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O comoară a muzicologiei românești  
ce-și așteaptă valorificarea 

 

Fondul George Breazul din cadrul bibliotecii 
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor (IV) 

 
Vasile Vasile 
 

Această sumară trecere în revistă a valorilor fondului 
George Breazul contribuie la creionarea preocupărilor 
bizantinologice ale colecționarului, prelungite cu cele 
aparținând fazei de tranziție spre cântarea corală bisericească 
și a legăturilor ei cu creația laică - o preocupare importantă a 
autorului studiului consacrat muzicii bisericești în primele 
veacuri creștine, studiu dezvoltat după o conferință radiofonică, 
se pare neterminat95, al celui destinat comemorării lui Anton 
Pann96 sau lui Ion Popescu – Pasărea97 ș. a. 

Cercetătorul se arată preocupat de soarta muzicii 
bisericești în străinătate. De aceea, face propuneri concrete 

pentru ocuparea 
postului de dirijor al 
coralei de la biserica 
română din Paris, în 
biblioteca sa 
păstrându-se o 
fotografie a formației 
din timpul când era 
dirijat de I. D. 
Chirescu. 

 
Ipostază a corului bisericii române din Paris, condus de I. D. Chirescu 

 

Aminteam mai sus despre deschiderea oferită de 
manuscrisele psaltice din colecția lui George Breazul pentru 
cercetarea interferenței creații liturgice – creații populare, 

ISTORIOGRAFIE 
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cele mai evidente fiind colindele și mai ales cântecele de 
stea, cum se va vedea din studiul amintit consacrat colindei. 
Dar ele (manuscrisele psaltice) furnizează date pentru 
urmărirea evoluției imnului național român, confirmându-se 
astfel întrepătrunderea bizantinologiei și a creației corale 
religioase cu elemente de muzicologie și de istoria muzicii 
românești, primele cântece patriotice românești apărând în 
culegeri de muzică de cult și în notație psaltică, unele amintite 
în recenta lucrare achiziționată de Uniunea Compozitorilor și 
Muzicologilor, consacrată acestei importate teme. Am găsit și 
am comentat în lucrarea citată Marșul lui Tudor din Ms. 4366, p. 
12 - și Sonetul la anul 1839 – Din zi în zi mai tristă din Ms. IX - 
4660 George Breazul. 

        
Marșul lui Tudor din Ms. 4366             Sonet la anul 1839 –  

                                                  Din zi în zi mai tristă - Ms. IX – 4660, 
                                                  f. 12; 

cântecul „după căderea revoluțiunii din 1848” - Sărmană frunză nenorocită.  

                    
La România după căderea revoluțiunei din 1848 - Ms. IX - 4660 George Breazul,  

ff. 12v – 13 și versiunea tipărită 
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Printre partiturile istorice tipărite se găsește și Marșul de 
la 1848, pe textul poetului Catina, cu binecunoscutele 
îndemnuri: „Haideți frați într-o unire, / Țara noastră-i în pieire…” 

 
George Breazul s-a dovedit interesat și de repertoriul 

muzical închinat Independenței României, repertoriu ce 

trebuie să includă și cântecul istoric din Basarabia: 

 
Cântec istoric din Basarabia, din Ms. 4606 din fondul George 

Breazul 
 

Am susținut mai sus că Breazul adunase materialele 
necesare pentru o nouă culegere de colinde – poate și 
pentru un studiu al speciei - pentru o monografie închinată 
lui George Enescu și alta, închinată lui Alexandru 
Flechtenmacher, acestea sporind regretul – de această dată al 
generației ce i-a urmat – adăugat celui exprimat de el însuși 
pentru neîndeplinirea visului de a realiza o lucrare consacrată 
psihologiei muzicale a copilului român și a lucrării consacrate 
personalității educatorului muzical, asupra cărora atrăgeam 
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atenția în studiul introductiv al volumului VI al Paginilor din 
istoria muzicii românești, menționat anterior. Un argument 
suplimentar pledând în favoarea ideii că Breazul avea în vedere 
o monografie dedicată lui Flechtenmacher l-am descoperit în 
scrisoarea adresată muzicianului de organistul brașovean 
Dieter Viktor Bickerich, la 19 octombrie 1960, comunicându-i că 
doctorul Carl Flechtenmacher nu deține documente despre 
autorul Horei Unirii – XVII – 1300.  

Documentele păstrate cu grija și prețuirea cuvenită lasă 
loc presupunerii că Breazul era preocupat de activitatea 
multiplă a lui Alexandru Flechtenmacher, poate chiar de 
realizarea unei monografii, pe care – într-o formă concisă 
practicată în epocă – o va semna discipola sa, Rodica Oană – 
Pop98, monografie anticipată de o lucrare de seminar păstrată, 
de asemenea, în arhiva profesorului – XI - 143. Oricum, e demn 
de reținut faptul că în fondul George Breazul există mai multe 
zeci de materiale referitoare la muzicianul ce reprezintă 
copilăria creației muzicale românești de factură occidentală: 
partituri cuprinzând creații proprii, culegeri etc. 

Printre raritățile conservate de Breazul din creația lui 
Alexandru Flechtenmacher se numără piesele vocale cu 
acompaniament de pian: Tătarul, pe versurile lui Vasile 
Alecsandri, publicată în 1845 și balada Noaptea nașterii lui 
Crist, pe textul lui Markel tradus de Maria Flechtenmacher, 
tipărită în 1871, partituri aflate în biblioteca Breazul. 

   
 
 

 
Tătarul de Alexandru Flechtenmacher – IX - 4769  Fișa 768 
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Istoricul a alcătuit și o listă a creației tipărite a lui 
Alexandru Flechtenmacher, la loc de cinste găsindu-se lucrările 
sale memorabile: Uvertura Națională moldavă, Mama lui Ștefan 
cel Mare, Baba Hârca, Colecțiunea de cântece naționale, 
Cetatea Neamțului, Marșul Unirei, Mirele României, Cinel Cinel, 
Adio Moldovei și altele. A găsit, în schimb, și cererea pentru 
aprobarea unui concret de binefacere „spre a mă ajuta în trista 
posițiune în care mă aflu”. 

 

        
 
 

Fișa 780a    Fișa 771 

 
 

  
     Fișa 763                     Fișa 796 
 
Muzicologul descoperă mai multe legături ale creației lui 

Flechtenmacher cu cea a lui Anton Pann, fișând melodii din 
Spitalul amorului pătrunse în Baba Hârca, sau semnalând 
pătrunderea celebrei piese Mama lui Ștefan cel Mare în notație 
psaltică. 
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Fișa 754 Mama lui Ștefan – notație psaltică Ms. 3497 

 

Breazul semnalează folclorizarea piesei lui 
Flechtenmacher, găsind-o în culegerea lui D. Vulpian, care o 
știa de la mama sa din comuna Români – Neamț. 

 
Mama lui Ștefan cel Mare în primul volum al colecției lui Vulpian  

 

Se poate presupune că Breazul intenționa să atragă 
atenția asupra deosebirilor dintre melodiile urbane și cele rurale 
pe baza unui ilustru exemplu, cel al cântecului Până când mi te 
iubeam, forma suburbană, lăutărească din broșura a III – a a 
Spitalului amorului   

    
                Fișa 855a           Fișa 855b 
și cea din bijuteria corală prelucrată de Gavril Musicescu – Dor, 
dorule – culeasă de la un țăran din preajma mănăstirii Agapia.  
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În timpul parcurgerii integrale a imensului şi valorosului 
fond de carte mi-am pus o întrebare pe care o consider 
legitimă, dar nu i-am găsi răspunsul cuvenit: când a reușit 
George Breazul să scrie atâtea fişe, cu caligrafia sa 
impecabilă şi cu concizia exemplară? Mirarea mi-a fost 
sporită de faptul că printre aceste copii am aflat şi prefaţa celor 
303 Colinde ale lui Sabin Drăgoi, care au stârnit o altă 
întrebare: de ce trebuia să copieze prefaţa pe care o avea în 
cartea tipărită? Un răspuns parţial la întrebarea pusă mai sus, 
referitoare la explicaţia de ce a fost nevoit posesorul bibliotecii 
că copieze pagini, capitole din lucrările pe care le avea tipărite 
l-am găsit în scrisoarea colegului şi prietenului său, Sabin 
Drăgoi, adresată Doamnei Georgeta Breazul, la 12 martie 
1965, la aproape patru ani de la trecerea savantului în lumea 
umbrelor. „Îl găseam veşnic moşmondind la scoaterea fişelor 
trebuincioase documentării sale”- îşi amintea Drăgoi în 
scrisoarea de adeziune la iniţiativa de publicare a operei 
muzicologului - XI -  2098.  

Poeta Mariana Dumitrescu, soţia compozitorului Ion 
Dumitrescu, refăcea portretul celui dispărut: „L-am văzut în 
multe vacanţe, străjuind răsăritul soarelui sub fereastra larg 
deschisă, primind rafala de ozon şi cântecele de păsări ale 
pădurii, cufundat în misterele vreunui ceaslov... Ce m-a 
impresionat totdeauna la acest om a fost pasiunea lui pentru 
cuvântul scris, pentru idee, năzuinţa lui de a cuceri adâncimi şi 
înălţimi la care puţini contemporani visau, pofta lui nesecată de 
a sădi şi răsădi grădini interminabile de ştiinţă subtilă şi cinstită” 
- XVI – 2100. 

La numai două săptămâni de la neaşteptatul sfârşit al 
profesorului, la 15 august 1961, aceeaşi poetă aşternea o 
dedicaţie „iubitului meu Bobo” – XVI - 2102:  

Sunt unele ore,  
Când morţii 
Se pierd liniştiţi în legendă...” 
La 28 mai 1965 Mihail Jora scria: „Mi-e foarte dragă 

amintirea acestui om –- care şi-a închinat toate puterile de 
muncă unei fericite vocaţii, ce i-a luminat viaţa şi a călăuzit 
generaţii de învăţăcei pe drumul cinstit al artei” – XVI – 2108. 
Celălalt stâlp a şcolii muzicale româneşti reţinea imaginea 
fostului său prieten şi coleg: „Chipul luminos, însorit de un 
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zâmbet calm, era cartea de vizită a unui muzician dăruit cu cea 
mai artistică vocaţie de profesor şi cărturar. Şi-a iubit meseria, 
şi-a iubit elevii, şi-a iubit cărţile”. 

Fosta sa discipolă, Ada Brumaru, recunoștea la 
centenarul nașterii savantului că „ne confruntăm cu o amintire 
care rămâne extraordinară. Ea conferă paginilor adunate în 
marea sa operă muzicologică intensitatea pasiunii intelectuale 
care i-a animat toate acțiunile”99. 

Printre materialele păstrate cu respectul cuvenit în 
biblioteca sa se numără și cele care confirmă autoritatea de 
care s-a bucurat muzicianul de-a lungul timpului: diplome, 
certificate, medalii, adeverințe, articole, extrase, cărți chiar 
enciclopedii.  

Semnele recunoaşterii valorii muzicologului, 
etnomuzicologului, bizantinologului, pedagogului, criticului 
muzical George Breazul nu au lipsit nici în timpul vieţii lui, dar 
ele se vor înmulţi după încetarea sa din viaţă, printre ele 
numărându-se cele ale foştilor discipoli, dar şi ale altor 
cercetători, care au privit personalitate sa din diferite direcţii. 

Dimensiunile personalităţii lui George Breazul au creat 
probleme cercetătorilor interesaţi de contribuţia cărturarului, 
una dintre elevele şi continuatoarele sale, Ioana Ştefănescu, 
scriind în 1967, la numai şase ani de la trecerea în eternitate a 
dascălului ei: „Este greu de cuprins într-o succintă evocare, 
aspectele complexe ale unei personalităţi care s-a manifestat 
timp de o jumătate de veac în atât de diferite domenii ale ştiinţei 
despre muzică, dintre care ponderea cea mai mare au avut-o 
problemele muzicii româneşti, de la culegerea cântecului 
popular până la teoretizarea elementelor lui structurale, de la 
cercetarea izvoarelor arheologice, literare, lingvistice, 
epigrafice, sau etnografice, până la consemnarea şi 
sistematizarea lor ştiinţifică în studii de sinteză, devenite clasice 
pentru muzicologia noastră”. Aprecierea este cu atât mai 
importantă cu cât a fost omisă din textul publicat în anul 1967100 
- fiind citată din varianta originală păstrată în fondul documentar 
ce face obiectul acestui demers – XI nr. 2132;  

Entuziasmat de actul de dreptate proiectat a se face 
savantului muzicolog dar şi generaţiilor tinere care puteau astfel 
beneficia de vastele investigaţii şi constatări realizate într-o 
viaţă desfăşurată în lumea cărţilor dar şi în cea a vieţii muzica le 
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a epocii, Sabin Drăgoi preciza la în 1965: „Într-o recentă şedinţă 
plenară a Secţiei de Muzicologie s-a hotărât valorificarea 
moştenirii eminentului muzicolog şi pedagog care a fost 
George Breazul. Hotărârea cu distribuţia tematicii pentru cei 
şapte muzicologi (documentele Uniunii nominalizează doar 
şase muzicologi - nota îmi aparţine), care vor evoca diferitele 
laturi ale activităţii sale este pe cât de lăudabilă pe atât de 
importantă. De abia după desăvârşirea acestei proiectări a 
personalităţii sale multilaterale ne va apare George Breazul în 
toată mărimea şi întregimea sa robustă, aşa cum a fost, a trăit 
şi lucrat” – XI -  2098. În şedinţa din 27 mai 1965, Biroul secţiei 
de Muzicologie a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor a 
hotărât publicarea operei ilustrului cărturar. Anterior se 
stabilise împărţirea acestei imense munci de adunare, 
clasificare şi publicare între şase membri ai Uniunii, majoritatea 
provenind dintre discipolii săi: Gheorghe Ciobanu – Activitatea 
folcloristică; Viorel Cosma – Activitatea de cronicar muzical; 
Ana Frost – Activitatea pedagogică a lui George Breazul; 
Octavian Lază Cosma – Activitatea de cercetare istorică; 
Gheorghe Firca – Activitatea muzicologică; Vasile Tomescu – 
George Breazul şi muzica românească. Mulţumirile soţiei 
muzicianului pentru punerea la dispoziţie a materialelor 
necesare „menite să pregătească publicarea integrală a 
operei lui George Breazul” – au confirmat necesitatea acestui 
act reparator. 

Pentru a interpreta corect acest deziderat trebuie pornit 
de la constatarea că o bună parte a materialelor publicate nu 
erau produse finite, ci doar materiale provizorii, asupra cărora 
dorea să revină și ele se păstrează în mina auriferă lăsat 
moștenire de  muzicolog. Din acest punct de vedere Breazul se 
apropie de structura marelui său contemporan, George Enescu, 
în ceea ce priveşte severitatea, exigenţa pe care şi le impunea 
lui însuşi. Şi într-un caz şi în altul numărul opusurilor publicate 
este foarte redus şi doar posteritatea poate contribui la 
restituirea unor valori rămase de la ambii, în formele 
neterminate. 

Urmărind reprezentarea savantului român în 
lexicografia europeană, voi aminti importante lucrări care au 
apărut în timpul vieţii muzicologului şi au reţinut marile lui 
realizări îndeosebi cele din domeniul etnomuzicologiei și a 
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educației muzicale, putându-se vorbi despre una dintre 
înscrierile spiritualității românești în cultura universală. Printre 
acestea urmează a fi citate măcar câteva, ce sunt inventariate 
în propria bibliotecă și pe care le-am ordonat aici în funcţie de 
anul apariţiei: Hans Joachim Moser - autor a numeroase 
monografii şi ediţii critice consacrate muzicii medievale, îl 
număra pe George Breazul în lexiconul din 1955101printre cei 
care au sporit prestanţa internaţională a muzicologiei, Wolfgang 
Schmiderer102, în prestigioasa enciclopedie Fasquelle, îl 
prezintă în calitate de autor al unui mare număr de lucrări şi de 
articole despre evoluţia muzicii în România103, la fel cum îl 
prezenta și lexiconul lui Riemann, din anul 1959104 și altele. 

Merită reținute eforturile și tratativele lui George 
Breazul pentru introducerea în marea enciclopedie 
germană a prezentărilor principalilor muzicieni români, 
reflectate în corespondența sa cu autorități ale muzicii 
germane. Pentru Iacob Mureșianu intervine în mod deosebit, 
argumentând că îl consideră „una dintre personalitățile cele mai 
reprezentative ale vieții muzicale din Ardealul românesc 
dinainte primului război mondial” – XVII – 1141. La 14 
septembrie 1959 propune coordonatorilor marii enciclopedii în 
limba germană - Die Musik in Geschichte und Gegenwart – 
suplimentarea profilului lui Ehrlich cu evidențierea rolului 
culegerii sale în muzica românească – XVII – 1144.  

După trecerea savantului în lumea umbrelor numele 
său va continua să apară în mari enciclopedii europene, 
precum cele semnate de Hans Joachim Moser105, Claudio 
Sartori şi Riccardo Alberto106, Szabolcsi Bence – Tóth, 
Aladár107, Boris Salomonovici Steinpress, şi I. M. Iampolskiv108, 
Horst Seeger - care consemnează dubla calitate de muzicolog 
şi de folclorist a lui Breazul109, Guido M. Gatti, a cărui 
prezentare e făcută pe baza datelor din E(nciclopedia) 
S(torica), IV, 54110, Paul Frank şi Wilhelm Altmann111,  Grove 
Dictionary112 sau în cele purtând numele întemeietorilor lor 
precum Hugo Riemann113, unele continuând să acorde spațiul 
meritat muzicologului român și în edițiile următoare.  

O listă completă a foştilor discipoli ai magistrului 
este greu de realizat şi cred că e necesară limitarea ei la cei 
care au continuat într-un fel sau în altul, activitatea sa, pe 
multiplele  
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planuri: muzicologic, bizantinologic, etnomuzicologic, critic 
muzical și muzicologic, didactic, lucrările în discuție ilustrând 
orientarea universalistă a acestora, văzută fie prin prisma 
prezentării unor lucrări europene de referință, sau a încercării 
de a proiecta în conștiința contemporanilor a unor muzicieni 
români.  

Paul Constantinescu este realizatorul studiului 
Comparaţie între exprimarea ştiinţei muzicale din lexiconul lui 
Riemann şi al lui Albert. Ilarion Cocişiu, Alexandru Racu şi Ion 
Baciu au realizat investigaţii asupra activităţii şi creaţiei lui 
Gheorghe Cucu. Casiu Barbu şi Nicolae Iliescu şi-au îndreptat 
atenţia spre Gheorghe Dima, viitorul cântăreţ timişorean, Emil 
Rotundu,  s-a dovedit atras pentru lucrarea de absolvenţă de 
figura lui George Stephănescu, Ştefan Zorzor sintetizează 
evoluţia muzicii pentru copii, Emil Dragea scrie lucrarea Din 
viaţa şi opera lui Iacob Mureşianu, viitoarea mare artistă lirică 
Elena Cernei şi Doru Popovici şi-au îndreptat atenţia spre 
muzica lui Paul Constantinescu, Rodica Oană Pop a elaborat 
probabil prima fază a viitoarei monografii dedicate lui Alexandru 
Flechtenmacher, muzicologul adunând în timp foarte multe 
extrase din lucrarea sa, Baba Hârca, prezentată în premieră în 
anul 1848 ş. a. m. d.  

Creaţia enesciană a intrat în analizele viitorilor dirijori 
Iosif Conta, Paul Popescu, a pianistei Ioan Minei şi a 
compozitorului Adrian Raţiu. 

O listă cu discipolii săi și a domeniilor în care se vor 
afirma - evident incompletă – cuprinde numele unor viitori 
muzicieni, care-i vor continua activitatea în varii domenii:  

- etnomuzicologică – Gheorghe Ciobanu, Ioan R. Nicola, 
Constantin Zamfir, Iosif Herţea – discipoli la disciplina 
Enciclopedia şi pedagogia muzicii;  

- bizantinologică; Gheorghe Ciobanu, Titus Moisescu;  
– muzicologică – Ştefan Niculescu - student la Teorie şi 

solfegii, Gheorghe Firca şi Clemansa Firca, ultimii doi studenţi 
la Teorie şi solfegii şi Istoria muzicii;  

- istorică: Gheorghe şi Clemansa Firca, Ion Dumitrescu - 
discipoli la Istoria muzicii:  

- Enciclopedia şi pedagogia muzicii: Paul Constantinescu, 
Ioan R. Nicola, Gheorghe Creţoiu; 
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George Breazul și doi discipoli ai săi: Paul Constantinescu și Ion Dumitrescu  

la Festivalul Primăvara la Praga – mai 1957 
 

Discipolii vor continua direcțiile cercetărilor mentorului. 
Nu sunt greu de stabilit legături între referatul Rodicăi Oană – 
Pop și monografia publicată amintită consacrată lui 
Flechtenmacher, sau între cele ale lui Ștefan Niculescu – 
Muzica pentru pian a lui George Enescu – X – 267 și analiza 
lucrării din monografia închinată marelui muzician, cele ale lui 
Adrian Rațiu – Simfonia I de George Enescu (X – 271), ale lui 
Mircea Gherman – Biblioteca și arhiva Mureșenilor – sau ale 
Elisabetei Dolinescu – Constantin Dimitrescu și altele. Pentru 
larga cuprindere a problematicii folclorului George Breazul şi-a 
adunat toată literatura de specialitate, constând din studii şi 
culegeri specializate, de la lucrările lui Béla Bartók la cele ale lui 
Vasile Popovici: Din folclorul muzical al românilor de peste 
Nistru, Cântece (Colinde) din judeţul Dâmboviţa). Discuţiile 
purtate cu Doamna Georgeta Breazul - după prezentarea în 
reviste culturale a primului şi a celui de-al doilea volum al 
Paginilor, în presa culturală ieşeană114 și în cea clujeană115, 
apoi şi în prefața ultimului volum de Pagini din istoria muzicii 
româneşti, mi-au confirmat modul de lucru al soţului ei, 
pentru domeniile istorice şi muzicologice, mod valabil cel puţin 
pentru ultima perioadă a vieţii: aduna în timp, singur sau cu 
ajutorul unor intermediari, materialele necesare tratării unui 
subiect, materiale cât mai apropiate de datele oferite de cele 
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originale, care să asigure o documentare sigură şi, pe măsură 
ce dosarul acestuia devenea consistent, muzicologul trecea la 
elaborarea temei.  

Numai atunci când această etapă era considerată 
epuizată urma elaborarea lucrărilor, unele chiar în mai multe 
versiuni, determinate de destinaţia lor. Aşa se explică unele 
dintre dosarele care grupau asemenea materiale documentare. 
Este vorba despre dosarul în care adunase materiale 
documentare pentru istoricul actualului imn naţional – 
Deşteaptă-te, române – dosar pe care l-am identificat însă doar 
după ce elaborasem studiul din anul 1995, cum am arătat. 

Printre semnele de apreciere din partea celor care l-au 
cunoscut și prețuit, semne păstrate în fondul de aur al bibliotecii 
sale, trebuie amintite câteva caricaturi, surprinzând 
sobrietatea și prestanța subiectului dar și respectul pentru rolul 
său în viața Uniunii Compozitorilor. surprinzând ipostaze diferite 
ale fostului dascăl. 

            
                        George Breazul văzut de Paul Constantinescu:  
    ”Unchiul Bobo”   „La ședință, 25 VI 1957”  Schiță 
 

Pentru ultimul aspect amintit am preluat din arhiva 
muzicologului „facerile” lui Paul Constantinescu. Gazetarul a 
fost surprins de Marcel Iancu și imortalizat în Mișcarea literară 
(XVI - 546), alături de Liviu Rebreanu, Tudor Vianu, Felix 
Aderca și alți realizatori ai publicației precum și de Victor Ion 
Popa. care-l surprinde în constelația redacția ziarului Cuvântul 
din 8 noiembrie 1933 (XVI – 478): Nae Ionescu, Mircea Eliade, 
Mihail Sebastian, Perpessicius, Ion Călugăru, Paul Sterian, 
Octav Onicescu etc. 
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George Breazul văzut de M. Iancu           Breazul văzut de Victor Ion Popa;  

               în: Cuvântul, nr. 3966, 6 noiembrie 1933; 

Forma de prezentare caricaturizată a muzicologului este 
atestată în că în 1916, în arhiva George Breazul găsindu-se 
două asemenea reprezentări. 

    
Ostașul și criticul în viziune caricaturizată 

 

Documentele fondului mi-au furnizat o parte din datele 
privind destinul bibliotecii, care merită a fi cunoscut măcar 
prin datele cunoscute până la această vreme.  



Revista MUZICA Nr. 6 / 2021 

90 

Iosif Sava amintea că biblioteca de pe strada Lămâiţei, 
situată pe dealul Filaretului, a fost admirată inclusiv de Henri 
Pernot, eminentul profesor de fonetică de la Sorbona şi de 
Karl Vöterle, celebrul editor muzical german, care au declarat 
că nici în Franţa nici în Germania nu există o bibliotecă de 
asemenea proporţii116. 

Se pare că aici se mutase muzicologul cu soția - 
profesoară la Liceul de fete Regina Maria -  și cu biblioteca sa, 
din locuinţa în care era chiriaş, din strada Principesa Ileana, nr. 
32, Bucureşti VI, unde a fost amenințat cu evacuarea. 

  
Aspecte din biblioteca muzicianului 

De aceea se adresează forurilor în drept: „adânc 
turburat, după o întreagă viaţă de muncă, publicând 34 de cărţi 
şi broşuri, dintre care şapte manuale didactice, premiate de 
Academia Română, zeci de articole de revistă şi sute de 
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articole de ziar” – cum notează într-o fişă necatalogată din 
dosarul personal – Registrul XVII. 

În aprilie 1944 Gheorghe Ciobanu l-a însoţit la 
Procuratură pe George Breazul, reclamat de proprietar, 
biblioteca fiind ameninţată de bombardament şi titularul 
spunându-i ucenicului său că pleacă la Amărăşti, dar ea 
reprezintă „tot ce am agonisit şi eu până azi (…) Dacă poţi s-o 
salvezi de bombardament, salveaz-o”117. 

Din scrisoarea expediată din comuna natală, Amărăști 
de Jos, la 24 iulie 1944, se poate deduce faptul că muzicianul 
se retrăsese în casa natală, iar discipolul său îi îndeplinise 
dorința: „am văzut ce bine ați procedat cu cea mai mare parte 
din cărțile mele. Trebuie pus la adăpost și restul, unde sunt 
atâtea neprețuite izvoare de știință” – XVII – 2974. Din cauza 
bombardamentelor asupra Bucureștilor, Breazul s-a refugiat în 
satul natal, aflat atunci în județul Romanați. Soţia muzicianului 
intenţiona inaugurarea unei case memoriale, iniţiativă 
susţinut de Mihail Jora, care o sfătuiește să se adreseze lui 
Mihai Pop, director al Institutului de Etnografie şi Folclor, pentru 
a-i cere sprijinul necesar, aşa cum se deduce din scrisoarea 
muzicianului către văduva interesată de memoria soţului ei118. 
La această iniţiativă a înfiinţării unei case memoriale George 
Breazul în comuna natală, Amărăştii de Jos, a făcut referiri 
Alexie Buzera, care amintea demersurile Uniunii Compozitorilor 
şi Cenaclului Compozitorilor din Craiova, conjugate cu cele ale 
forurilor culturale locale, demersuri care „nu s-a finalizat, dând o 
cu totul altă perspectivă bibliotecii muzicale Breazul”119. 

Convinsă de valoarea ei și de necesitatea salvării 
bibliotecii, văduva muzicologului donează uriașul fond de carte 
și documente, înregistrat în cele 17 cataloage amintite, Uniunii 
Compozitorilor. Bogatul, valorosul și diversul fond a fost 
îngrămădit în subsolurile palatului Cantacuzino. Râvnind 
frumoasa clădire a palatului Cantacuzino marii potentați ai 
timpurilor ceaușiste au izgonit prețiosul fond în subsolurile 
Ateneului Român, unde a fost obligată să se refugieze și 
Uniunea Compozitorilor. Într-o recentă carte ce adună pagini 
consacrate arhetipului și muzicii atemporale, Corneliu Dan 
Georgescu rememorează un moment tragic din „aventurile” 
bibliotecii lui Breazul: „ca urmare a cutremurului din 1977, 
clădirea UCMR (…) a fost «rechiziționată» de partid, UCMR 
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fiind obligată să funcționeze în câteva încăperi cedate de 
lectoratul Filarmonicii (între altele la subsol, «la șobolani», 
având la dispoziție sala mică de concerte a Atheneului pentru 
înregistrări). La mutarea în mare grabă am participat și eu și am 
văzut cum fișele de lucru ale lui George Breazul, redactate o 
viață întreagă cu mare grijă și date în păstrare la UCMR, se 
împrăștiau pe jos și erau strânse la întâmplare în saci”120. 

Scena s-a repetat la mutarea fondului înapoi, în palatul 
Cantacuzino, de data aceasta semnatarul acestor rânduri 
amintindu-și cu durere cum erau „depozitate” materialele într-un 
morman enorm de hârtii pe care mi l-a arătat responsabilul 
bibliotecii, Mihai Popescu, cel care mi-a răspuns la exprimarea 
dorinței mele de a vedea niște partituri: „Cum să le găsesc, 
domnule Vasile?” Cunoșteam parțial fondul depozitat „în 
subsolurile de la Ateneu”, unde consultasem anumite materiale. 
În sălița mică de lângă fișierul bibliotecii din palatul Cantacuzino 
am mai apucat să văd câteva dintre dosarele amintite, cele 
referitoare la Deșteaptă-te, române și la documentele privind 
educația muzicală. Majoritatea acestor prețioase materiale au 
fost depozitate în condiții precare, amenințate cu distrugerea, 
mai ales că și clădirea în sine a „ratat reabilitarea” datorită unei 
ambiții nejustificate a fostei directoare a Muzeului memorial 
George Enescu, care a refuzat semnarea documentelor 
necesare alocării fondurilor pentru renovarea ei. 

 
Fotografia casei natale din Amărăşti – judeţul Dolj 

 

Casa din Amărăști a fost demolată și în locul ei s-a 
construit școala satului, deși era una dintre construcțiile 
reprezentative ale zonei, în sat existând încă doar câteva 
asemănătoare. 
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I-am propus primarului localității – cu ocazia vizitei 
făcută în comună - să-i desemneze instituției școlare numele 
celui mai ilustru fiu al comunei și să-i dăinuiască memoria 
printr-o statuie corespunzătoare. S-ar realiza astfel, deşi destul 
de târziu, un act reparator pentru memoria unuia dintre cei mai 
iluştri fii ai Romanaților şi ai culturii româneşti, care a înscris în 
zeci de enciclopedii europene numele comunei natale. S-ar 
adăuga astfel un nou semn care să prelungească pentru 
generaţiile următoare nu numai memoria unui eminent fiu al 
Câmpiei dunărene, dar şi a unor importante mărturii ale 
spiritualităţii româneşti, instituţie culturală care ar spori cu reale 
beneficii mărturiile preţuirii de către posteritate a celor mai de 
seamă reprezentanţi ai culturii româneşti. 

Forurilor culturale craiovene le-am propus tipărirea 
monografiei citate, dar nu am primit nici-un răspuns nici de la 
ele și nici de la reprezentanții primăriei. Le-am sugerat acestora 
să „boteze” zece licee cu profil umanist din orașul băniei cu 
numele lui Marin Sorescu (pentru că merită!), dar liceul de arte 
ar trebui să poarte numele cel mai sonor și reprezentativ pentru 
muzica Olteniei. Norocul mare a fost descoperirea că la timpul 
nașterii muzicologului Amărăștii făceau parte din județul 
Romanați și autoritățile Caracalului, la tratativele profesorului 
Iulian Ninel au asigurat susținerea financiară a tipăririi și lansării 
cărții ce dorește să reconstituie marile ctitorii ale fiului 
Amărăștilor. 

 

       
 

Moment de la lansarea monografiei cărturarului, născută din 
materialele fondului Breazul 
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Trecând spre perspectiva etnomuzicologului – 
revenind, deci, la componentele personalității și activității 
complexe desfășurată de George Breazul - vom putea urmări, 
pe baza materialelor din fondul în discuție, o paletă largă de 
aspecte ce pot fi grupate pe câteva coordonate mai importante: 
formarea etnomuzicologului, înființarea și activitatea de 
tezaurizare a cântecului popular în cadrul Arhivei fonogramice, 
elaborarea unor articole, studii, cărți ce înscriu școala 
etnomuzicologică românească în constelația europeană, 
activitatea de creștere, sprijinire și afirmare a unor specialiști ai 
domeniului. Ca o adevărată contrapondere, documentele ne 
furnizează și date pentru urmărirea unei părți a distorsiunilor – 
cum le-a numit academicianul Octavian Lazăr Cosma - ce i-au 
umbrit activitatea și afirmarea pe firmamentul culturii 
românești121. 

Este greu de stabilit o ierarhie a laturilor multiplei 
activități a lui George Breazul, mai ales în condițiile în care 
multe aspecte nu au fost conturate la nivelul oferit de materialul 
documentar. Nu toate cele șase direcții de abordare a 
complexei personalități a muzicianului au fost conturate, iar 
unele din cele elaborate au fost constrânse la concesii 
determinate de cenzura comunistă, ceea ce face ca multe din 
aceste laturi să rămână printre datoriile posterității față de 
savant. După cum am arătat, activitatea etnomuzicologului – 
chiar dacă Gheorghe Ciobanu nu a folosit acest termen122 - a 
fost conturată în urmă cu peste o jumătate de secol și ar trebui 
completată cu elemente ce se găsesc în fondul ce ne preocupă. 

 
Documentele păstrate ne permit reconstituirea etapelor 

formării etnomuzicologului român, cu apogeul ei: 
recunoașterea acestei calități de către iluștri specialiști europeni 
ai domeniului, parțial reflectată și în unele documente amintite 
mai înainte.  

Unele documente risipite în bogatul fond la care face 
referiri acest studiu servesc la urmărirea formării folcloristului 
– etnomuzicolog chiar din copilărie, când în memoria 
feciorului dascălului din Amărăștii Romanaților se înregistrează 
primele melodii populare pe care le va transcrie mai târziu și-i 
vor furniza aspecte însemnate pentru considerațiile teoretice. 
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Cântece din Amărăștii de Sus, culese de George Breazul – Fișa 539b și 540 

 
Nu cred să existe o sursă documentară mai bogată 

referitoare la activitatea etnomuzicologică a lui George 
Breazul și a perioadei interbelice decât cea păstrată în fondul 
bibliotecii sale. Regretul formulat anterior revine și aici: 
desființarea dosarului care cuprindea aproape toate 
documentele activității intense a lui Breazul, grupate pe criteriul 
tematic, muzicianul care face trecerea de la folcloristică 
muzicală la etnomuzicologie. Înlocuirea celor două denumiri 
se realizează în timpul său, iar activitatea lui îmbrățișează 
ambele domenii, aparent – pentru unii cercetători – identice. În 
realitate, cred că un prag precis între cele două „vârste” ale 
domeniilor nu poate fi stabilit, ele având o existență paralelă 
timp de mai multe decenii, dar ultimele studii breziste, incluse în 
volumul al V – lea, se încadrează fără rezerve, cu probitatea, 
autoritatea și noutatea considerațiilor dovedite, în 
etnomuzicologie. De aceea, considerațiile lui Brăiloiu din 
scrisoarea către Tiberiu Alexandru, prezentată ulterior, intră în 
sfera malițiozităților, studiile menționate certificând statutul de 
etnomuzicolog al lui Breazul, cel care nu numai că susține 
alinierea domeniului la cotele europene, dar proiectează în 
universalitate elemente definitorii ale folclorului românesc, cu 
insistențe speciale ale celui oltenesc. Conform afirmaţiei 
etnomuzicologului Gheorghe Ciobanu, până prin 1920 George 
Breazul „era indiscutabil cel mai bun cunoscător al folclorului 
românesc din zona intercarpatică”123.  

Breazul găsește în enciclopedistul T. T. Burada, 
membru corespondent el Academiei Române, un premergător 
al întreprinderilor sale, la nivelul celui de-al treilea deceniu al 
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veacului trecut. Își procură lucrările muzicologului ieșean, din 
care își extrage texte în vederea unor viitoare studii și 
beneficiază de o parte a bibliotecii sale. Printre asemenea 
materiale se găsește și o culegere de cântece populare 
macedonene – IX – 4749.  

       
Ms. 4749 – T. T. Burada – Cântece macedonene, f. 1 și 2 

  
Fișe autografe ale lui T. T. Burada – cota IX - 4751 – 1 și 2 
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Structura enciclopedistă a lui Breazul nu mai trebuie 
luată în discuție, numele său intrând cu prestanța meritată, în 
istoria muzicii, a etnomuzicologiei, bizantinologiei, a 
lexicografiei și educației muzicale românești. Cele două lucrări 
ample amintite, Patrium Carmen și Muzica românească de azi, 
oferă probe indubitabile în acest sens, urmărind toate planurile 
menționate. 

Anticipând un subcapitol al prezentului demers 
muzicologic, voi cita două fișe alcătuite de Breazul ilustrând 
preocuparea constantă a etnomuzicologului pentru 
evoluția folcloristicii românești. Doar celei de-a doua dintre 

ele i-am dat recent număr de inventar, numărându-se printre 
cele peste 1500 din 17.000, restul așteptând să intre în atenția 
cercetării. 

 
Fișă alcătuită de Breazul -                           Fișa 496 – Extras din T. T. Burada 
despre Pann folcloristul               

 
Afirmarea sa în etapa preberlineză este atestată de 

materialele documentare păstrate în fondul ce face obiectul 
acestei prezentări, care ne furnizează elemente pentru 
completarea profilului enciclopedistului muzicolog. În 1919 se 
poate vorbi despre afirmarea viitorului ctitor al etnomuzicologiei 
românești, prin recomandările făcute în articolul din Isvorașul, 
culegătorilor de folclor muzical de a nu știrbi „posibilitatea de a 
cunoaşte graiul sufletului românesc (…) prin acea muzică 
apreciată ca fiind „caracteristic național românească”124,  

Tânărul profesor semnalase faptul că muzica populară 
„culeasă şi scrisă până acum (...) nu confirmă sau aduce vreo 
dovadă de existenţa unei muzici caracteristic naţional 
românească”, din cauza lipsei de profesionalism în culegerea şi 
transcrierea ei, completând într-o paranteză că „(asupra 
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existenţei acesteia nu cred că va fi vreo controversă)”125 Pot fi 
găsite în acest text elemente ce anticipă înființarea Arhivei 
fonogramice și pentru înscrierea lui Breazul în celebra dispută  
a anului 1920, privind originalitatea muzici românești și a 
potențialului celei populare de a servi ca sursă pentru cea de 
factură cultă occidentală, aspect conturat într-un studiu din 
2010126.  

În articolul din revista Muzica, din acelaşi an, 1920, el 
contrazicea pentru prima dată în muzicologia românească, 
vechea concepţie potrivit căreia poporul n-ar crea şi susţine 
existenţa unui idiom muzical românesc, a originalităţii folclorului 
românesc127.  

Datele oferite de mina auriferă a muzicologiei românești 
atestă faptul că, pledoariile pentru tezaurizarea folclorului 
muzical se intensifică după întoarcerea lui George Breazul de 
la Berlin. Într-un articol trimis revistei Ideea Europeană, 
propunea soluţii de conservare a patrimoniului muzical de 
factură populară şi anticipă demersurile bizantinologice, 
referindu-se la corelaţia dintre ehurile bizantine şi modurile 
populare128. 

Se pare că în timpul studiilor din Germania, tânărul 
plănuise detaliile viitoarei arhive de folclor, apelând la 
intelectualii şi oamenii politici ai timpului. La 20 mai 1924 
Breazul nota: „Aseară Pârvan mi-a dat asigurări că de astă dată 
campania pentru strângerea de cântece populare poate să-
nceapă, de nu sub guvernul ăsta (...) sub cel care-o veni” şi 
marele istoric îi cere un memoriu şi un deviz pentru 
instrumentarul necesar şi activitatea următoarelor trei luni129. 
Memoriul în discuție pare a fi același cerut de Nichifor Crainic, 
iar asocierea cu Vasile Pârvan întărește ideea unui front extins 
al cărturarilor militanți pentru tezaurizarea creației populare.  
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SUMMARY 
 
Vasile Vasile 
 

The George Breazul fund at the Union of Romanian 
Composers and Musicologists Library  

 
The monography I wrote for the great ethnomusicologist, 
musicologist, professor and musical critic George Breazul have 
bound me to investigate a rich documentary fund named after 
him at the Union of Romanian Composers and Musicologists 
Library. It is all that Breazul collected over his entire life and 
that, in part, served him for the studies he finalized, some of the 
being published after his death. This enormous fund contains 
books, scores, magazines, enciclopedias, letters, programs, 
chronicles – most of them being in a manuscript form, 
undiscovered – has a complicated history în Lămâiței Street in 
Filaret area, threatened by the bombing of the World War II, the 
failed attempt to move everything to Craiova and, at last, the 
donation made for the Composers’ and Musicologists’ Union 
library by Breazul’s wife, a true Penelope.  
This article wishes to be a guide through a wide ocean – 
George Breazul Library – maybe the most important private 

libraries in our country, a real treasure of the Romanian 
musicology waiting to be developed. 
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