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Cuvinte  cheie:  Brânzeu,  compozitor,  dirijor,  muzică  românească,  premii,  operă,  concert,

Arad, rapsodie, simfonie, Săptămâna luminată, operetă, român, Schola Cantorum.

Elaborată din dorința de a pune în valoare aportul creativ al unor personalități din

viaţa muzicală românească, cercetarea de față își propune să surprindă relația dintre creator și

interpret a lui Nicolae Brânzeu, relație aflată sub semnul interferențelor.

Obiectivul major îl constituie identificarea și dezvăluirea actului creator valoros al

unui  om înlăturat  de  un  sistem al  negurilor  propagandei  comuniste,  al  nonvalorilor  şi  al

cenzurii, căruia nu i s-a alăturat în ciuda represaliilor vremii. În egală măsură, subiectul este

unul fecund pentru că, până acum, niciun program de studii doctorale nu a abordat și finalizat

un obiect de studiu pe tema contribuției lui Nicolae Brânzeu la școala muzicală românească.

Complexitatea rolurilor de compozitor, dirijor, corepetitor la Opera Națională bucureșteană,

profesor  de  armonie  la  Conservatorul  din  București,  îndeplinite  cu  abnegație  și  dorință

evolutivă, îmi suscită deopotrivă atenția pentru a revela paleta multivalențelor artistului. 

Recunoașterea națională cristalizată prin conferirea celor două premii de creație, ce

poartă numele compozitorului George Enescu, constituie în același timp un imbold prielnic

pentru a elabora o incursiune analitică în universul muzical al lui Nicolae Brânzeu.

Importantă  personalitate  pentru  comunitatea  arădeană  a  secolului  trecut,  Nicolae

Brânzeu, de sorginte piteștean, a contribuit semnificativ în deplina sa maturitate creatoare în

orașul de pe Mureș, înfăptuind dorința mai marilor urbei de atunci, prin etatizarea a ceea ce a

devenit  astăzi  una  dintre  cele  mai  importante  instituţii  de  cultură  arădene,  şi  anume,

Filarmonica de Stat Arad.

Un argument de o factură deosebită îl constituie şi legătura de rudenie ce se cuvine a

fi  relevată,  dirijorul  și  compozitorul  Nicolae  Brânzeu fiind bunicul  meu.  Din cauza  unor

nepotriviri de ordin temporal, întâlnirea cu el s-a produs doar prin intermediul muzicii sale, în

decursul  anilor  dezvoltându-se  felurite  amintiri  încununate  de  profundele  trăiri  legate  de

spectacolele  de  operă,  de  partiturile  de muzică  vocală  sau  instrumentală,  cărora  am avut

prilejul să le dau viață, din postura de regizor. Toate aceste experiențe îmi conferă, așadar, un

rol privilegiat.

Teza  este  ilustrată  și  structurată  în  patru  mari  capitole  prefațează  una  dintre

personalitățile muzicale românești. În primul capitol sunt investigate manifestările stilistice

de  tip  neoclasic  și  neoromantic  exprimate  în  creația  muzicală  românească  din  perioada

interbelică și postbelică. 
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Diversitatea componisticii  europene de la finele secolului  al  XIX- lea și  începutul

secolului  XX  va  oferi  auditoriului  o  perspectivă  foarte  largă  de  stiluri,  abordate  într-o

cantitate  substanțială  de  muzică,  ce  interferează  sau  se  înscrie  pe  linia  directă  a

romantismului,  impresionismului,  expresionismului,  a  neobarocului,  neoclasicismului,

neoromantismul etc.

Neoclasicismul - apărut din nevoia stringentă a reîntoarcerii la vechile structuri de

fond ale  clasicismului  -  impune calm,  rigoare  și  armonie  după  o  perioadă  zbuciumată  a

subiectivismului  oferit  de  romantism și  expresionism.  Momentul  căutărilor,  al  apelării  la

trecut,  al  împrumutului  de  la  structurile  modale,  al  culorii  folclorice,  al  seninelor  forme

baroce și al structuralismul clasic, îmbrăcat în crezul personal, vor face ca Neoclasicismul să

nu existe într-o formă imaculată în creația niciunui compozitor, ci într-un continuu dialog

fecund cu alte curente. Reîntoarcerea la Bach a lui Igor Stravinski sau la nuovo classicismo

expus de Ferruccio Busoni, concomitent cu echilibrările prin forme și principii date la o parte

de tumultul sonor impresionist și muzica continuă a Romantismului sunt doar câteva căutări

emblematice ale  unei  noi  direcții  ce  conțin noile  cuceriri  moderne ale  muzicii.  Sondarea

trecutului va oferi o amplă culoare compozițiilor, prin apelul la formele baroce, precum suita,

preludiul, fuga, toccata, variațiunile.

Față de Neoclasicismul muzical, care într-un sens cu adevărat arheologic propunea

recuperarea  formelor  și  tehnicilor  de  creație  clasice,  Neoromantismul  înnobilează  prin

inspirația  și  tematica  melodică.  Procedeele  de  exprimare  au  legitimat  subiectivismul

neoromanticilor  și  îi  vor  diferenția  de  neoclasicii  care  doreau  să  contrabalanseze  și

echilibreze principiile exacerbate ale romanticilor prin claritate, unitate şi concizie.

Caracteristici ale Neoromantismului:

· Importanţa melodiei ca principiu de construcţiei

· Caracter programatic 

· Sistem leitmotivic

· Armonia cu frecvente disonanțe

· Multiple modulații

· Teme folclorice

· Dimensiunea mărită a aparatului orchestral 

· Juxtapunerea unor elemente ale melosului popular cu armonia muzicii occidentale de

tradiție

· Dimensiuni generoase ale compozițiilor
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· Genurile predilecte sunt: poemul simfonic, simfonia programatică, suita simfonică

Mai  reținută  de  la  spectaculozitatea  muzicii  occidentale,  muzica  românească  se

remarcă printr-un lirism specific doinelor și prin momente sprintene ce se pliază perfect pe

structura  și  conceptul  neoromantic.  Așadar,  neoclasicismul  și  totodată  neoromantismul

juxtapun elemente clasice sau romantice, după caz, cu elemente ale altor curente artistice.

Pentru a putea acorda muzica la solicitările cerinţelor timpului, compozitorii români

au fost nevoiţi sa facă un arc peste timp, peste etape stilistice, între tradiție și avangardă, peste

acumulările vestului european și să le sintetizeze și insereze cu mult tact în compozițiile lor.

Portalul către universalizarea specificului național s-a făcut prin oferirea unor alte valențe,

melodiei, armoniei, polifoniei și îmbinării timbrelor.

Al doilea  capitol surprinde  datele  biografice  cele  mai  importante  ale  lui  Nicolae

Brânzeu, personalitatea acestuia și câteva aspecte edificatoare ale traiectoriei sale evolutive. 

Depășind cu mult sfertul de veac de când momentul morții a făcut ca Nicolae Brânzeu

să  rămână  doar  o  vagă  amintire  în  conștiința  lumii  contemporane,  se  vede  necesară  o

revizuire a istoriei scrisă la timpul prezent prin readucerea aminte a unui artist ce a slujit prin

activitatea  sa  creatoare  și  interpretativă,  în  egală  măsură  febril,  imperturbabil  și  aproape

flagelator, marea noastră artă sonoră. Activitatea componistică, pe care o iubea și din care și-a

făcut un crez al existenței sale, și-a dorit-o audiată și aliniată, cum era și firesc, sub corolarul

muzicii naționale. În acest sens, a încercat să țină piept tuturor opreliștilor ce au survenit în

urma anilor de după cel de Al Doilea Război Mondial, când cenzura comunistă a acaparat

toate  zonele  de  exprimare  artistică.  Integrând  în  concertele  pe  care  le  dirija  o  parte  din

lucrările sale ce nu au fost ocultate din punct de vedere oficial, a reușit să creeze o relație

rafinată  între  autor  și  creația  ce  îi  exprimă  fluctuaţiile  intime  aflate  la  confluența  dintre

amărăciune și speranță. Zona de creație fiindu-i dublată de o prodigioasă activitate de dirijor,

căreia i s-a dedicat din adolescenţă și până la pensionare, ne oferă o certitudine a adecvării

temporale a biografiei, la baza căreia stă muzica, fără de care această reconstituire a vieții ar

fi cadențată și incomprehensibilă.

În cel de al treilea capitol sunt cuprinse ample analize ale lucrărilor reprezentative ce

aparțin muzicianului N. Brânzeu. Acest capitol relevă faptul că de-a lungul întregii activităţi

creatoare, Nicolae Brânzeu a abordat toate genurile muzicale, fără a-și manifesta preferinţa

pentru un anumit gen, având o pondere relativ egală numeric a lucrărilor în fiecare categorie

de gen, dar nici predilecţia pentru un gen într-o anumită perioadă de creaţie. Se poate însă

afirma cu certitudine că varietatea genurilor în care este prezentă vocea umană (lied, cor,
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vocal -  simfonic,  muzică de teatru) a fost  influenţată,  generată şi  susţinută de experienţa

muzicianului în calitate de corepetitor şi dirijor de operă.

Apreciată ca având un „stil de esenţă universalistă”1, presărată cu elemente neoclasice

și neoromantice, creaţia muzicală a compozitorului Nicolae Brânzeu reprezintă un reper al

perioadei sale, înscriindu-se în linia componisticii naţionale interbelice şi postbelice ca un

modernist moderat.

Lista creaţiei dedicate teatrului liric de către compozitorul Nicolae Brânzeu cuprinde

următoarele  opt  titluri:  scena  dramatică  Monna Vanna după Maurice Maeterlinck (1934),

Săptămâna luminată (libret de Constantin Pavel, după piesa omonimă a lui Mihai Săulescu),

opereta - feerie pentru copii  Scufița Roșie, Piatra din casă  - 1959 (vodevil după textul lui

Vasile Alecsandri), muzica de scenă pentru Aladin și lampa fermecată, drama muzicală în trei

acte Cruciada copiilor după piesa de teatru a lui Lucian Blaga - 1961, opera comică în trei

acte Dragostea triumfă (1968), pe un libret de Gheorghe Haiduc, drama muzicală în trei acte

Monna Vanna (1976), după piesa de teatru a lui Maurice Maeterlinck şi opera - feerie în trei

acte Zâna Zorilor (1981), pe un libret de Lucian Emandi după basmul cu același nume alui

Ioan Slavici.

Creaţia simfonică face corp comun cu cea instrumental - camerală în ceea ce priveşte

estetica neoromantică, la nivelul limbajului muzical şi al genuisticii abordate. Cele 16 lucrări

poartă amprenta viziunii muzicianului - dirijor Nicolae Brânzeu.

Creaţia  instrumental-camerală  ilustrează  concepţia  creatoare  a  compozitorului,

opozant declarat al dodecafonismului, păstrându-se fidel unui neoromantism tonal, cantabil,

ce interferează cu folclorul, în special în părţile lente ale lucrărilor.

Genul de lied în creaţia compozitorului Nicolae Brânzeu stă sub efigia expresivă a

unui romantism emoţionant, înscriindu-se pe direcţia evoluţiei liedului românesc de la tipul

romantic la sugestiile din romanţa orăşenească, din impresionismul francez, postromantismul

german, până la infuzia puternică de modalism. Studierea celor 19 lieduri evidenţiază câteva

particularităţi distincte ale acestora, cu un anumit caracter generalizator:

- predilecţia pentru armonia impresionistă şi melodica preponderent diatonică generată

de textul poetic;

- universul sonor personalizat, care degajă sensibilitate, rafinament şi interiorizare, într-

un spectru expresiv ce poate fi denumit ca profund egelgiac;

1Vancea, Zeno: Creația muzicală românească în secolele XIX-XX, vol II, Editura Muzicală, București, 1968, p. 
92.
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- elementele  de  limbaj  muzical  servesc  expresia  sonoră  şi  transmiterea  mesajului

poetic.

Întemeiată dintr-o perspectivă regizorală,  partea a patra a acestei cercetări este una

pluridisciplinară și se materializată prin analizarea a două dintre operele lirice ale lui Brânzeu

- diametral opuse din punct de vedere stilistic și tematic -  Săptămâna luminată, dramă cu

influențe expresioniste și  Scufița Roșie, operetă feerie pentru copii. Pe de altă parte, acest

capitol din teză conferă substanţialitate operei lui Brânzeu și totodată, îi revalidează creația

într-un context al muzicii românești. 

Limbajul dramaturgiei muzicale reprezintă un instrument extrem de util regizorului în

mise-en scène spectacolului de operă, însă de la știința descifrării partiturii, la reprezentarea

firească și emoţionantă a subiectului este o cală lungă, dar incitantă. Regizorul duce în operă

o muncă de pionierat, el fiind cel care face paralela între elementele specifice teatrului și cele

ale muzicii, problematică ces-ar putea concretiza într-un alt demers ştiinţific.

Cercetarea întreprinsă se dorește un tur de orizont al vieții unei personalități artistice,

dar și o incitare interpretativă viitoare a creației compozitorului Nicolae Brânzeu, în ideea în

care  acest  demers  să  se  prevaleze  noi  orizonturi  care  să  completeze  multiplul  tablou  al

compozitorilor români.

Apartenenţa lui Nicolae Brânzeu la şcoala de compoziție românească se înscrie sub

valorile estetice ale unui neoromantism tonal. Toată creația stă sub semnul unei îndelungi

căutări a stilului românesc de esență universală. Nicolae Brânzeu, din rațiuni ferme și clare, a

rămas  loial  sistemului  tonal,  dar  după  cum am putut  observa  nu  rare  i-au  fost  căutările

armonice  cristalizate  în  pasaje  de  lărgire  a  tonalității.  Ceea  ce  îl  recomandă  pe  Nicolae

Brânzeu ca fiind un neoromantic estediscursul indubitabil colorat, coerent, ce vorbeşte de

multe  ori  în  imagini.  Dacă  forma  aleasă  de  Brânzeu  este  de  cele  mai  multe  ori  una

tradițională, cromatica limbajului pur românesc reflectă substratul neoromantic. Predilecţia

neoromanticilor  pentru  teme  precum  fantasticul,  oniricul,  misterul,  folclorul  și  istoria

conturează orientarea compozitorului Brânzeu prin cele două feerii muzicale, opereta Scufița

Roşie și opera Zâna Zorilor.

N. Brânzeu realizează în primele sale compoziții o sinteză organică între substanța

muzicii apusene și valențele neoromantice de structură populară, iar în anii de mai târziu își

personalizează literatura muzicală prin melodicitate și inflexiuni cromatice lipsite deformule

abstracte.

Contribuția lui Brânzeu în sfera muzicii vocale merită să fie mai cunoscută, alegerea

tonalităților,  lirismul  și  conducerea  vocii  vădind  dragostea  compozitorului  pentru  vocea
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umană. Muzica instrumentală se caracterizează prin coloristica scriiturii  armonice,  motive

bine  reliefate,  arhitectonică  echilibrată,  printr-ocunoaștere  desăvârşită  a  posibilităților

instrumentale.  Muzica  simfonică  stăruie  prin  tratări  polifonice  dense  izvorâte  din  seva

emoționalului românesc și prin ingenioase combinații armonice ce denotă rafinament. Opera,

dominanta opțiune a compozitorului, este bazată pe un sistem dramaturgic muzical extrem de

complex şi sugestiv. Aici compozitorul construiește răscolitoare lumi sonore, ce sunt expresia

unei aspirații spre inedit.

Eclectismul  realizat  între  neoromantismul  german,  neoclasicismul  francez  de  la

„Schola  Cantorum”  și  tărâmul  fertil  al  folclorul  românesc  conferă  o  aură  personală  lui

Nicolae Brânzeu.

Genurile variate și  amplitudinea lor reprezintă o nouă probă a faptului că Nicolae

Brânzeu, la fel ca mulți alți artiști români, își găsește împlinirea profesională în compoziție,

de cele mai multe ori,  dincolo de orice vicisitudine a perioadei în care a trăit.  Pe noi ne

îndeamnă să ne gândim că muzica românească a ajuns la performanţele notabile de astăzi

grație unora ca Nicolae Brânzeu care și-a dedicat viața unui scop artistic - consolidarea școlii

românești de compoziție. Acest fapt ce ne obligă să nu îl dăm uitării, cu atât mai mult pentru

că unele dintrecompozițiile sale poartă pecetea unor recunoaşteri naționale - premii ce poartă

numele lui George Enescu.

Teoretizările  punerilor  în  scenă  ale  spectacolelor  de  operă  și  operetă  Săptămâna

luminată, respectiv Scufița Roșie și prietenii săi, care au extins cercetarea, au revalidat creația

compozitorului  Brânzeu  prin  explorarea  unui  univers  muzical  autentic  și  incitant.

Modalitățile de abordare ale operelor au înglobat elemente conceptuale distinctive și sunt

rezultatul unei solide aprofundări dramaturgice și regizorale. Conceptul regizoral a potențat

ceea ce își propunea muzica - să genereze EMOȚIE.

Cunoașterea tuturor intereselor de ordin creator, dar nu numai, ale artistului român a

fost  imperios  necesară  pentru  portretizarea  cât  mai  fidelă  și  pentru  perceperea  justă  a

dominantelor  rezonanțe  stilistice,  deopotrivă  pentru  analiza  de  ansamblu  a  creaţiei  sale

situate, incontestabil, sub semnul unicității și al muzei Euterpe.

Nicolae Brânzeu apare astăzi, la trei decenii de la moartea sa, ca unul dintre cei mai

reprezentativi  muzicienii  arădeni.  Dacă  personalitatea  și  opera  sa  constituie  un  capitol

indimenticabil din istoria muzicală locală, Nicolae Brânzeu supraviețuiește în timp, ca oricare

alt artist creator, prin opera sa.

Cele  afirmate  confirmă  contribuţia  lui  Nicolae  Brânzeu  la  dezvoltarea  muzicii

românești, dar și dorința de universalizare a acesteia. 
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Brânzeu, Nicolae: Când amintirile, pentru voce și pian, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Cântec de leagăn pentru Nicolae Bălcescu; pentru mezzosoprană

și cor mixt, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Cântecul bradului, cantată pentru cor mixt și orchestra, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Cinci  coruri  a  capella  pe  versuri  de  Duiliu  Zamfierscu,  pentru

cormixt (Preludiu;  Vara;  Fluturele;  Noapte  bună;  Barza),

manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Cinci  Lieduri,  pentru  tenor  și  pian  pe  versuri  de  Lucian  Blaga

(Cresc  amintirile;  Fiorul;  Vreau  să  joc;  Gorunul;  Liniște),

manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Colind uitat, pentru voce și pian, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Cruciada copiilor - dramă - muzicală în trei acte, manuscris.
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Brânzeu, Nicolae: Cvartetul pentru pian și coarde, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Cvintetul pentru pian și suflători, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: De dor; prelucrare de folclor pentru soprană, cor mixt a capella,

manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Dragostea triumfă - operă comică în trei acte, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Două Lieduri,  pentru voce și  pian,  pe versuri  de Simona Lecca

(Ție; Cântec), manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Două schițe simfonice, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Fantezie simfonică, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Foaie verde,  firul ierbii; prelucrare de folclor pentru bariton, cor

mixt și pian, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Hymne, Poemul simfonic, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Imnul Liceului din Pitești;  pentru cor mixt,  pian și orchestră de

coarde, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Inscripție pe amintire, pentru bariton și pian, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Isus din copilărie, pentru bas și pian (orchestră), manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Luceafărul, oratoriu pentru soliști cor mixt și orchestră, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Meșterul  Manole,  cantată  dramatică  pentru  soliști  cor  mixt  și

orchestra, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Monna Vanna, dramă - muzicală în trei acte, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Noapte bună, pentru voce și pian, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Nocturnă pentru orchestră, sibelius 2010.

Brânzeu, Nicolae: Preludiu și fugă pentru orchestră. Manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Rapsodia I-a pentru orchestra, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Rapsodia II-a pentru orchestra, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Săptămâna luminată - operă într-un act, pr.1943, Manuscris Opera

Națională din București.

Brânzeu, Nicolae: Sărbătoare, Cantata pentru cor și orchestră, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Scufița Roșie - operetă - feerie pentru copii, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Simfonia I-a în la minor, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Simfonia a II-a în re major Pentru pacecu cor de femei, manuscris.

Brânzeu,Nicolae: Simfonia a III-a în do minor, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Simfonia concertantă pentru pian și orchestră, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Sonată pentru pian, sibelius 2010.
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Brânzeu, Nicolae: Sonată pentru vioară solo, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Sonată pentru vioară și pian, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Suita simfonică în do major, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Trecut-au  anii,  Poemul  simfonic  pentru  tenor  și  orchestră,

manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Trei  coruri  pe  versuri  de  Mihai  Eminescu,  pentru  cor  mixt

(Veneția; La steaua -  cu pian; Stelele-n cer -  cu pian)-  sibelius

2010.

Brânzeu, Nicolae: Trei  poeme  pentru  bas  și  pian  (orchestră),  versuri  de  Vasile

Voiculescu (Coiful  de  aur;  Cheia  de  aur;  Zânele  de  aur),

manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Uvertura festivă, manuscris.

Brânzeu, Nicolae: Uvertura sportivă UTA, Editura Muzicală, București, 1971.

Brânzeu, Nicolae: Zâna Zorilor - operă - feerie în 3 acte, manuscris.

Interviuri:

NCN Tv: Culoarea vieții- interviu, Cluj-Napoca, 22 aprilie, 2009.

Radio Timișoara: Emisiunea „Viața muzicală”, 25 februarie, 1975.

Surse online: 

Catalan, Gabriel: Teatrul  şi  muzica  din  România  în  primii  ani  de  comunism  (I)

URL:http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban

/RA%201%202009/15%20catalan,%20gabriel.pdf[ultima

accesare: 21. 07.2016]

Cotuna, Emanuel: „Săptămâna Luminată” deschide toamna teatrală. URL: 

https://www.arq.ro/saptamana-luminata-deschide-toamna-

teatrala/1375[ultima accesare: 24. 08.2019]

Hauptmann, Hugo: Rudolf: O familie arădeană dăruită muziciiîn Virtual Arad. URL:

http://www.virtualarad.net/news/2005/va_n040605_ro.htm[ultima

accesare: 21.07.2016]

Hauptmann, Hugo: Coruri  celebre  din  opere  în  Virtual  Arad.

URL:http://www.virtualarad.net/news/2006/va_n021106_ro.htm[ul

tima accesare: 25.07.2017]
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Intersat Arad: Un colind uitat: Compozitorul Nicolae Brânzeu, emisiune 

realizată  de  Dorin  Petruț  la  Arad,  1994.  URL:  https://www.youtube.com/watch?

v=YRQM3z0-aCA&t=425s[ultima accesare: 28.12.2017]

Mihuț, Lizica: Un  spectacol  ce  trebuie  văzut  -săptămâna  luminata.  URL:

http://lizicamihut.ro/index.php/2016/02/19/un-spectacol-ce-

trebuie-vazut-saptamana-luminata/[ultima accesare: 24. 08.2019]

F., V.: Scufița roșie și prietenii săi. URL: http://www.aradon.ro/scufita-

rosie-si-prietenii-sai/news-20100309-09482250[ultima accesare: 

24. 08.2019]

*** Opereta feerie „Scufiţa Roşie şi prietenii săi” s-a bucurat de un real

succes. URL: http://www.ziare.com/arad/filarmonica/opereta-

feerie-scufita-rosie-si-prietenii-sai-s-a-bucurat-de-un-real-success-

1203253[ultima accesare: 24. 08.2019]
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