea, şi mă 
trezeam aşteptând să-l întâlnesc, să vorbesc cu el... În sufletul meu de copil a 
apărut certitudinea că îl voi întâlni odată şi odată. 

Lugoj, la 21 noiembrie 1895. Odată cu primii fulgi de zăpadă, în familia 
contabilului de la Comitat, Constantin Grosavescu, s-a petrecut un eveniment 
fericit, soţia sa Ernestina a dat naştere primului lor copil, un băiat, Traian. Anii 
s-au scurs, şi familia Grosavescu s-a îmbogăţit cu două fete, Miliţa şi Olga. Încă 
de copil s-a observat că tatăl meu, pe care bunica mea îl alinta cu numele de 
Bubi, avea un auz muzical ieşit din comun şi o voce puternică şi cristalină. Când 
el abia împlinise zece ani, sora lui Miliţa, mai mică cu numai doi ani, a murit în 
urma unui diagnostic greşit. Atunci, în faţa fetiţei aşezate într-un mic sicriu alb, 
Traian a plâns. A fost prima mare durere din viaţa lui. Dar anii treceau unul 
după altul, şi tatăl meu a devenit elev al gimnaziului. În această perioadă, alături 
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de tatăl său Costi, un excelent bariton, Traian a participat activ la viaţa muzicală 
a oraşului, cântând în toate corurile din oraş: Magyar Dálarda, corul Vidu, şi în 
toate corurile bisericeşti. După ce şi-a luat bacalaureatul, părinţii lui au dorit 
să-l trimită la Budapesta pentru a studia dreptul. Ajuns acolo, Traian s-a înscris 
şi la conservator. Însă a început războiul, şi el s-a dus voluntar pe front. Patima 
lui pentru muzică a învins şi aici. În perioadele de linişte dintre două lupte, el 
cânta la telefon colegilor, şi din tranşee italienilor care îl auzeau, îl aplaudau şi 
strigau: „Bravo Austriaca”. După terminarea războiului , în toamna anului 1919 
Traian s-a înscris la Conservatorul din Cluj, totodată cântând şi în corul Operei 
Române. Acasă însă studia sârguincios arii din opere. În felul acesta, când primul 
tenor al operei din Cluj, Constantin Pavel s-a îmbolnăvit, tatăl meu a putut imediat 
să-l înlocuiască. A fost pe data de 25 decembrie 1920 când Traian în vârstă de 
25 de ani a debutat pe scenă în rolul Pinkerton din Mme. Butterfly de Puccini.A 
fost un succes imens. Toate ziarele scriau că a apărut un talent ieşit din comun... 
Tenorul Pavel i-a dăruit o fotografie cu următoarea dedicaţie: „Soarele care apune 
soarelui care răsare”. Tatăl meu a fost imediat angajat. La opera din Cluj a cântat 
în Boema, Tosca, Paiaţe, Cavalleria rusticana, Aida, Carmen, Faust etc. 

Succesele sale erau din ce în ce mai mari. Împreună cu colega şi buna sa 
prietenă, Aca de Barbu, face turnee în toată România. La Bucureşti ca peste tot 
a avut mare succes. Aici l-a auzit întâmplător directorul Operei Populare din 
Viena, Markowsky, în Tosca, interpretând rolul Cavaradossi. A venit după el în 
culise şi i-a oferit un contract cu Opera din Viena, dar Traian nu a vrut să plece 
din ţară. Totuşi un conflict cu direcţiunea Operei române din Cluj l-a silit să 
părăsească România în martie1923 şi să meargă la Viena unde ia ore de canto 
cu tenorul Franz Steiner. A debutat pe scena Operei Populare din Viena pe 10 
iulie 1923 în rolul Canio din Paiaţe de Leoncavallo. Întâmplător rolul Tonio a 
fost interpretat de un alt român, baritonul Jean Athanasiu.Tatăl meu a devenit 
repede favoritul publicului vienez. Aceasta reiese şi din articolul publicat pe 1 
septembrie 1923 în „ Illustrierte Wiener Extrablatt” după un spectacol cu Aida: 
„Radames a fost cântat de domnul Grosavescu, noua stea din România, care a 
răsărit pe cerul Operei Populare. Sperăm să fie o stea fixă şi nu una căzătoare. El 
este tenorul care surprinzător de repede a devenit favoritul publicului, un fel de 
Slezak de pe Währing . De această dată el a cântat româneşte fără să fi deranjat 
pe nimeni aceasta. Câteodată părea chiar că el cântă pe limba germană şi ceilalţi 
cântă româneşte...” .Tatăl meu a fost foarte harnic. A studiat mereu noi opere. 
Ca de exemplu: André Chénier, Africana, Louisa, Hernani etc. Pe 6 decembrie 
1923 a cântat în Tosca cu renumitul bariton Battistini, care în ziua următoare 
i-a scris o scrisoare şi i-a dăruit o fotografie. Acolo a scris printre altele: „Aţi fost 
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un excelent Cavaradossi atât ca şi cântăreţ cât şi ca actor, pe care îl aşteaptă un 
viitor artistic strălucit. Pentru mine ar fi o mare bucurie să vă văd şi să vă aud din 
nou”. Pe data de 17 decembrie 1923 Traian s-a căsătorit cu vieneza Nelly 
Kövesdy, care fusese căsătorită cu maiorul român Dimitrie Călţun cu care avea 
un copil, Renée. După ce a divorţat de fostul soţ, s-a căsătorit cu tatăl meu. Din 
această căsnicie m-am născut eu pe data de 3 martie 1925. În martie 1924 Traian 
a cântat ca invitat al Operei de Stat din Berlin în Aida, Boema şi Tosca. Publicul 
berlinez, reţinut şi pretenţios, l-a chemat de 12 ori la rampă... „Der Tag” 7.03. 
1924. La Viena era numit al doilea Caruso. El studia noi opere: Regina din 
Saba, Lucia di Lammermoore, Manon Lescaut, Bal Mascat, Hughenoţii, Fanciula 
del West, Turandot etc. 

Pe 19 ianuarie 1925 cânta în premiera operei Amigo Fritz a compozitorului 
Pietro Mascagni. Mascagni însuşi dirijează această operă. Încă în timpul 
repetiţiilor dirijorul îi dăruieşte o fotografie cu dedicaţia: „ Minunatului artist 
Traian Grosavescu, în semn de amintire de la Viena, cu deosebită stimă”. Din 
ianuarie 1924 devine membru al Operei de Stat din Viena ,care îl cumpără de la 
Opera Populară. El întreprinde turnee în Germania, Norvegia, România , Ungaria, 
Cehoslovacia etc. 

Crăciunul anului 1925 a fost trist. Tatăl lui Traian a murit, şi el, împreună 
cu sora lui Olga , care era studentă la Universitatea din Viena, au venit la Lugoj 
la înmormântare. Atunci Traian s-a plâns mamei sale că este nefericit în căsnicie, 
şi ar vrea să divorţeze. Dar bunica mea l-a sfătuit să renunţe la această idee, 
deoarece are un copil care trebuie să aibă atât mamă cât şi tată. În primăvara 
anului 1926 e invitat să cânte din nou la Berlin, unde i se propune un contract şi 
astfel, începănd cu luna iulie 1926, el va cânta ca membru permanent o lună la 
Berlin şi o lună la Viena. Pentru anul 1927 primeşte invitaţia să cânte la Scala 
din Milano şi la Opera Metropolitan din New York, dar nu a fost să fie aşa... De 
Crăciun, în anul 1926 Oma şi cu mine am fost pentru ultima dată împreună cu 
tata la Viena. 

Ziua de 14 februarie 1927, ningea neîntrerupt... În mijlocul bulevardului, 
iluminată feeric, clădirea Operei arăta ca un palat de cleştar. O muzică 
fermecătoare se putea auzi până în stradă. Înfruntând frigul năpraznic publicul 
vienez se înghesuia să-i audă pe renumitul bariton Baklanoff în rolul Rigoletto 
şi pe răsfăţatul Grosavescu în rolul Ducelui...ªi nimeni nu bănuia că pentru 
Grosavescu „La Donna e Mobile” era cântecul său de lebădă.... 

Viena, 15 februarie 1927. Peste oraşul înzăpezit se lasă un văl de doliu. 
Inimile se înfioară la aflarea ştirii senzaţionale. Vocea lui Grosavescu a amuţit 
pentru totdeauna. El a fost împuşcat de soţia sa. Tenorul abia împlinise 31 de 
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ani. Ziarele scriau : „Steaua noastră a apus”. În ziua în care a fost omorât urma 
în cursul serii să călătorească la Berlin. După o ceartă cu mama, ea l-a împuşcat, 
pretextând gelozia în prezenţa mătuşii mele Olga. Bunica mea a primit la Lugoj 
în cursul nopţii îngrozitoarea telegramă. Totul a fost cumplit, de neconceput... 
În ziua în care bunica mea a venit pentru a însoţi corpul neînsufleţit al fiului ei la 
Lugoj, cortegiul funerar a oprit în faţa clădirii Operei unde îl aşteptau mulţi, 
foarte mulţi prieteni. S-a ţinut un recviem şi Oma a început să plângă amar. 
Deodată un om complet străin i-a atins mâna şi i-a spus: „Stimată doamnă, vă 
rog să vă opriţi din plâns măcar 5 minute şi uitaţi-vă jur împrejur cât de iubit şi 
de stimat a fost fiul dumneavoastră”... Circulaţia era blocată de o mare mulţime 
de oameni care înconjura Opera. După aceea prietenii şi admiratorii l-au însoţit 
la aceeaşi gară unde în urmă cu numai 4 ani a sosit plin de speranţă..Apoi toţi au 
plecat. În vagon au rămas numai nefericita sa mamă şi credinciosul său câine 
Rex. A fost înmormântat la Lugoj. Ziarele au scris: „Nici măcar la înmormântarea 
unui rege nu ar fi putut veni mai multă lume”. Pe undeva a fost şi el un rege 
neîncoronat al cântecului... ªi viaţa şi-a urmat cursul... Lumea l-a uitat. Numai 
noi, mai ales bunica mea nu l-a uitat niciodată... 

După un proces care a durat opt ani, pe care l-a intentat mama împotriva 
mea pentru avere, am obţinut câteva piese de mobilier şi obiecte care aparţinuseră 
tatălui meu. Printre ele se afla şi un gramofon cu plăci. Ne-am strâns cu toţii întro 
cameră şi bunica a pornit gramofonul. Când a răsunat vocea tatălui meu, câinele 
său Rex a sărit în picioare şi a început să-l caute dând din coadă... Noi toţi am 
plâns... ªi atunci pentru prima oară mi-am dat seama că l-am pierdut pe tatăl 
meu pentru totdeauna, şi nu-l voi mai putea întâlni decât în cântec. 
 

Mira Demeter Grosavescu , 1965 
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Einleitung: 

 
 

Mein Vater, der Tenor Traian Grosavescu, der in Wien eine sehr kurze 
aber glänzende Karriere als Künstler zwischen 1923 -1927 gemacht hatte, war 
ein leidenschaftlicher Sammler. So hatte er auch ein Album mit Fotografien 
und Widmungen vieler Persönlichkeiten seiner Zeit aufgestellt, wie z.B. Richard 
Strauss, Felix Weingartner, Pablo Casals, Mattia Battistini, Arturo Toscanini, 
Fritz Kreisler, Eugen d‘Albert, Lotte Lehmann, Max Reinhardt , Wilhelm 
Furtwängler, Bruno Walter, Maria Jeritza, Clemens Krauss, Leo Blech, Hans 
Heinz Ewers, der berühmte Forscher Roald Amundsen, der große indische 
Dichter Rabindranath Tagore und noch viele andere. Unter ihnen befindet sich 
auch eine Fotografie des berühmten Wiener Tenors Leo Slezak, dessen 
Widmung ich als Motto zu meinem Artikel benützen will: 

„Der Sänger ist ein Fackelträger. Solange die Fackel leuchtet, strömt 
ihm die Menge nach. Verlöscht sie, bleibt er allein. Möge Ihre Fackel noch 
lange hell leuchten, lieber College! Dies wünscht Ihnen vom Herzen, Leo Slezak 
(Wien, 20.02.1924)” 

Lugosch (Rumänisch – Lugoj) ist eine schöne, gemütliche Kleinstadt 
im Banat, Rumänien, nur 60 km. von der Großstadt Temesvar (Timişoara) 
entfernt. Und dort, in dieser ruhigen Stadt, brachte das Radio am Abend des 
15. Februar 1927 die traurige außergewöhnliche Nachricht : 

„In Wien, in der Wohnung des Hauses Lerchenfelderstraße 62, wurde 
aus Eifersucht der berühmte Tenor Traian Grosavescu von seiner Frau 
erschossen”.....Alle Ideale, Wünsche und Hoffnungen, die der junge Lugoscher 
Rumäne hegte, wurden blitzartig durch einen Revolverschuss vernichtet.... 

Ich denke oft zurück....Als mein Vater starb, war ich nur 2 Jahre alt, 
aber seine Mutter, meine Großmutter, die mich großzog, erzählte mir täglich 
über Ereignisse, die viele längst vergessen hatten, die sie mir aber lebendig 
vorbrachte, als ob ich das Leben meines Vaters neben ihr wiedererlebte. Ich 
fühlte ihn so nahe, dass ich ihn nachts träumte, ihn erwartete und den Wunsch 
hatte mit ihm zu sprechen.... Und in meiner Kinderseele erwachte die Gewissheit, 
dass ich ihn bestimmt einmal treffen werde. 

Lugosch, den 21. November 1895. Mit den ersten Schneeflocken fand 
in der Familie des Rechnungsrates Constantin Grosavescu ein glückliches 
Ereignis statt: Seine Frau Ernestine gebahr ihr erstes Kind, einen Knaben – 
Traian. Die Jahre vergehen und die Familie Grosavescu wird mit zwei Mädchen 
reicher : Militza und Olga. Schon als Kind bemerkte man, dass mein Vater von 
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meiner Mutter „Bubi” genannt, musikalisch begabt war. Er besaß ein 
außerordentliches Gehör und seine Kinderstimme klang hell und silbern. 

Er war erst 10 Jahre alt, als seine um zwei Jahre jüngere Schwester Militza, 
infolge einer falschen Diagnose, starb. Und vor dem kleinen weißen Sarg, in 
dem das schwarzhaarige Mädchen ruht, weinte Traian seinen ersten Kummer 
aus. Das Leben ging aber weiter. Und die Jahre vergingen wie die Blüten im 
Garten....Zur Zeit als er das Gymnasium besuchte, nahm Traian schon am 
musikalischen Leben der Stadt teil. Zussammen mit seinem Vater, der eine 
wunderschöne Baritonstimme besaß, sang er überall dort, wo musiziert wurde 
(im Lugoscher Gesang- und Musikverein, Magyar Dalárda, im berühmten Vidu- 
Chor, in allen Kirchen der Stadt.) 

Nach der Matura wünschten seine Eltern, dass er eine ernste Laufbahn 
einschlagen sollte und schickten ihn nach Budapest, um dort Jus zu studieren. 
Nebenbei schrieb er sich auch ins Konservatorium ein. Aber der erste Weltkrieg 
brach aus und er wurde als Freiwilliger mit dem K.u.K. Artilerieregiment an die 
Front von Isonzo (Italien) geschickt. Aber auch hier siegte seine 
Musikleidenschaft! Bei Waffenruhe sang er am Telefon seinen Kameraden 
und Vorgesetzten vor. Auch die Italiener von „drüben” hörten ihm zu... Und 
sehr oft erklang Beifall und man hörte „Bravo Austriaka” rufen. 

Als der Krieg im Herbst 1919 vorbei war, schrieb sich Traian ins 
Klausenburger (Cluj) Konservatorium ein. Gleichzeitig sang er auch im Chor 
der rumänischen Oper. Zuhause studierte er fleißig verschiedene Arien. Als 
Constantin Pavel der erste Tenor der Oper erkrankte, konnte mein Vater Traian 
für ihn einspringen. Es war am 25. Dezember 1920 als Traian , nur 25 Jahre alt, 
zum ersten Mal auf der Bühne stand (Als Pinkerton in Puccinis Madame 
Butterfly) . Und es wurde ein Riesenerfolg. Alle Zeitungen berichtetetn, dass 
ein neues ausergewöhnliches Talent erschienen ist... Der Tenor Constatin Pavel 
schenkte ihm seine Fotografie mit folgender Widmung: „Die sinkende 
Abendsonne dem steigenden Morgenrot, mit aufrichtger Anerkennung, C. 
Pavel” Mein Vater wird auch sofort angestellt. Er singt in der Klausenburger 
Oper in La Boheme, Aida, Carmen, Faust, Der Bajazzo, Cavalleria rusticana, 
u.a. und seine Erfolge werden größer und größer. Zusammen mit seiner Kollegin 
und guten Freundin Aca de Barbu macht er Rundreisen ins Land. In Bukarest, 
so wie überall, hat er großen Erfolg. Hier hört ihn zufällig der Direktor der 
Wiener Volksoper Markowsky, in Toska (als Cavaradossi). Er besuchte ihn 
hinter den Kulissen, bot ihm ein Engagement an der Wiener Volksoper an. 
Aber Traian wollte nicht weg! Doch ein Konflikt mit der Direktion der 
rumänischen Klausenburger Oper zwang ihn im März 1923 Rumänien zu 
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verlassen. So kamm er nach Wien, wo er Privatstunden vom Kammersänger 
Franz Steiner nahm. 

Er debütierte an der Wiener Volksoper am 10. Juli 1923 als Canio in 
Der Bajazzo von Leoncavallo. Zufällig sang den Tonio auch ein Rumäne – der 
Bariton Jean Athanasiu. Die Zeitung „Neues Wiener Abendblatt” vom 11.Juni 
1923 schrieb lobend über den Erfolg. 

Das mein Vater schnell zum Wiener Publikumsliebling wurde, entnehmen 
wir dem Artikel des „Illustrierten Wiener Extrablatt” vom 1.09.1923, nachdem 
er in Aida sang : 

„....Den Radames sang Herr Grosavescu, der neue Stern von Rumänien 
am Himmel der Volksoper. Hoffentlich ein Fix- und kein Wandelstern. Er ist 
der Held, wie es im Textbüchel steht, und überraschend schnell zum 
Publikumsliebling, zum Slezak von Währing avansierte. Diesmal sang er 
rumänish ohne dass es gestört hätte. Ja manchmal schien es sogar, als ob er 
deutsch sänge und die anderen – rumänisch...” 

Mein Vater war sehr fleißig. Er studierte immer wieder neue Opern ein. 
So zum Beispiel: André Chénier von M. Giordano, Die Afrikanerin von 
Mayerbeer, Verdis Ernani u.v.a. Am 6. Dezember 1923 stand er in Tosca mit 
dem weltberühmten Bariton Mattia Battistini zusammen, welcher ihm am 
nächsten Tag einen Brief mit Fotografie und Widmung sandte. Darin schrieb er 
ihm unter anderen: 

„...Sie waren ein ausgezeichneter Cavaradossi, sowohl als Sänger wie 
auch als Schauspieler, dem eine glorreiche künstlerische Laufbahn besteht. Es 
wäre für mich eine Freude sie wiederzusehen und zu hören.” 

Am 17. Dezember 1923 heiratete Traian die Wienerin Nelly Kövesdy, 
die vorher mit dem rumänischen Major Dimitrie Călţun verheiratet war, mit 
dem sie auch ein Kind, Renée, hatte. Nachdem sie sich von Călţun scheiden 
ließ, heiratete sie meinen Vater. Aus dieser Ehe wurde ich am 3. März 1925 
geboren. 

Im März 1924 sang Traian als Gast an der Berliner Staatsoper in Aida, La 
Boheme und Tosca. Er wurde vom anspruchsvollen und zurückhaltendem 
Berliner Publikum 12 Mal in Tosca vor den Vorhang gerufen. („Der Tag” – 
7.03.1924) In Wien nennt man ihn den zweiten Caruso. Er studiert immer 
wieder neuen Opern ein: Die Königin von Saaba, Lucia di Lammermoor, Manon 
Lescaut, Ein Maskenball, Die Hugenotten, Das Mädchen aus dem goldenen 
Westen, Turandot u.a. 

Am 19. Januar 1925 singt Traian Grosavescu als Prämiere die neu 
einstudierte Oper des berühmten italienischen Tondichters Pietro Mascagni. Der 
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Komponist dirigierte selbst seine Oper Freund Fritz und schenkte ihm ein Foto 
mit der Widmung : Dem wunderbaren Künstler Traian Grosavescu als Andenken 
an Wien und mit besondere Hochachtung P.M. 31.10.1924.”. (Das Foto wurde 
ihm noch in der Zeit der Einstudierung der Oper geschenkt.) 

Seit Januar 1925 sang mein Vater als Mitglied der Wiener Staatsoper, die 
ihn von der Volksoper holte , und ihn für 3 Jahre engagierte . Er unternimmt 
Rundreisen nach Deutschland, Norwegen, Rumänien, Ungarn, die 
Tschechoslowakei u.a. 

Die Weihnachten 1925 waren traurig. Traians Vater starb, und er kam 
mit seiner Schwester Olga, die in Wien Literatur studierte, zum Begräbnis. Er 
beklagte sich damals bei seiner Mutter, dass er in seiner Ehe unglücklich sei. Er 
wollte sich scheiden lassen aber meine Großmutter riet ihm ab, weil er ein Kind 
habe, welches sowohl Mutter als auch Vater brauche. 

Im Frühjahr 1926 sang er wieder in Berlin, wo man ihm ein Engagement 
vorschlug, und ab Juli 1926 singt er als ständiges Mitglied einen Monat in Berlin 
und einen in Wien. Für das Jahr 1927 bietet man ihm an, an der Mailänder Scala 
und an der Metropolitan Opera in New York zu singen. Aber es kam nicht 
soweit... Zu Weihnachten 1926 waren wir (Oma und ich) das letzte Mal mit 
Tata in Wien zusammen. 

Der 14. Februar 1927...Es schneit ununterbrochen..... Mitten auf der 
Ringstraße, märchenhaft beleuchtet, glitzert das Operntheater wie ein 
Kristallschloss, und man kann die bezaubernde Musik bis auf die Straße klingen 
hören....Trotz der eisernen Kälte strömt das treue Wiener Publikum um den 
berühmten Bariton Baklanoff in Rigoletto und den beliebten Grosavescu als 
Herzog von Mantua zu hören....Und niemand ahnte , dass für Grosavescu La 
donna e mobile das letzte Lied (sein Schwanenlied) sei.... 

Wien, den 15. Februar 1927. Die weißverschneite Stadt ist mit Trauerflor 
überzogen....Die Herzen schauderten vor der entsetzlichen Nachricht :” Die 
Stimme Grosavescus verstummte für immer durch den tödlichen Schuss mit 
dem ihn seine Gattin umgebracht hat. Der Tenor war kaum 31 Jahre alt”. Die 
Zeitungen schrieben damals : „ Unser Stern ist untergegangen...” An seinem 
Todestage, am Nachmittag, sollte mein Vater nach Berlin fahren. Nach einem 
Streit mit meiner Mutter, erschoss sie ihn, angeblich aus Eifersucht, in der 
Gegenwart seiner verzweifelten Schwester Olga. Meine Großmutter erhielt in 
Lugosch noch in derselben Nacht das entsetzliche Telegramm. Alles war 
furchtbar, unbegreiflich.....” 

Am Tage als meine Großmutter ihren Sohn nach Lugosch überführen 
wollte, wurde sie gebeten vor der Staatsoper halt zu machen. Dort, vor dem 
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Gebäude, erwartete ihn der Opernchor und viele, sehr viele Freunde. Man hielt 
ein Requiem zu seinem Andenken und Oma weinte bitterlich. Ein wildfremder 
Mensch berührte ihren Arm uns sagte: „ Gnädige Frau, bitte hören sie nur 5 
Minuten lang auf zu weinen, und schauen sie sich um, um zu sehen wie sehr 
beliebt und geehrt ihr Sohn war.” (Der Verkehr stockte, da eine riesige Menge 
um die Staatsoper versammelt war.) 

Nachher begleiteten ihn Freunde und Bewunderer zum selben Bahnhof, 
an dem er nur vor 4 Jahren voller Hoffnungen angekommen war....Dann gingen 
alle fort....Im Wagen des Toten blieben nur seine unglückliche Mutter und sein 
treuer Wolfshund Rex zurück. ....Man hat ihn in Lugosch begraben. Die 
Zeitungen berichteten :” Nicht einmal zum Begräbnis eines Königs konnten 
mehr Leute kommen”. Irgendwie war er ein ungekrönter König des 
Gesanges....Und das Leben ging weiter.... 

Die Leute vergaßen ihn.... 
Nur wir, besonders meine Großmutter, vergaßen ihn nie..... 
Nach einem 8-jährigen Prozess, den meine Mutter gegen mich und das 

verbliebene Vermögen führte, erhielt ich einige Möbelstücke und Sachen die 
meinem Vater gehört hatten. Darunter auch ein Gramophon mit Schallplatten..... 

Wir waren alle im Zimmer versammelt als Vaters Stimme erschallte. Sein 
Hund Rex sprang auf, und fing an wedelnd ihn zu suchen.....Wir alle 
weinten.....Und dann wurde mir zum erstenmal klar, dass ich meinen Vater für 
immer verloren habe, und ihn nur seinen Gesang zuhörend, wiederfinden 
(begegnen) kann......... 
 

Mira Grosavescu- Demeter, 1965 
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Constantin Grosavescu, tatăl lui Traian în anul 1900 (al doilea din dreapta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga, Ernestina şi 
Traian Grosavescu 
în anul 1914. 
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Traian cu soţia Nelly în anul 1925                        Traian cu fetiţa Mira în decembrie 1926 

 
Traian Grosavescu şi soţia împreună cu un grup de prieteni la Viena în anul 1925. 
Nelly Kövesdy Grosavescu (1896-1958) era fiica lui Theodor Kövesdy, fiul 
unui avocat din Pesta şi a Josephinei Urbanek, fiica unui negustor de lemne din 
Florisdorf, Viena. 
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Mira Grosavescu şi câinele Rex                               Carte poştală cu autograful lui Traian 
în anul 1933, la Lugoj                                               Grosavescu făcută la Viena în 1924 

                         
Pagină din Catalogul Michel din                 Traian Grosavescu cu buna sa prietenă 
anul 1925, proprietatea filatelistului                Aca de Barbu, în opera lor preferată 
Traian Grosavescu.                                      Tosca, pe scena Teatrului liric din Cluj 
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Pinkerton                                                                          Rodolfo 
 
 

             
     Vasco da Gama                                                          Ducele de Mantua 
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Sfârşitul tragic al lui Traian Grosavescu. 
Desen dintr-un ziar vienez din 17 II 1927. 

 

 
Traian Grosavescu pe catafalc. 
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Albumul lui Grosavescu 
 
 

În posesia d-nei Ernestina Grosavescu, mama renumitului cântăreţ se află 
albumul cu dedicaţiile, autogramele, suvenirile şi fotografiile celor mai proeminenţi 
şi celebrii reprezentanţi ai muzicii, teatrului şi scrisului universal, cari l-au apreciat şi 
din care reproduc şi-n broşura de faţă. 

Aici întâlnim aprecierile şi dedicaţiile compozitorilor, Richard Strauss, Wilhelm 
Kienzel, Felix Weingartner, Erich W. Korngold, Pietro Mascagni, Eugen D’ Albert, 
Eugen Hubay, Otto Bittner, Hans Pfitzner, Camillo Horni; virtuozilor, Pablo Casals, 
Emil v. Sauer, Dr. Paul Weingartner, Moriz Rosenthal, Fritz Kreisler, Bronislav 
Huberman, Vasa Prihoda, Jean Kubelik; cântăreţilor, Mattia Battistini, Franz Steiner, 
Leo Slezak, Erik Schmedes, Alfred Piccaver, A. Bonci, Carlo Galeffi, Domenico 
Borghese, negerul Roland Hayes, Michael Bohnen, Sigismund Zaleski, G. Baklanoff, 
Emil Schippert, maestra Rosa Papier, Marie Ieritza, Selma Kurz, Lotte Lehmann, 
Maria Nemeth, Vera Schwarz, Helene Wildbrunn, Maria Ivogün, Teiko Kiwa; 
artiştilor şi oamenilor de teatru, Alexander Moissi, Max Reinhardt, Hansi Niese, 
Leopoldine Konstantin, Max Pallenberg, Adalbert Bassermann, Otto Tressler, Gunar 
Tolnaes; scriitorului, Rabindra-Nath Tagore; dirijorilor şi directorilor de teatre, 
Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Leo Blech, Franz Schalk, Clemens Krauss, 
Dirk Foch, Rudolf Nilius, Paul v. Klenau ş.a. 

Grosavescu în decursul scurtei, dar strălucitei sale cariere, a cucerit şi pe cei mai 
autentici muzicieni, artişti şi cântăreţi cu renume mondial. Se bucura de stima tuturor 
cântăreţilor. Chiar şi celebrităţile belcanto-ului, ca Mattia Battistini, Alfred Piccaver, 
Selma Kurz, Marie Ieritza, ş.a, îi erau sinceri admiratori. Grosavescu nu era încrezut. 
Prieten cu toţi, nu cunoştea nici invidia, nici ura. Aşa se explica şi prietenia de care 
s-a bucurat chiar şi la cei mai renumiţi maeştrii compozitori. Richard Strauss, care îi 
era şi director, îi păstra o deosebită dragoste. Nu mai puţin şi compozitorul italian 
Pietro Mascagni, care într-o nouă montare, a reluat pe „Amicul Fritz”, după ce a 
primit colaborarea lui Grosavescu în rolul titular. Maestrul italian a şi dirijat în câteva 
rânduri, opera sa, încântat fiind de partia ce-a cântat-o tenorul român. 

Nenumăraţi compozitori s-au grăbit să-şi ofere spre executare lucrările muzicale 
noului tenor. Mulţi îi scriau şi părţi de pură „cantilenă”. Ne este cunoscută concurenţa 
enormă ce o întâmpină generaţia tinără a compozitorilor vienezi pe terenul muzicii 
de operă. De aceea, nu mă îndoiesc, că Grosavescu ar fi contribuit la lansarea multor 
compozitori din falanga celor mai tineri. Învăţa cu uşurinţă ori ce partitură. ªi în 
aceasta consta aprecierea unanimă de care cântăreţul s-a bucurat chiar şi în rândurile 
compozitorilor atonali (şcoala nouă germană). 

Albumul reflectează însă şi lumina sufletului marelui căntăreţ, lumină care s-a 
răsfrânt din ochii lui înţelegători, asupra anumitor personalităţi, selecţionate după 
criterii poprii. 

Grosavescu cel apreciat, a ştiut la rându-i să aprecieze. 
Filaret Barbu, 1935 
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Scrisoare prin care 
Anton D. Moţet îl încuno 
ştiinţează pe Traian 
Grosavescu pe 19 iulie 
1924, că a fost numit 
membru de onoare a Societăţii 
Academice din 
Berlin. 
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Ziar american de limbă română, tipărit la Cleveland-Ohio, marţi, 17 august 
1926, în care se vorbeşte despre concertul tenorului Grosavescu la Lugoj. 
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TRAIN GROSAVESCU ŞI LUMEA SA 

 
Traian Nicolae Grosavescu, fiu al Banatului, s-a născut la Lugoj pe data 

de 21 noiembrie 1895 într-o familie de intelectuali, probând încă de copil înclinaţii 
muzicale. Alături de tatăl său, Costi, cânta încă de când era elev la liceu in toate 
corurile lugojene. Imediat după ce şi-a luat bacalaureatul (1914) se duce la 
Budapesta şi se înscrie la Academia de Muzică, secţia canto, dar audiază cursurile 
numai o jumătate de an căci începe războiul. Adeseori când tunurile tăceau, 
Traian le cânta soldaţilor. De multe ori din tranşeele inamice se auzeau aplauze 
si strigăte: “BRAVO AUSTRIACA!”. În 1919 merge din nou la Budapesta 
pentru a-şi relua studiile la Academia de Muzică. De acolo se intoarce pe 10 
iunie 1919 cu un certificat semnat de celebrul pianist Dohnáyi şi de compozitorul 
Kodály. Cu acest certificat se va duce la Cluj, unde îşi continuă lecţiile de canto 
cu profesorul Ionel Crişian, corepetitor fiindu-i Zeno Vancea. Grosavescu face 
progrese uimitoare. Profitând de îmbolnăvirea tenorului clujean Pavel debutează 
pe data de 25 decembrie 1920 in opera Mme. Butterfly in rolul Pinkerton. În 
scurt timp ajunge tenorul preferat al Operei din Cluj. In anul 1922 împreună cu 
Aca de Barbu este învitat să cânte la Teatrul Liric din Bucureşti. Obiceiul lui 
Traian era ca ca primul spectacol pe care-l cânta pe scena oricărui teatru să fie în 
limba română. Astfel va fi primul tenor care cântă la Bucureşti în limba română... 
Este invitat la un dineu de Familia Regală şi va fi simpatizat în mod deosebit de 
M.S. Regina Maria. În lunile de vară se angajează alături de Aca de Barbu şi 
Oskar Kálmán pentru o serie de spectacole în oraşele Arad, Timişoara, Lugoj, 
Oraviţa. Reîntorcându-se la Cluj îndură şicanele direcţiunii care intenţiona să-l 
exploateze. Odată Grosavescu a refuzat sa cânte în două spectacole in aceeaşi 
zi, fiind bolnav. Această nesupunere atrage după sine excluderea lui din toate 
teatrele de stat române de pe cuprinsul României Mari şi plătirea costului 
spectacolului zădărnicit prin refuzul de a cânta. Împrumutându-se cu 50.000 de 
lei pleacă la Viena pe data de 29 martie 1923. În gară la Viena este primit cu 
ovaţii şi aplauze de studenţii români de acolo. Va fi numit membru de onoare al 
Societăţii Academice România Jună cu ocazia semicentenarului înfiinţării 
acesteia. La Viena ia ore de canto cu Franz Steiner, un apreciat cântăreţ de 
lieduri. Peste numai o lună este angajat la Opera Populară (Volksoper). Debutul 
său are loc pe 10 iulie 1923, când alături de Jean Athanasiu a cântat în Paiaţe de 
Leoncavallo. “Neues Wiener Abeddblatt” scrie: “Canio a fost domnul Traian 
Grosavescu, un tenor de cea mai înaltă nobleţe. Un fel de aristocrat al trupei. 
Domnul Grosavescu posedă o voce mlădioasă, luminoasă, care te face atent şi 
care aminteşte de Kammersängerul Steiner, maestrul tânărului tenor. O voce 
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cultivată, fără pată, curată şi clară în înălţime. În orice caz ambii români au 
prezentat două tipuri diferite, dar unite ca succes. Domnul Athanasiu a cântat 
italieneşte. Domnul Grosavescu a cântat româneşte, iar publicul vienez le-a făcut 
o manifestaţie napolitană”. Devine favoritul Operei Populare, apoi a Operei de 
Stat din Viena. Va fi invitat să cânte la operele din Graz, Oslo, Praga, Salzburg, 
Budapesta, Berlin. Peste tot avea succese răsunătoare. Succesele sale au 
determinat Opera Metropolitan din New York să-i ofere un contract începând 
cu stagiunea din toamna anului 1927. Dar nu a fost să fie aşa. Grosavescu moare 
în culmea gloriei la 15 februarie 1927 la numai 31 de ani, fiind răpus de mâna 
criminală a soţiei sale. Chiar şi după moarte este clasat printre primii tenori 
mondiali. Astfel în “Wiener Journal” din 16 iunie 1929, în urma unui concurs 
cu ocazia căruia au fost rulate plăcile de gramofon ale celor mai proeminenţi 
tenori ai vremii ca: Grosavescu, Caruso, Piccaver, Fleta, Gigli, Kiepura, Pertile, 
Volpi şi Tauber, s-au scris următoarele: “Dacă ar trebui să acordăm titlul de 
“Voce de Aur”, acesta ar trebui acordat vocii lui Traian Grosavescu”. În timpul 
său liber Traian Grosavescu a fost un pasionat filatelist şi numismat. El colecţiona 
timbre clasice româneşti şi monede de aur. A participat la numeroase licitaţii 
filatelice. La o astfel de licitaţie l-a cunoscut pe principele Carol, viitorul rege 
Carol II. Din păcate colecţiile de timbre şi de monede s-au risipit după moartea 
cântăreţului. Poşta română a emis în anul 1964, în pragul împlinirii a 70 de ani 
de la naşterea cântăreţului o marcă poştală comemorativă de 1,35 lei în cadrul 
seriei: “Figuri de seamă din trecutul operei române”. Tot în acelaşi an a fost 
emisă şi o carte poştală semiilustrată cu marcă figurativă de 30 de bani, 
reprezentând portretul tenorului pe fondul unei fotografii în rolul Ducelui, din 
opera Rigoletto de Verdi. In acest rol şi-a făcut pentru ultima oară apariţia celebrul 
tenor pe scena Operei de Stat din Viena în seara zilei de 14 februarie 1927, cu o 
zi înaintea tragicului său sfârşit. Cu ocazia Festivalului Timişoara muzicală din 
1988 s-a emis un set de şase cărţi poştale semiilustrate cu o marcă fixă de 1 leu, 
reprezentând o liră. Aceste cărţi poştale redau portretele compozitorilor, 
muzicologilor şi interpreţilor bănăţeni: Filaret Barbu, Tiberiu Brediceanu, Sabin 
Drăgoi, Traian Grosavescu, Nicolae Ursu şi Ion Vidu. Portretul tenorului 
Grosavescu a fost făcut la Viena în anul 1924 şi subliniază asemănarea dintre 
cântăreţ şi idolul său, generalul Bonaparte. Dar cel care a învins pe toate scenele 
Europei nu a avut norocul lui Napoleon de la Arcole, fiind oprit in drumul său 
spre glorie eternă de un glonte tras de la spate de o mână laşă şi criminală. 
Despre viaţa tenorului şi strălucita sa carieră s-a scris mult. Sfârşitul brutal şi 
absurd care a întrerupt cântecul de neegalat a lui Traian este mai puţin cunoscut. 
Pentru a înţelege ce s-a întâmplat sunt nevoit să reproduc mai jos rechizitoriul 
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emis pe data de 21 mai 1927 de procuratura din Viena împotriva bunicii mele, 
Nelly Kövesdy Grosavescu: 

“La 15/II/l927 în jurul orei 4 fără un sfert după masă tenorul Traian 
Grosavescu a fost omorât în dormitorul locuinţei sale de pe Lerchenfelderstrasse 
nr. 62 printr-o împuşcătură efectuată cu un pistol Bajarde. Glontele a pătruns în 
spatele urechii stângi, a perforat creierul şi a ieşit prin partea anterioară a tâmplei 
drepte. Moartea a survenit instantaneu. Medicul dr. Maximilian Wallisch, care a 
fost adus de sora victimei, Olga Grosavescu, a fost primul care a pătruns în 
locuinţa în care a avut loc crima şi nu a putut decât să constate decesul. Imediat 
după el a sosit inspectorul de poliţie Rudolf Horneck de la comisariatul de poliţie 
Josefstadt, care a constatat că pe podeaua dormitorului se afla cadavrul unui 
bărbat. Capul şi trunchiul victimei se aflau într-o baltă de sânge. In apropierea 
mâinii stângi se afla un proiectil şi în colţul stâng al dormitorului s-a găsit un tub 
gol de cartuş. Singura martoră oculară a crimei a fost sora tenorului, Olga 
Grosavescu. Nelly G. s-a căsătorit cu Traian pe data de 17/XII/1923, acesta 
fiind al doilea ei soţ. Înainte de el a fost căsătorită din ianuarie 1917 cu locotenentul 
major Dimitrie Călţun, care făcea parte din regimentul 64 infanterie austro-ungar. 
Din prima căsătorie a rezultat un copil cu numele Renée care în 1923 avea 6 
ani. Cu toate că Traian a fost un soţ ideal care i-a împlinit toate capriciile, aşa 
cum reiese şi din depoziţiile martorilor, căsnicia lor a fost un eşec datorită naturii 
egoiste şi posesive a lui Nelly Grosavescu. La sfârşitul anului 1926 Nelly l-a 
acuzat pe soţul ei de infidelitate deoarece acesta a apreciat talentul de cântăreaţă 
a soţiei unui celebru medic vienez, doctorul Erwin Stransky, care făcea parte 
din anturajul lor. Tot în această perioadă Nelly a fost internată în sanatoriul 
“Hera” unde a născut o fetiţă moartă. Pe data de 15 februarie 1927 la ora 17 
T.G. urma să călătorească la Berlin pentru a susţine o suită de spectacole. Pentru 
aceasta şi-a rezervat un loc la clasa I-a a vagonului de dormit. Nelly dorea să-l 
însoţească în turneu la Berlin, unde l-a mai însoţit într-un turneu anterior. Dar 
conducerea Operei din Berlin nu agreea ideea ca Traian să vină cu soţia sa 
datorită modului în care aceasta s-a comportat când Traian a fost ultima dată la 
Berlin. Drept urmare Traian i-a propus soţiei sale să-i plătească o şedere pe 
Riviera în intervalul de timp când el era plecat să cânte la Berlin. Socrul său, 
Theodor Kövesdy a agreat această idee, însă Nelly nu a fost de acord. În spatele 
soţului ea schimbă biletul de tren clasa I-a în două bilete clasa a II-a. Pe data de 
15/II/1927 sora lui Traian, Olga a venit în apartamentul fratelui ei la ora 10 şi 30 
de minute dimineaţa pentru a-şi ajuta fratele la împachetatul bagajelor. In casă 
domnea buna dispoziţie. Traian a plecat de acasă la scurt timp după sosirea 
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Olgăi pentru a-şi rezolva câteva probleme la Operă şi s-a întors la ora 2 fără un 
sfert. De îndată a început cearta dintre cei doi soţi. Nelly a făcut afirmaţia falsă 
că un director a fost între timp la ei şi i-a spus că el nu ar fi fost la Operă. Acest 
truc era cunoscut de Traian care a ripostat că a venit acel director, care vine 
mereu când el nu este acasă şi totodată, de faţă fiind Olga Grosavescu şi impresarul 
Heinrich Lauterstein, el a spus că nu are de gând să o ducă de această dată la 
Berlin. După plecarea lui Lauterstein Traian a rugat-o pe soţia sa să-şi scoată 
hainele pe care le-a împachetat în valiza cu care Traian urma să călătorească la 
Berlin şi deoarece aceasta a refuzat, le-a scos el. Atunci Nelly a luat hainele şi 
le-a introdus din nou în valiza care se găsea pe masă în sufragerie, a încuiat 
valiza şi a fugit cu cheia in dormitor. Traian a plecat după ea în dormitor, i-a luat 
cheia din mână în timp ce Olga l-a atins de umăr şi i-a spus fratelui ei: “Las-o în 
pace”. Traian s-a întors spre Olga cu cheia în mână. În clipa următoare s-a auzit 
o împuşcătură. Nelly l-a împuşcat de la spate pe Traian. Acesta s-a clătinat şi 
apoi a căzut pe spate în dormitor. Moartea a fost instantanee. În căile respiratorii 
medicii legişti nu au găsit sânge, deoarece Traian n-a mai ajuns să inspire după 
ce glontele i-a sfărâmat craniul. Olga a fugit imediat după un medic împreună 
cu tânăra cameristă Deischinger. Intre timp bucătăreasa Anna Gerstenmayer a 
venit în sufragerie şi a întrebat-o pe Nelly ce s-a întâmplat. Aceasta i-a răspuns: 
“L-am împuşcat, mă chinuia şi a vrut sa mă bată”. Apoi i-a ordonat bucătăresei 
să-l cheme pe tatăl ei şi a rugat-o în cele din urmă să-i ia arma. Între timp Olga 
împreună cu camerista au adus un medic, pe dr. Maximilian Wallisch şi un 
inspector de poliţie. Pistolul a fost găsit de către doctorul Walisch pe masă în 
sufragerie. La primele întrebări puse de inspectorul de poliţie Nelly a răspuns: 
“Da, l-am împuşcat, condamnaţi-mă”. În cadrul primului interogatoriu făcut de 
judecătorul de instrucţie, o zi după crimă, Nelly a recunoscut că l-a împuşcat pe 
Traian dar nu şi-a amintit de motivul care a determinat-o să-l ucidă. La 
interogatoriile din zilele următoare şi-a amintit încetul cu încetul tot ce s-a 
întâmplat în afara momentului împuşcăturii. La început a declarat că soţul ei a 
bătut-o înainte de a-l ucide, apoi a retractat această afirmaţie. Îşi aducea aminte 
că Traian a prins-o de mână şi a împins-o în dormitor. Nu îşi aducea aminte de 
împuşcătură şi cum a ajuns cu pistolul în mână. Ea a afirmat că ar fi luat acest 
pistol cu 2 luni în urmă de la Traian , înaintea internării ei în sanatoriul “Hera”, 
de frică să nu se sinucidă acesta în caz că ea ar păţi ceva... apoi a pus pistolul 
într-un toc şi l-a încuiat într-un dulap din dormitor, sub haine. Declaraţia învinuitei 
nu corespunde adevărului în două puncte importante: Este limpede că acuzata 
caută să ascundă adevărul declarând că nu îşi aduce aminte de momentul 
împuşcăturii. Având în vedere modul raţional şi logic în care a acţionat până la 
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momentul împuşcăturii, ca şi calmul şi siguranţa de care a dat dovadă ulterior 
acestui moment este exclusă ipoteza că nu ar fi fost conştientă de fapta ei când la 
omorât pe tenor. De asemenea crima nu a fost făcută într-un moment de furie, 
de pierdere a controlului din cauza geloziei, cum a încercat acuzata să declare. 
A fost vorba fără nici un dubiu de o crimă atent premeditată, cum declară şi 
criminalistul Springer, deoarece pistolul a fost pregătit cu grijă înainte de asasinat. 
Acesta nu a putut fi luat în pripă din dulap, deoarece dulapul a fost găsit încuiat 
de către poliţie. Hainele nu se aflau în dezordine, iar tocul gol al pistolului se 
afla sub rufe. Aceasta dovedeşte că Nelly avea arma asupra ei în momentul 
crimei, care a fost premeditată. Atunci când poliţiştii au întrebat-o de unde a luat 
pistolul, deoarece dulapul a fost găsit încuiat, ea a declarat că l-a luat de pe un 
scaun aflat sub un ceas. Când i s-a spus că nu a existat nici un scaun în încăpere, 
a declarat imediat că ar fi luat arma de pe un suport de flori de lângă uşă. În 
realitate ea a scos la iveală pistolul şi a tras în momentul în care Grosavescu s-a 
întors şi a făcut un pas spre sufragerie. Numai aşa se explică felul în care a 
penetrat proiectilul craniul victimei. Deasemenea este sigur că T.G. nu a văzut 
arma din mâna soţiei sale pentru că ar fi făcut cu siguranţă o mişcare de apărare. 
Nici sora lui, Olga Grosavescu, care se afla în imediata apropiere a tenorului nu 
a observat arma. In felul acesta Nelly a reuşit cu precizie şi rapiditate din imediata 
apropiere a soţului ei să ţintească regiunea occipitală a victimei şi să-l împuşte 
mortal. 

În concluzie Nelly Grosavescu nu a făcut un act nesăbuit intr-un moment 
de furie generată de gelozie, ci a avut intenţia clară, din motive încă necunoscute, 
să-şi omoare soţul. 

Înaintea faptei mai mulţi martori au declarat ca ea ar fi spus de nenumărate 
ori că atunci când Traian nu o va mai asculta, ea îl va împuşca şi va declara că 
l-a omorât din gelozie deoarece legile austriece GRAŢIAZĂ pe cei care ucid 
din gelozie. 

Totodată Traian s-a plâns prietenilor şi colegilor săi că se teme de soţia sa 
deoarece aceasta l-a ameninţat că-l va ucide. 

În urma expertizei psihiatrice efectuate, Nelly Grosavescu nu a fost găsită 
bolnavă psihic, nici labilă psihic şi nici suferindă de gelozie excesivă. Este un 
tip nevrotic-histeroid, exaltat, egoist şi lipsit de scrupule. 

BIROUL PROCURATURII VIENA I. /21 MAI 1927. 
 
Din depoziţiile depuse la tribunal de către Nelly Grosavescu şi Theodor 
Kövesdy reiese că atât soţia cât şi socrul tenorului au fost membri ai ordinului 
templierilor buni (Gut Templer Orden). 
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În ziua de 15 februarie intre orele 11 şi 15 Theodor Kövesdy a primit 
patru telefoane de la fiica sa Nelly, iar atunci când a fost înştiinţat de executarea 
cântăreţului.... întâmplător se afla împreună cu avocatul său, Blumenfeld, cu 
care s-a şi deplasat la locul crimei! 

În depoziţia de martor a maiorului în rezervă, Dimitrie Călţun, primul soţ 
al criminalei, acesta a declarat, pe data de 6 aprilie 1927 că l-a cunoscut pe fostul 
lui socru, Theodor Kövesdy, în închisoare, în cursul anului1915, unde Călţun a 
fost închis pentru spionaj în favoarea imperiului rus şi unde a fost coleg de 
celulă cu Theodor Kövesdy care era închis pentru că a fost implicat în “Afacerea 
Auffenberg”. Generalul Moritz Auffenberg-Komarow, fost ministru de război 
al Imperiului austro-ungar, a fost amestecat în anul 1912 într-o afacere dubioasă 
de comerţ cu arme, care a dus la trecerea în rezervă a generalului şi la arestarea 
colaboratorilor săi principali. Theodor Kövesdy a fost implicat în nenumărate 
afaceri murdare pentru care a fost de mai multe ori închis. 

Pe data de 3 martie 1927, ora 6 si 45 de minute la comisariatul de poliţie 
Josefstadt s-a primit un telefon de la un cerşetor “modest” care nu a vrut să-şi 
spună numele şi care a anunţat poliţia că s-ar fi produs o spargere în locuinţa 
sigilată, aflată la al doilea etaj al imobilului de pe Lerchenfelderstrasse 62 în care 
a fost asasinat cu două săptămâni în urmă Traian Grosavescu. Poliţiştii care au 
ajuns la locul spargerii au constatat că au fost furate câteva tacâmuri de argint, 
lipsite de valoare şi ....valiza cu care urma să călătorească la Berlin cântăreţul, în 
care se aflau hainele introduse de Nelly Grosavescu. Când s-a făcut inventarul 
obiectelor din apartament, poliţia nu a verificat şi conţinutul valizei care ulterior 
a fost furată. Probabil că între obiectele personale ale lui Nelly se aflau dovezi 
care infirmau ipoteza crimei din motiv de gelozie, singura variantă care ducea la 
graţierea criminalei. Ziarele au fost împânzite de articole în care se scria că a fost 
vorba de o spargere imaginară (Ein fingierten Einbruch). 

Numeroasele obiecte de valoare care nu au fost furate au fost depuse ulterior 
în seiful unei bănci. 

În timpul procesului, Olga Grosavescu, singura martoră oculară a crimei 
a primit un telefon de la un bărbat care i-a spus că are dovezi că Nelly ar fi scris 
un jurnal în care se vorbea despre căsătoria ei cu Traian, jurnal care se întitula 
“Casa celor 1000 de chinuri” şi care se incheia cu împuşcarea cântăreţului. Acest 
jurnal ar fi fost scris înaintea asasinatului... Bărbatul o ruga însă pe tânăra studentă 
în vârstă de 26 de ani, să vină neînsoţită la adresa pe care i-a dat-o. Dar Olga 
s-a temut să vină singură şi a fost acompaniată de avocatul vienez şi de un 
verişor din Timişoara, Radu Corcea, tot avocat şi el. Aceştia au condus-o numai 
până la colţul străzii unde s-au oprit si au aşteptat-o. Când a intrat în locuinţa 
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bărbatului care i-a telefonat, Olga a găsit un bătrân într-un scaun cu rotile însoţit 
de o femeie tânără. Cei doi vorbeau între ei o limbă slavă. Cum Olga cunoştea la 
perfecţie limba sârbă şi puţin limba rusă a bănuit că limba pe care o vorbeau cei 
doi era poloneza. Bătrânul a poftit-o pe Olga să ia loc şi a început sa vorbească 
despre Nelly. În clipa următoare a intrat în încăpere un tânăr care i-a spus 
precipitat ceva bătrânului in aceeaşi limbă slavă. Bătrânul s-a uitat sever la Olga 
şi i-a spus acesteia că nu a respectat înţelegerea venind însoţită şi din acest motiv 
nu îi va mai spune nimic. 

O lună înaintea terminării procesului Nelly a vândut unui ziar jurnalul ei: 
“Casa celor 1000 de chinuri”, o veritabilă colecţie de calomnii, cu o sumă 
impresionantă de bani... 

Olga Grosavescu a scris un jurnal de amintiri despre fratele ei. În acest 
jurnal sunt menţionate trei ipoteze privitoare la motivele crimei. Prima ipoteză 
presupune o afacere de spionaj în care Nelly, fosta soţie a ofiţerului de informaţii 
Dimitrie Călţun ar fi fost implicată. Pistolul cu care a fost împuşcat Traian, i-a 
aparţinut. Este posibil ca întâmplător Traian să fi aflat unele secrete care l-au 
costat viaţa... 

A doua ipoteză ar fi încercarea de a fi înlăturat de către un alt cântăreţ mai 
puţin talentat, care să fi fost susţinut de o organizaţie şi care nu ar fi putut să se 
afirme decât dacă Traian, adversarul cel mai talentat şi deci cel mai periculos, ar 
fi fost eliminat fizic. In perioada aceea a sosit din Polonia un cântăreţ bun, Jan 
Kiepura, care era însă mult sub nivelul lui Traian Grosavescu. În urma asasinării 
tenorului român contractul pe care Grosavescu l-a avut cu opera Metropolitan 
din New York a fost preluat de către Kiepura, care datorită susţinerii avute a 
făcut apoi carieră la Hollywood. 

În sfârşit, ultima ipoteză ar fi ca Nelly împreuna cu tatăl ei, să fi făcut parte 
dintr-o bandă de escroci a căror afaceri au fost descoperite întâmplător de Traian 
care de altfel i-a spus surorii sale cu câteva zile înainte de crima: “Olga, soţia 
mea are un suflet negru iar socrul meu este un escroc internaţional, dar voi scăpa 
repede de ei”. Din nefericire cele spuse de Traian s-au adeverit, a scăpat de ei, 
dar nu cum a crezut el.... 

În urma procesului Nelly a fost GRAŢIATĂ de către justiţia austriacă 
care a considerat că ea şi-a împuşcat soţul din gelozie, beneficiind de o lege în 
vigoare numai câteva luni, care îi graţia pe cei care ucideau din gelozie. După 
pronunţarea verdictului, populaţia Vienei a fost atât de revoltată încât vienezii 
au baricadat tribunalul şi abia după două zile a putut Nelly să părăsească pe 
ascuns, pe uşa din dos, clădirea “Templului dreptăţii”... Pe data de 15 iulie 1927 
populaţia revoltată de deciziile emise de către tribunal, a incendiat Palatul justiţiei.... 
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În timpul procesului Nelly venea la şedinţe pe un scaun cu rotile fiind 
foarte slăbită.... De îndată ce a fost graţiată s-a însănătoşit brusc şi după câteva 
zile a dat-o în judecată pe fiica sa Mira, în vârsta de doi ani, pentru avere. Acest 
proces a durat opt ani, timp în care mare parte din averea tenorului avea sa fie 
consumată de avocaţi.... 

Am prezentat câteva aspecte mai puţin cunoscute legate de moartea 
tenorului şi de procesul care a urmat. Toate cele arătate mai sus creionează 
portretul unei femei diabolice, lipsite de caracter, care prin gestul ei a furat cariera 
atât de promiţătoare a unuia din cei mai talentaţi tenori din lume, care atunci 
când a fost asasinat cu calm şi sânge rece de aceea care se considera soţia lui, se 
afla în pragul consacrării mondiale. 
 

Traian Grosavescu a fost un mare admirator al fotbalului. La Cluj era 
susţinătorul echipei Universitatea. La Viena era suporterul clubului Rapid Viena, 
al cărui membru de onoare a devenit. În ziua de 15 februarie 1927 când a fost 
asasinat la domiciliul său de pe Lerchenfelderstrasse 62 unul din componenţii 
echipei de fotbal Rapid, care la rândul său era un admirator al cântăreţului, a 
venit la Traian cu un buchet imens de flori albe pentru a-l însoţi la gară, de unde 
Traian trebuia să ia trenul spre Berlin. Spre disperarea lui l-a găsit pe tenor fără 
viaţă... Acestea au fost primele flori depuse pe trupul neînsufleţit al marelui 
cântăreţ. De atunci în fiecare an până în 1943, pe data de 15 februarie sosea la 
Lugoj, locul unde se află mormântul tenorului, CÂTE UN BUCHET MARE 
DE FLORI ALBE TRIMISE DE LA VIENA. 

Traian avea o fire veselă şi comunicativă. El se împrietenea cu cei cu care 
colabora, rugându-i să-i acorde câte un autograf. În felul acesta s-a născut albumul 
de autografe a lui Traian. Acolo au semnat colegi, prieteni, colaboratori, 
admiratori şi personalităţi cu care a intrat în contact cântăreţul. El urmărea să 
strângă cât mai multe astfel de albume, pentru ca la bătrâneţe să-şi amintească 
cu plăcere momentele petrecute împreună cu vechii prieteni şi admiratori. Unul 
din obiceiurile sale era să lipească câte o fotografie în album şi apoi, când se 
întâlnea cu persoana respectivă o ruga să-i acorde un autograf. Aşa se explică 
de ce cinci fotografii sunt fără autograf. Traian se pregătea să se întâlnească cu 
aceştia, dar moartea l-a oprit... 

Acest album este într-un fel un testament artistic al tenorului, semnat de 
martorii fulminantei sale ascensiuni. Este o întâlnire pe care artistul şi-a dat-o cu 
prietenii şi colegii lui... ESTE LUMEA LUI TRAIAN GROSAVESCU. 

 
Dan Traian Demeter 
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Traian Grosavescu und seine Welt 

 
Traian Nicolae Grosavescu, Sohn des Banats, wurde in Lugosch am 21. 

November 1895 in einer Familie von Intellektuellen geboren. Schon als Kind 
bewieß er musikalische Begabung. Er sang schon als Gymnasiast zusammen 
mit seinem Vater Costi, in allen Lugoscher Chören mit. Unmittelbar nach der 
Abitur (1914) schrieb er sich in die Musikakkademie aus Budapest, Abteilung 
Canto, ein. Hier besuchte er wegen des Kriegsausbruches nur ein halbes Jahr 
die Vorlesungen,. Oftmals, als die Kanonen ruhten, sang Traian den Soldaten 
vor. Dann hörte man auch aus den Schutzgräben der Feinde Beifall und „Bravo 
Austriaka” erklingen.. 1919 nimmt er sein Musikstudium in Budapest wieder 
auf. Von dort kehrt er mit einem Zeugnis, unterschrieben vom berühmten 
Pianisten Dohnány und des Komponisten Kodály heim. Mit diesem Zeugnis 
zieht er nach Klausenburg, wo er mit Professor Ionel Crişian seine 
Gesangstunden fortsetzte. Korrepetitor war damals Zeno Vancea. Grosavescu 
macht erstaunliche Fortschritte. Durch die Erkrankung des Klausenburgers Tenor 
Constantin Pavel, dessen Stelle er einnimmt, debütiert Grozavescu am 25. 
Dezember 1920 in der Oper Madame Butterfly als Pinkerton. In kurzer Zeit 
wird er Lieblingstenor der Klausenburger Oper. 1922 ist er zusammen mit Aca 
de Barbu ins Lyrische Theater nach Bukarest eingeladen. Trajans Brauch war 
es, auf jeder neuen Bühne die erste Aufführung rumänisch zu singen. So war er 
der erste Tenor, der in Bukarest rumänisch sang. Er wurde zu einem Diner der 
königlichen Familie geladen und dort von Ihrer Königlichen Hoheit, Königin 
Maria, besonders geschätzt. Während des Sommers, zusammen mit Aca de Barbu 
und Oskar Kálmán verpflichtete er sich für eine Reihe von Aufführungen in 
Arad, Temesvar, Lugosch und Orawitza. In Klausenburg musste er die 
Schikanen des dortigen Opernführung, die ihn ausbeuten wollten, dulden. Einmal 
weigerte er sich , weil er krank war, in zwei Aufführungen an demselben Tag 
zu singen. Diese Auflehnung brachte ihm die Ausschließung aus allen 
rumänischen Staatstheatern und zur Begleichung der Kosten der ausgeflallenen 
Aufführungen. . Mit 50.000 geborgten Lei zog er am 29. März 1923 nach Wien. 
Am Wiener Bahnhof ist er von den rumänischen Studenten von dort mit 
Beifallssturm empfangen. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der 
Akademischen Gesellschaft der Rumänischen Jugend aus Wien, wurde er 
Ehrenmitglied ernannt.. In Wien nimmt er Gesangstunden von Franz Steiner, 
einem anerkannten Liedersänger. Nach nur einem Monat ist er an der Volksoper 
angestellt. Der Erstauftritt fand am 10.Juli 1923 statt, als er und Jean Athanasiu 
in Leoncavallos Bajazzo sangen. Das „Neue Wiener Abendblatt” schrieb: „ Ja, 
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diese Rumänen! Begabte Leute! Zukunftsträger! Im Bajazzo von Leoncavallo 
gastierten sogar ihrer zwei, jeder auf seine Art begabt und stark. Da ist Jean 
Athanasiu vom Constanzitheater, Rom, dem eine Posaune im Hals 
wächst.....Canio war Herr Grosavescu, ein Tenor von großer Noblesse,....ein 
Aristokrat der Truppe. Herr Grosavescu entwickelt eine geschmeidige, helle 
Kantilene, die aufhorchen ließ... und an den Lehrer des jungen Tenors erinnert, 
an den Kammersänger Steiner. .Jedenfalls zeigten die beiden Rumänen ganz 
verschiedene, aber mit Erfolg eigene Typen. Herr Athanasiu sang italienisch, 
Grosavescu rumänisch und das Publikum raste neapolitanisch.” Er wird bald 
Günstling der Volksoper, dann der Staatsoper aus Wien. Es folgen Einladungen 
in die Opernhäuser von Graz, Oslo, Prag, Salzburg, Budapest, Berlin. Uberall 
hatte er schallenden Erfolg. Seine Erfolge brachten ihm im Herbst 1927 ein 
Vetragsangebot an der Metropolitan Opera in New York ein. Es kam aber 
nicht mehr dazu. Grosavescu starb im Höhepunkt seines Ruhmes am 15. Februar 
1927 im Alter von nur 31 Jahren, erschossen von seiner Gattin. Auch nach 
seinem Tod, wird er als einer der besten Tenöre der Welt eingestuft. Das „Wiener 
Journal” schrieb am 16. Juni 1929 nach einem Plattenwettbewerb der besten 
Tenöre der Zeit ( Grosavescu, Caruso, Piccaver, Fleta, Gigli, Kiepura, Pertile, 
Volpi und Tauber): „Wenn wir die „Goldene Stimme” vergäben sollten, müsste 
wir diese Traian Grosavescu zuschreiben”. In seiner Freizeit war Traian 
Grosavescu ein eifriger Briefmarken- und Münzensammler. Er sammelte 
rumänische klassische Briefmarken und Goldmünzen und nahm an zahlreichen 
Briefmarkenversteigerungen teil. An einer solchen Versteigerung lernte er Fürst 
Carol, den späteren König Carol II kennen. Seine Sammlungen verschwanden 
leider nach seinem Tode . Im Jahre 1964, zum 70. Jubiläum seiner Geburt, 
brachte die rumänische Post eine Gedenkbriefmake im Wert von 1,35 Lei, aus 
der Reihe „Bedeutende Darsteller aus der Vergangenheit der rumänischen 
Oper” heraus. Im selben Jahr wurde auch eine Ansichtskarte mit gedruckter 
Briefmake im Wert von 30 Bani mit dem Bildnis von Grosavescu als Herzog in 
Verdis Rigoletto eröffentlicht. In dieser Rolle erschien der berühmte Tenor am 
14. Februar 1927, einen Tag vor seinem tragischen Ableben, das letzte Mal auf 
der Bühne der Staatsoper in Wien. Zum Anlass des Wettbewerbs „Timişoara 
muzicală“ (Temesvarar Musikfestival) wurde ein Satz von 6 Halbansichtskarten 
mit einer Briefmarke, die eine Lyra darstellte, im Wert von 1 Leu veröffentlicht. 
Die Bildnisse dieser Sets beinhalteten Banater Komponisten, Musikologen 
und Darsteller : Filaret Barbu, Tiberiu Brediceanu, Sabin Drăgoi, Traian 
Grosavescu, Nicolae Ursu und Ion Vidu. Das Porträt von Grosavescu wurde 
in Wien, im Jahre 1924 aufgenommen und betont die Ähnlichkeit zwischen 
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Sänger und seinem Abgott, dem General Bonaparte. Derjenige aber, der alle 
Bühnen Europas eroberte, hatte nicht das Glück wie Napoleon bei Arcole, 
sondern wurde von einer Kugel rückhältig abgeschossen, getötet. Über das 
Leben und seine glänzende Laufbahn wurde vieles geschrieben. Sein brutales 
und sinnloses Ende, welches für immer die unvergessliche Stimme Traians 
unterbrach, ist weniger bekannt. Um die Geschehnisse zu verstehen, bin ich 
gezwungen die Anklagerede vom 21. Mai 1927 der Staatsanwaltschaft Wien, 
gegen meine Großmutter Nelly Kövesdy Grosavescu zu wiedergeben: 

„Am 15.02.1927, um Dreiviertel vier nachmittags wurde der Tenor Traian 
Grosavescu im Schlafzimmer seiner Wohnung, Lerchenfelderstraße Nr.62 durch 
einen Schuss einer Bajarde-Pistole erschossen. Die Kugel drang hinter dem 
linken Ohr ein, durchbohrte das Gehirn und kam an der Vorderseite seiner 
rechte Schläfe heraus. Der Tod war augenblicklich . Der Arzt Dr. Maximilian 
Wallisch, von der Schwester des Opfers , Olga Grosavescu gerufen, war der 
erste der die Wohnung, in der das Verbrechen passierte, betrat. Er konnte nur 
den Tod feststellen. Kurz danach traf der Polizeiinspektor Rudolf Horneck 
vom Josefstädter Kommissariat ein, der am Boden des Schlafzimmers eine 
männliche Leiche feststellte. Der Kopf und der Rumpf des Opfers waren in 
Blut gebadet. Neben der linken Hand befand sich eine Kugel und in der linken 
Ecke des Schlafzimmers wurde eine leere Kugelhülse gefunden. Die einzige 
Augenzeugin des Verbrechens war die Schwester des Tenors, Olga Grosavescu. 

Nelly Grosavescu heiratete Traian am 17.12. 1923; er war ihr zweiter 
Ehemann. Seit Januar 1917 war sie mit dem Oberleutnant des K.u.K. 
österreichisch –ungarischen 64. Infanterieregimentes Dimitrie Călţun verheiratet. 
Aus der ersten Ehe stammte ein Kind , Renée, der 1923 sechs Jahre alt war. 
Obwohl Traian ein vorbildlicher Gatte war, der die Launen seiner Gattin 
einsteckte – wie aus den Aussagen der Zeugen hervorgeht, war ihre Ehe wegen 
der Ichsucht und der Besessenheit von Nelly ein Misserfolg. Ende 1926 
beschuldigte ihn seine Gattin der Untreue, weil er die sängerische Begabung 
der Gattin des berühmten Wiener Arztes Erwin Stransky, der zu ihrem 
Nächstenkreis angehörte, schätzte. In dieser Zeitspanne war Nelly in die „Hera”- 
Klinik interniert, wo sie ein totes Mädchen zur Welt brachte. Am 15. Februar 
1927, um 17 Uhr, sollte Traian Grosavescu nach Berlin fahren, um dort mehrere 
Auffürungen zu bieten. Dafür wurde ihm ein Platz im Schlafwagen der 1. 
Klasse reserviert. Nelly wollte ihn, wie in der vorigen Gastspielreise, begleiten, 
doch die Leitung der Berliner Oper verweigerte dieses, wegen ihrem Betragen 
bei ihrem letzten Besuch in Berlin. Stattdessen schlug er ihr für die Zeitspanne 
seines Aufenthaltes in Berlin einen Aufenthalt an der Riviera vor. Sein 
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Schwiegervater Theodor Kövesdy würdigte diese Idee, Nelly aber war damit 
nicht einverstanden. Ohne das Wissen ihres Mannes, tauschte sie die Fahrkarte 
1. Klasse gegen 2 Fahrkarten 2. Klasse ein. Am 15. Februar 1927 , so um halb 
elf, kam Traians Schwester Olga in ihre Wohnung, um ihren Bruder beim Packen 
zu helfen. Im Haus herrschte gute Laune. Kurz nach Olgas Eintreffen, ging 
Traian nochmal aus, um einige Probleme in der Oper zu klären. Er kam um 
Viertel vor zwei zurück. Sofort begann ein Streit zwischen den Eheleuten. Nelly 
behauptete fälschlich, dass ein Direktor bei ihnen war und er nicht in der Oper 
gewesen sei. Traian kannte diesen Kunstgriff und erwiederte, dass jedesmal, 
wenn er nicht zu Hause ist, ein Direktor hier erscheint!. Anwesend bei diesem 
Gespräch waren seine Schwester Olga und sein Impresario Heinrich Lauterstein. 
Zugleich sagte er noch, dass er nicht daran denkt, Nelly nach Berlin 
mitzunehmen. Nach Lautersteins Abgang, bat Traian seine Gattin ihre Sachen 
aus seinem Reisekoffer für Berlin auszupacken. Und weil sie sich weigerte, tat 
er es. Nelly steckte die Kleider wieder in den Koffer, der sich auf dem Tisch im 
Speisezimmer befand, zurück und lief mit dem Kofferschlüssel ins 
Schlafzimmer. Traian folgte ihr, nahm ihr den Schlüssel ab. Olga sagte ihrem 
Bruder :„Lass sie doch in Ruhe!”. Traian drehte sich , mit dem Schlüssel in der 
Hand, zu Olga. Kurz darauf hörte man einen Knall. Nelly erschoss Traian von 
hinten. Dieser taumelte und fiel im Schlafzimmer auf den Rücken. Der Tod trat 
augenblicklich ein. Die Gerichtsmediziner fanden kein Blut in den Atemwegen, 
weil er nicht mehr zum Einatmen kam; die Kugel zerschlug sein Gehirn. Olga 
lief sofort mit dem Kamermädchen Deischinger einen Arzt zu holen. Inzwischen 
kam die Köchin Anna Gerstenmayer ins Speisezimmer und fragte Nelly was 
los sei. Sie antwortete: „ Ich habe ihn erschossen, er quälte mich und wollte 
mich schlagen”. Dann befahl sie der Köchin ihren Vater zu holen und bat sie 
auch ihr die Waffe zu entnehmen. Inzwischen kamen Olga und das 
Zimmermädchen mit einem Arzt, mit Dr. Maximilian Wallisch und einem 
Polizeiinspektor. Die Pistole wurde von Dr. Wallisch auf dem Tisch im 
Speisezimmer gefunden. Auf die ersten Fragen des Polizeiinspektors antwortete 
Nelly: “Ja, ich habe ihn erschossen, verurteilen sie mich!” 

Im Rahmen des ersten richterlichen Verhörs, einen Tag nach dem Mord, 
hat Nelly ihre Tat gestanden, erinnerte sich aber an den Grund ihres Vergehens 
nicht mehr. In den nächsten Tagen , im Laufe der Verhöre, erinnerte sie sich 
langsam an alles, bis zum Augenblick des Schusses. Anfangs behauptete sie, 
ihr Mann hätte sie geschlagen, bevor sie ihn erschoss, doch dann wiederrief sie 
diese Aussage. Sie erinnerte sich, dass Traian sie an der Hand fasste und sie ins 
Schlafzimmer stieß. An den Schuss erinnerte sie sich nicht und auch nicht, wie 
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die Pistole in ihrer Hand erschien. Sie behauptete sie habe die Pistole vor 2 
Monaten von Traian genommen, noch bevor sie ins „Hera”-Sanatorium 
eingewiesen wurde; aus Angst er soll nicht Selbstmord begehen, wenn ihr etwas 
zustoßen würde. Danach habe sie die Waffe in einen Halfter gesteckt und im 
Schlafzimmer, in einen Schrank unter der Wäsche versperrt. 

Die Aussage der Beschuldigten entspricht in zwei wichtigen Punkten 
nicht der Wahreheit : 

- es ist eindeutig, dass die Angeklagte die Wahrheit mit der Aussage , 
dass sie sich nicht den Zeitpunkt des Schusses erinnere, zu verstecken versuchte. 
Zieht man die Logik bis zum Zeitpunkt des Schusses in Betracht, und ihre 
Ruhe und Sicherheit danach, ist es ausgeschlossen, dass sie sich der Tat nicht 
bewusst gewesen sei; 

- der Mord fand nicht in einem Wutausbruch oder in einem Zeitpunkt 
verlorengegangener Kontrolle wegen Eifersucht statt, wie die Angeklagte es 
zu erklären versuchte. Es war ohne Zweifel ein absichtlicher Mord, wie der 
Kriminalist Springer aussagte, weil die Pistole sorgfältig vor dem Mord vorberitet 
wurde. Diese konnte nicht plötzlich aus dem Schrank entnommen werden, denn 
dieser wurde von der Polizei abgesperrt gefunden. Die Kleider waren nicht 
durchwühlt und der Halfter befand sich unter der Wäsche. Das beweist, dass 
Nelly die Waffe am Zeitpunkt des Mordes an sich hatte. Es war also ein geplantes 
Verbrechen. 

Als sie die Polizisten fragten, von wo sie die Pistole genommen hat, weil 
der Schrank abgesperrt gefunden war, erklärte sie, dass sie die Waffe von einem 
Stuhl unter einer Pendeluhr genommen habe. Als man ihr sagte, es befand sich 
kein Stuhl im Raum, erklärte sie sofort, dass sie die Waffe vom Blumenständer 
neben der Tür nahm. Tatsache war, dass sie die Waffe bereits in der Hand hatte 
als Grosavescu ins Speisezimmer trat. Nur so kann die Geschossbahn durch 
den Schädel des Opfers erklärt werden. Es ist ebenfalls sicher, dass Traian 
Grosavescu die Waffe in der Hand seiner Gattin nicht sah, sonst hätte er eine 
Abwehrbewegung skizziert. Auch seine Schwester Olga Grosavescu, die sich 
in unmittelbarer Nähe des Tenors befand, sah die Waffe nicht. So konnte Nelly 
schnell und genau in unmittelbarer Nähe das Hinterhauptbein des Opfers zielen 
und ihn tödlich erschießen. 

Letztendlich hat Nelly Grosavescu nicht aus Wut oder Eifersucht 
gehandelt, sondern hatte vielmehr bereits einen ausgeklügelten Plan ihren Mann 
umzubringen gehabt. 

Mehrere Zeugen erklärten, dass sie vor der Tat mehrmals gesagt haben 
soll, sie werde ihn erschießen, wenn Traian ihr nicht mehr gehorcht. Sie würde 
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dann erklären, dass sie ihn aus Eifersucht umgebracht habe, weil das 
österreichische Gesetz Mord wegen Eifersucht begnadige. 

Traian beklagte sich bei Freunden und Kollegen, dass er von seiner Frau 
Angst habe, weil sie ihm mit Mord gedrohte habe. 

Nach einer psychiatrischen Fachuntersuchung wurde Nelly Grosavescu 
weder psychisch krank , noch psychisch labil, nicht mal an unmäßiger Eifersucht 
leidend gefunden. Sie ist eine neurotisch-histerische, überspannte, selbstsüchtige, 
und skruppellose Person. 

Staatsanwaltschaft Wien,I, 21. Mai 1927 
Aus den Aussagen vor Gericht von Nelly Grosavescu und Theodor 

Kövesdy geht hervor, dass sowohl die Gattin als auch der Schwiegervater des 
Tenors Mitgilieder des „Gut- Templer-Orden” angehörten. 

Am 15. Februar zwischen 11 und 15 Uhr wurde Theodor Kövesdy vier 
Mal von seiner Tochter angerufen. Und als ihm die Hinrichtung des Sängers 
mitgeteilt wurde, befand er sich zufällig..... zusammen mit seinem Rechtsanwalt 
Blumenfeld, mit dem er sich sofort an den Tatort begab. 

In der Zeugenaussage des Reservemajors Dimitrie Călţun, der erste 
Ehegatte der Mörderin, hat dieser am 6. April 1927 ausgesagt, dass er seinen 
gewesenen Schwiegervater im Gefängnis im Jahre 1915 kennengelernt hatte, 
wo Călţun wegen Spionage zugunsten des russischen Reiches eingesperrt war, 
und in derselben Zelle mit Theodor Kövesdy verbrachte, weil der letztere in die 
„Affäre Auffenberg” eingemischt war. Der General Moritz Auffenberg- 
Komarow, Kriegsminister im K.u.K. österreichisch-ungarischen Reich, war 1912 
in einen verdächtigen Waffenhandel verwickelt, was zu seinen Rückzug führte 
und zur Verhaftung seiner Hauptmitarbeiter. 

Weil Theodor Kövesdy in mehrere schmutzige Geschäfte verwickelt war, 
musste er öfters im Gefängnis sitzen. 

Am 3.März 1927, um sechs Uhr fünfundvierzig wurde bei der Josefstädter 
Polizei ein Anruf von einem bescheidenen „Bettler”, der seinen Namen nicht 
nennen wollte, angenommen, der sagte, dass in der versiegelten Wohnung in 
der Lerchenfeldstrasse 62, im 2. Stockwerk , wo Traian Grosavescu vor zwei 
Wochen seinen Tod fand, eingebrochen wurde. Die Beamten die den Ort 
untersuchten, stellten fest, dass wertloses Silberbesteck und der Koffer, mit dem 
er nach Berlin reisen sollte- auch mit den Kleidern von Nelly Grosavescu, 
gestohlen wurden. Als die Wohnungsinventur von der Polizei gemacht wurde, 
hatte diese den Inhalt des Koffers der gestohlen wurde, nicht überprüft. 
Möglicherweise hätten sich unter den Sachen von Nelly Grosavescu Beweise 
gefunden, die den Mord aus Eifersucht widerlegten, die einzige Variante, die 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

den Mord begnädigt hätten können! Die Zeitungen brachten viele Berichte , die 
von einem „fingierten Einbruch” berichteten. Zahlreiche wertvolle, nicht 
gestohlene Gegenstände wurden nachträglich in ein Banksafe eingeschlossen. 

Im Laufe des Prozesses, erhielt Olga Grosavescu- die einzige Augenzeugin 
des Mordes, einen Anruf von einem Mann, der behauptete, dass Nelly ein 
Tagebuch hielt, in dem sie ihre Ehe mit Traian beschrieb. Das Tagebuch soll 
„Das Haus der 1000 Qualen” heißen und endete mit dem Mord des Tenors. 
Dieses Tagebuch soll noch vor dem Mord geschrieben worden sein.... Der Mann 
bat aber die 26-jährige Studentin, sie soll ohne Begleitung zur angegebenen 
Adresse kommen. Olga hatte aber Angst allein zu kommen und wurde von 
einem Wiener Rechtsanwalt und ihrem Vetter Radu Corcea –auch 
Rechtsanwalt, begleitet. Beide begleiteten sie bis an eine Ecke, wo sie dann auf 
sie warteten. Als sie in die Wohnung des Mannes, der angerufen hatte eintrat, 
fand sie nur einen an den Rollstuhl gebundenn Mann, und eine junge Frau die 
ihn begleitete. Beide sprachen eine slawisch klingende Sprache. Da Olga perfekt 
serbisch sprach, auch ein wenig russisch, nahm sie an, dass die beiden polnisch 
sprachen. Der Alte bat Olga Platz nehmen und sprach von Nelly. Im nächsten 
Augenblick betrat ein junger Mann das Zimmer, der dem Alten etwas aufgeregt 
in derselben Sprache, sagte. Der Alte sah Olga streng an, und sagte ihr, sie hätte 
sich nicht an die Abmachung gehalten und sei in Begleitung gekommen; 
deswegen möge er nichts mehr sagen . 

Einen Monat vor Ende des Prozesses, verkaufte Nelly für eine riesige 
Summe ihr Tagebuch „Das Haus der 1000 Qualen” einer Zeitung , eine 
Sammlung von unverschämten Verleumdungen.... 

Olga Grosavescu schrieb ein Tagebuch mit Erinnerungen an ihren Bruder. 
In diesem sind drei Hypothesen, was den Mord an Traian betrifft , angegeben. 

-die erste vermutet eine Spionageaffäre in die Nelly Grosavescu, die 
gewesene Gattin des Informationsoffiziers Dimitrie Călţun verwickelt war. Die 
Mordwaffe gehörte Traian Grosavescu. Es wäre möglich, dass Traian ungewollt 
einige Geheimisse, die ihm das Leben kosteten, erfahren hätte.... 

-die zweite Hypothese soll der Versuch eines weniger talentierten Sängers, 
ihn zu beseitigen, gewesen sein. Letztere soll von einer Organisation unterstützt 
gewesen sein. Der Bessere hätte nur dann ersetzt werden können, wenn dieser 
physisch beseitigt würde. Damals erschien in Wien ein guter Sänger aus Polen 
– Jan Kiepura, aber weit unter Traian Grosavescus Niveau. Nach dem Mord 
am rumänischen Sänger, übernahm Kiepura anstelle von Grosavescu den Vertrag 
an der „Metropolitan Opera” aus New York, und machte später Kariere in 
Hollywood. 
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- die letzte Hypothese meinte, dass Nelly und ihr Vater einer Gaunerbande 
angehörten, deren Geschäfte zufällig von Traian entdeckt wurden. Einige Tage 
vor dem Mord hätte er seiner Schwester Olga gesagt :” Olga, meine Gattin hat 
eine schwarze Seele und mein Schwiegrvater ist ein internationaler Gauner, ich 
werde sie aber schnell los werden”. Leider verwirklichten sich seine Worte: Er 
hatte sie los, nicht aber wie er es sich vorgestellt hatte.... 

Nelly wurde vom österreichischen Gericht BEGANDIGT , weil sie den 
Mord wegen Eifersucht begründeten. Das Gesetz, welches die Begnadigung 
der Mörder wegen Eifersucht vorsah, war erst seit paar Monaten in Kraft . 

Nach Aussprache des Urteils, waren die Wiener so empört, dass sie den 
Gerichtshof barrikadierten, und Nelly erst nach zwei Tagen, durch eine Hintertür 
das Gebäude, den „Tempel der Gerechtigkeit”... verlassen konnte...... 

Am 15. Juli 1927 hat die Bevölkerung, durch die Gerichtsentscheidungen 
empört, den Gerichtspalast in Brand gesteckt..... 

Zu den Gerichtsverhandlungen kam Nelly im Rollstuhl, weil sie angeblich 
sehr geschwächt war....aber nach ihrer Begnadigung wurde sie plötzlich 
kerngesund, und nach paar Tagen hat sie ihre Tochter Mira, zwei Jahre alt, 
wegen dem Vermögen vor Gericht gebracht. Dieser Prozess dauerte acht Jahre, 
Zeitspanne in der ein Großteil des Vermögens für Rechtsanwälte ausgegeben 
wurde. 

Ich beschrieb einige weniger bekannte Gesichtspunkte betreffend den Tod 
des Tenors und der darauffolgenden Gerichtsverhandlungen. All das Erwähnte 
entwirft das Bild einer teuflischen, charkterlosen Frau , die durch ihre straflichen 
Geste die vielversprechende Laufbahn einer der talentiertesten Tenöre der Welt 
durch kalten Mord unterbrach. 

Traian Grosavescu war auch ein großer Fußbalfan. In Klausenburg 
unterstütze er die Manschaft „Universitatea”, in Wien den FC Rapid Wien 
dessen Ehrenmitglied er wurde . Am Tag seiner Abreise nach Berlin, am Tag 
seiner Ermordung in der eigenen Wohnung, Lerchenfelderstr.62, kam ein 
Fußballer von „Rapid”, der Grosavescu bewunderte mit einem riesigen weißen 
Blumenstrauß , um Traian zum Bahnhof zu begleiten. Zu seiner Verzweiflung, 
fand er den Tenor tot.... Dieses waren die ersten Trauerblumen für den leblosen 
Tenor. Seit diesem Datum wurde jährlich (bis 1943) aus Wien, am 15. Februar, 
für das Grab des Tenors ein riesiger weißer Blumenstrauß nach Lugosch 
geschickt . 

Traian hatte ein lustiges und mitteilsammes Wesen. Er befreundete sich 
mit allen Mitarbeitern und bat sie um je ein Autogramm. So entstand Traians 
Autogrammalbum in dem Kollegen, Freunde, Mitarbeiter, Verehrer und 
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bedeutende Persönlichkeiten mit denen er Kontakte pflegte, unterzeichneten. 
Er hatte die Absicht mehrere Alben dieser Art zu sammeln, damit er sich im 
Alter gerne an die angenehmen Augenblicke seines Lebens mit seinen alten 
Freunden und Verehrern erinnern kann. Er klebte Fotos in seine Alben un bat 
dann, wenn er den Breffenden traf, um eine Unterschrift, ein Autogramm; leider 
verhinderte ihn der Tod in seinem Vorhaben.... 
Dieses Album ist eine Art künstlerisches Testament des Tenors, 
unterschrieben von den Zeugen seines sternhaften Aufstiegs. Es ist ein 
Wiedersehen mit Freunden und Kollegen.....ES IST DIE WELT DES TRAIAN 
GROSAVESCU. 

Dan Traian Demeter 
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Franz Steiner 
Es gab in alter Zeit, in unsrer Zukunft, der Meistersänger und Gesellen viele, 
Doch was die Meister lehrten mit Vernunft, das braucht nicht jeder Schüler gleich zum 
Ziele. 
Nur dort wo Gott nict mit Talent gespart, und auch der Schüler war von regter Art, 
Gelang der meisterliche Abgesang und war von süßen Ton und reinem Klang... 
Dann sprach der Meister den Gesellen frei. So tu auch ich mit dir mein lieb´ Geselle 
Ich sprach dich frei von jedes Lehrers Zwang. Dein Sinnen strömt aus der rechten Quelle 
Drum ist es eines Künstlers Sang. Und kommt dann der Erfolg, der Ruhm 
Und nimmt dich auf die Schwingen , dann denk ich stolz bei mir: 
Gott gab dir das Talent, ich lehrte dich das Singen! 
Wien, Dezember 1923                                                                               Franz Steiner 
 
 
În vremurile de demult, prin breasla noastră au fost mulţi maestri cântăreţi şi mulţi 
ucenici 
dar nu fiecare elev reuşea să-şi însuşească învăţăturile primite de la maestrul său. 
Numai acolo unde Dumnezeu nu a făcut economie de talent şi unde 
şi elevul a fost conştiincios, reuşeau învăţăturile maestrului, 
iar sunetul vocii era dulce şi cristalin. Atunci maestrul îl declara pe ucenic liber. 
Aşa fac şi eu acuma cu tine, dragul meu ucenic. 
Te dezleg de orice dăscăleală. Cântul tău izvorăşte dintr-un izvor adevărat, 
de aceea este cântul unui veritabil artist. Şi de vor atunci succesul şi gloria 
să te ia pe aripile lor, eu voi gândi cu mândrie: 
Dumnezeu ţi-a dat talentul, eu te-am învăţat să cânţi! 
Viena, decembrie 1923                                                                                    Franz Steiner 
 

Franz Steiner berühmter österreichischer Tenor vom Beginn des 20. Jahrunderts, 
Gesanglehrer von Traian Grosavescu. Sohn des Schauspielers und Theaterdirektors Maximilian 
Steiner (1838-1880). Franz besuchte oft mit seiner Gattin, Margit Steiner, Familie Grosavescu. 
In der 
Zeit des faschistischen Aufstiegs in Deutschland und Österreich, wandert 
er mit seinem Freund Richard Strauss nach Mexiko aus. Er wird Mitbegründer der mexikanische 
Oper. 
 

Franz Steiner - renumit tenor austriac al începutului de veac XX, 
profesorul de canto a lui Traian Grosavescu. Este fiul actorului şi directorului de teatru 
Maximilian Steiner (1838-1880). Împreună cu soţia sa, Margit Steiner vizitează în repetate 
rânduri familia Grosavescu. În perioada ascensiunii naziste din Germania şi Austria, emigrează 
împreună cu prietenul său Richard Strauss în Mexic, unde devine cofondator al 
operei mexicane. 
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Felix Weingartner 
 

(Ein Portativ mit dem Anfang der melodie Parmi veder le lagrime...) 
Möge Ihnen, lieber Herr Grosavescu, diese herrliche Melodie des 

großen Verdi, und zwar ohne alle „lagrime” ein guter Leitstern auf Ihrer 
Laufbahn sein. Ihr Felix Weingartner, Wien 3.01.1924. (Auf dem Foto: 
Dem ausgezeichneten Sänger, Herrn Grosavescu zum Andenken an Felix 
Weingartner, Wien, 31.03.1924) 

 
(Un portativ cu începutul melodiei Parmi veder le lagrime...) 
Vă doresc, dragă domnule Grosavescu, ca această minunată melodie 

a marelui Verdi, dar fără „lagrime”, să vă fie o stea călăuzitoare in 
cariera Dumneavoastră., Felix Weingartner,Viena, 3.01.1924. (Pe 
fotografie: Minunatului cântăreţ, domnului Traian Grosavescu în 
amintirea lui Felix Weingartner, Viena, 31.03.1924) 
 

Felix Weingartner ( *1863 in Zadar- Dalmazien – + 1942, Wien) 
Edelmann von Münzberg, österreichischer Dirigent, Tondichter und 
Schriftsteller. Studierte in Graz, Leipzig und zuletzt in Weimar mit Liszt. 
1908 wird er Direktor der Wiener Hofoper, Nachfolger von Gustav 
Mahler. Nach drei Jahren nimmt er die Tätigkeit als Dirigent wieder auf 
und dirigiert in Wien, Hamburg, Boston, München und Basel: Komponiert 
Symphonien und Konzertmusik. Unterstützt von Liszt komponiert er die 
Oper Sakuntala. Als Schriftsteller entwirft er 1905 das Werk Über das 
Dirigieren, (1896) in dem er sich an die Zusammenarbeit mit Richard 
und Cosima Wagner erinnert, Die Symphonie nach Beethoven (1897).Seine 
Dirigententechnik beeinflusste Generationen von Künstlern. 
 

Felix Weingartner (*1863,la Zadar- Dalmaţia - + 1942, Viena).Nobil 
de Münzberg. Dirijor, compozitor şi scriitor austriac. A studiat la Graz, 
Leipzig şi în cele din urmă la Weimar şi Linz. În 1908 devine directorul 
Operei imperiale din Viena, fiind urmaşul lui Gustav Mahler . După trei 
ani reia activitatea de dirijor şi activează la Viena, Hamburg, Boston, 
München şi Basel. Compune simfonii şi muzică pentru concerte. Ajutat 
de Franz Liszt, compune opera Sakuntala. Ca scriitor concepe în 1896 
Despre dirijat, în care-şi aminteşte despre conlucrarea cu Richard şi 
Cosima Wagner, Simfonia după Beethoven ( 1897). Tehnica lui dirijorală 
a influenţat generaţii de artişti. 
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August Markowsky 
 

Diese Welt ist doch die beste, und es lebt sich ziemlich gut, mit 
Gesundheit, Geld und Tugend und ein bisschen Übermut! Ein herzliches 
Gedenken an Ihren Sie aufrichtig schätzenden August Markowsky, 
08.02.1924 
 

Această viaţă este totuşi cea mai bună şi, în fond, se trăieşte destul de 
bine cu sănătate, bani şi virtute şi un pic de....zburdălnicie! Cu cele mai 
dragi sentimente, al dumitale care te preţuieşte mult, Markowsy, 
08.02.1924 
 

August Markowsky (*.08.08.1880, Wien – + 29.09.1939, Wien.) 
Österreichischer Bariton, Schauspieler und Regisseur. Nach Felix 
Weingartner, der die Volksoper aus Wien zwischen 1919-1924 führte, 
folgte von 1924 August Markowsky. Die Volksoper wurde am 14. 
Dezember 1898 unter dem Namen „Kaiser-Jubiläums-Theater” gegründet. 
Der erste Direktor der Volksoper war zwischen 1898 – 1903 der Banater 
Adam Müller Guttenbrunn. 
 

August Markowsky (* 08.08.1880, Viena - + 29.09.1939, Viena) 
Bariton, actor şi regizor austriac. A fost directorul Operei Populare 
din Viena în 1924, după Felix Weingartner (1919-1924). Opera Populară 
din Viena s-a înfiinţat pe data de 14 decembrie 1898 sub numele de Teatrul 
Orăşenesc Jubiliar Imperial (Kaiser-Jubiliäums-Theater), având ca prim 
director în perioada 1898 -1903 pe bănăţeanul Adam Müller Guttenbrunn. 
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Richard Strauss 
 

Herrn Grosavescu zur freundlichen Erinnerung an Richard Strauss, 
21.06.1925 
 

Domnului Grosavescu în prietenească amintire, Richard Strauss, 
Viena 21.06.1925 
 

Richard Strauss (* 11.06.1864, München - + 08.09.1949, Garmisch 
– Partenkirchen) 

Berühmter deutscher Tondichter. Lernte früh Klavier und Violine 
spielen und studierte mit Benno Walter (Violine) und Friedrich Wilhelm 
Meyer (Theorie) in München. Komponiert viele Werke in Dresden, 
Stuttgart, Wien, München wie: Salomee(1905), Elektra (1909), Der 
Rosenkavalier (1911), Ariadne bei Naxos (1912-16), Die Frau ohne 
Schatten (1919), Intermezzo (1924), Helen von Ägypten (1928), Die 
schweigsame Frau (1935), Daphne (1938), Capricio(1942). 
 
Richard Strauss, (* 11.06.1864, München - +08.09.1949, Garmisch 
- Partenkirchen) 

Renumit compozitor german. A învăţat să cânte devreme la pian şi la 
vioară şi a studiat cu Benno Walter (vioara) şi cu Friedrich Wilhelm Meyer 
(teorie) la München. A compus multe lucrări la Dresda, Stuttgart, Viena, 
München ca: Salomee (1905), Elektra (1909), Cavalerul rozelor (1911), 
Ariadna la Naxos (1912-16), Femeia fără umbră (1919), Intermezzo 
(1924), Elena din Egipt (1928), Femeia tăcută (1935), Daphne (1938), 
Capriciu (1942) 
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Luella Melnis 
 

Vienna Jan.8 th 1924 To the talented Grosavescu, 
Recept my apreciation of your very fine singing with me in „Rigoletto” 

at the Volksopera. May your talent carry you to the highest place in the 
hall world, because you have a rare tenor voice of Carusos timbre. I 
wish you great succes and hope to hear you in America! 

Luella Melnis (Auf dem Foto: Sincerely Luella Melnis, New York). 
 
 

Dem talentierten Herrn Grosavescu, Wien, den 08. Januar 1924 
Akzeptieren Sie bitte meine Hochschätzung für die wundervolle Art, 

wie sie mit mir in Rigoletto an der Volksoper gesungen haben. Ich 
wünschte, dass Ihr Talent Sie auf die höchsten Gipfel erhebt , weil Sie 
eine seltene Stimme, mit der Klangfarbe Carusos besitzen. Ich wünsche 
Ihnen viel Erfolg und hoffe Sie in Amerika zu hören. Luella Melnis. 

(Auf dem Foto: Mit Aufrichtigkeit Luella Melnis, New York) 
 
 

Talentatului Grosavescu:Viena 08.01.1925 
Acceptaţi, vă rog, aprecierea mea pentru felul minunat cum aţi cântat 

cu mine în Rigoletto la Opera Populară din Viena. Aş dori ca talentul 
Dumneavoastră să vă ridice pe cele mai înalte culmi, deoarece posedaţi 
o voce rară cu timbrul lui Caruso. Vă doresc mult succes şi sper să vă 
aud în America. Luella Melnis. 

(Pe fotografie: Cu sinceritate Luella Melnis, New York) 
 
 
Luella Melnis Amerikanische Sopranistin, Angestellte der 

Metropolitan Opera aus New York, geboren 1892 in Appleton - 
Wisconsin. 

 
 
Luella Melnis, soprană americană, angajată a operei Metropolitan 

din New York. S-a născut în anul 1892 in Appleton - Wisconsin 
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Franz Schalk 
 
 
Dem meisterhaften Steiner-Schüler, Herrn Trajan Grosavescu, zur 

freundlichen Erinnerung, Franz Schalk 
 
 
Desăvârşitului elev a lui Steiner, domnului Traian Grosavescu, în 

prietenească amintire, Franz Schalk. 
 
 
Franz Schalk (* 27.05.1863, Wien – + 03.09.1931 in Edlach – 
Niederösterreich) 

Österrichischer Dirigent, Bruder von Josef Schalk, Schüler von Anton 
Bruckner. 1900 Dirigent der Hofoper aus Wien. Zwischen 1904 -1921 
dirigierte er die Konzerte der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. 
Zwischen 1909 -21 Professor an der Akademie für Musik und darstellende 
Kunst in Wien. Zwischen 1918 – 1929 Direktor, mit Richard Strauss, der 
Staatsoper in Wien. Trug zur Gründung der Salzburger Festspiele bei. 
Schrieb Briefe und Betrachtungen, postum veröffentlicht, 1935 
 
 

Franz Schalk (* 27. 05.1836, Viena - + 03.09.1931, Edlach, Austria 
de Jos) 

Dirijor austriac, fratele lui Josef Schalk. Elev a lui Anton Bruckner. 
În 1900 este dirijorul Operei imperiale din Viena. Între 1904-1921 a dirijat 
concertele Societăţii prietenilor muzicii din Viena. Între 1904-1921 a fost 
profesor la Academia de muzică şi artă aplicată din Viena. Între 1918- 
1929 a fost directorul Operei de Stat din Viena, împărţind această funcţie 
cu Richard Strauss. A contribuit la înfiinţarea Festivalului de la Salzburg. 
A scris Scrisori şi consideraţii , spărută postum în 1935. 
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Mattia Battistini 
 
 
Egregio Signor Traian Grosavescu, 
A mezzo del segretario della Volksopera le ho rimesso una mia fotografia. Mi 

compiaccio con questa mia farle I miei rallegiamente per la serata die ieri sera, 
cando lei e stato un eccellentisimo Cavaradossi, come attore e come cantante, 
destinato certamente ad una bella e gloriosa carriera artistica. Sero felicissimo 
ritroverni con lei ancore, e salutandola riceso i miei migliorii auguri. 

Con stima suo demi Mattia Battistini, Wienna, 7 Decembr.1923 
(Della foto: Al tenore Traian Grosavescu con li auguri per una grande carriere 

artistica. Wienna 1923, Mattia Battistini 
 
Sehr geehrter Herr Traian Grosavescu, 
Durch den Serkretär der Wiener Volksoper schicke ich Ihnen mein Foto. Es 

bereitet mir regelrecht Freude in der Erinnerung an die Aufführung von gestern 
Abend, in der Sie ein ausgezeichneter Cavaradossi waren, sowohl als Schauspieler, 
als auch als Sänger, der für eine ruhmreiche Karriere vorbestimmt ist. Ich wäre froh 
Sie wiederzusehen und stelle Ihnen die besten Wünsche zu, hochachtungsvoll, Ihr 
Mattia Battistini, Wien, 7. Dezember 1923. 

(Auf dem Foto: Dem Tenoren Traian Grosavescu mit dem besten Wünschen für 
eine erfolgreiche künstlerische Laufbahn . Wien, 7.Dezember 1923 
 

Stimate Domnule Traian Grosavescu, 
Prin intermediul secretarului Operei Populare vă trimit o fotografie de-a mea. 

Îmi face realmente plăcere să vi-o ofer, în amintirea spectacolului de aseară, în care 
Dumneavoastră aţi fost un excelent Cavaradossi, atât ca actor cât şi cântăreţ, destinat 
desigur unei frumoase şi glorioase cariere artistice. Aş fi fericit să vă întâlnesc din 
nou şi salutându-vă, vă transmit cele mai bune urări ale mele, cu stimă, al 
dumneavoastră, Mattia Battistini, Viena, 7. decembrie 1923. 

(Pe fotografie: Tenorului Traian Grosavescu cu urări pentru o mare carieră 
artistică. Viena 1923, Battistini 

 
Mattia Battistini (*1856, Rom – + 1928) 
Sein Vater war Anatomieprofessor an der Universität in Rom. Debütierte 1878 in 

La Favorita von Donizetti. Es war ein echter Triumf. Nachdem er drei Jahre lang in 
Italien in Rigoletto,Die Afrikanerin, Ernani, Lucia di Lammermoor, Aida u.v.a. sang, 
unternahm er eine Gastspielreise nach Südamerika (1881), nach Rückkehr singt er in 
Barcelona und Madrid in Der Barbier von Sevilla von Rossini. Er sang auch im 
Covent Garden mit Marcella Sembrich, Francesco Marconi, Adelina Patti. Nach einer 
neuen Amerikareise, singt er in Warschau, Moskau, Sankt Petersburg. Die ersten 
Plattenaufnahmen stammen von 1902. Er war Freund der russischen Kaiserfamilie. Er 
kam 23 Spielzeiten nach Russland. Zwischendurch sang er noch in Paris, Lisabon, 
Barcelorna, Madrid, Mailand, Berlin, Prag, Budapest. Er hatte eine 50-jährige 
glänzende musikalische Laufbahn. 

Mattia Battistini (*1856, Roma - + 1928) Tatăl sau a fost profesor de anatomie 
la Universitatea din Roma. A debutat în 1878 in La Favorita de Donizetti. A fost un 
veritabil triumf. După ce a cântat 3 ani în Italia în Rigoletto, Africana, Ernani, Lucia 
di Lammermoor, Aida, întreprinde un turneu în America de Sud în 1881. La întoarcere 
cântă la Barcelona şi Madrid Bărbierul din Sevilla de Rossini. A cântat la Covent 
Garden cu Marcella Sembrich, Francesco Marconi, Adelina Patti. După un nou turneu 
în America, va cânta la Varşovia, Moscova, Sankt Petersburg. Primele înregistrări în 
1902. A fost prieten apropiat al familiei imperiale ruse. A cântat în 23 de stagiuni în 
Rusia. A mai cântat la Paris, Lisabona, Barcelona, Madrid, Milano, Berlin, Viena, 
Praga, Budapesta. A avut o strălucită carieră artistică de peste 50 de ani. 
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Johannes Fischer 
 
Traian Grosavescu, dem Künstler, der durch den Glanz seiner 

Stimme und den Adel seines Spieles das heitere Glück des Lebens und 
den dunklen Zauber des Todes zum unvergesslichen Erlebnis gestaltet, 
zur freundlichen Erinnerung an Johannes Fischer, Wien 14.01.1924. 

 
Artistului Traian Grosavescu, care prin strălucirea vocii sale şi prin 

nobleţea jocului său reuşeşte să prefacă senina fericire a vieţii şi 
întunecatul farmec al morţii într-un eveniment de neuitat. În prietenească 
amintire, Johannes Fischer, Viena, la 14.01.1924 

 
Johannes Fischer (*1886 in Feldsberg , Niederösterreich – + 1955, 

Wien) 
Grafiker, studiert Naturwissenschaften und Philosophie an der Wiener 

Universität. Besucht die private Malschule von Kohn und Hlavcek. 
Studienreisen nach Italien, Dalmatien, Griechenland und in die Schweiz. 
1925 ist er Gründer der Wiener Kunstschau (Hagenburger). Zwischen 
1937-1939 Mitglied der Wiener Secession. 1938 stellt er im Rahmen der 
Ausstellung der Entarten Kunst aus. 1939 Mitglied des Wiener 
Künstlerhauses. 
 

Johannes Fischer (*1886, Feldsberg/ Austria de Jos - + 1955. Viena) 
Grafician. Studiază ştiinţele naturii şi filozofia în cadrul Universităţii 
din Viena. Urmează şcoala privată de pictură Kohn şi Hlavcek. Face 
călătorii de studii în Italia, Dalmaţia, Grecia şi Elveţia. În 1925 este 
membru fondator al Wiener Kunstschau (Hagenburger). Între 1937-39 
membru al Secesiunii Vieneze. Expune în 1938 în cadrul expoziţiei 
Entarten Kunst (Artă degenerată).În 1939 devine membru al Wiener 
Künstlerhauses (Casa artiştilor vienezi). 
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Leo Slezak 
 

„Der Sänger ist ein Fackelträger . So lange die Fackel leuchtet, strömt 
ihm die Menge nach. Erlöscht sie, bleibt er allein.... Möge Ihre Fackel 
lange und hell leuchten, lieber College, dies wünscht Ihnen von Herzen, 
Ihr Leo Slezak.”, Wien 20.02. 1924. 

(Auf dem Foto: Herrn Grosavescu vom treuen Leo Slezak”.) 
 

Cântăreţul este un purtător de torţă. Atât timp cât torţa luminează, 
lumea îl urmează. Când se stinge, rămâne singur. Aş dori ca torţa dumitale 
să lumineze cât mai mult timp, dragă colega, ţi-o doreşte, din toată inima, 
Leo Slezac, Viena 20.02.1924 

(Pe fotografie: Domnului Grosavescu de la al său sincer Leo Slezak.) 
 

Leo Slezak (* 18.08.1873, Schönberg/ heute Sumperc –Moravien 
– + 01.06.1946, Egernau am Tegernsee) Stammt aus einer bescheidenen 
Familie . Studiert an den Schulen in Brünn (Brno), wo er vom berühmten 
Bariton Adolf Robinson entdeckt wurde. Dieser rät ihm zum 
weiterführenden Musikstudium. Durch Robinson knüpft er Verbindungen 
mit der Wiener Volksoper (1895). Erstaufführung in Lohengrin – 1896. 
Nach mehreren Rollen an der Brünner Oper, wurde er an der Berliner 
Oper angestellt. 1900 singt er in London in Lohengrin. 1901 unterzeichnet 
er einen Vetrag mit der Wiener Hofoper. Singt in Mailand, Rom, Paris, 
New York. Nach 1932 geht er zum Film über, spielt in 43 Spielfilmen 
mit Zarah Leander, Hans Moser, Magda Schneider, Heinz Rühmann u.a. 
 

Leo Slezak (*18.08.1873 la Schönberg /azi Sumprec, Moravia - + 
01.06.1946, Egernau/ Tegernsee) S-a născut într-o familie modestă. 
Urmează şcoala la Brno unde este remarcat de celebrul bariton Adolf 
Robinson care îi îndreaptă paşii spre studiul muzicii. Prin intermediul lui 
Robinson intră în contact cu Opera din Viena în anul 1895. Debutează în 
1896 în Lohengrin. După ce cântă la Opera din Brno în mai multe roluri, 
este angajat la Opera din Berlin. În 1900 debutează la Londra, tot in 
Lohengrin. În 1901 încheie un contract cu Opera imperială din Viena. 
Cântă apoi la Milano, Roma, Paris, New York. După 1932 se lansează în 
cinematografie unde joacă în 43 de filme artistice, având ca parteneri pe 
Zarah Leander, Hans Moser, Magda Schneider, Heinz Rühmann şi mulţi 
alţii. 
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Vera Schwarz 
 
 
Herrn Traian Grosavescu zur freundlichen Erinnerung !Vera 

Schwarz, Wien, 1924 (Auf dem Foto: In Bewunderung! Vera Schwarz) 
 
 
Domnului Traian Gosavescu în prietenească amintire, Vera Schwarz, 

Viena , 1924. 
(Pe fotografie: Cu admiraţie, Vera Schwarz) 
 
 
Vera Schwarz (*10.07.1888, Zagreb – + 04.12.1964, Wien) 
Österreichische Sopranistin. Erstaufführung in Wien- 1908. 1921 singt 

sie in der Staatsoper in Wien. 1938 – 1948 in den Vereinigten Staaten. 
Nimmt am den Salzburger Festspielen teil. Bekannt als beliebte Partnerin 
von Richard Tauber in Lehars Operetten. 
 
 

Vera Schwarz (*10.07.1888, Zagreb - + 04.12.1964, Viena) 
Soprană austriacă. Va debuta la Viena în 1908. Din 1921 cântă la 

Opera de Stat din Viena. Între 1938 -48 va activa în SUA. Participă la 
Festivalul din Salzburg. Este cunoscută ca parteneră favorită a lui Richard 
Tauber în operetele lui Lehar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 



59 

 
Alessandro Bonci 

 
 
 
Al Collega Traian Grosavescu ricordo di A. Bonci, Wienna, 

23.02.1924 
 
 
 
Dem Kollegen Traian Grosavescu zum Andenken an A. Bonci, Wien, 

23.01.1924 
 
 
 
Colegului Traian Grosavescu în amintirea lui A.Bonci, Viena, 

23.01.1924 
 
 
 
Alessandro Bonci (1870 - 1940). Italienischer Sänger 
 
Alessandro Bonci (1870 – 1940) . Cântăreţ italian. 
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Lotte Lehmann 
 
Zur Erinnerung an Ihr erfolgreiches erstes Auftreten in der Wiener 

Staatsoper (Bohéme), März 1924, Lotte Lehmann 
 
În amintirea primei dumitale apariţii, plină de succes pe scena Operei 

de Stat din Viena(Boema), martie 1924, Lotte Lehmann 
 
Lotte Lehmann (* 1888. Perlberg /Brandemburg – + 1976, Santa 

Barbara, Kalifornien) 
Deutsch-amerikanische Sängerin (Sopran). Sie studierte in Hamburg 

und debütierte im Jahre 1910 an der Hamburger Oper. Sie trat in allen 
Standerdwerken des deutschen Opernrepertoires auf, vor allem in den 
Opern von Richard Wagner und Richard Strauss. Strauss schrieb die 
Titelrolle der Arabella eigens für sie. Ihre Rollen als Marschallin im 
Rosenkavalier von Strauss und als Sieglinde in Wagners Walküre machten 
sie weltberühmt. Lehmann war vor allem an der Wiener Hof- bzw. 
Staatsoper (1914-1938) und an der Metropolitan Opera in New York 
(1934-1945) tätig. Daneben sang sie an den Opernhäuser von Paris, 
Stockholm, London, Chicago, Berlin und Dresden und feierte überall 
größte Erfolge. Nach ihrem Rückzug von der Bühne im Jahre 1945 war 
sie als Liedersängerin tätig und lehrte als Gesangpädagogin an der Music 
Academy of the West in Santa Barbara (Kalifornien) . Giacomo Puccini 
war einer ihrer größten Verherer. Als er sie hörte, rief er aus: „Che voce 
italiana!”. 

 
Lotte Lehmann (* 1888. Perlberg /Brandemburg – + 1976, Santa 

Barbara, California) 
Cântăreaţă germano-americană (soprană). A studiat în Hamburg şi a 

debutat în anul 1910 la Opera din Hamburg . A jucat toate rolurile din 
repertoriul de operă german, în special în operele lui Richard Wagner şi 
Richard Strauss. Strauss a scris rolul Arabellei special pentru ea. I-au adus 
faimă mondială rolurile din Cavalerul rozelor de Strauss şi Sieglinde din 
Walkiria lui Wagner. A lucrat între 1914 -1938 în special la Opera Imperială 
şi cea de Stat din Viena, între 1934 – 1954 la Metropolitan Opera din 
New York. Pe lângă acestea a mai cântat la operele din Paris, Stockholm, 
Londra, Chicago, Berlin şi Dresda unde a obţinut peste tot succese 
răsunătoare. După retragerea de pe scenă în 1945, a fost cântăreaţă de 
lieduri şi a predat canto la Academia de Vest din Santa Barbara, California 
. Giacomo Puccini a fost un mare admirator al ei. Când a auzit-o, a 
exclamat: „Ce voce italiană!” 
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Clemens Krauss 
 
Suche nicht im Großen das Schöne, sondern im Schöne das Große!, 

Clemens Krauss, Wien, 02.04.1924 
 
Nu căuta în măreţie frumosul, ci în frumos măreţia!, Clemens Krauss, 

Viena 02.04.1924 
 

Clemens Krauss (*31.03.1893, Wien – + 16.05.1954, Mexico) 
Dirigent, War der Gatte der Sängerin Viorica Ursuleac. Debütiert 
1912 in Brünn. 1921 –Dirigent der Oper in Graz. 1922 – Dirigent an der 
Wiener Staatsoper. Leitet die Dirigentenklasse an der Akademie für Musik 
und darstellende Kunst aus Wien. 1924 -29 arbeitet er in Frankfurt. 1929 
-31 Direktor der Staatsoper in Wien. Ab 1929 war er einer der Veranstalter 
der Salzburger Festspiele. 1945 Rückkehr nach Wien. 

Er ist der Gründer der Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker. 
Das erste Neujahrskonzert fand am 31.12.1939 statt. Ab 1941 findet dieses 
traditionelle Konzert jährlich am 1. Januar statt. 
 

Clemens Krauss (*31.03.1893,Viena – + 16.05.1954, Mexico) 
Dirijor, a fost soţul cântăreţei Viorica Ursuleac. Debutează la Brno în 
1912. În 1921 devine dirijorul Operei din Graz. În anul 1922 ajunge dirijor 
la Opera de Stat din Viena. Conduce clasa de dirijori a Academiei de 
muzica şi arta aplicată din Viena. În perioada 1924-29 activează la 
Frankfurt. Între 1929 -1931 este director al Operei de Stat din Viena, apoi 
al operelor din Berlin şi Frankfurt. Va fi unul din organizatorii Festivalului 
Muzicii din Salzburg din 1929. Din 1945 se întoarce la Viena. Este 
iniţiatorul Concertelor de Anul nou ale Filarmonicii din Viena. Primul 
concert a avut loc pe data de 31.12.1939. Din 1941 acest concert tradiţional 
are loc anual în data de 1 ianuarie. 
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Hans Duhan 
 
 
 

Zur freundlichen Erinnerung, Hans Duhan, Wien, 9. Mai 1924 
 
 
În prietenească amintire, Hans Duhan, Viena , 9 mai 1924 

 
 

 
 
 
 
Hans Duhan (*27.02.1890, Wien – + 06.03.1971, Wien) 
Österreichischer Bariton. Zwischen 1914 – 1940 ist Mitglied des 

Künstlerkollektivs der Wiener Staatsoper. Geschätzter Mozartdarsteller. 
Nimmt an den Salzburger Festspielen teil. Guter Liedersänger. Ab 1932 
Professor an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien. 

 
 
 
 
Hans Duhan (*27.02.1890, Viena – + 06.03.1971, Viena) 
Bariton austriac. Între 1914 -1940 face parte din colectivul de artişti 

ai Operei de Stat din Viena. Este un apreciat interpret al operelor lui 
Mozart. Participă la Festivalul muzicii din Salzburg. Este şi un bun interpret 
de lieduri. Din 1932 devine profesor al Academiei de muzică şi artă 
aplicată din Viena. 
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Selma Kurz 
 
 
 
Dem ergibt sich die Kunst völlig, der sich völlig ihr ergibt. Zur 

freundlichen Erinnerung an unser gemeinsammes Wirken an der 
Staatsoper in Wien. Selma Kurz, Wien, 1924 

 
 
 
Numai aceluia i se închină arta, acel care i se dedică ei total. În 

prieteneasca amintire a colaborării noastre la Opera de Stat din Viena, 
Selma Kurz, Viena, 1924. 

 
 
 
 
 
 
Selma Kurz (* 15.10.1874 Bielitz-Bielskow -Biala – + 10.05.1933, 

Wien) 
Östrerreichische Sopranistin, verheiratet Halban, Gustav Mahler bringt 

sie 1899 an die Hofoper nach Wien (bis 1929). In der Zeitspanne 1904- 
1907 sang sie in London im Covent Garden. 
 
 
 

Selma Kurz (* 15.10.1874 Bielitz-Bielskow -Biala – + 10.05.1933, 
Viena) 

Soprană austriacă de coloratură, căsătorită Halban. În 1899 este adusă 
la Opera Imperială de Gustav Mahler. Va cânta la Opera de Stat din Viena 
până în 1929. În perioada 1904- 1907 va cânta la Londra, la Covent Garden. 
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Rudolf Bandler 

 
 
 
Ein gütiges Geschick erhalte Ihnen Ihre Kunst-schöne Stimme und 

Ihren heiteren Sinn! Ihr Rudolf Bandler, Wien, Mai 1924 
(Auf den Foto: Herrn Grosavescu dem liebwürdigen Collegen, 

Bandler, Wien 1924 
 
 
 
O binevoitoare soartă să vă menţină arta – vocea frumoasă şi firea 

senină şi plăcută. Al dumitale Rudolf Bandler, Viena, mai 1924. 
(Pe fotografie: Domnului Grosavescu, amabilului coleg, Bandler, 

Viena, 1924) 
 
 
 
 
 
 

Rudolf Bandler (*05.03.1884 – + 26.10.1941) 
Sänger – Bass. Erfolg am 21.12.1925 in der Oper Djenaneh. Arbeitet 

beim Deutschen Theater in Prag. 
 
 
 

Rudolf Bandler (*05.03.1884 – + 26.10.1941) 
Cîntăreţ, bas. Pe 21.12.1925 obţine un mare succes cu opera Djenaneh; 

îşi desfăşoară activitatea în cadrul Teatrului German din Praga. 
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Viktor Kutschera 
 
 
 
Nicht darauf kommt´s an im Leben, was wir sind, sondern wie wir 

es sind! Herrn Grosavescu zur freundlichen Erinnerung! Viktor 
Kutschera, Mai, 1924 

 
 
 
În viaţă nu contează ce suntem, ci cum suntem ! Domnului Grosavescu 

în prietenească amintire, Viktor Kutschera, Mai, 1924 
 
 
 
 

Viktor Kutschera (1863 – 1933) 
Theaterschauspieler mit bemerkenswerter Laufbahn. Spielt in 

Stummfilmen. Im Film Kleider machen Leute (1921) spielt er mit Hans 
Moser. 1927 im Film Seine Hoheit, der Tänzer spielt er mit Anny Ondra 
und Bruno Kastner. 
 
 
 

Viktor Kutschera (1863 – 1933) 
Actor de teatru cu o carieră remarcabilă. Joacă în primele filme mute. 

În Haina face pe om (1921) îl are ca partener pe Hans Moser. În 1927, în 
filmul Înălţimea sa, dansatorul joacă împreună cu Anny Ondra şi Bruno 
Kastner. 
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Otto Tressler 
 
 
 
Zur freundlichen Erinnerung an Otto Tressler, 15.05.1924 
 
 
În amintirea lui Otto Tressler, 15.05.1924 

 
 
 
 

Otto Tressler, eigentlich Otto Mayer (* 13.04.1871, Stuttgart – + 
27.04.1965, Wien ) 

Schauspieler am Burgtheater. Durch seine Begabung, wurde er in 
der ganzen Welt bekannt. Spielt in zahlreichen Filmen: Maria Theresa 
(1951), Sissi(1955), Wien, die Stadt meiner Träume (1957). Gibt die Arbeit 
am Theater nicht auf und wird ein Meister der Verwandlung. 
 
 
 
 

Otto Tressler, de fapt Otto Mayer (* 13.04.1871, Stuttgart – + 
27.04.1965, Viena) 

Actor la Burgtheater. Prin talentul său, va deveni renumit în întreaga 
lume. Joacă în nenumărate filme : Maria Tereza (1951), Sissi (1951), Viena, 
oraşul viselor mele (1957) dar nu renunţă la activitatea teatrală, devenind 
un maestru al travestiurilor. 
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Erika Wagner 
 
 
 

Sei der du bist – nicht mehr und nicht weniger – aber der sei!, Erika 
Wagner 

 
 
Fii acela care eşti, nici mai mult, nici mai puţin, dar acela să fii! 

Erika Wagner 
 
 
 
 

Erika Wagner , österreichische Sängerin, Gattin von Fritz Stiedry 
(1883 -1968). Freundin von A. Schönberg. Emigriert mit ihrem Mann , 
1933 nach Russland. 1937 wandert nach Amerika aus, wo sie an der 
Metropolitan Opera in New York und in Chicago singt. 

 
 
 
Erika Wagner, cântăreaţă austriacă, soţia lui Fritz Stiedry (1883 - 

1968). Prietenă cu A. Schönberg. În 1933 emigrează cu soţul în Rusia. 
Din 1937 emigrează în America unde-şi desfăşoară activitatea la 
Metropolitan Opera din New York şi la Chicago. 
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Alfred Piccaver 
 
 
 

With best wishes and all kind of successes for the future. Your 
sincerely Alfred Piccaver, Wien, 1924 

 
Mit den besten Glückwünschen und Erfolge in der Zukunft, Ihr 

aufrichtiger Alfred Piccaver, Wien, 1924 
 

Cu cele mai bune urări şi multe succese în viitor, al dumitale 
sincer Alfred Piccaver, Viena, 1924 

 
 
 
Alfred Piccaver, eigentlich Alfred Peckover (*24.02.1884 in Long 

Sutton, England–+ 23.09.1958 in Wien) 
Bekannter englischer Tenor, debütiert in Prag, 1910. Von 1912 – 

1937 singt er an der Staatsoper in Wien. Verläßt 1938 Österreich und 
läßt sich in London nieder. 1955 kehrt er nach Wien zurück. Er war Freund 
und Partner von Traian Grosavescu. Als Jan Kiepura in Wien von einer 
Pressecampanie begleitet , debütierte , hat Piccaver Grosavescu angerufen 
und behauptet: 
„Grosavescu, wir müssen packen. Kiepura ist gekommen.” Nach 
der Vorstellung, die nicht eine der besten war, sagte er zu Grosavescu: 
„Grosavescu, auspacken!” 

 
 
Alfred Piccaver, de fapt Alfred Peckover, (*24.02.1884 in Long 

Sutton,Anglia – + 23.09.1958 in Viena ) 
Renumit tenor englez, debutează la Praga în 1910. Din 1912 până în 

1937 cântă la Opera de Stat din Viena. Părăseşte Anglia în 1938 şi pleacă 
la Londra. Revine la Viena în 1955. Partener şi prieten a lui Traian 
Grosavescu. Când Jan Kiepura a debutat la Viena, debut prefaţat de o 
campanie de presă ieşită din comun, Piccaver i-a telefonat lui Grosavescu: 
-„ Grosavescu, trebuie să ne facem bagajele. A venit Kiepura!” 
După reprezentaţie, care nu a fost una dintre cele mai reuşite, Piccaver 
îi telefonează din nou: 
- „ Grosavescu, despachetează!” 
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Helene Wildbrunn 
 
 
Nur was wir selber glauben, glaubt man uns. Zum freundlichen 

Gedenken, Helene Wildbrunn, Wien, Oktober, 1924 
 
 

Numai ce credem noi înşine, ni se crede şi nouă. În prietenească 
amintire, Helene Wildbrunn, Viena, octombrie, 1924 

 
 
 
Helene Wildbrunn, eigentlich Wehrenpfenig (*08.04. 1884, Wien 

– +10.04. 1972, Wien) Österreichische Sopranistin. Debütierte in Wien 
an der Volksoper. Von 1919 – 1932 singt sie auf der Bühne der Staatsoper 
in Wien und wurde 1932 Ehrenmitglied der Oper ernannt. Später wurde 
sie auf zahlreichen Bühnen Deutschlands bekannt. 1932 – 1950 
Professorin an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien. 
Sie sang Wagner in Dortmund, Stuttgart und Berlin. 1922 wurde sie von 
Felix Weingartner für eine Spielzeit ans Colen – Theater nach Buenos 
Aires eingeladen. Sie sang auch an der Scala in Mailand, in Zürich, Paris, 
Budapest und Amsterdam. 
 
 
 

Helene Wildbrunn, de fapt Helene Wehrenpfenig, (*08.04. 1884, 
Viena – +10.04. 1972, Viena) 
Soprană austriacă. Debutează în 1906 la Opera Populară din Viena. 
Ulterior se afirmă pe numeroase scene ale operelor din Germania. Din 
1919 până în 1932 cântă la Opera de Stat din Viena, fiind declarată 
membră de onoare a acesteia în 1932. A cântat în opere wagneriene la 
Dortmund, Stuttgart, Berlin. În 1922 Felix Weingartner o invită pentru o 
stagiune la teatrul Colen din Buenos Aires. A fost invitată la Scala din 
Milano, Zürich, Paris, Budapesta, Amsterdam. 
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Rudolf Tyrolt 
 
Vor die Tüchtigkeit legen die Götter den Schweiß, Rudolf Tyrolt, 

18.Oktober 1924, Herrn Grosavescu zu freundlichen Gedenken. Auf den 
Foto: Dr. Tyrolt in „Euch”. 
 

În faţa hărniciei zeii au aşternut sudoarea ! Domnului Grosavescu în 
prietenească amintire, 18.octombrei 1924, Dr. Rudolf Tyrolt .Pe 
fotografie: Dr. Tyrolt în „ Vouă”. 
 
 

Rudolf Tyrolt (* 23.11.1848, Rottenmann, Steiermark – + 
02.06.1929, Gutenstein/ Niederösterreich.) 

Schauspieler, Schriftsteller. Studierte an der Universiät Wien 
(Dr.jur.,Dr.phil.), wandte sich aber dem Schauspielberuf zu. Er spielte 
1873 -84 am Stadttheater, 1884 – 88 am Burgtheater, ab 1889 am 
deutschen Volkstheater, außerdem am Theater in der Josefstadt . Bekannt 
wurde er vor allem durch die Verkörperung von Wiener Volkstypen. 
Schriftstellerische Arbeiten: Aus der Theaterwelt: Ernste und heitere 
Bilder(1879). Aus dem Tagebuch eines Wiener Schauspielers (1848 – 
1902)” (1904), Chronik des Wiener Stadttheaters(1889), Vom Lebenswege 
eines alten Schauspielers (1848-1902), (1914), Theater und Schauspieler 
(1927, Aphorismen) . Bürger der Stadt Wien (22.12.1923). Eine Straße 
in Wien heißt Tyrolt-Gasse 
 
 

Rudolf Tyrolt (* 23.11.1848, Rottenmann, Steiermark – + 
02.06.1929, Gutenstein/Austria de Jos) Actor şi scriitor. Studiază dreptul 
şi filosofia în cadrul Universităţii din Viena. Se orientează însă spre meseria 
de actor. Între 1873 -84 joacă pe scenele Teatrului Orăşenesc din Viena, 
apoi la Burgtheater iar după 1889 la Teatrul Popular german. Devine 
cunoscut prin interpretarea tipurilor populare vieneze. Ca scriitor publică 
următoarele lucrări: Din viaţa teatrului. Imagini vesele şi serioase (1870), 
Cronica Teatrului orăşenesc vienez (1889), Din jurnalul unui actor vienez 
(1848 -1902)-(1904), Căile vieţii ale unui actor bătrân (1927). Devine 
cetăţean al oraşului Viena pe data de 22.12.1923. În Viena există o stradă 
cu numele său: Tyroltgasse. 
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Leopoldine Konstantin 
 
 
 
Leopoldine Konstantin (*12.03.1886, Brno/Brünn – +14.12.1965 

Hietzing/Wien.) 
Zwischen 1910 - 1946 ist sie eine weltberühmte Schauspielerin. Spielt 

in 24 Spielfilmen unter der Regie von Max Reinhardt, Erich Engel, Alfred 
Hitchcock u.a. 

 
 
Leopoldine Konstantin (*12.03.1886, Brno/Brünn – +14.12.1965 

Hietzing/Viena.) 
Actriţă de renume mondial în perioada 1910 – 1946. Joacă în 24 de 

filme, având ca regizori pe Max Reinhardt, Erich Engel, Alfred Hitchcock 
şi mulţi alţii. 
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Erich Wolfgang Korngold 
 
Erich Wolfgang Korngold (* 29.05.1897 in Brno/Brünn – + 

29.11.1957, Hollywood) 
Amerikanischer Komponist österreichischer Herkunft. Komponierte 

bereits mit 13 Jahren eine Klaviersonate, die von Artur Schnabel 
uraufgeführt wurde. Er studierte in Wien und war ab 1921 als Dirigent in 
Hamburg, und ab 1931 als Lehrer an der Wiener Musikakademie tätig. 
Korngold schrieb vor allem Lieder, Kammermusik und Orchesterwerke. 
Die Uraufführung der Oper Die tote Stadt brachte ihm 1920 einen 
Welterfolg ein. 1934 siedelte er in die Vereinigten Staaten über, wo er als 
Dirigent und Komponist von Filmmusiken erfolgreich war. Für die Musik 
zu Mervyn LeRoys Historienfilm Anthony Adverse (1936 Ein rastloses 
Leben) und Michaels Curtiz´Abenteuerfilm The Adventures of Robin Hood 
(1938; Robin Hood, König der Vagabunden) wurde er jeweils mit einem 
Oskar ausgezeichnet. 
 

Erich Wolfgang Korngold (* 29.05.1897 in Brno/Brünn – + 
29.11.1957, Hollywood) 

Compozitor american de origine austriacă. A compus de la 13 ani o 
Sonată pentru pian, care a fost prezentată prima oară de Artur Schnabel. 
A studiat la Viena şi a fost din 1921 dirijor la Hamburg şi începând din 
1931 profesor la Academia de muzică şi artă aplicată. El a scris în special 
lieduri, muzică de cameră, muzică pentru orchestră. Premiera operei Oraşul 
mort din 1920 a devenit un succes mondial. În 1934 se mută în Statele 
Unite , unde a avut succes ca dirijor şi compozitor pentru muzică de film. 
Pentru muzica din filmul istoric a lui Mervyn LeRoys O viaţă fără odihnă 
(Anthony Adverse), 1936 şi a filmului de aventuri a lui Michaels Curtiz 
Robin Hood, regele vagabonzilor, 1938 a primit pentru fiecare câte un 
Oscar. 
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Pietro Mascagni 
 
All’ ottimo artista Traian Grosavescu per ricordo grato di Vienna ed 

in segno di stima, Wien, 31.10.1924, P. Mascagni 
 

Dem außergewöhnlichen Schauspieler Traian Grosavescu, als 
angenehme Erinnerung an Wien, hochachtungsvoll, Wien, 31.10.1924, 
Pietro Mascagni 

 
Excelentului artist Traian Grosavescu, în amintire plăcută şi în semn 

de stimă, Viena, 31.10.1924, Pietro Mascagni 
 
 
Pietro Mascagni (* 07.12.1863, Livorno – + 02.08.1945 , Rom) 

Beginnt sein Musikstudium 1875 in Mailand im Musikinstitut 
Cherubini. 1881 vertont er seine erste Kantate. Am 21.02.1890 
Erstaufführung der Oper Cavalleria rusticana am Constanzi-Theater in 
Rom, eine Geschichte über Leidenschaft und Rache auf einem 
sizilianischen Bauernhof. Der Erfolg bringt die Aufführung der Oper 
auch nach Florenz, Turin, Venedig, Triest, Budapest, St, Petersburg, 
Dresden, Buenos Aires, Wien. Am Constanzi-Theater wurde 1891 die 
Oper L´amigo Fritz erstaufgeführt. 1902 – 1903 auf einer Tournee in der 
USA. Bei seiner Beerdigung nahmen die italienischen Behörden nicht 
teil. 1951 wurde er rehabilitiert. 

 
 
Pietro Mascagni (* 07.12.1863, Livorno – + 02.08.1945 , Roma) 
Începe studiile muzicale la Milano în 1875, în cadrul Institutului 

muzical Cherubini. În 1881 compune prima sa cantată. În 21.02.1890 are 
loc premiera operei Cavalleria rusticana, la teatrul Constanzi din Roma, 
o poveste despre pasiune şi răzbunare într-o gospodărie ţărănească din 
Sicilia. Succesul operei determină prezentarea ei la Florenţa, Torino, 
Veneţia, Triest, Budapesta, Sankt Petersburg, Dresda, Buenos Aires, Viena. 
În 1891 a prezentat în premieră la teatrul Constanzi opera L’ amigo Fritz. 
În 1902 -1903 participă la un turneu în SUA. La înmormântarea sa, 
oficialităţile italiene nu au participat. A fost reabilitat în 1951. 
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Carlo Galeffi 
 
 
 

Carlo Galeffi (* 1882, Venedig – + 1961, Rom) 
Italienischer Bariton, debütierte in La favorita, 1907. Seine besonderen 

Stimmeigenschaften, deuteten ihn als einer der bedeutendsten Baritone 
seiner Zeit. Debütierte 1913 an der Scala in Mailand. 
 
 
 

Carlo Galeffi, (* 1882, Veneţia – + 1961, Roma) 
Bariton Italian, debutează în La Favorita în 1907. Calităţile lui vocale 

deosebite l-au recomandat ca pe unul dintre cei mai renumiţi baritoni ai 
vremii. A debutat la Scala din Milano în 1913. 
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Emil von Sauer 
 
 
 

Zum freundlichen Gedenken, Wien, 25.11.1924, Emil v. Sauer 
 
 
 
În prietenească amintire, Viena, 25.11.1924, Emil v. Sauer 
 
 
 
Emil von Sauer (* 08.10.1862 in Hamburg – + 27.04.1942 , Wien) 
Deutscher Klavierspieler und Tondichter. Unterrichtet ab 1901 am 

Konservatorium in Wien . Komponiert Klavierkonzerte und Lieder. 
 
 
 
 
Emil von Sauer (* 08.10.1862 in Hamburg – + 27.04.1942 , Viena) 
Pianist şi compozitor german. Predă la Conservatorul din Viena din 
1901. Compune concerte pentru pian şi lieduri. 
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Domenico Viglione Borghese 

 
 

Al caro collega Trajan Grosavescu con li auguri per la sua carriere, 
Domenico Viglione Borghese, Wien, December 1924 

 
 
Dem geliebten Kollegen Trajan Grosavescu mit den besten 

Glückwünschen für seine Laufbahn, Domenico Viglione Borghese, Wien, 
Dezember 1924 

 
 
 
Dragului coleg Trajan Grosavescu cu cele mai bune urări pentru 

cariera sa. Domenico Viglione Borghese, Viena, decembrie 1924 
 
 
 

Domenico Viglione Borghese (* 03.07.1877, Mondovi, Piemont – 
+ 26.10.1957, Mailand) Italienischer Sänger. Erstaufführung 1899 in 
Lohengrin. Singt bei der Erstaufführung der Oper Maya von Leoncavallo. 

 
 
 
Domenico Viglione Borghese (* 03.07.1877, Mondovi, Piemont – 

+ 26.10.1957, Milano). Cîntăreţ italian. Debutează în Lohengrin în 1899. 
Cântă la premiera operei Maya de Leoncavallo. 
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Maria Olszewska 
 
 
 
Zum freundlichen Gedenken, Maria Olszewska 
 
 
 
În prietenească amintire, Maria Olszewska 

 
 
 

Maria Olszewska (*12.08.1892, Ludwigsschweige/Augsburg – +17. 
05.1969, Klagenfurt) 

Sängerin mit Altstimme; studierte mit Karl Erler in München. Ab 1920 
singt sie Rolle aus dem Wagnerischen Repertoir in Leipzig. Nimmt an der 
Prämiere von Erich Korngolds Oper Die tote Stadt teil. Zwischen 1930 – 
31 singt sie in der Fledermaus. 1933 wurde sie im Covent Garden bekannt. 
Zwischen 1928 – 1932 singt sie an der Oper von Chicago. Professorin an 
der Wiener Universität zwischen 1947 – 49. 

 
 
 
Maria Olszewska (*12.08.1892, Ludwigsschweige/Augsburg – +17. 

05.1969, Klagenfurt) 
Contra-altă, a studiat cu Karl Erler la München. Din 1920 joacă în 

roluri wagneriene la Leipzig. Participă la premiera operei Oraşul mort de 
Erich Korngold. Sub bagheta lui Bruno Walter cântă în Liliacul în perioada 
1930 -1931. Se remarcă la Covent Garden în 1933. Cântă la Opera din 
Chicago între 1928 -1932 . Între 1947 - 49 este profesoară la Universitatea 
din Viena. 
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Dr. Emil Schipper 
 
 
 
Herrn Grosavescu zur Erinnerung an Dr. Emil Schipper, Wien, 

14.12.1924 
 
 
 

Domnului Grosavescu în amintirea Dr Emil Schipper, Viena, 
14.12.1924 
 
 
 
 
 

Dr. Emil Schipper ( *15.08.1882, Wien – + 20.07.1957, Wien) 
Östereichischer Bariton. Debütierte 1911 in Linz. 1912 -1915 singt 

er an der Volksoper in Wien. 1916 – 1938 angestellt als Bariton an der 
Staatsoper in Wien. Nimmt an den Salzburger Festspieln teil. 
 
 
 
 

Dr. Emil Schipper, ( *15.08.1882, Viena– + 20.07.1957,Viena) 
Bariton austriac. Debutează la Linz în 1911. În perioada 1912 -1915 

cântă la Opera Populară din Viena. Din 1916 – 1938 este angajat bariton 
la Opera de Stat. Participă la Festivalul din Salzburg. 
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Richard Mayr 
 
 
Wien, 15.12.1924 Zur Erinnerung an gemeinsames Wirken an der 

Wiener Staatsoper, Richard Mayr 
 
 
 
Viena, 15.12.1924 În amintirea colaborării noastre de la Opera de 

Stat din Viena, Richard Mayr. 
 
 
 
 
 

Richard Mayr ( *18.02.1877, Henndorf/Salzburg – + 01.12.1935, 
Wien) 

Bass; wurde 1902 von Gustav Mahler entdeckt. Singt mit großem 
Erfolg den Ochs von Lerchenau in Richard Strauss‘ Der Rosenkavalier 
 
 
 
 

Richard Mayr ( *18.02.1877, Henndorf/Salzburg – + 01.12.1935, 
Wien) 

Bas descoperit de Gustav Mahler în 1902. Participă ani de zile la 
Festivalul de la Salzburg. Cântă în opera Cavalerul rozelor de Richard 
Strauss, interpretând strălucit rolul lui Ochs von Lerchenau. 
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Fritz Kreisler 
 
 
Herrn Traian Grosavescu zur freundlichen Erinnerung an Fritz 

Kreisler, 16. Dezember 1924 
 
 
Domnului Traian Grosavescu în prietenească amintire, Fritz Kreisler, 

16 decembrie 1924 
 
 
 
 

Fritz Kreisler ( * 1875, Wien – + 1962) 
Österreichischer Tondichter. Studierte in seiner Heimatstadt, nachher 

am Pariser Conservatoire. Nimmt an einer Spielreise in die USA teil. 
Zurückgekehrt, studiert er in Europa Medizin und Kunstgeschichte. Zuletzt 
wurde er Offizier, nimmt aber seine Konzerttätigkeit wieder auf. War 
einer der größten und geschätztesten Violonisten vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts. 

 
 
 
Fritz Kreisler ( * 1875, Viena – + 1962) 
Compozitor austriac. A studiat în oraşul său natal, apoi la 

Conservatoire din Paris. Participă la un turneu în SUA. Se întoarce în 
Europa unde studiază medicina şi istoria artelor. În cele din urmă devine 
ofiţer. Ulterior îşi reia activitatea concertistică. A fost unul dintre cei mai 
apreciaţi violonişti de la începutul secolului XX. 
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Arnold Rosé 

( Das Quartett Rosé: Arnold Rosé, Anton Ruzitska, Paul Fischer, 
Anton Walther) 

 
Arnold Rosé, eigentlich Rosenblum (* 24.10.1863 in Jassy /Iaşi – 

+ 1946 , London) 
Studierte in Wien mit Hessler. Debüt 1879 in Leipzig. Wurde von 

Verdi, Gounod und Liszt unterstüzt. Dirigierte zeitweilig (1881 – 1938) 
an der Hofoper in Wien . Am 25.11.1890 gibt er ein Konzert im 
Bösendorfer Saal. Dirigiert zwischen 1888-96 das Orchester der 
Bayreuther Festspiele. 1883 gründete er das Quartett Rosé, welches anfags 
aus Arnold und Eduard Rosé, Egghard und Loh bestand.. Im Verlauf 
der Zeit veränderte sich die Zusammensetzung. 1883 bestand es aus Arnold 
Rosé, Paul Fischer , Anton Ruzitska und Buxbaum. Zusammenarbeit des 
Quartetts mit Brahms, Reger, Pfizner, Korngold, Schönberg, Smidt, 
Weber. War mit Justine, geborene Mahler, verheiratet. Zwischen 1909 – 
1024 unterrichtet er an der Akademie für Musik und darstellende Kunst 
in Wien. 1938 emigriert er nach England. Seine Tochter Alma, geboren 
1906, schlägt auch die musikalische Laufbahn ein. Sie wurde von den 
Nazis in Holland verhaftet und fand 1944 seinen Tod in Auschwitz. 
 
Arnold Rosé , de fapt Rosenblum (* 24.10.1863 in Jassy /Iaşi – + 
1946 , Londra) 

A studiat cu Hessler la Viena. A debutat la Leipzig în 1879. A fost 
ajutat de Verdi, Gounod şi Liszt. A dirijat cu întreruperi la Opera Imperială 
(de Stat) din Viena între 1881 -1938. Pe data de 25.11.1890 susţine un 
concert la sala Bösendorfer. Între 1888 -1896 dirijează orchestra în cadrul 
Festivalului Bayreuth. În 1883 a fondat cvartetul Rosé. Iniţial compus din 
Arnold, Eduard Rosé, Egghard şi Loh. În decursul timpului cvartetul a 
suferit multiple modificări. Între anii 1905 – 1920 a fost compus din Arnold 
Rosé, Fischer, Ruzitska şi Buxbaum. A colaborat cu Brahms, Reger, 
Pfizner, Korngold, Schönberg, Smidt, Weber. A fost căsătorit cu Justine, 
sora lui Gustav Mahler. În perioada 1909 -1924 predă în cadrul Academiei 
de muzică şi arte aplicate din Viena. În 1938 emigrează în Anglia. Fiica 
lui Rosé, Alma, născută în anul 1906, a îmbrăţişat deasemenea cariera 
muzicală. Este arestată de nazişti în Olanda şi moare la Auschwitz în anul 
1944. 
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Bruno Walter 
 

Bruno Walter eigentlich Bruno Schlesinger (* 5.09.1876, Berlin – + 
17.02. 1962 Beverly Hills/Kalifornien), amerikanischer Dirigent deutscher 
Herkunft. 

Beginnt seine musikalische Erziehung mit 8 Jahren am 
Konservatorium Stern. Wollte Dirigent werden. Erste Anstellung 1893 
an der Oper in Köln (Korrepetitor), dann in Hamburg, Breslau, Preßburg 
(Bratislava), Riga. 1898 dirigiert er ein Jahr lang in Temesvar (Timisoara). 
1900 kehrt er nach Berlin zurück und dirigiert die Erstaufführung der 
Oper Der arme Heinrich von Hans Pfizner. Danach Dirigent in Prag, Rom, 
München, Wien. 1911 erhält er die österreichische Staatsbürgerschaft und 
ändert den Namen von Bruno Schlesinger in Bruno Walter. 1923 Besuch 
der USA, dirigiert das Symphonieorchester in New York. 1924 – 31 als 
Dirgent in Amsterdam und London (im Covent Garden). 1925 Rückkehr 
nach Berlin als Musikdirektor der Staatsoper. Beginn der Arbeit für die 
Salzburger Festspiele. Aus politischen Gründen lässt er sich 1933 in 
Österreich nieder. 1938, nach dem Anschluss Österreichs, wanderte er 
nach Amerika aus. Dort dirigiert er das symphonische Orchester in 
Chicago.. 1974 Rückkehr nach Europa, dirigiert in Edinburg, Salzburg, 
Wien, München. War ein ausgezeichneter Klavierspieler. Hat zwei 
Symphonien komponiert, eine phantastische Symphonie, unzählige 
Chorale und Kammermusik. 
 

Bruno Walter, [Bruno Schlesinger] (* 5.09.1876, Berlin – + 17.02. 
1962 Beverly Hills/California), dirijor american de origine germană. 

Educaţia muzicală o începe la 8 ani la Conservatorul Stern. Decide să 
devină dirijor. Primul angajament îl are la Opera din Köln (corepetitor) în 
1893, apoi la Hamburg, Bratislava, Riga. În 1898 dirijează timp de un an 
la Timişoara. În 1900 se întoarce la Berlin şi dirijează premiera operei 
Sărmanul Heinrich a lui Hanz Pfizner. Dirijează la Praga, Roma, München, 
Viena. În 1911 capătă cetăţenia austriacă şi-şi schimbă numele din Bruno 
Schlesinger în Bruno Walter. Vizitează în 1923 SUA unde dirijează 
orchestra simfonică din New York. Dirijează apoi la Amsterdam, la Londra 
la Covent Garden între 1924 -31. În 1925 se reîntoarce la Berlin ca director 
muzical al Operei de Stat. Începe colaborarea cu Festivalul de Muzică de 
la Salzburg. În 1933, din motive politice, se stabileşte în Austria. În 1938, 
după Anschluss (alipirea Austriei) emigrează în America devenind dirijor 
al Orchestrei simfonice din Chicago. În 1947 se întoarce în Europa dirijând 
la Edinburg, Salzburg, Viena, München. A fost un remarcabil pianist. A 
compus două simfonii, o simfonie fantastică, nenumărate lucrări corale şi 
muzică de cameră. 
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Erik Schmedes 

 
 
Dem ausgezeichnetem gottbegnadeten „Cantilene” Sänger, zur 

Erinnerung an Erik Schmedes, Wien, 24.01.1925 
 
 

Minunatului şi talentatului cântăreţ de cantilenă, în amintirea lui Erik 
Schmedes,Viena, 26.01.1925 
 
 
 
 

Erik Schmedes (*27.08.1866, Gentofte-Dänemark– + 01.03.1931, 
Wien). Wagnerischer Tenor, dänischen Ursprungs. 1898 – 1924 angestellt 
an der Wiener Staatsoper. Sang auch in Bayreuth, New York u.a. 

 
 
Erik Schmedes (*27.08.1866, Gentofte-Danemarca – + 01.03.1931, 

Viena), tenor wagnerian de origine daneză. Este angajatul Operei de Stat 
din Viena în perioada 1898 -1924. A mai cântat la Bayreuth, New York 
ş.a. 
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Max Reinhardt 
 
Max Reinhardt eigentl. Max Goldmann (* 09.09.1873, Baden – 

31.10.1943, New York) 
Schauspieler und Spielleiter. Debütiert 1890 an einem Privattheater 

in Wien. Zwischen 1894 -1902 Mitglied der Kunstlergruppe des 
deutschen Theaters in Berlin. 1901 gründet er das Kleine Theater in Berlin. 
1905 übernimmt er die Direktion der deutschen Theater und gründet eine 
Schauspielerschule. 1911 leitet er die Erstaufführund des Stückes 
Jedermann von Hugo von Hoffmanstahl. Richard Strauss holt ihn nach 
Dresden , um den Rosenkavalier zu leiten. Er führt den Expressionismus 
ins Theater ein, indem er Stücke , zusammen mit Oskar Kokoschka , 
Elsa-Lasker-Schüller und Franz Werfel leitet. 1920 wird er Mitgründer 
des Salzburger Festspiele. 1924 bringt er Bertold Brecht und Carl 
Zuckmayer als Dramaturgen ans Deutsche Theater. 1933 wurde ihm von 
den Nationalsozialisten die Ehren- Arierschaft geboten, die er aber beleidigt 
abwies und nach Österreich umsiedelte. 1937 emigrierte er in die USA, 
wo er 1943 in New York starb. 

 
 
Max Reinhardt, de fapt Max Goldmann (* 09.09.1873, Baden – 

31.10.1943, New York) 
Actor şi regizor. Debutează în 1890 într-un teatru privat din Viena. 

Devine între 1894-1902 membru al Ansamblului Teatrului German din 
Berlin. În 1901 înfiinţează Teatrul Mic din Berlin. În 1905 preia direcţia 
Teatrelor Germane şi înfiinţează o şcoală de actori. În 1911 regizează în 
premieră piesa Jedermann a lui Hugo von Hoffmannstahl. Richard Strauss 
îl aduce la Dresda pentru a regiza premiera operei Cavalerul rozelor. 
Introduce expresionismul în teatru regizând piese în colaborare cu Oskar 
Kokoschka, Elsa Lasker Schüller şi Franz Werfel. În 1920 devine 
cofondator al Festivalului de la Salzburg. În 1924 îi angajează pe Bertold 
Brecht şi pe Carl Zuckmayer ca dramaturgi în cadrul teatrului german. 
Naţionalsocialiştii îi oferă în 1933 titlul de „Arian de onoare” pe care 
Reinhardt îl respinge ofensat şi părăseşte Berlinul stabilindu-se în Austria. 
În 1937 emigrează în SUA. Moare în 1943 la New York. 
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Alexander Moissi 
 
 
 

Alexander Moissi ( * 02.04.1879, Trieste – + 22.03.1936, Wien) 
Wurde 1898 von J. Kainz entdeckt. Zwischen 1898 -1901 am 

Burgtheater angestellt. Max Reinhardt bringt ihn 1904 nach Berlin. Debüt 
in Jedermann im Jahre 1920. Im selben Jahr nimmt er an den Salzburger 
Festspielen teil. Mit seiner klangvoll-weichen Stimme erzielt er bedeutende 
Erfolge als Hamlet, Romeo, Franz Moor, Tasso. Ist hervorragend in 
Shakespeares Dramen, spielt Büchner, Ibsen, Tolstoi u.v.a. 
 
 
 

Alexander Moissi ( * 02.04.1879, Trieste – + 22.03.1936, Viena) 
E descoperit în 1898 de J.Kainz. Între 1898 – 1901 este angajat la 

Burgtheater. Max Reinhardt îl aduce în 1904 la Berlin. Debutul în 
Jedermann în 1920. În acelaşi an participă la Festivalul de la Salzburg. 
Cu vocea sa sonoră-moale obţine succese remarcabile în rolurile lui Hamlet, 
Romeo, Franz Moor, Tasso. Excelează în dramele lui Shakespeare, joacă 
în piesele lui Büchner, Ibsen, Tolstoi., etc. 
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Maria Gutheil Schoder 
 
 
Der Carmen zum Gedenken, Wien, 2. Februar 1925, Maria Gutheil- 

Schoder 
 
 

În amintirea lui Carmen, Viena, 2 februarie 1925, Maria Gutheil 
Schoder 
 
 
 
 
 

Maria Gutheil Schoder ( * 06.02.1874, Weimar/Thüringen – + 
04.10 1935, Ilmenau) 

Deutsche Sängerin, arbeitet mit dem Quartett Rosé zusammen. Wurde 
von Gustav Mahler entdeckt.In Wien trägt eine Straße ihren Namen. Singt 
1908 mit Arnold Rosé im Bösendorfer Saal. Zwischen 1900 und 1916 
Sängerin an der Staatsoper in Wien. Zusammenarbeit mit Richard Strauss 
(Ariadne auf Naxos) und A. Schönberg. Ab 1926 ist sie Professorin und 
Regisseurin. Nimmt an den Salzburger Festspielen teil. 
 
 
 
 
 

Maria Gutheil Schoder ( * 06.02.1874, Weimar/Turingia – + 04.10 
1935, Ilmenau) 

Cântăreaţă germană, colaborează cu cvartetul Rosé. E descoperită de 
Gustav Mahler . La Viena o stradă îi poartă numele. În anul 1908, împreună 
cu Arnold Rosé cântă în sala Bösendorfer. Între 1900 – 1926 este 
cântăreaţă în cadrul Operei de Stat din Viena. Colaborează cu Richard 
Strauss (Ariadna la Naxos) şi cu A. Schönberg. Din 1926 devine 
profesoară şi regizoare. Participă la Festivalul de la Salzburg. 
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Lotte Medelsky 
 
 

Lotte Medelsky verheiratet Caroline Krauspe, (*18.05.1880 - + 
04.12.1960) 

Ihr Onkel, Josef Werkmann Medelsky schrieb Theaterstücke. Ihre 
Mutter bewunderte Goethe. Ihr Wunsch war es, ihre Tochter 
Schauspielerin zu sehen. Ihr Wunsch ging in Erfüllung. 1886 debütiert sie 
in Die wilde Ente von Ibsen . Mit 19 Jahren (1899) wurde sie , dank ihrer 
künstlerischen Fähigkeiten, Schauspielerin am Hoftheater. 1924 
Ehrenmitglied des Burgtheaters. Wird mit hohen Orden ausgezeichnet 
(1926, Das große österreichische Ehrenkreuz, 1. Klasse). Ab 1947 widmet 
sie sich der Lehrtätigkeit. 
 
 
 

Lotte Meddelsky, căsătorită Caroline Krauspe, (*18.05.1880 - + 
04.12.1960) 

Unchiul ei, Josef Werkmann Medelsky a scris piese de teatru. Mama 
ei a fost mare admiratoare a lui Goethe. Dorinţa ei a fost ca tânăra Lotte să 
devină actriţă. Dorinţa i-a fost îndeplinită. În 1886 debutează în Raţa 
sălbatică de Ibsen. Pentru activitatea teatrală depusă este numită în 1899, 
la doar 19 ani, actriţă la Curtea imperială din Viena. Din 1924 este membră 
de onoare al Burgtheater-ului. Este decorată cu înalte ordine.( În 1926 cu 
Marea Cruce de Merit austriacă, cls, I.). Din 1947 se dedică activităţilor 
didactice. 
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Jakob Feldhammer 
 
 
 
 

Kunst und Können sind nicht zu trennen, Wien, den 24.02.1925, Jakob 
Feldhammer 
 
 
 

Arta şi ştiinţa sunt de nedespărţit, Viena la 24.02.1925, Jakob 
Feldhammer 

 
 
 
Jakob Feldhammer 
Österreichischer Theateranhänger. Zusammen mit Otto Preminger ist 

er zwischen 1929 – 1931 Direktor in der Volksoper in Wien. 
 
 

Jakob Feldhammer 
Om de teatru austriac. Director la Opera Populară din Viena împreună 

cu Otto Preminger între 1929 -1931. 
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Richard Schubert 

 
 
 
Zum Gedenken an gemeinsammes Wirken, Wien 1925, Richard 

Schubert 
Zu Gottes Preis, in hoch erhabne Fernen blickt auf zum Himmel, 

blickt auf zu seinen Sternen! Anbetung solcher Wundern zollt. Tannhäuser, 
2. Akt. 
 
 
 

În amintirea colaborării noastre, Viena 1925, Richard Schubert. 
Pentru a slăvi pe Domnul în înălţimi îndepărtate, priveşte cerul, 

priveşte stelele lui. Asemenea minuni merită a fi preaslăvite. Tannhäuser, 
actul II. 
 
 
 

Richard Schubert (* 1885 – + 1958) 
Deutscher Sänger, in den Wagnerische Opern gewandt. 

 
 
 
 

Richard Schubert (* 1885 - + 1958 ) 
Cîntăreţ german specializat în opere wagneriene. 
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Barbara Kemp 
 
 
Das Jagen um Zielen, heißt Wille, Verzichtung und Arbeit. Am Ziele 

angekommen von Universum übertroffen! Barbara Kemp in Carmen, 
April 1925 

 
 
 
Goana după ţel înseamnă voinţă, renunţare şi muncă. Cînd crezi că 

ţi-ai atins ţelul, te înghite universul, Barbara Kemp în Carmen, aprilie 
1925 
 
 
 

Barbara Kemp (* 12.12.1881, Kochen- Deutschland ) 
Studium am Konservatorium in Strassburg. Debüt 1903 in 

verschiedenen kleinen Rollen, in mehreren Opern. Ab 1913 an der 
Kaiserlichen Oper in Berlin angestellt. Nimmt an den Bayreuther 
Festspielen teil. Von 1924 – 1927 singt sie an der Staatsoper in Wien. 
Zwischen 1922-1924 hat sie ein Engagement an der Metropolitan Opera 
in New York, wo sie in Mona Lisa glänzte. Beendet ihre künstlerische 
Laufbahn 1932. 
 
 
 

Barbara Kemp (* 12.12.1881, Kochen – Germania) 
A studiat la conservatorul din Strassburg. Debutează în 1903 în roluri 

mici în diferite opere. Este angajată din 1913 la Opera imperială din Berlin. 
Participă la Festivalul de la Bayreuth. Din 1925 până în 1927 a cântat la 
Opera de Stat din Viena. În perioada 1922 -1924 a fost angajată la 
Metropolitan Opera din New York, excelând în Mona Lisa. Îşi încheie 
cariera artistică în anul 1932. 
122 
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Vasa Prihoda 
 
 
 
 

Vasa Prihoda (* 1900- + 1960) 
Tschechischer weltberühmter Violonist . 

 
 
 
 
 

Vasa Prihoda (* 1900- + 1960) 
Violonist ceh de renume mondial 
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Wilhelm Furtwängler 
 
 
Wilhelm Furtwängler (* 24.01.1886, Berlin – + 30.09.1954, Baden 

-Baden) 
Deutscher Dirigent und Tondichter. Besucht ab 1894 das 

humanistische Gymnasium in München. 1902 komponiert er seine erste 
Symphonie, die er dem Breslauer Publikum in der Spielzeit 1906/1907 
vorstellt. 1908 angestellt in Zürich, München, Strassburg, Lübeck, 
Mannheim. 1920 übernimmt er von Richard Strauss den Dirigentenstab 
der Staatsoper aus Berlin. Zwischen 1925-1927 dirigiert er die 
Philharmonica aus New York. Dirigiert 1931 bei den Bayreuther 
Festspielen. 1933 als Direktor der Oper in Berlin ernannt. 1945 Umzug 
in die Schweiz. Nimmt 1947 seine Tätigkeit nach dem Krieg wieder auf. 
1951 dirigiert er bei den Bayreuther Festspielen Betthovens 9. Symphonie. 
 
 

Wilhelm Furtwängler (* 24.01.1886, Berlin – + 30.09.1954, Baden 
-Baden) 

Dirijor şi compozitor german. Din 1894 frecventează gimnaziul 
umanistic din München. În 1902 compune prima sa simfonie pe care o 
prezintă publicului la Breslau în perioada 1906- 1907. Din 1908 este angajat 
la Zürich, München, Strassburg, Lübeck, Mannheim. Preia în 1920 de la 
Richard Strauss postul de dirijor al Operei de Stat din Berlin. Între 1925- 
27 este invitat la pupitrul Filarmonicii din New York. Din 1931 dirijează 
în cadrul Festivalului de la Bayreuth. Din 1933 este numit director al 
Operei din Berlin. În 1946 se mută în Elveţia. Dirijează în 1947 pentru 
prima dată după război. Din 1951 revine la Festivalul de la Bayreuth unde 
va dirija Simfonia a 9-a de Beethoven. 
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Wilhelm Kienzl 
 
 
 

Selig sind die Verfolgung leiden (Evangelimann), Dr. Willi Kienzl, 
Wien, 8. Mai 1925 
 
 
 

Fericiţi cei asupriţi...(Evangelimann), Dr. Willi Kienzl, Viena 8 mai 
1925 
 
 
 
 
 

Wilhelm Kienzl (* 17.01.1857, Weizenkirschen /Österreich – + 
03.10.1941, Wien) 

Dirigent und Komponist. Dirigiert im Musikverein in Graz (1886). 
Komponierte die Opern Der Evangelimann(1895) und Kuhreigen(1911). 
Komponierte die Melodie zur Bundeshymne der 1. Republik. 
 
 
 

Wilhelm Kienzl, (* 17.01.1857, Weizenkirschen /Austria – + 
03.10.1941, Viena) 

Dirijor şi compozitor. Din 1886 dirijează corul Asociaţiei Muzicale 
din Graz. Compune operele Evanghelistul (1895) şi Kuhreigen (1911). 
Va compune imnul primei republici din Austria. 
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Bronislav Hubermann 
 
 
Lerne von der Vergangenheit, genieße die Gegenwart, arbeite für 

die Zukunft, Bronislav Hubermann, 27.05.1925 
 
 
Învaţă de la trecut, bucură-te de prezent şi munceşte pentru viitor! 

Bronislav Hubermann, 27.05.1925 
 
 
 
 

Bronislav Hubermann (*19.12.1882, Tschenstochau/Polen - 
+16.06.1947, Nant-zu-Cursier/Schweiz) 

Violonist, Gründer des Symphonischen Orchesters aus Palestina, im 
Jahre 1936 
 
 
 

Bronislav Hubermann (*19.12.1882, Tschenstochau/Polonia - 
+16.06.1947, Nant-zu-Cursier/Elveţia) 

Violonist, fondator al Orchestrei simfonice din Palestina în 1936. 
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Maria Jeritza 
 
 
 
Maria Jeritza (*06.10.1887, Brünn(Brno) – +10.07.1982, Orange, 

New Jersey) 
Eigentlich Maria (Mizzi) Jedlitzka – Marie Jedlickova. Österreichische 

Sopranistin tschechischen Ursprungs. Debütiert in Brünn im Opernchor; 
singt da ab 1910. Von dort kommt sie zur Volksoper nach Wien, wo sie 
nach kurzer Zeit Lieblingssängerin des Opernpublikums wurde. Nach 
drei Jahre ist sie an der Staatsoper in Wien angestellt. Sie singt auch an 
der Metropolitan Opera in New York. 
 
 
 
 

Maria Jeritza (*06.10.1887, Brno – +10.07.1982, Orange, New 
Jersey) 

De fapt - Maria (Mizzi) Jedlitzka, Marie Jedlickova. Soprană austriacă 
de origine cehă. Debutează la Brno în corul operei. La Munchen va cânta 
din anul 1910. De acolo este adusă la Opera Populară din Viena, oraş în 
care va deveni favorita publicului. După 3 ani este angajată la Opera de 
Stat dinViena. Cântă şi la Metropolitan Opera din New York. 
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Erica Morini 
 
 
 

Zur freundlichen Erinnerung an Erica Morini, 1925 
În prietenească amintire, Erica Morini, 1925 

 
 
 

Erica Morini (* 05.01.1904, Wien – + 11.1995, New York) 
Ausgezeichnete Violonistin. Spielt unter Furtwängler im Leipziger 

Orchester. In de Nazizeit emigriert sie in die USA, wo sie mit Yascha 
Heifetz und Bruno Walter zusammenarbeitet. Starb mit 91 Jahren, 1995, 
als in Lugosch die erste Ausgabe des Tenorenwettbewerb „Traian 
Grosavescu” stattfand. 
 
 
 

Erica Morini . (* 05.01.1904, Viena – + 11.1995, New York) 
Violonistă de excepţie. Sub conducerea lui Furtwängler cântă în 

orchestra din Leipzig. Se refugiază în perioada nazistă în SUA unde 
colaboreaza cu Yascha Heifez şi Bruno Walter. Decedează la 91 de ani, 
în 1995 când avea loc la Lugoj prima ediţie a Concursului pentru tenori 
„Traian Grosavescu”. 
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Albert Bassermann 
 
 
 

Albert Bassermann (*1867 – + 1952) 
Bekannter Stummfilmschauspieler und begabter Schauspieler. Spielt 

in zahlreichen Filmen, wie: Die Frau des Pharao (1921), Lucretia Borgia 
(1922), Dreyfuss (1930), u.v.a. 1933 läßt er sich in der Schweiz nieder. 
Da seine Gattin Jüdin war, durfte er nicht mehr nach Deutschland 
zurückkehren. Als Protest gegen dieses Vorgehen, kündigte er seine 
Mitgliedschaft aus dem Verein der Deutschen Schauspieler. Wandert in 
die USA aus, wo er durch einen Film über das Leben von Paul Ehrlich 
bekannt wurde. Starb während eines Fluges von New York nach Zürich. 
 
 
 

Albert Bassermann (*1867 – + 1952) 
Un mare actor al fimelor mute. Actor de teatru talentat. Joacă în 

numeroase filme ca : Soţia faraonului (1921), Lucretia Borgia (1922), 
Dreyfuss (1930), ş.a. În 1933 părăseşte Germania pentru a se stabili în 
Elveţia. Soţia sa fiind evreică, are interdicţie de întoarcere în Germania. 
În semn de protest, Bassermann îşi dă demisia din Asociaţia actorilor 
germani. Emigrează în SUA, unde se remarcă printr-un film despre viaţa 
lui Paul Ehrlich. Decedează în timpul unui zbor de la New York la Zürich 
în anul 1952. 
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Maria Nemeth 
 

Az élet küzdelmeiban mindig könyebbségünkre szolgal, ha 
segitötárara lelünk, - a szimpadon, hol minden idegaszálunk a nagy célt 
szolgálja , ez szazszorosan érezhetö. Boldogan gondolok arra, hogy 
valahányszor együtt énekelünk, mind anyszor érzem a könyebbséget – s 
azt hiszem On is. A jó kollégának szeretettel Németh Mária, Wien, 1925, 
jun.18 

Im Lebenskampf ist jede Hilfe willkommen, insbesondere auf der 
Bühne, wo jedes Gefühl der Kunst dient, und dieses stärker empfunden 
wird. Sooft wir zusammen singen, fühle ich eine Erleichterung, die Sie, 
glaube ich, auch spüren. Dem guten Kollegen, mit Liebe , Németh Mária, 
Wien, 18.06.1925 
 
 

În lupta vieţii orice ajutor este binevenit, în special pe scenă unde 
fiecare simţire este în slujba artei, aceasta se simte mai intens. Cu plăcere 
gândesc că ori de câte ori cântăm împreună simt o uşurare, şi cred că şi 
Dumneavoastră o simţiţi. Bunului coleg, cu drag Németh Mária, Viena, 
28.06.1925 
 
 

Maria Nemeth , verheiratet Grünauer (*13.03.1897, Körmend/ 
Ungarn – + 28.12.1967, Wien) 

Ungarische Sopranistin. Zwischen 1924 -1946 an der Staatsoper von 
Wien tätig. Stellte Personen aus Opern von Verdi, Mozart, Puccini dar. 
Nimmt an den Salzburger Festspielen teil. 1953 Gesangprofessorin in 
Wien. 
 
 

Maria Nemeth, căsătorită Grünauer (*13.03.1897, Körmend/ 
Ungaria – + 28.12.1967, Viena) 

Soprană maghiară. În perioada 1926-46 a activat în cadrul Operei de 
Stat din Viena. Interpretează roluri din operele lui Verdi, Puccini, Mozart. 
Participă la Festivalul de la Salzburg. Din 1953 este profesoară de canto 
la Viena. 
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Roald Amundsen 
 

Roald Amundsen (*16.07.1872, Borge/ Norwegen – + 18.06. 1928 
in der Barentssee) 

1893 Matrose auf dem Wallfischboot „Magdalena”. 1897 -99 nimmt 
er mit, dem Belgier Adrien de Gerlache an einer Forschungreise in die 
Arktis teil. 1901 studiert er den Erdmagnetismus in Deutschland. Zwischen 
1910 -1912 nimmt er an einer von Fridtjof Nansen organisierten 
Forschungsreise an den Nordpol, mit dem Schiff „Fram”, teil. Am 14. 
Dezember 1911 erreicht er zusammen mit anderen Forschern, das erste 
Mal in der Menschengeschichte, den Südpol. Mit Amundsens 
Forschungsreise „Maud”, versuchen sie zwischen 1918 -1920 den Nordpol 
zu erreichen. Versuche den Nordpol zu überfliegen scheiterten sowohl 
1923, als auch 1925. Am 10. Mai 1926 überfliegt Amundsen mit Ellswoth 
und dem Italiener Nobile den Nordpol mit dem Luftschiff „Norge”. Sie 
starteten von den Spitzbergen und notlandeten in Alaska. Im Jahre 1928 
fliegt Amundsen an Bord des Luftschiffer „Italia” zum Nordpol, um Nobile 
zu retten. Dieser Versuch war ihm verhängnisvoll. Reste des Luftschiffes 
wurden in der Barentssee am 18.06.1928 gefunden, Amundsen und seine 
zwei Kopiloten aber nie. 

...Und er nahm sich Zeit nach Wien, an den Pol der Musik, zu kommen, 
um ins Album von Traian Grosavescu zu unterschreiben.... 
 

Roald Amundsen, (*16.07.1872, Borge/ Norvegia – + 18.06. 1928 
in Marea Barents ) 

În 1893 s-a angajat marinar pe baleniera „Magdalena“.În perioada 
1897 -99 participă alături de belgianul Adrien de Gerlache la o expedieţie 
în Antarctica. În 1901 studiază magnetismul pământului în Germania. În 
perioada 1910 -12 ia parte la expediţia polară organizată de Fridtjof Nansen 
cu vasul „Fram“. La 14 decembrie 1911, împreună cu un grup de 
exploratori atinge Polul Sud pentru prima oară in istoria omenirii. Cu 
expediţia “Maud” Amundsen încearca zadarnic să ajungă la Polul Nord în 
perioada 1918-20. Alte încercări de a survola cu avionul Polul Nord eşuează 
în 1923 şi 1925. La 10 mai 1926 Amundsen împreună cu Ellsworth şi 
italianul Nobile survolează Polul Nord la bordul dirijabilului “Norge” , 
decolând din insulele Spitzbergen şi aterizând forţat în Alaska. În anul 
1928 pleacă la bordul dirijabilului “Italia” pentru a-l salva pe Nobile. 
Această încercare îi este fatală. Resturi ale dirijabilului “Italia” vor fi 
găsite în Marea Barents la data de 18.06.1928. Amundsen şi cei doi copiloţi 
ai aparatului de zbor nu vor fi găsiţi niciodată. 

...Îşi face timp să vină şi la Viena, polul muzicii, pentru a semna în 
albumul lui Traian Grosavescu… 
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Egisto Tango 
 
 
 
Al carissimo Traian Grosavescu per chi si ricordi dell’ amico suo 

Vienna, 24 Sep. 1925, Egisto Tango 
 
 
Dem geliebten Traian Grosavecu, zum Andenken an seinen Freund, 

Wien, 24.09.1925 Egisto Tango 
 
 
Dragului Traian Grosavescu,în amintirea prietenului său. Viena, 

24.09.1925 Egisto Tango 
 
 
 

Egisto Tango ( *1875 – + 1951) 
Italienischer Dirigent, Direktor der Berliner Oper. Dirigierte die 

Prämiere der Oper André Chénier , 1896 in Boston . War auch in Ungarn, 
Rumänien und Dänemark tätig. Seine Gattin war Viorica Tangorumänischen 
Ursprungs. War eine Zeit lang (1927-51) Direktor der Oper 
in Copenhaagen. Zusammenarbeit mit Mascagni, Puccini, D‘Albert, 
Bartok, Korngold, Nielsen, Schostakowitsch. Befreundet mit Traian 
Grosavescu. 
 
 
 

Egisto Tango, ( *1875 – + 1951) 
Dirijor italian, director al operei din Berlin. A dirijat premiera operei 

André Chénier la Boston în 1896. A activat şi în Ungaria, România şi 
Danemarca. A fost căsătorit cu soprana de origine română, Viorica Tango. 
O perioadă (1927 -51) a fost directorul Operei din Copenhaga. A colaborat 
cu Mascagni, Puccini, D’Albert, Bártok, Korngold, Nielsen, 
Schostakowitsch. A fost prieten cu Traian Grosavescu. 
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Viorica Tango 
 
 
 

Cu admiraţie colegului meu Traian Grosavescu, Viorica Tango, 
Wien, 1925 
 
 
 

Mit Bewunderung meinem Kollegen Traian Grosavescu, Viorica 
Tango, Viena,1925 
 
 
 

Viorica Tango, geboren Vasilescu 
Rumänische Sopranistin, Gattin von Egisto Tango. 

 
 
 

Viorica Tango, născută Vasilescu. 
Soprană de origine română. Soţia lui Egisto Tango, dirijor italian. 
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Michael Bohnen 
 

Ob Gordische, Südliche, Nordische – Knoten müssen überall auf 
Erden durchgehauen werden!! (C.L.Schleich) 

Wohl verstand ich diesen Rat, schliessen ließ ich ihm die Tat! 
Meinem verehrten Kollegen Grosavescu zur Erinnerung an meinen 

gar lieblichen Aufenthalt in der „träumenden Märchenstadt Wien”, im 
Jahre 1925, Michael Bohnen 
 

Fie ele gordiene, sudice sau nordice – nodurile toate trebuie tăiate! 
Am priceput sfatul, voi începe aplicatul! 
Stimatului coleg Grosavescu, în amintirea plăcutei mele şederi în 

anul 1925 în oraşul de vis şi basm, Viena, Michael Bohnen 
 

Michael Bohnen ( *1887 – + 1965) 
Der Schauspieler Michael Bohnen wurde als Opernsänger berühmt. 

Debütierte im Stück Freischütz 1910 in Düsseldorf. Seine erste 
Plattenaufnahme stammt vom Jahre 1912. Er imponierte al Bass und 
Bariton in den Wagnerischen Opern. In den 20. Jahren singt er in New 
York, an der Metropolitan Opera mit Benjamino Gigli und Feodor 
Schaljapin. Zwischen 1919- 1941 spielt er in zahlreichen Filmen. Sein 
Sohn Wolfgang stirbt im Kaukasus. Nach dem Krieg wurde er ungerecht 
als Nazibewunderer betrachtet; dadurch 4-jähriges Arbeitsverbot. Wurde 
nachträglich rehabilitiert und bekam 1952 den „Goethe”-Preis, 1957 das 
Große Ehrenkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 

Michael Bohnen ( *1887 – + 1965) 
Actorul Michael Bohnen şi-a câştigat renumele ca şi cântăreţ de operă. 

Debutează în 1910 la Düsseldorf în Freischütz. A înregistrat în 1912 primul 
său disc. S-a impus ca bariton şi bas în opere wagneriene. În anii 20 ajunge 
la Metropolitan din New York unde cântă alături de Benjamino Gigli şi 
Feodor Şaliapin. Joacă în numeroase filme în perioada 1919 -1942. Fiul 
său Wolfgang îşi pierde viaţa în luptele din Caucaz. După război a fost 
considerat pe nedrept ca simpatizant nazist şi timp de 4 ani a avut interdicţie 
de lucru. A fost reabilitat ulterior, căpătând în anul 1952 premiul „Goethe” 
iar în 1957 „Marea Cruce de Merit a R.F.G.” 
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Leo Blech 
 
 
 
Zur freundlichen Erinnerung, Leo Blech, Wien, September 1925 
 
 
 
În prietenească amintire, Leo Blech, Viena, septembrie 1925 

 
 
 
 

Leo Blech (* 21.04.1871, Aachen – + 25.08.1958, Berlin) 
Dirigent und Komponist. War in Berlin, Wien und Prag tätig. 

Emigrierte 1937 nach Riga, dann nach Stockholm. , 1949 Rückkehr nach 
Berlin , wo er auch starb. 
 
 
 
 

Leo Blech (* 21.04.1871, Aachen – + 25.08.1958, Berlin) 
Dirijor şi compozitor la Berlin, Viena, Praga. A emigrat în 1937 la 

Riga, apoi la Stockholm. Se reîntoarce la Berlin în 1949 unde se şi stinge 
din viaţă. 
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Joseph Schwarz 
 
 
 
 

Herzlichen Gruß, Ihr Joseph Schwarz, 03.10.1925 
 
 
 
Un salut cordial, al Dumneavoastră Joseph Schwarz 03.10.1925 

 
 
 
 
 
 

Joseph Schwarz (* 1880, Riga – +1926) 
Stammt aus einer jüdischen Familie. Bekommt in Wien Gesangstunden 

von Adolf Robinson Debütiert in Linz im Jahre 1900 in der Rolle 
Amunasoro. Singt in Sankt Petresburg, an der Wiener Volksoper, an der 
Wiener Staatsoper und in Berlin.1921 eine Tournee in die USA. 
Stimmverfall ab 1925. 
 
 
 
 

Joseph Schwarz (* 1880, Riga – +1926) 
S-a născut la Riga din părinţi evrei. Ia lecţii de canto cu Adolf 

Robinson la Viena. Debutează la Linz în 1900 în rolul Amunasoro. Cântă 
la Sankt Petersburg, la Opera Populară şi la cea de Stat din Viena şi Berlin. 
În 1921 face un turneu în SUA. Vocea sa cunoaşte declinul în anul 1925. 
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Roland Hayes 
 
 
 
 
Roland Hayes (*03.06.1887, Cunyville /Georgia – + 01.05.1977, 

Boston /Massachusetts) 
Erster afro - amerikanischer Tenor der sich auf internationaler Ebene 

durchsetzte. 
 
 
 
 
Roland Hayes (*03.06.1887, Cunyville /Georgia – + 01.05.1977, 
Boston / Massachusetts) 
Primul tenor afro-american care s-a afirmat pe plan internaţional. 
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Arnold Korff 
 
 
 
 

Arnold Korff (*1870 – +1944) 
Beginnt 1917 seine Laufbahn als Schauspieler im Kinofilm Diebe 

und Liebe. . Bis 1935 spielte er in über 70 Kunstfilmen, unter anderem 
auch in Shanghai mit Charles Boyer. 
 
 
 
 

Arnold Korff (*1870 – +1944) 
Îşi începe cariera de actor de film cu pelicula Hoţi şi dragoste în 1917. 

Până în 1935 a jucat în peste 70 de filme artistice printre care şi în filmul 
Shanghai unde l-a avut ca partener pe Charles Boyer. 
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Hans Heinz Ewers 

 
Zu freundlicher Erinnerung an Hans Heinz Ewers, 1925, Nov.10 
 
În prietenească amintire, Hans Heinz Ewers, 10.11.1925. 

 
Hans Heinz Ewers (*1871 – +1948 ) 
Nachfolger von A.E.Poe und Oskar Wilde – einer der großen 

Vergessenen der deutschen Literatur. Beschuldigt als Nazimitarbeiter. 
Beginnt seine schriftstellerische Tätigkeit mit satirischen Fabeln gegen 
die damalige Bourgoisie . Wurde einer der bekanntesten und gelesensten 
deutschen Schiftsteller seiner Zeit. Bahnbrecher in der Filmkunst. Ein 
Beispiel dafür ist der Film Der Student von Prag. Schreibt dutzende 
Drehbücher, die von den Nazis verboten wurden. Seine phantastischen 
Nouvellen haben die phantastische Literatur Frankreichs und die der USA 
beeinflusst. 
 

Hans Heinz Ewers (*1871 – +1948 ) 
Urmaşul lui E.A.Poe şi a lui Oskar Wilde. Unul din marii uitaţi ai 

literaturii germane. A fost acuzat că ar fi colaborat cu autorităţile naziste. 
Şi-a început activitatea scriind fabule satirice la adresa vârfurilor burgheziei 
acelor vremi. A devenit unul dintre cei mai cunoscuti şi citiţi scriitori germani 
ai acelor timpuri. Totodată este un pionier al artei cinematografice. 
Exemplu în acest sens fiind filmul Studentul din Praga. A scris duzine de 
scenarii, care au fost interzise până la urmă de propaganda nazistă. Nuvela 
sa fantastică a influenţat literatura din Franţa şi SUA. 
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Sigismondo Zaleski 
 
 
 
All´collega Traian Grosavescu con vera simpatia Sigismondo Zaleski, 

Vienna, 11.11.1925 
 
 
Colegului Traian Grosavescu cu sinceră simpatie, Sigismondo 

Zaleski,Viena ,11.11.1925 
 
 
 
 

Sigismondo Zaleski (+1945) 
Bass russischen Urspungs. Nach der bolschewistischen Revolution 

in Russland ist er in Italien, Frankreich und in Südamerika tätig. Singt 
1926 in Bukarest. 
 
 
 

Sigismondo Zaleski (+1945) 
Bas de origine rusă. După revoluţia bolşevică din Rusia, activează în 

Italia, Franţa şi America de Sud. În anul 1926 cântă la Bucureşti. 
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Maria Ivogün 
 
 

Die Kunst, ein ewiges Ziel! Maria Ivogün, Wien, Dezember 1925 
 
 

Arta, un ţel veşnic ! Maria Ivogün, Viena, decembrie 1925 
 
 

Maria Ivogün, eigentlich Maria Kempner (* 11.11.1885, Budapest) 
Sopranistin. 1885-1908 siedelt mit ihrer Familie in der Schweiz. 1909 

– 1913 Gesangstunden mit Irene Schlemmer- Ambros im Rahmen de 
Kaiserlichen Akademie für Musik und darstellende Kunst aus Wien. Wurde 
1913 von Bruno Walter entdeckt und debütierte in der Rolle Mimi. Bei 
dem Mozart- Wagner- Festival singt sie in Die Königin der Nacht. 1916 
singt sie die Zerbinetta in Ariadne auf Naxos. Wurde von Richard Strauss 
gelobt. 1920 studiert sie mit Hanny Schöner in München. Heiratet 1920 
den Tenoren Karl Erb. Singt zwischen 1922-23 an der Chicagoer Oper. 
Bemerkenswerte Erfolge (1924) im Covent Garden in London. Zwischen 
1925-34 Tätigkeit an der Oper in Berlin. Nach beendeter Tätigkeit auf 
der Bühne, widmete sie sich der didaktischen Tätigkeit. 
 
 

Maria Ivogün, de fapt Maria Kempner (* 11.11.1885, Budapest) 
Soprană. În perioada 1885 – 1908 se mută cu familia în Elveţia. Între 

1909 – 1913 ia lecţii de canto cu Irene Schlemmer – Ambros în cadrul 
Academiei Imperiale de muzică şi artă aplicată din Viena. Este descoperită 
în 1913 de către Bruno Walter şi debutează în rolul lui Mimi. Cântă în 
Regina nopţii în cadrul festivalului Mozart-Wagner. În 1916 joacă rolul 
Zerbinetta din Ariadna pe Naxos Este remarcată de Richard Strauss. În 
1920 studiază cu Hanny Schöner la München.Se căsătoreşte cu tenorul 
Karl Erb în 1920. Între 1922-23 cântă în cadrul Operei din Chicago. Obţine 
succese remarcabile în 1924 la Covent Garden. Între 1925-34 îşi desfăşoara 
activitatea în cadrul Operei de Stat din Berlin. După încheierea carierei 
scenice, se dedică activităţii didactice. 
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Moritz Rosenthal 
 
 
 
 

Moritz Rosenthal (* 1862, Lwow (Lemberg) – + 1946, New York) 
Pianist und Komponist. Studiert am Lwower Konservartorium mit 

Karol Mikuli. Die Begegnung mit Liszt änderte seinen Lebensweg. 1895 
Konzert in London, nachher erfolgsvolle Spieltourneen in die USA. Sehr 
geschätzter Darsteller von Chopin. Komponiert Musik für Klavier, 
darunter auch Papillion. Wandert 1938 mit seiner Frau Hedwig Kanner 
in die USA aus. 
 
 
 

Moritz Rosenthal (* 1862, Lwow (Lemberg) – + 1946, New York) 
Pianist şi compozitor. Studiază cu Karol Mikuli în cadrul 

Conservatorului din Lwow. Întânirea cu Liszt în anul 1877 îi schimbă 
viaţa. În 1895 susţine un concert la Londra, apoi întreprinde un turneu de 
mare succes în SUA. Este un interpret foarte apreciat al muzicii lui Chopin. 
Compune lucrări pentru pian, printre care şi Papillon În 1938 emigrează 
în SUA împreună cu soţia sa Hedwig Kanner. 
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Gunnar Tolnaes 
 
 
 
 
 

Gunnar Tolnaes (* 1879, Oslo – + 1940 ) 
Bekanntester Filmschauspieler der ersten Jahrzehnte des 20. 

Jahrhunderts in Dänemark. Auch in Deutschland geschätzt. Spielt in 
zahlreichen Filmen:Die Lieblingsfrau des Maharadscha(1920), Das 
verlorene Glück(1926) u.a. 
 
 
 

Gunnar Tolnaes (* 1879, Oslo – + 1940 ) 
Devine cel mai cunsocut actor de film din Danemarca primelor decenii 

ale secolului XX. Este apreciat şi în Germania. Joacă în nenumărate filme. 
Amintim: Favorita maharajahului (1920), Norocul pierdut (1926). 
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Hansi Niese 
 
 
 
 
 

Hansi Niese (* 1875 – + 1934 ) 
Eine der beliebtesten Schauspielerinnen aus Österreich. Beginnt ihre 

Tätigkeit mit 11 Jahren in einem Wandertheater. Erobert in kurzer Zeit 
das osterreichische und deutsche Publikum. 1899 heiretet sie den 
Schauspieler und Regisseur Josef Jarno. Filmdebüt 1914 mit Frau 
Gertraud Namenlos. Spielt in zahlreichen Filmen: Die große Liebe(1931), 
Die Töchter Ihrer Excellenz (1934) u.a. 
 
 
 

Hansi Niese (* 1875 – + 1934 ) 
Una dintre cele mai populare actriţe din Austria. Îşi începe activitatea 

la 11 ani într-un teatru ambulant. În scurt timp cucereşte publicul din 
Austria şi Germania. În 1899 se căsătoreşte cu regizorul şi actorul berlinez 
Josef Jarno. Joacă în nenumărate filme, între care amintim Marea dragoste 
(1931) şi Fiicele excelenţei Sale (1934). 
 
 



166 

 



167 

 
 
 
 

Hans Müller 
 
 
 

Hans Müller (* 1882 – + 1950) 
Österreichischer Schriftsteller, Übersetzer, Regisseur und Dramaturg. 

 
 
 
 

Hans Müller, (* 1882 – + 1950) 
Scriitor, traducător, regizor şi dramaturg austriac. 

 
 
 



168 

 



169 

Eugen D´Albert 
 
 
Eugen D‘Albert , Eugene Francis Charles D‘Albert, (*10.04.1864, 

Glasgow – +03.03.1932, Riga) 
Deutscher Pianist und Komponist, Sohn des deutschen Tondichters 

Charles D´Albert (1809 – 1886), französischer Abstammung. Unter seinen 
Ahnen kann man die italienischen Komponisten Giuseppe Matteo Alberti 
(1685-1751) und Domenico Alberti (1710-1740) zählen. Er fühlte sich 
aber als Deutscher. Bekam Klavierstunden in der New Musik School in 
London, wo seine Begabung von Ernst Pauer erkannt wurde. 1881 
Bekanntschft mit Franz Liszt in Weimar. Wurde von der Musik von Bach 
und Beethoven beeinflusst. Komponiert Symphonien, Klavierkonzerte, 
schrieb 21 Opern. War 6 mal verheiratet. Unter seinen Frauen zählen 
auch die Sängerin Hermina Fink, die Pianistin Teresa Carreno. Für die 
Scheidung von seiner sechsten Frau, reiste D‘Albert aus rechtlichen 
Gründen nach Riga, wo er 1932 starb. Seine letzte Oper Mister Wu, 
begonnen 1932 in Dresden, wurde von Leo Blech beendet. 
 
 
 

Eugen D´Albert, Eugene Francis Charles D’ Albert, (*10.04.1864, 
Glasgow – +03.03.1932, Riga) 

Compozitor şi pianist german, fiul compozitorului german de origine 
franceză Charles D´Albert (1809-1886). Printre strămoşii săi se numără 
compozitorii italieni Giuseppe Alberti (1685-1751) şi Domenico Alberti 
(1710-1740). El s-a simţit german. A luat ore de pian la New Music 
School din Londra unde calităţile sale de pianist au fost apreciate de Ernst 
Pauer. În 1881 îl cunoaşte la Weimar pe Franz Liszt. A fost influenţat de 
muzica lui Bach şi Beethoven. Compune simfonii, concerte pentru pian. 
A scris 21 de opere. A fost căsătorit de 6 ori. Printre soţiile sale se număra 
cântăreaţa Hermina Fink, pianista Tereza Carreno. Pentru a divorţa de a 
şasea soţie, călătoreşte la Riga în 1932 unde decedează. Ultima operă 
Mister Wu începută la Dresda în 1932 va fi terminată de Leo Blech. 
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Hubai Jenö 
 
 
 
 
 

Hubay Jenö, eigentlich Eugen von Huber,(*15.09.1885, Pest/ 
Ungarn – + 12.03.1937, Budapest) 

Ungarischer Violinspieler, Komponist und Pädagoge. Unter seinen 
Werken befinden sich auch Der Geigenbauer von Cremona (1894), Die 
Maske (1909). 
 
 
 
 

Hubai Jenö , de fapt Eugen von Huber, (*15.09.1885, Pesta/ Ungarn 
– + 12.03.1937, Budapest) 

Violonist, compozitor şi pedagog maghiar. Dintre operele sale amintim 
Lutierul din Cremona (1894), Masca (1909). 
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Rosa Papier Paumgartner 
 
 
Zur freundlichen Erinnerung an Rosa Papier – Paumgartner, 

Wien, 19.02.1926 
 
În prietenească amintire, Rosa Papier – Paumgartner, Viena, 

19.02.1926 
 
 

Rosa Papier Paumgartner (* 15.09.1859, Baden bei Wien – + 
09.02.1932, Wien) 

Mezzosoprane, Schülerin von Matilda Marchesi. Schauspielerisches 
Debüt 1881 in Wien. Besondere Erfolge in Aida, Die Afrikanerin, Tristan 
u.a. Singt in München, Berlin, Leipzig, Dresden. Ist eine bemerkenswerte 
Liederinterpretin. Wurde besonders von Johannes Brahms geschäzt. 
Wegen Erkrankung des Stimmbänder muss sie 1891 die Bühne verlassen. 
Widmet sich dem Unterrischtswesen. Einige ihrer Schülerinnen 
behaupteten sich auf internationaler Ebene: Charlotte von Seeböck, Bella 
Paalen, Greta Holm, Helene Wildbrunn und noch viele andere. 

 
 
Rosa Papier – Paumgartner (* 15.09.1859, Baden -Viena – + 

09.02.1932, Viena) 
Mezzosoprană, a fost eleva Matildei Marchesi. Debutează ca tânără 

actriţă în 1881 la Viena. Are succese deosebite în Aida, Africana, Tristan 
ş.a. Cântă la München, Berlin, Leipzig, Dresda. Este o remarcabilă 
interpretă de lieduri. A fost apreciată deosebit de către Johannes Brahms. 
Părăseşte scena în 1891 din cauza îmbolnăvirii coardelor vocale. 
Îmbrăţişează cariera didactică. Dintre elevele sale s-au afirmat pe plan 
internaţional: Charlotte von Seeböck, Bella Paalen, Greta Holm, Helene 
Wildbrunn şi multe altele. 
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Max Pallenberg 
 
 
Max Pallenberg (*1877 – +1934) 
Geschätzter Schauspieler . Der Film stellte nur einen Teil seiner 

Tätigkeit dar. Er spielte mit Heinz Rühmann im Film Der brave Sünder. 
1918 heiratet er die Operettendiva derer Zeiten, Fritzi Massary. Ab 1933, 
wegen ihrer jüdischen Abstammung, werden sie in Deutschland verfolgt, 
fliehen in die Tschechoslowakei. Stirbt 1934 bei einem Flugunglück nahe 
von Karlovy Vary. 
 
 

Max Pallenberg (*1877 – +1934) 
Actor apreciat. Filmul a jucat un rol secundar în viaţa şi activitatea sa. 

A jucat împreună cu Heinz Rühmann în filmul Păcătosul cuminte. Din 
1918 este căsătorit cu diva operetei acelor vremi, cu Fritzi Massary. Fiind 
evrei, au început să fie persecutaţi în Germania, în 1933 trebuind să fugă 
în Cehoslovacia. Moare într-un accident aviatic în 1934 în apropiere de 
Karlowy Vary. 
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Dirk Fock 
 
 
 
 
 
Dirk Fock 
Dirigent und Komponist, in Holland geboren.War der Gatte der 

Sängerin Consuelo Flowerton (1900-1965). Dirigierte mit Paul von Klenau 
und Leopold Reichwein im Wiener Konzerthaus. Ihre Tochter, Nina 
Consuelo Fock, wurde Schauspielerin 
 
 
 
 

Dirk Fock 
Dirijor şi compozitor născut în Olanda. Este soţul cântăreţei Consuelo 

Flowerton (1900 -1965). Dirijează la Viena în Konzerthaus împreună cu 
Paul von Klenau şi Leopold Reichwein. Fiica lor Nina Consuelo Fock 
devine actriţă. 
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Teiko Kiwa 
 
 
 
 

Teiko Kiwa , eigentlich Laetita Jakoba Wilhelmina Klingen. (* 1902 
– + 1983, Nizza) 

Nichte eines holländischen Apothekers, Anton Geerts, der nach Japan 
auswanderte und dort 1883, 40 Jahre alt starb. Eine seiner Töchter heiratete 
in Yokahama den Holländer Hermanus Klingen. 1902 erblickt Laetitia 
die Welt. Mit 17 bekommt sie Gesangstunden in Mailand und debütierte 
1922 in Lisabon in Madame Butterfly. Nimmt sich den Pseudonym Teiko 
Kiwa an. Sang in Österreich, Polen, Holland, Finland, Frankreich. 

 
 
 
Teiko Kiwa, de fapt Laetitia Jakoba Wilhelmina Klingen .(* 1902 – 

+ 1983, Nizza) 
A fost nepoata unui farmacist olandez, Anton Geerts care a plecat în 

Japonia, unde a murit la vârsta de 40 de ani, în 1883. Una din fiicele sale 
se căsătoreşte la Yokohama cu olandezul Hermanus Klingen. În 1902 se 
naşte Laetitia. La 17 ani ia ore de canto la Milano şi debutează în 1922 la 
Lisabona in Madame Butterfly. Îşi ia pseudonimul de Teiko Kiwa. A 
cântat în Austria, Olanda, Finlanda, Franţa. 
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Paul Weingartner 
 
 
 
 
 
Paul Weingartner (* 20.04.1886, Brünn – +11.04.1948, Wien) 
Österreichischer Pianist, Schüler des Wiener Konservatoriums 

(E.Sauer) und der Universität (G.Adler;1910 Dr.phil.), war 1922 -38 und 
wieder ab 1945 Professor an der Akademie für Musik und darstellende 
Kunst in Wien, ab 1928 auch außerordentlicher Professor an der 
Hochschule, unterrichtete 1936-38 in Tokio und wurde 1946 zum Hofrat 
ernannt. 
 
 
 

Paul Weingartner (* 20.04.1886, Brno – +11.04.1948, Viena) 
Pianist austriac, elev a lui Emil von Sauer. Studiază filozofia la 

Universitatea din Viena. Între 1922 -38 şi după 1945 a fost profesor la 
Academia de muzica şi artă aplicată din Viena. Între 1936 -38 predă la 
Tokio iar din 1946 devine Consilier de curte. 
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Pablo Casals 
 
Souvenirs de Pablo Casals, 1926 

 
Amintire de la Pablo Casals, 1926 

 
 

Pablo Casals, eigentlich Paul Carlos Salvador Defillò (* 29.12.1876, 
Vendrell/ Katalonien – + 22.10.1973, San Juan /Puerto Rico) 

Größter spanischer Violonist. Sein Vater war Organist in Vendrell 
und sein erster Klavier- , Geige- und Orgellehrer. Erste Behauptungen im 
Alter von 11 Jahren. 1888 bringt ihn seine Mutter nach Barcelona in die 
städtische Musikschule. Das erste Konzert als Violonist, mit 14 Jahren , 
am 28.02.1891. 1897 Solist des symphonischen Orchsters aus Madrid. 
Wurde von der spanische Königin mit dem „Carlos III –Orden” 
ausgezeichnet. 1899 spielt er vor der Königin Victoria im Crystal Palace 
in London. Konzerte in Paris. Spielreisen nach Spanien, Holland und in 
die USA. 1904 singt er in der Anwesenheit von Theodore Rooswelt. 1914 
heiratet er die amerikanische Sängerin Susan Metcalfe. 1911 Reisetournee 
durch Österreich-Ungarn, spielt dann auch in Lugosch. Im Zivilkrieg war 
er Anhänger der spanischen republikanischen Regierung. Spielt in 
Frankreich und in der Schweiz. Am 13.11.1961 spielt er , eingeladen von 
J.F.Kennedy im Weißen Haus. Nebst Konzerten, widmete sich Pablo Casals 
auch der Komposition. Komponiert 1960 die Hymne der Verinten 
Nationen, die er am 24.10.1971, zwei Monate vor seinem 95. Geburtstag 
vorstellte. 
 

Pablo Casals, de fapt Paul Carlos Salvador Defillò (* 29.12.1876, 
Vendrell/ Catalonia – + 22.10.1973, San Juan /Puerto Rico). 

Cel mai mare violinist şi dirijor spaniol. Tatăl său a fost organist in 
Vendrell şi primul său profesor de pian, vioară şi orgă. Primele afirmări la 
11 ani. În 1888 mama sa îl duce la Barcelona, la Şcoala municipală de 
muzică. Primul concert ca violonist îl susţine la Barcelona pe 28.02. 1891, 
la 14 ani. În 1897 ajunge solist în orchestra simfonică din Madrid şi a fost 
decorat de regina Spaniei cu ordinul Carlos III. În 1899 concertează la 
Crystal Palace la Londra în faţa reginei Victoria. Apoi concertează la Paris. 
Face turnee în Spania, Olanda, SUA, În 1904 cântă în prezenţa lui Theodore 
Roosevelt. Se căsătoreşte în 1914 cu cântăreaţa americană Susan Metcalfe. 
În 1911 turneu în Austro-Ungaria, atunci va cânta şi la Lugoj. În timpul 
războiului civil a fost un susţinător al guvernului republican spaniol. Cântă 
în Franţa, Elveţia. Pe data de 13.11.1961 cântă la Casa Albă fiind invitat 
de J.F.Kennedy. Pe lângă activitatea concertistică Pablo Casals a fost şi 
compozitor. Compune printre altele în 1960 Imnul Naţiunilor Unite pe 
care îl prezintă la ONU în 24.10.1971, două luni înainte de a împlini 95 de 
ani. 
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Hans Pfizner 
 
 
 
 

 
Hans Pfizner (* 05.05.1869, Moskau – + 22.05.1949, Salzburg) 
Sohn eines Musikers; war 1908 – 18 Dirigent und Opernleiter in 

Strassburg. 1919 -29 Professor an der Akademie der Künste in Berlin, 
danach an der Akademie für Tonkunst in München. Seine Musik, die 
von Wagner, Schumann, auch Brahms beeinflusst ist, zeichnet sich durch 
großgeschwungene Methodik, polyphone Stimmführung und eine auf der 
Tonalität beruhende Harmonie aus. 
 
 
 

Hans Pfizner (* 05.05.1869, Moscova – + 22.05.1949, Salzburg) 
Fiul unui muzician; a fost între 1908 -18 dirijor şi director al Operei 

din Strassburg. Între 1919-29 este profesor la Academia de Artă din Berlin, 
apoi la Academia de artă a sunetului din München. Muzica sa, influenţată 
de Wagner, Schumann, chiar şi Brahms, se distinge prin metodică largă, 
conducerea polifonică a vocilor şi o armonie bazată pe tonalitate. 
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Willi Thaler 
 
 
 

Das Leben hat nur den Wert den die Träume uns geben, November 
1926, Willi Thaler 
 
 
 

Viaţa are doar valoarea pe care ne-o dau visele, noiembrie 1926, 
Willi Thaler 
 
 
 
 

Willi Thaler (*1854 – + 1941) 
Deutscher Schauspieler und Sänger. 

 
 
 

Willi Thaler (*1854 – + 1941) 
Actor şi cântăreţ german. 
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Katharina Schratt 
 
 
 
 
 

Katharin Schratt (*11.09.1953 Baden / Niederösterreich – + 
17.04.1940, Wien) 

Wiener Schauspielerin. Ab 1883 Pupille des Kaisers Franz Josef.. 
Begleitete ihn bis zu seinem Tod. -1916. Von 1886 wurde sie auch von 
der Kaiserin Elisabeth (Sissi) stillschweigend akzeptiert . 
 
 
 
 

Katharina Schratt , (*11.09.1953 Baden / Austria de Jos– + 
17.04.1940, Viena) 

Actriţă vieneză. Din 1883 favorită a împăratului Franz Josef. A stat 
alături de el pîna la moartea sa în 1916. Din anul 1886 a fost acceptată 
tacit şi de împărăteasa Elisabeta (Sissi). 
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Rudolf Beer 
 

Rudolf Beer (*22.08.1885, Graz – + 09.08.1938, Wien) 
Regisseur, Schauspieler. Nach Jusstudium in Graz und Theaterarbeit 

in Deutschland und Österreich, war Beer 1911-18 an verschiedenen 
Theatern in Wien ( Jarno-Bühnen; Städtisches-, Josefstädter- und 
Lustspieltheater ) und 1918-21 in Brünn tätig. 1921-24 leitete er das 
Raimundtheater (das er mit Hauptmanns Florian Geyer eröffnete), 1924- 
32 das Deutsche Volkstheater (GT von Ferdinand Welz an der Fassade 
des Theaters, enthält 7.11.1985); unter seiner Leitung wurden im 
verstärktem Maße auch zeitgenössische Werke gespielt (Bruckner, Csokor, 
Wedekind und 1924 Pirandellos Sechs Personen suchen einen Autor). 
Ab 1926 auch Professor an der Akademie für Musik und darstellende 
Kunst; Bürger der Stadt Wien (14.03.1930). Nach kurzem Intermezzo in 
Berlin (1932/33- Leitung des Theaters als Nachfolger Max Reinhardts) 
war Beer, da er nach der Machtergreifung Hitlers in Berlin verlassen 
musste, wieder in Wien tätig. 1922-38 Direktor der Scala, GT im Foyer, 
enth. 23.04.1950. Theater 1959/60 abgerissen. Zu seinen Schülern zählte 
Paula Wessely, Hans Jaray, Luise Ulrich, Hans Holt. Bassermann, 
Jannings, Moissi, Pallenberg u.v.a spielten regelmäßig in seinen Häusern. 
 
 
Rudolf Beer, (*22.08.1885, Graz – + 09.08.1938, Wien) 
Regizor, actor. După studii juridice la Graz îşi defăşoară activitatea în 
numeroase teatre din Germania şi Austria. Între 1911-18 a activat la Viena 
la diferite teatre iar între 1918 -21 la Brno. Conduce teatrul Raimund între 
1921-24. Aici începe activitatea cu piesa Florian Geyer de Gerhard 
Hauptmann. Între 1924 -32 activează la Teatrul Popular german. Sub 
conducerea lui se pun în scenă opere contemporane semnate de Bruckner, 
Csokor, Wedekind şi Pirandello. Din 1926 este profesor la Academia de 
muzică şi artă aplicată la Viena. În martie 1930 devine cetăţean al Vienei. 
După un scurt intermezzo la Berlin (1932/33) unde conduce Teatrul 
german (ca urmaş a lui Max Reinhardt) trebuie să se întoarcă la Viena,ca 
urmare a venirii la putere a lui Hitler. Între 1933 - 38 este director la Scala 
din Milano. Printre elevii săi se numără Paula Wessely, Hans Jaray, Luise 
Ulrich, Hans Holt. În teatrele conduse de el au jucat Bassermann, Jannings, 
Moissi, Pallenberg şi mulţi alţii. 
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Kamillo Horn 

 
 
 
 
 
Ein Hoch dem Künstler, Kamillo Horn, 26.03.1926 
 
 
Vivat artistului! Kamillo Horn, 26.03.1926 

 
 
 

Kamillo Horn (*29.12.1860, Reichenberg /Böhmen – + 03.09.1941, 
Wien) 

Komponist und Musikologe. Zusammenarbeit mit den „Deutsches 
Volksblatt”. Komponierte Symphonien, Choralmusik. 
 
 
 

Kamillo Horn, (*29.12.1860, Reichenberg /Boemia – + 
03.09.1941,Viena) 

Compozitor şi muzicolog. A colaborat cu publicaţia „Deutsches 
Volksblatt“.Compune simfonii, muzică corală. 
 
 



194 

 



195 

Herbert Furreg 
 
 
 
 
 

Herbert Furreg (*05.09.1897, Teschen /Silesien – + 1958, 
Salzburg) 

Dramaturg und Regisseur. Studierte in Wien und Göteborg. 1921 
Doktor phil. 1921-24 Direktor des Raimundtheaters in Wien. 1933 Direktor 
des Theaters in Graz, dann in Salzburg. 1942 in Bruxelles . 1951 
Wiederkehr als Regisseur nach Salzburg. Schrieb auch Prosa. Heiratete 
die Bildhauerin Waltraud Zirngast. 
 
 

Herbert Furreg, (*05.09.1897, Teschen /Silezia – + 1958, Salzburg) 
Studiază la Viena şi Göteborg. Îşi ia doctoratul în filosofie în 1921. 

Devine dramaturg şi regizor. Conduce teatrul Raimund din Viena între 
1921 -24. Din 1933 este director al teatrului din Graz, apoi la Salzburg. 
Din 1942 activează la Bruxelles. În 1951 revine ca regizor la Salzburg. A 
fost şi prozator. S-a căsătorit cu sculptoriţa Waltraud Zirngast. 
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Georges Baklanoff 
 
 
Meinem lieben Kollegen, dem wunderbaren “Herzog” im Rigoletto, 

zur Erinnerung an G. Baklanoff, 
 

Dragului meu coleg, minunatului „Duce” din Rigoletto, în amintirea 
lui G. Baklanoff. 
 
 
 

Georges Baklanoff (* Sankt Petersburg - + 1959) 
Russischer Bariton. Debüt in 1903 in Kiew in der Oper Der Dämon 

von Rubinstein. Setzte sein Laufbahn an der Kaiserlichen Oper in 
Moskau fort. 1910 großen Erfolg im Covent Garden als Rigoletto. Sein 
Name wurde mit dem von Schaljapin in Verbindung gebracht. 1931 
singt er in Berlin. Am 14. Februar 1927 singt er mit Traian Grosavescu, 
in der letzten Aufführung des rumänischen Tenors, vor seinem Tod. Es 
ist auch die letzte Widmung vom 14.02.1927 in Grosavescus Album. 
 
 

Georges Baklanoff, (* Sankt Petersburg - + 1959) 
Bariton rus. Debutează la Kiev în 1903 în opera Demonul de 

Rubinstein. Îşi continuă cariera la Opera Imperială din Moscova. În 1910 
obţine succese la Covent Garden în rolul Rigoletto. Numele său a fost 
asociat cu cel a lui Şaliapin. În 1931 cântă la Berlin. Pe data de 14 februarie 
1927 cântă cu Traian Grosavescu în ultimul spectacol în care a cântat 
tenorul român, cu o zi înaintea asasinării acestuia. Este şi ultima dedicaţie 
scrisă în albumul lui Traian Grosavescu pe data de 14.02.1927. 
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Rabindranath Tagore 
 
 
 

Rabindranath Tagore (*1861 – +1941) 
Nobelpreisträger für Literatur im Jahre 1913. Größte indischer Dichter 

und Komponist. War der jüngste Sohn eines Brahmanen aus dem Bengal, 
Debendranath Tagore. Schließt sein Studium in England ab. Nimmt an 
der Befreiung Indiens , neben Ghandi, teil. Verfasst zahlreiche Schriften. 
 
 
 

Rabindranath Tagore, (*1861 – +1941) 
Laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1913. Cel mai mare 

poet şi compozitor indian. Este fiul cel mai tânăr al unui brahman din 
Bengal, Debendranath Tagore. Îşi desăvârşeşte studiile în Anglia. Participă 
la emanciparea Indiei alături de Ghandi. Compune nenumărate lucrări. 
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Ian Kubelik 
 
 
 
 
 

Ian Kubelik (* 1880 – + 1940) 
Tschechischer Violonist. Am Konservatorium in Prag tätig. Großer 

Erfolg beim Debüt 1898 in Wien. Konzertiert 1901 in den USA. Sein 
Sohn, Rafael Kubelik, war 1950-53 Dirigent des symphonischen 
Orchesters aus Chicago. War mit einer Komtesse der Familie Csáky 
verheiratet. 
 
 
 

Ian Kubelik, (* 1880 – + 1940) 
Violonist ceh. Activează la Conservatorul din Praga. Debutează cu 

mare succes în1898 la Viena. Concertează în 1901 în SUA. Fiul său, 
Rafael Kubelik, a fost dirijor al orchestrei simfonice din Chicago (1950 – 
53). A fost căsătorit cu o contesă din familia Csáky. 
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Karl Forest 
 
 
 
 
Schön singen, heißt mit der Kehle denken und fühlen, Karl Forest, 

Wien, 12. November 1926 
 
 
 

A cânta frumos înseamnă a gândi şi a simţi cu gâtlejul, Karl Forest, 
Viena, 12 noiembrie 1926 
 
 
 
 

Karl Forest eigentlich Karl Obertimpfer, (*12.11.1874, Wien – + 
03.03.1944. Wien) 

Österreichischer Theater-und Filmschauspieler. Spielte u.a. in den 
Filmen Mam’selle Nitouche(1931), Der Hexer (1939), Donauschiffer 
(1939-40). 
 
 
 

Karl Forest, de fapt Karl Obertimpfer, (*12.11.1874, Wien – + 
03.03.1944. Wien) 

Actor austriac de teatru şi film. A jucat în filmele: Mam’selle Nitouche 
(1931), Vrăjitorul (1939), Marinar de Dunăre (1939-40). 
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Paul Mederow 
 
 
 
 

Am farbigen Abglanz heben wir das Leben!(Faust), Paul Mederow, 
11.11.1926 
 
 

Vom ridica viaţa prin reflexe colorate (Faust), Paul Mederow, 
11.11.1926 
 
 
 
 
 

Paul Mederow (*30.06.1887, Stralsund/ Deutschland + 17.12.1974, 
Brissago /Schweiz) 

Schauspieler und Regisseur. Einer der wichtigsten Regisseure der 
DEFA – Berlin. Debüt als Regisseur 1919 mit Die verführte Heilige. 
 
 
 
 

Paul Mederow, (*30.06.1887, Stralsund/ Germania + 17.12.1974, 
Brissago /Elveţia) 

Actor şi regizor. Cel mai important regizor al Casei de filme DEFA 
Berlin. Debutează ca regizor în 1919 cu Sfânta sedusă. 
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Arturo Toscanini 
 
 
 
 

Arturo Toscanini ( * 25-02-1867, Parma – + 16.01.1957 , New 
York) 

Italienischer Dirigent. 1886 dirigiert er an der Oper von Rio de Janeiro. 
Dirigierte auch in Mailand, New York, Bayreuth, Salzburg. 
 
 
 

Arturo Toscanini, ( * 25-02-1867, Parma – + 16.01.1957 , New 
York) 

Dirijor Italian. În 1886 dirijează în cadrul Operei din Rio de Janeiro. 
Dirijează şi la Milano, New York, Bayreuth, Salzburg. 
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Anatol Provaznik 
 
 
 
 
 
 

Anatol Provaznik (*10.03.1887,Reichenau a.d. Knezna (Rychnov 
nad Kneznov)/Tschechien – + 24.09.1950, Prag) 

Tschechischer Organist um Komponist. 
 
 
 
 

Anatol Provaznik, (*10.03.1887,Reichenau a.d. Knezna (Rychnov 
nad Kneznov)/ Cehia – + 24.09.1950, Praga) 

Organist şi compozitor de origine cehă. 
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Drei Fotos ohne Unterschrift und ein Unterschrift ohne Foto.... 
 
Trei fotografii fără semnătură şi o semnătură fără fotografie.... 
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În autograful pe care l-a acordat lui Traian Grosavescu, Leo Slezak a 
scris: „Cântăreţul este un purtător de torţă. Atâta timp cât torţa lui luminează, 
lumea îl urmează. Când torţa se stinge, rămâne singur”. Torţa lui Traian a ajuns 
un luceafăr. Un luceafăr admirat de întreaga omenire... Dar în afară de Herostrat, 
toţi suntem sortiţi uitării... Şi, după ce torţa lui Traian s-a stins, încetul cu încetul 
a început să fie şi el uitat. Legenda lui însă mai răbufnea din când în când. Parcă 
Traian dorea să încheie o arie rămasă neterminată. Neterminat a rămas şi albumul 
pe care l-am prezentat acum. 

Ce greu este să părăseşti lumea la numai 31 de ani, având în faţă un 
viitor strălucit. 

Albumul pe care Traian l-a lăsat în urma lui este o Masă Rotundă a 
Europei centrale de unde nu lipsesc nici Regele Arthur, nici Merlin. 

Albumul lui Traian este o colecţie de legende adunate de un bănăţean 
talentat în legendara Vienă. 

Din cele 90 de legende existente în acest album las câteva spre a fi 
dezlegate în viitor de altcineva, mai perseverent şi mai inspirat. 

Acum aş dori ca legenda lui Traian să se împlinească într-un film artistic 
care să-l readucă din nou pe scenă, şi de ce nu, să-l lase să termine aria 
neterminată... 

Dan Traian Demeter 
Dorian Demeter 
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In der Widmung Leo Slezaks an Traian Grosavescu schrieb er: 
„Der Sänger ist ein Fackelträger. Solange die Fackel leuchtet, strömt 

ihm die Menge nach. Verlöscht sie, bleibt er allein. Möge Ihre Fackel noch 
lange hell leuchten, lieber College! Dies wünscht Ihnen vom Herzen, Leo Slezak 
(Wien, 20.02.1924)” 

Die Fackel Traians wurde ein Morgenstern. Ein Stern von der ganzen 
Welt bewundert....Aber, außer Herostrat, sind wir alle dem Vergessen 
verschrieben. Und nachdem Traians Fackel langsam verlosch, wurde er almälich 
vergessen. Seine Sage quillt dennoch dann und wann hervor. Als ob Traian 
eine unbeendete Arie beenden möchte....... 

Unbeendet blieb auch das Album, welches ich jetzt vorstelle. 
Wie schwer muss es sein, die Welt mit nur 31 Jahren, mit einer 

glänzenden, sicheren Laufbahn vor sich, zu verlassen....... 
Das Album,welches Traian hinterließ, ist ein „Runder Tisch 

Mitteleuropas” von der weder König Arthur, noch Merlin fehlen.... 
Das Album von Traian ist eine Legendensammlung, von einem begabten 

Banater im sagenhaften Wien gesammelt... 
Von den 90 vorhandenen Legenden des Albens, sollen einige in der 

Zukunft von einfallsreicheren und ausdauernden Kollegen gelüftet werden... 
Ich wünschte, dass sich Traians Legende in einem Film erfüllen würde, 

den ihn wieder auf der Bühne bringt, und warum nicht, die Arie zu Ende 
schreiben läßt.... 

Dan Traian Demeter 
Dorian Demeter 
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Traian Grosavescu la Doberdo în anul 1917. 

 
 
 

 
Traian Grosavescu – primul din dreapta- pe frontul de la Isonzo. 
El a fost decorat cu Crucea de Merit cl. III-a cu însemne de război, medalia de 
argint „Signum Laudis”, şi Crucea împăratului Carol. 
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Autograf acordat de tenorul Constantin Pavel lui Traian Grasavescu, după 
debutul acestuia pe scena operei din Cluj pe 25 decembrie 1920. 
 
 
 
 

Dimitrie Popovici Bayreuth, 
directorul operei din 
Cluj în anul 1923, când Traian 
Grosavescu a fost obligat să 
plece la Viena la Volksoper. 
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Viena 17 decembrie 1923 
cu ocazia căsătoriei dintre 
Traian Grosavescu şi Nelly 
Kövesdy în albumul de casă 
al lui Traian, semnează cei 
prezenţi la acest eveniment: 
Traian Grosavescu, Olga 
Grosavescu, Onkel Pajo 
(Pavel Serbul), Nelly Grosavescu, 
Árpád Kövesdy şi 
Papa Kövesdy (Theodor), 
care îi dedică şi o poezie cu 
acrostih TRAIAN. 
 
 
 
 

 
 

 
Traian Grosavescu, membru de onoare al Clubului de Fotbal Rapid Viena, 

împreună cu soţia sa, asistând la un meci al echipei sale favorite în anul 1926. 
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Autografe acordate tenorului Grosavescu de componenţi ai Clubului Rapid 
Viena pe data de 29 mai 1924. 
 

 
Autograf acordat lui Grosavescu de tenorul lugojan Karl Neumann la Viena 
în decembrie 1926. 
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Cu ocazia unei serate acordate de familia Grosavescu pe data de 11 februarie 
1927, în albumul de casă al lui Traian semnează Iosefine Stransky, celebrul 
sculptor Carl Gelles, prinţul Mihail Sturdza cu soţia sa Zoe şi Victor Stătescu. 
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Fotografii cu trupul neînsufleţit al cântăreţului în dormitorul apartamentului 
sau de pe Lerchenfelderstrasse 62, făcute de poliţie pe data de 15 II 1927. 
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Schiţa locuinţei tenorului Traian Grosavescu, făcută de poliţia vieneză după asasinarea 
cântăreţului. 
 

 
Articol din ziarul „Der Abend” din 4 martie 1927 în care este publicat un text 
despre o spargere imaginară făcută în locuinţa sigilată de pe Lerchenfelderstrasse 
62. Pe fotografie se vede uşa spartă pe unde s-a strecurat infractorul. 
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În ziarul “Die Stunde” din 4 martie 
1927 este publicat un articol compromiţător 
despre Theodor Kövesdy, tatăl 
criminalei Nelly Grosavescu, şi o scurtă 
notă prin care M.S. Regina Maria a 
României şi-a manifestat dorinţa de a 
se îngriji de viitorul fiicei lui Traian 
Grosavescu, Mira, pe care intenţiona 
să o ducă spre a fi crescută la castelul 
regal de vară de la Petroşani. 
 
 
 
 

 
 

 

 



223 

Fotografii făcute cu ocazia înmormântării tenorului Traian Grosavescu la 
Lugoj în februarie 1927. 
 

 
Palatul justiţiei din Viena incendiat pe data de 15 iulie 1927 de vienezi 
revoltaţi după graţierea criminalei Nelly Grosavescu. 

 
Carte poştală editată la Gherla în 1931 reprezentând mormântul tenorului 
Grosavescu din Lugoj. 
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Traian Grosavescu - o voce de aur 
 
Cariera artistică a tenorului Traian Grosavescu a fost pe cât de strălucitoare, 

pe atât de scurtă. Ea ar putea fi “comparată cu traiectoria unui meteor a cărui 
lumină orbitoare s-a întrerupt brutal chiar în momentul în care se apropia de 
punctul său maxim. Pe cât de rapidă i-a fost ascensiunea - fără însă a atinge 
zenitul - pe atât de incredibilă şi dramatică prăbuşirea”, afirmă Nicolae Boboc în 
Cuvânt înainte, la volumul Traian Grosavescu (Timişoara, 1995), realizat de 
Gheorghe Luchescu, Mira Demeter-Grosavescu şi Dan Demeter. 

Arta sunetelor a găsit în întregul Banat, deci şi la Lugoj, un teren propice de 
dezvoltare şi afirmare. Nu întâmplător, aici, circulă sintagma: “Mândră ţară e 
Bănatu / Că la noi cântă tăt natu”. Aşadar, la Lugoj au luat fiinţă de timpuriu 
reuniuni de cântări, fanfare, cluburi, societăţi de lectură, diverse asociaţii. Deci 
spaţiul spiritual românesc din această parte de ţară, cu tot ceea ce implică el, a 
însemnat pentru istoria culturii româneşti un amplu capitol, cu profunde 
reverberaţii pe întregul cuprins românesc. 

Aşadar, la 21 noiembrie 2005 se împlinesc 110 ani de la ivirea pe lume a 
aceluia care a fost tenorul Traian Grosavescu. Tatăl său, Costi Grosavescu, un 
finanţist apreciat, era originar din Teregova, iar mama, Tinca, fiică de învăţător, 
a fost o mare iubitoare de cultură. Încă de mic Traian sau Bubi, cum era alintat 
acasă, a intrat pe scenă interpretând rolul unui paj în piesa Rosa din spini, 
spectacol regizat de Sofia Vlad Rădulescu, după basmul german Frumoasa din 
pădurea adormită. 

Studiile primare, gimnaziale şi liceale le face la Lugoj, iar la vârsta de 12 ani 
începe să studieze la pian cu domnişoara Mili Nicolici. A cântat şi a dirijat corul 
liceului, având la început o voce de alto, care s-a transformat în una de tenor, 
fiind solicitat de corurile lugojene ale timpului. Cântecul era raţiunea lui de a 
trăi, iar talentul său muzical a fost remarcat încă de la o vârstă fragedă, când a 
început să redea cu uşurinţă melodiile pe care le auzea. La liceu, prietenii îl 
strigau Ciutca, şi aceasta pentru că avea mărul lui Adam foarte proeminent. 
Schimbă profesorul de pian şi devine elevul lui Iosif Willer, om de mare cultură 
muzicală, dirijor al corului maghiar din oraş. 

Şi a trecut adolescenţa ca o boare de aprilie, iar după bacalaureat, obţinut în 
1914, Traian s-a înscris la Facultatea de Drept din Budapesta urmând, în paralel, 
şi cursurile Academiei de Muzică. Datorită primului război mondial şi-a întrerupt 
studiile, fiind trimis pe frontul italian, unde, uneori, cânta pentru prietenii din 
spatele frontului doine, romanţe, lieduri şi canţonete. Vocea sa era aplaudată 
până şi de “duşmanii” italieni, care îl auzeau din tranşee, strigându-i: “bravo 
austriaca”, gest care dovedeşte că oamenii se unesc prin cântec deoarece acesta 
nu cunoaşte graniţe sau ură. 

După război se întoarce la Academia de Muzică, la clasa profesorului Schick. 
Când vine la Lugoj reia studiile cu dr.Iosif Willer, pregătind o serie de concerte. 
Astfel, la 5 octombrie 1919, studentul Grosavescu cânta pentru prima dată în 
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faţa publicului lugojean piese din muzica românească, în special din creaţiile lui 
T. Brediceanu, dar şi din cea universală: Schubert, Grieg etc. Prestaţia a reuşit 
iar succesul 1-a determinat pe dr.Willer să organizeze un turneu muzical prin 
Transilvania, primul oraş fiind Deva, unde organizarea concertului i-a revenit 
lui Petru Groza, primul ministru de mai târziu. 

Urmează perioada clujeană, unde în cele trei stagiuni în care a funcţionat ca 
solist al Operei din Cluj (1920 - 1923), Grosavescu nu numai că şi-a însuşit un 
repertoriu destul de vast şi de pretenţios (Cavaradossi, Radames, Don Jose, 
Rodolfo, Canio, Turiddu, Faust), dar a reuşit să cucerească sufragiile unanime 
ale publicului, devenit marele lui favorit. Frecventează cursurile Conservatorului 
clujean, iar lecţiile de canto le continuă cu profesorul Ionel Crişianu. Este 
ambiţios, perseverent şi conştiincios. Debutează pe scena clujeană în rolul 
Pinkerton, din Cio-Cio-San, de Puccini, alături de Elena Roman şi Lia Pop. 
Vocea debutantului lugojean e minunat închegată, dicţiunea frumoasă, iar ţinuta 
artistică fără cusur. Publicul şi artiştii îşi dau seama că asistă la ivirea unei stele 
pe orizontul teatrului liric românesc. La finalul spectacolului, renumitul tenor, 
C-tin Pavel îi dăruieşte o fotografie cu dedicaţia: “Soarelui care răsare, soarele 
care apune”. Tot instituţia clujeană îi oferă prilejul de a cânta cu artişti celebri ai 
vremii, sub bagheta unor dirijori de mare prestigiu. Presa timpului elogiază 
prestaţia cântăreţului lugojean. Astfel, cu ocazia reprezentaţiei Aida, ziarul 
“Înfrăţirea” consemna: “Radames a fost interpretat de d-1 Grosavescu care, cu 
toate că este numai un începător, are meritul destul de mare de a fi dus la bun 
sfârşit, în mod onorabil, unul dintre cele mai grele roluri de tenor dramatic, am 
admirat frumoasele sale acute, de care sunt cam lipsiţi tenorii români”. 

La începutul anului 1923, împreună cu Aca de Barbu, tenorul lugojean 
intreprinde câteva turnee în Banat: Lugoj, Timişoara, Arad, Oraviţa. Dar cu 
toate succesele sale, sau poate tocmai de aceea, conflictul cu directorul Operei 
din Cluj - Popovici Bayreuth - devine inevitabil. In seara de 23 ianuarie 1923, 
răcit fiind, e obligat să cânte în două opere: Cavalleria rusticana şi Paiaţe. El 
merge personal la direcţiune, dovedind că e bolnav şi roagă să i se permită să 
cânte numai într-unul din cele două spectacole. Directorul nici nu stă de vorbă 
cu el. Atunci Traian merge la doctor care, constatând cât e de bolnav, îi dă 
certificat medical, sfătuindu-1 să nu cânte deloc în seara aceea. Ca răzbunare, 
directorul, personal, lasă să se strângă lumea în sală, ca apoi să iasă pe scenă 
spunând că Grosavescu face pe vedeta şi cine vrea să meargă la casierie să-şi 
ceară banii înapoi. Deoarece unii dintre spectatori au făcut aceasta, Popovici- 
Bayreuth convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului de administraţie, iar lui 
Grosavescu i se interzice să cânte pe toate scenele de operă sau concert din ţară, 
până nu-şi achită datoria cauzată de spectacolele care n-au avut loc. Ori el 
neputând cânta, n-avea cum să facă rost de bani ca să-şi achite datoria faţă de 
Opera clujeană. Traian, împreună cu părinţii săi, se împrumută cu 50 mii lei, 
datoria se achită şi la 29 martie 1923 pleca la Viena, cu inima grea, gonit pe 
nedrept din patria iubită. 

Perioada vieneză, care n-a durat nici măcar patru stagiuni complete (1923 - 
1927), transformă tenorul nostru într-un răsfăţat al publicului din centrele: Viena, 
Berlin, Praga, Budapesta, numele lui fiind alăturat celor mai renumiţi tenori ai 
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timpului şi solicitat tot mai mult. 
Traian Grosavescu s-a angajat la Opera Populară din Viena, deschizândui- 

se drum spre Italia şi chiar America. Interpretează rolul lui Canio din Paiaţe, 
de Leoncavallo. Reuşita începutului i-a oferit semnarea unui contract, pe o 
perioadă de trei ani, cu Opera Populară, fiind bucuros că are o slujbă asigurată, 
iar lumea muzicală îl consideră ca fiind singurul care merită să fie numit urmaşul 
lui Caruso. Presa lugojeană, şi nu numai, urmăreşte succesele artistului. Ziarul 
“Lugoscher Zeitung”, din 12 august 1923, consemna: “Noul angajat al Operei 
Populare din Viena, dl. Traian Grosavescu, a dat joi un concert la Teatrul 
Orăşenesc, concert care a avut un succes strălucit. Dl. Grosavescu este un fiu al 
oraşului nostru, care promite să ne aducă multă cinste şi glorie. Noi am specificat 
de mai multe ori că această voce necesită o şcoală serioasă...” 

La Viena cunoaşte pe Nelly, cu care se va căsători, la vârsta de 27 de ani 
(17 noiembrie 1923). Aceasta avea nişte ochi strălucitori care l-au ademenit pe 
tânărul lugojean. Voiajul de nuntă l-au făcut la Praga, unde tenorul cânta ca 
oaspete în rolul lui Rodolfo, din Boema. Glasul artistului se impune în special 
în registrele acute, vocea sa amintind pe Caruso, imitând perfect stilul italian, şi 
aceasta datorită şi profesorului său, de la care şi-a însuşit arta de a cânta. Deci 
Lugojul poate fi mândru că a avut un astfel de fiu. El aparţine acelei părţi a lumii 
pe care a reuşit să o cucerească prin arta sa. 

Revine în ţară cu un concert la Cluj, unde, între spectatori se afla şi mama 
Tinca, venită de la Lugoj să-şi audă cântând fiul iubit. După cele cinci concerte 
în oraşul transilvan, Nichifor Crainic scrie în “Cuvântul”: “Intrigele au gonit un 
astfel de geniu, cu care România se mândreşte”. Reîntors la Viena, va cânta ca 
angajat al Operei de Stat, în rolul lui Vasco da Gama din Africana lui Meyerbeer 
(7 decembrie 1924). Anul 1925, la 3 martie, ora 4 dimineaţa, soţia tenorului, 
Nelly, aduce pe lume pe fiica lor, Mira-Pia. Traian e mai mult decât fericit, în 
schimb Nelly e disperată că a născut o fată şi nu un băiat, voind s-o arunce în 
Dunăre. Atunci Traian a rugat-o pe buna lui soră, Olga, să-i fie mamă şi, din 
păcate, soarta a şi hotărât aşa. Viaţa cuplului Grosavescu a devenit din ce în ce 
mai anevoioasă şi plină de surprize neplăcute. 

Crăciunul anului 1925 a fost unul trist deoarece a murit tatăl tenorului, Costi, 
despre care dr.Willer afirma că a fost un om deosebit de bun şi un cântăreţ foarte 
talentat. Dar viaţa merge înainte şi Grosavescu era dus pe aripile ei. Urmează 
concerte şi iarăşi concerte, în ţară, la Viena, dar şi în alte centre muzicale europene, 
unde publicul aplaudă, iar presa califică concertele ca “seri de neuitat”. 

Deşi viaţa artistică a tenorului se împlineşte, câştigând, pe lângă succesele 
scenice şi un concurs, având drept rivali pe Beniamino Gigli şi Jan Kiepura. 
Este tot mai mult conştient de faptul că adevărata sa viaţă e cântecul şi scena. 
Dar aplauzele şi căldura publicului contrastau, din păcate, cu tensiunea de acasă, 
unde soţia îi crea o atmosferă tot mai apăsătoare, iar perioadele de împăcare 
deveneau tot mai scurte. Se ştie că un necaz nu vine niciodată singur, succesele 
sale au stârnit invidii care au generat conflicte cu direcţiunea Operei de Stat din 
Viena, care dorea să angajeze doi cântăreţi din Budapesta. Tenorul se hotărăşte 
să plece la Opera de Stat din Berlin, dar nu întrerupe legăturile cu Viena, cu care 
avea contract până în 1931. Debutul anului 1927 îl găseşte pe Traian tot la 
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Opera vieneză, unde în perioada 7 ianuarie - 14 februarie, apare în şapte 
spectacole. 

Pe data de 15 februarie 1927 Traian Grosavescu este asasinat de soţia sa Nelly în 
imobilul de pe Lerchenfelderstrasse 62, în timp ce se pregătea să călătorească la Berlin. 

Vestea morţii s-a răspândit cu iuţeala fulgerului, peste tot, atât în Viena, cât 
şi în Europa, iar lugojenii au aflat trista veste de la radio. Mama Tinca era 
descumpănită, neputând concepe ca Bubi al ei să fi murit. A plecat în capitala 
muzicii să-1 aducă pe Traian acasă, în cimitirul de la poalele Dealului Viilor, nu 
departe de “via lui Catina”, unde visa să-şi petreacă concediile. Ziarele comentau 
cu sinceră compasiune dispariţia tenorului, care, în numai câţiva ani, ar fi fost 
primul tenor din lume, el, “steaua noastră care a apus atât de tragic...”. 

A urmat o ceremonie de doliu la Opera de Stat din Viena, executându-se un 
imn la orgă, câteva cântece funebre interpretate de cor, slujba fiind oficiată de 
părintele Imbroane, în prezenţa oficialităţilor vieneze şi române, într-o atmosferă 
plină de tristeţe, cu steaguri în bernă, cortegiul se îndreaptă spre gară. Ajunge la 
Arad, unde este prezentă o mulţime de lume să-şi ia rămas bun de la marele 
cântăreţ. Are loc o scurtă slujbă, apoi trenul continuă drumul spre Timişoara şi 
de aici la Lugoj, oraşul natal, care deja îmbrăcase haina neagră a doliului. Întreaga 
suflare a urbei, cu ochii în lacrimi, blestema criminala acestui gest abominabil. 

Primarul rosteşte o scurtă alocuţiune, încheind cu cuvintele: “Glasul tău va 
cânta veşnic în inimile noastre”. Vocea clopotelor bisericilor lugojene vibrează 
fără încetare, însoţind parcă tristul convoi care se îndrepta spre holul teatrului, 
unde a fost aşezat corpul neînsufleţit al tenorului, care a fost imediat acoperit cu 
nenumărate cununi de flori. 

Ziua înmormântării, 23 februarie, adună toate corurile lugojene la tristul 
eveniment, slujba fiind săvârşită de un sobor de preoţi, în frunte cu protopopul 
dr. George Popovici. Au urmat câteva discursuri: prefectul judeţului, T. 
Brediceanu, A. Imbroane, dr. Willer. Apoi cortegiul se îndreaptă spre cimitir, 
unde vorbeşte T. Seviciu şi Z. Vancea. 

La opt ani de la moartea artistului, Al. Bireescu, primarul oraşului, a avut 
iniţiativa de a înălţa un bust al tenorului în faţa teatrului, atribuindu-se acestei 
instituţii numele de “Traian Grosavescu”. În 1957, când s-au împlinit 30 de ani 
de la moartea lui Traian, pe casa în care a crescut, a fost aşezată o placă 
comemorativă, unde, deasupra inscripţiei, se află profilul de bronz, alături de 
datele naşterii şi morţii (1895 - 1927), iar strada a primit numele marelui tenor. 
Au fost emise mărci şi cărţi poştale comemorative. De fapt, preţuirea lui T. 
Grosavescu este una permanentă, deoarece Lugojul a iniţiat un concurs 
internaţional pentru depistarea şi promovarea celor mai buni tenori, prima ediţie 
având loc în 1995, când a apărut şi volumul omagial Traian Grosavescu, realizat 
de Gheorghe Luchescu, Mira Demeter-Grosavescu şi Dan Demeter. Recent, în 
capitala Austriei pe casa unde a locuit şi a murit marele tenor a fost aplicată o 
placă comemorativă, având inscripţionat textul: “În această locuinţă a fost întrerupt 
firul vieţii celui mai talentat tenor pe care l-a dat neamul românesc: Traian Nicolae 
Grosavescu. El a fost prinţul Operei din Viena în perioada 1923 - 1927”. La 
realizarea acestui simbol s-au implicat: dl. Dorel Uşvad (bănăţean din Gotlob - 
Timiş) şi Dan Demeter, nepotul artistului. 
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Deci marele spirite nu dispar niciodată, ba din contră, aura lor străluceşte tot 
mai puternic pe măsura trecerii timpului, dovedindu-ne, încă o dată, că românii 
simt o mare aplecare spre arta muzicii. 

 
 

Gheorghe Luchescu 
Afişul editat de către 
Opera de Stat din Viena cu 
ocazia reprezentaţiei operei 
Rigoletto de Verdi de pe data 
de 14 februarie 1927. Ultima 
apariţie în public a lui Traian 
Grosavescu, ultimul său 
succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrisoare trimisă de dr. 
Petru Groza surorii tenorului 
Olga Grosavescu în anul 
1957. 
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TRAIAN GROSAVESCU 
posteritatea unei legende 

 
Despre unul dintre cei mai în vogă maeştri cântăreţi din al treilea deceniu 

european al veacului trecut se ştiu îndeobşte câteva lucruri esenţiale pe care 
două biografii oneste şi cu o pronunţată coloratură afectivă au izbutit să la 
comunice la şase luştri distanţă una de cealaltă. Ioan Voledi şi mai apoi, Gheorghe 
Luchescu s-au dedicat cu râvnă cercetării, avându-i alături cu o ataşantă 
disponibilitate şi implicare pe cei mai importanţi descendenţi ai marelui artist: 
Mira Demeter Grosavescu (fiica) şi dr. Dan Traian Demeter (nepotul), 
valorificându-se astfel o impresionantă moştenire spirituală, întreţinută cu o 
devoţiune exemplară. 

Şi totuşi, dincolo de pagina tipărită, ineditul revelaţiilor şi al confesiunilor, 
de omagierea simbolică a unei personalităţi emblematice pentru destinul cultural 
al unei urbe (o casă, o stradă, un bust şi Teatrul Municipal din Lugoj îi poartă 
efigia şi numele), o dată cu aniversarea centenarului naşterii sale, în 1995, graţie 
inspiraţiei excepţionale a mult regretatului dirijor Mihai Brediceanu, oraşul natal 
al lui Traian Grosavescu a socotit că îi rămâne încă mult dator şi a început să 
organizeze bienal, de cinci ediţii încoace un eveniment de anvergură, unic în 
România şi printre puţinele de profil în Europa: Concursul Internaţional de 
Canto dedicat exclusiv vocilor de tenor, adăugând astfel dimensiunea 
contemporană a slujirii exemplare a unor tradiţii muzicale unanim recunoscute. 
Impresionaţi de amplitudinea neobişnuită a repertoriului de scenă şi de concert a 
artistului, laureaţii turnirului liric al tenorilor (de la Robert Nagy, Satoshi 
Mizuguchi, Cosmin Ifrim, Daniel Stoica, Georgio Oniani la Marius Brenciu, 
Marius Budoiu, Attila Kiss, Valeriano Gamghebeli,Călin Brătescu, Alfredo 
Pascu sau Tiberius Simu) i-au interpretat ariile favorite, (re)descoperind graţie 
înregistrărilor discografice păstrate peste timp, timbrul special al unei voci robuste 
şi pasionale, capabilă de vitejii în acut dar şi de filaje de o indicibilă seducţie, 
învingând cu brio proba timpului şi rivalizând fără teamă cu alte glasuri celebre 
ale epocii. Complexitatea personalităţii lui Traian Grosavescu - care în evoluţia 
sa artistică a ars cu fervoare etapele de parcă o intuiţie premonitorie a tragicei 
sale despărţiri de lume la nici 32 de ani i-ar fi imprimat subconştient un elan fără 
seamăn - rezidă în mulţimea preocupărilor sale. În tot ceea ce întreprindea investea 
pasiune şi frenezie. Vocaţia de colecţionar reflectă spiritul său minuţios analitic 
şi plăcerea pentru ordine, reflex al harului său dintâi, acela de muzician aplicat, 
tenace, devotat propriilor înzestrări, gestionate cu înţelepciune în pofida amplorii 
şi dificultăţii angajamentelor sale profesionale. 

În momentele de relaxare se abandona plăcerilor de filatelist, dar iubea şi 
competiţiile sportive, în calitate de fan declarat al clubului de fotbal “Rapid” 
Viena. Albumul său de autografe denotă înclinaţia spre socializare, conferind 
clipelor trecătoare ale vieţii bucuria specială a marilor întâlniri, apte a-i înrâuri 
favorabil destinul. Deşi circumstanţiale, multe dintre dedicaţii exprimă preţuirea 
sinceră acordată unui colecţionar de autografe care nu practica această 
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îndeletnicire cu obstinaţia unui “vânător de trofee”, ci a unui om care vibrează 
emfatic în clipele magice ale unor mari întâlniri, gravată în memoria sa afectivă. 

Poate mai mult dacât în cazul altor iluştri congeneri, tumultoasa viaţă 
sentimentală şi sfârşitul abrupt, învăluit până astăzi în mister continuă să suscite 
întrebări, să formuleze ipoteze hazardate, riscând să prilejuiască scrierea unor 
tulburătoare eseuri confesive (cum este acela semnat de profesorul Dieman, 
exeget vienez al tenorului), să lanseze iniţiativa îndrăzneaţă a turnării unui film 
artistic biografic (în completarea la alt palier a conturării fascinantului profil al 
artistului, după documentarul portret semnat da Vasile Bogdan) sau chiar 
realizarea unei radionovele cu parfum nostalgic (difuzată şi reluată la Radio 
România Actualităţi, purtând girul lui Viorel Popescu). Amintirea lui Traian 
Grosavescu ne va însoţi perpetuu, aidoma unei efigii luminoase mereu asociată 
acelor pianissime diafane din finalul ariei sale fetiş La donna e mobile, intonată 
cu exaltare dar şi înfiorată de o undă misterioasă de melancolie. Posteritatea 
recunoscătoare îi va ocroti cu dărnicie seducătoarea şi enigmatica legendă. 

Dorin Păcurar 
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Fotografie făcută în 1975 cu ocazia aniversării a 80 de ani de la naşterea lui 
Traian Grosavescu, când la muzeul din Lugoj a avut loc o expoziţie omagială. 
Participanţi la acest eveniment de la stânga la dreapta: Dan Traian Demeter, 
Tiberiu Demeter, Olga Grosavescu, Ioan Stratan şi Mira Grosavescu Demeter 
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Fotografie făcută cu ocazia semicentenarului Societăţii România Jună. (1923) 
Primul din stânga jos este Iuliu Maniu, la mijloc îl vedem pe Victor Babeş, iar primul 
din dreapta esteTraian Grosavescu. Lângă el în picioare este Ilie Lazăr, martirul 
lagărelor comuniste. În această fotografie, pe lângă multe alte personalităţi din 
întreaga ţară, recunoaştem pe lugojenii: Filaret Barbu, Zeno Vancea, Olga 
Grosavescu şi Erzilia Petrovici, care pe atunci erau studenţi la Viena. 
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Teatrul municipal din Lugoj, care din 
anul1935 
a primit numele de „Teatrul Traian 
Grosavescu”. 

Bustul tenorului realizat în anul 1935 de 
către sculptorul Aurel Moga, monument 
amplasat în faţa teatrului Traian 
Grosavescu. 
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Mihai Brediceanu şi Ioan Holender, participând la Lugoj, în anul 2000,  
la a III-a ediţie a concursului internaţional pentru tenori “Traian Grosavescu” 
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