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Vasile Tomescu 

 
Octavian Lazăr Cosma 
 

 
Cu profund regret, Uniunea Compozitorilor şi 

Muzicologilor din România anunţă dispariţia celui care a fost 
eminentul muzicolog Vasile Tomescu. 

Peste muzica 
românească s-a aşternut o 
nouă mantie cernită, odată 
cu încetarea din viaţă a 
ilustrului muzicolog, doctor 
Vasile Tomescu, autor 
fecund, foarte prezent în 
mediul creatorilor 
domeniului artei sunetelor. 

A trăit o viaţă 
îndelungată, atingând 
pragul de 92 de ani, fiind 
omniprezent în frontul 
autorilor muzicologi, cu 
excepţia ultimilor ani, când 
retras, cu forţele şi cu 
sănătatea slăbite, a 
continuat însă să redacteze 
pagini de esenţă puternică, 

axate pe o intensă documentare, toate absolut privitoare la 
fenomenul artei muzicale autohtone.  

Vasile Tomescu şi-a înscris numele în rândul celor mai 
profunzi cercetători ai trecutului nostru muzical. Absolvent al 
Conservatorului din Bucureşti, imediat după absolvenţă a fost 
proiectat în vâltoarea susţinerii creaţiei muzicale, devenind 
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redactor la noua revistă Muzica (la care va ajunge curând 
redactor principal, funcţie pe care a deţinut-o vreme de decenii). 
Sub patronajul său, această publicaţie a devenit cea mai 
reprezentativă pentru reflectarea muzicii din ţara noastră, în 
toate domeniile posibile, dar în prim plan în componistica 
muzicală şi muzicologică. 

Concomitent, Vasile Tomescu s-a intersectat cu 
frământata şi tumultoasa activitate din cadrul Uniunii 
Muzicienilor şi Muzicologilor, fiind ales în mai multe rânduri în 
conducerea acestui reprezentativ for al culturii naţionale.  

Vasile Tomescu rămâne ca un autor prestigios de 
monografii ale unor personalităţi de prim plan ale creaţiei, prin 
monografii consacrate unor compozitori foarte puţin cunoscuţi şi 
cântaţi astăzi, din păcate, precum Dimitrie Cuclin, Filip Lazăr, 
Alfonso Castaldi, Paul Constantinescu. Volumele sale au 
devenit pagini referenţiale, binecunoscute în literatura de 
specialitate. De pe acest versant al creaţiei sale personale, a 
escaladat trecutul nostru muzical în spaţii exogene, în special 
relaţiile muzicale româno-franceze, unde s-a dovedit un 
iscoditor împătimit, scriind despre această temă şi teza sa de 
doctorat pe care a susţinut-o la Universitatea Sorbona din Paris 
în anul 1970. Întotdeauna a fost profund impresionant prin 
masivitatea şi bogăţia informaţiilor aduse printr-o serie de titluri, 
de obicei în limba franceză, căutând să proiecteze aspecte ale 
muzicii româneşti în universalitate. 

Dar în egală măsură s-a preocupat de trasarea unor 
repere în contactele artei noastre muzicale cu Italia, Germania 
şi nu numai. 

Totodată trebuie să remarc prezenţa sa într-o serie de 
manifestări ştiinţifice internaţionale cu caracter muzicologic, 
devenind o personalitate binecunoscută în cercurile 
specialiştilor europeni. 

Vasile Tomescu a scris pagini de gândire adâncă 
consacrate creaţiei enesciene, dar şi multor altor compozitori pe 
care ţara noastră i-a avut. 

Nu pot să nu remarc meritele sale în descoperirea unor 
partituri de opere cu titluri ce trimit la realităţile istoriei noastre 
din perioada dacică, romană, ale unor nume de mare 
popularitate în epocile respective. 
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Vasile Tomescu îmi apare ca o personalitate înzestrată 
cu simţ diplomatic, un camarad tăcut, dar eficient în rezolvarea 
multor probleme specifice breslei creatorilor. 

Îmi amintesc cu mult respect de nenumăratele sale 
intervenţii orale în cenacluri, în diferite adunări unde se 
dovedea un orator iscusit, indiferent de temele pe care le 
survola, aducându-şi contribuţii relevante. 

A ţinut în cadrul Uniunii să fie pe cât de util în orice 
împrejurare, pe atât de discret şi de prietenos. Evident nu a 
trecut indiferent prin furcile caudine ale ideologiei anilor 
totalitari, dar a rămas cu conştiinţa curată, aportul său fiind 
întotdeauna relevant. 

Regret nespus trecerea sa în nefiinţă, convins fiind că 
meritele profesionale incontestabile pe care le-a afirmat îi 
conferă numelui său un loc ce nu poate fi uitat. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 

SUMMARY 
 
Octavian Lazăr Cosma 
 

IN MEMORIAM Vasile Tomescu 
 
With profound regret, The Union of Composers and 
Musicologists in Romania announces the passing away of one 
of the most prolific musicologists, Vasile Tomescu. Once again, 
a dark cloak lays over the Romanian music, with the sad 
dissapearance of Doctor Vasile Tomescu, a great author, so 
present around composers all the time.  
Vasile Tomescu marked his name along with some of the most 
profound researchers of our musical past. As an alumn of the 
Bucharest Conservatory, soon after his graduation he was 
projected into the whirl for sustaining musical creation, as an 
editor for the newly founded Muzica Magazine (soon to be 
editor in chief, position held for many decades to come). Under 
his supervising, this magazine soon became one of the most 
representative for the promotion of music in our country, in all 
areas but, mainly, for the promotion of new music and 
musicology.  

 
 


