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O comoară a muzicologiei românești  
ce-și așteaptă valorificarea 

 

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

 

Vasile Vasile 
 

Insistând asupra documentelor cu conținut 
etnomuzicologic din mina auriferă a muzicologiei românești, 
merită pornit de la faptul că Breazul era convins de avantajele 
culegerii melodiilor cu fonograful și a deschis campania pentru 
aprobarea întemeierii Arhivei fonogramice din București, cu 
articole publicate în ziare şi în reviste ale timpului: Ideea europeană, 
Gândirea, Muzica, Junimea literară, Revista Română, Clipa, Cuvântul, 
Înfrăţirea, Cuget Românesc etc. Reviste de prestigiu găzduiesc 
pledoariile iniţiatorului. În Ideea europeană, publică articolul - program 
Pentru muzica populară pe trei din cele patru pagini ale revistei. 
„Nouă, românilor –scrie autorul articolului - ne-au lipsit culegătorii de 
talia lui d’Indy, Gédalge, Silcher, Pommer, Frasser, Kodály, 
muzicologii de prestanţa lui Aubry, Tiersot, Krohn, Stumpf, Fleischer şi 
„n-am izbutit să avem o culegere de cântece populare care să poată fi 
folosită atât ca material pentru cercetarea ştiinţifică, cât şi ca modele 
de creaţiune muzicală românească”130.  

În anul 1926 Breazul continua campania pentru întemeierea 
unei instituţii specializate pentru culegerea şi studierea 
cântecului popular românesc, cu un studiu pertinent şi deschizător 
de drum spre etnomuzicologie: „Strângerea cântecelor populare şi 
studiul ştiinţific al melosului nostru, din punct de vedere formal, tonal, 
ritmic, polifonic şi orchestral, vor hotărî, nădăjduim, activitatea 
primordială şi cea mai utilă pe care să o desfăşoare Societatea 
Compozitorilor Români în viitor”131. Cercetătorul porneşte de la 
constatarea penuriei colecțiilor de melodii populare, evidenţiind faptul 
că puţinele culegeri „pe care le avem nu le putem utiliza ca material 
sigur, cules obiectiv din realitatea melosului popular”, deoarece „atât 
amatorii, cât şi compozitorii care au întreprins asemenea activitate de 
culegere, nu au ţinut seama de obiectivitatea pe care trebuia s-o aibă 
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în vedere tocmai la ridicarea şi aducerea cântecelor de la sursa de 
producţie –poporul –înaintea cercetătorului; şi nu au avut grijă pentru 
ca nici-o deformare să nu altereze originalitatea cântecelor”132. Atrag 
atenția multe dintre aceste idei transferate în referatul pentru 
întemeierea Arhivei fonogramice, păstrat în fondul cercetat și la care 
voi face referiri în continuare. În anul 1925 Breazul propunea trecerea 
la înregistrarea prin „metode fonografice”, apte să evite subiectivismul 
culegătorului şi care să stea la baza unei „arhive fonogramice pe care 
am înzestra-o cu material muzical strâns din întreaga ţară”, având ca 
modele pe cele care funcţionau la acea vreme, la Viena, Berlin, Paris, 
Budapesta etc.133. 

Marele pasionat de scrisul eminescian, Perpessicius, 
semnala, într-un articol decupat de Georgeta Breazul și inclus în 
fondul documentar, faptul că „muzica veche a poporului a fost 
nedreptăţită”, deoarece „avem culegeri multe şi aproape complete ale 
poesiilor populare, dar nu avem măcar una, a muzicei populare”134, 
pledoarie apărută în vecinătatea celei formulată de Nichifor Crainic135. 
Perpessicius notase în 1924: „Articolul d-lui (...) Breazul, alături de 
interesul obştesc pentru muzica românească, cheamă şi o iniţiativă 
oficială: pe orice căi, această adevărată avuţie veche şi cu totul a 
noastră, trebuie pusă la adăpost, pierderea ei este, hotărât, 
înstrăinarea unei părţi din sufletul românesc. Nu gândeşte la fel şi 
Ministerul Artelor ?”136 Eminescologul avea în vedere afirmațiile făcute 
într-o conferinţă a lui Breazul – Muzica în politica culturii – remarcând 
„documentaţia specialistului, competenţa cu care conferenţiarul a 
tratat dificila problemă a discordanţei dintre folclorul muzical şi creaţia 
cultă”, conchizând: „Graţie arhivei fonogramice vom putea avea de 
acum înainte pus tezaurul nostru muzical la adăpostul tuturor 
capriciilor, fie ale oamenilor, fie ale timpului”137. 

Un extras din ziarul Cuvântul, din 1925, semnat de Nichifor 
Crainic și păstrat în fondul ce face subiectul acestui amplu demers 
muzicologic, confirmă sprijinul oamenilor de cultură ai timpului 
pentru întemeierea instituției de tezaurizare a creației populare. 
Aceasta urmează să ţină seama de urgenţa activităţii: „cât nu se 
pierde cu desăvârşire” creaţia ce urmează a fi investigată, precizându-
se că „mijlocul de a salva cântecele populare de la pieire”, este 
fonograful, propus de „d. G. Georgescu Breazul, un învăţat 
muzicograf”, cu ajutorul căruia „am avea astfel documentele sufletului 
muzicii româneşti adunate într-un muzeu fonografic”138.  

Același secretar general din Ministerul Cultelor, Nichifor 
Crainic îi cere lui George Breazul un proiect amănunţit privind modul 
de organizare a Arhivei Fonogramice. Cele 14 file ale documentului - 
XI - 444 din fondul arhivistic al lui Breazul - reflectă efortul 
etnomuzicologului pentru înființarea Arhivei fonogramice. Pornind 
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de la premisa că direcționarea culturii muzicale naționale trebuie să 
pornească de la „conștiința muzicală a poporului”, autorul referatului 
de întemeiere a Arhivei Fonogramice a Ministerului Instrucțiunii 
susține ideea că „pedagogia muzicală ca și creațiunea artistică 
muzicală nu-și pot defini și fixa finalități ale activității lor fără 
cunoașterea structurii psihice sonore a poporului pe care urmăresc să 
o educe prin pedagogia muzicală, să-l reprezinte prin creațiunea 
muzicală”. 

 

 
 
 
 
 

Referat pentru întemeierea Arhivei fonogramice –  
XI - 444 – fond George Breazul  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Iată stabilite, din start, cele două esențiale argumente care 

stau la baza întemeierii instituției ce ar trebui să asigure investigarea 
creației populare și se impune să stea la baza educației copiilor și a 
creației unor compozitori dornici să afirme spiritualitatea neamului lor. 
Tânărul muzicolog crede că „un fragment de melodie este un 
document totdeauna prețios, nu numai pentru muzicologie, ci și pentru 
istorie, pentru etnografie, pentru sociologie, pentru psihologie, estetică 
etc.”.  Referatul a fost înaintat Ministrului Instrucțiunii, după ce, prin 
câteva discuții preliminare cu autorități ale domeniului cultural, Nichifor 
Crainic, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, se stabiliseră rosturile și 
modalitățile de așezare a temeliilor unei asemenea instituții, în 
material precizându-se istoricul preocupărilor pentru folclor, de la 
Vasile Alecsandri139, începuturi care au ignorat aspectul muzical al 
creațiilor culese. „Nu doar că a lipsit înțelegerea pentru frumusețea 
caracteristică a cântecului popular românesc” – evidențiază ctitorul 
Arhivei fonogramice în referatul menționat. Culegerile realizate, puține 
câte s-au făcut nu au ținut seama de principala condiție de respectare 
a originalității cântecelor. Garanția împlinirii acestor deziderate o 
reprezintă fonograful, care „asigură și obiectivitatea și repeziciunea 
culegerilor”. 
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Autorul documentului precizează că „în toamna trecută am 
fost însărcinat de Ministerul Artelor să întocmesc un memoriu asupra 
chestiunii «Arhivei fonogramice», bugetul prevăzând sumele necesare 
„pentru preîntâmpinarea primelor cheltuieli (…) Prin deciziunea nr. 
15000/927 am fost însărcinat cu aranjarea muzeului fonogramic al 
Ministerului și am fost delegat cu achiziționarea aparatelor și 
instrumentelor necesare din Germania (…). Am lucrat chestionare 
referitoare la culegerea fonografică a folclorului muzical (având ca 
model studiul lui Erich M. v Hornbostel de la Universitatea din Berlin), 
cum și instrucțiunile necesare mânuirii aparatelor la înregistrare. 
Totodată am lucrat la redactarea instrucțiunilor pentru transcrierea în 
semnele diacritice consacrate de muzicologie a fonogramelor”. În cele 
14 file ale ciornei referatului de înființare, păstrat așa cum se cuvine, 
se menționează principalele stadii ale așezării temeliilor instituției 
consacrate tezaurizării creației populare: asigurarea financiară a 
fondurilor necesare, desemnarea lui Breazul pentru documentarea 
întemeierii instituției, achiziționarea instrumentarului necesar din 
Germania, elaborarea chestionarelor de înregistrare și elaborarea 
instrucțiunilor de utilizare și de transcriere a pieselor culese.  

Se adaugă dezideratul creșterii de specialiști în domeniu, în 
cadrul cursului de Enciclopedia și Pedagogia muzicii, prin intermediul 
unor lucrări de seminar ale studenților.  

Fondul păstrează cea mai mare parte a documentației privind 
întemeierea Arhivei de Folclor înființată în 1927, în cadrul 
Ministerului Cultelor și Artelor, fițuici, ciorne, fișe fragmentare sau 
terminate, notații fugare, dactilograme, documente ce trebuie studiate, 
corelate, sistematizate pentru a reconstitui nu numai o muncă uriașă 
dar și rezultatele excepționale pentru cercetarea creației noastre 
populare la sfârșitul celui de-al III – lea deceniu al secolului.  

La 15 martie 1927 este aprobată lista mijloacelor fixe ale 
instituţiei, aparate de înregistrare şi de reproducere a melodiilor culese 
şi este numită comisia Arhivei. În aceeaşi zi, 15 martie 1927, George 
Breazul este numit oficial în Comisiunea instituită cu însărcinarea de a 
culege material folcloristic muzical şi de a alcătui arhiva fonogramică – 
XVI – 1747. 

Prin Ordinul ministrului, Vasile Goldiş, şi a directorului general, 
Ion Minulescu, de numire a lui George Breazul în comisia Arhivei 
fonogramice din 15 martie 1927, „s-a pus această rezoluţie – va 
conchide etnomuzicologul Gheorghe Ciobanu, la aproape 40 de ani 
de la eveniment – este ziua când a luat fiinţă – după o luptă dârză, s-
ar putea spune – prima arhivă fonogramică la noi în ţară” şi 
etnomuzicologul reţinea faptul că, în fond, crearea Arhivei 
fonogramice „a servit de imbold iniţiativei luată de Constantin 
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Brăiloiu”140, pentru întemeierea, în 1928, a celeilalte arhive a Societății 
Compozitorilor Români. 

 
 
 
 
 

Ordinul ministrului, Vasile Goldiş şi a directorului 
general, Ion Minulescu,  

de numire a lui George Breazul în comisia Arhivei 

Fonogramice – 15 martie 1927 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

În „voievodatul culturii – scria Nichifor Crainic – am întemeiat 
Arhiva Fonogramică a României, înzestrând-o cu toate mijloacele 
tehnice moderne pentru culegerea şi salvarea cântecului popular. E 
una din mândriile trudei mele că România a fost dăruită cu această 
instituţie trei ani înaintea Cehoslovaciei, ţară eminamente culturală. 
Organizată şi condusă de d. George Breazul, Arhiva Fonogramică 
numără azi 7000 de melodii adunate din popor”141. 

   
Decizia de înființarea a Arhivei Fonogramice,      Înştiinţarea pentru numirea în Comisia 
5 aprilie 1927                                                        fonogramică a lui Constantin Brăiloiu 
XI -  450a fond George Breazul              1932 - XI – 286 fond George Breazul 
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Crearea Arhivei Fonogramice a fost percepută de mulţi 
specialişti ca prima mare realizare a omului de cultură 
enciclopedică, George Breazul, fiind una din cele dintâi instituţii 
culturale de stat româneşti, consacrată studierii muzicii populare, cum 
singur va aprecia în Patrium Carmen. Cunoscându-l în campania de la 
Fundul Moldovei, Henri H. Stahl va nota: „Profesorul George Breazul 
venise din partea Arhivei Fonogramice a Ministerului Cultelor şi 
Artelor, fiind primul folclorist pe care l-am văzut făcând înregistrări pe 
suluri de ceară, cu aparate Edison”142. Primul proces verbal din 14 
ianuarie 1928 al „Comisiunei pentru Arhiva Fonogramică și publicarea 
de Folklor Muzical”, precizează aprobarea bugetului pe anul 1928 și 
numirea membrilor ei: Tiberiu Brediceanu – președinte și D. G. Kiriac 
și George Breazul – membri. Pe o fișă alăturată scrisă de George 
Breazul am găsit și una dintre primele liste ale colaboratorilor Arhivei, 
repartizați pe zone geografice:  

   
 
 
 

Procesul verbal din 14 
ianuarie 1928 – I - 450 -

Lista „personalului” 
Arhivei – I - 449 

 
 
 
 
 
 
 

Moartea neașteptată a lui D. G. Kiriac, la 9 ianuarie 1928 
determină înregistrarea unuia dintre primele documente oficiale ale 
Arhivei de Folclor – scrisoarea de condoleanțe pentru trecerea în 
eternitate a lui D. G. Kiriac 

 
Ciorna scrisorii de condoleanțe pentru „maestrul” Kiriac – Fișa nr. 449 
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În martie 1928 „Comisiunea pentru Arhiva Fonogramică și 
publicarea de Folklor Muzical” din cadrul Ministerului Cultelor și Artelor 
a publicat un buletin – Îndrumări pentru culegerea de folklor muzical 
cu ajutorul fonografului, semnat de George Breazul și Tiberiu 
Brediceanu, pus la dispoziția celor interesați să contribuie la 
tezaurizarea creației populare. În cele opt pagini erau detaliate 
instrucțiunile de culegere și de predare a materialelor către comisie: 
cilindri fonografici imprimați, jurnalul campaniei și „o dare de seamă 
amănunțită asupra experiențelor făcute în campanie”. Iată cum a 
rămas încrustat momentul întemeierii în memoria lui Tiberiu 
Brediceanu, citat din Dactilograma - XI - nr. 2093 din fondul George 
Breazul: „Fiind prezent la această expunere (pentru înfiinţarea Arhivei, 
din 15 martie 1927, la Ministerul Cultelor şi Artelor –nota îmi aparţine) 
–şi bazat pe ultima mea colecţie de atunci de 810 Melodii, făcută în 82 
comune din Banat, în anii 1921, 1922, 1923 şi 1925, premiată de 
Societatea Compozitorilor Români, într-o şedinţă prezidată de 
Maestrul George Enescu, am susţinut cu toată căldura propunerea lui 
G. Breazul”.  

Activitatea în cadrul Arhivei de Folclor poate fi reconstituită din 
dosarele conservate în fondul documentar ce face subiectul acestui 
excurs muzicologic, fond în care se păstrează tratativele pentru 
înregistrarea „cât mai grabnică a cântecelor pe cilindre fonografice (...) 
pentru a putea culege ce ne-a mai rămas” –cum proclamă fondatorul 
Arhivei Fonogramice.  

Al IV –lea proces verbal al comisiei, din 11 februarie 1928, 
hotărăşte difuzarea broşurii Îndrumar pentru culegerea melodiilor 
populare, alcătuită de George Breazul, cuprinzând o parte generală şi 
o alta specială şi sunt semnate de preşedintele –Tiberiu Brediceanu –
şi de către secretarul –George Breazul143 - care scria şi documentele 
Arhivei. 

   
 
 

Îndrumări pentru 
culegerea de folklor 
muzical cu ajutorul 

fonografului, 
cu semnăturile lui 
George Breazul și 

Tiberiu Brediceanu - 
449 
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Se consemna în numărul din 4 august 1928 al revistei Rampa, 
începutul colaborării Arhivei din Bucureşti cu cea din Berlin, ceea 
ce însemna că în Germania activitatea lui George Breazul a fost mult 
mai complexă, urmărind şi deschiderea unor colaborări cu organisme 
internaţionale și specialiști de profil. Printre acestea merită a fi amintite 
raporturile de colaborare cu instituţii similare europene, cum ar cele cu 
Henry Pernot, de la Institutul de fonetică şi al Arhivei cuvântului din 
cadrul Universităţii Sorbona, cel care-i va cunoaște și admira 
biblioteca proprie din București.  

De asemenea, trebuie reliefat faptul că întemeierea Arhivei 
bucureştene sincronizează ţara noastră cu multe ţări şi centre 
europene în ceea ce priveşte instituţionalizarea cercetării creaţiei 
populare: Berlin, Viena, New York etc. Conducătorul Arhivei 
Fonogramice din Berlin, E. v. Hornbostel, îi scria ucenicului său, 
dându-i informaţii despre posibilităţile de achiziţionare a sulurilor 
cilindrici de fonograf şi asupra mijloacelor de reproducere galvanică. 
Georg Schünemann, semnala activitatea instituţiei româneşti în 
numărul din anul 1936 al revistei Archive für Musikforschung – şi o 
recomanda ca un veritabil model.  

Fondul investigat cu răbdare și interes păstrează dovezile 
etapelor principale ale activității de înregistrare fonogramică; 12 
februarie 1928 - precizarea extinderii sferei culegătorilor spre 
profesorii din seminarii şi institute teologice, licee şi gimnazii; 25 
februarie se încep la Conservatorul din Bucureşti, activităţile de 
pregătire a campaniilor de culegere a melodiilor populare; 
achiziţionarea fonografelor şi lădiţelor cu cilindri; la 17 martie se 
hotărăște distribuirea aparaturii în principalele centre ale țării: Cluj – 
Napoca (Aurelian Borșianu), Tg. Mureş, Bucureşti, Iaşi (Galinescu) şi 
Cernăuţi (Alexandru Zirra), Chișinău; 10 mai se înregistrează cererea 
de colaborare cu Institutul Social Român, condus de Dimitrie Gusti. La 
26 mai 1928 se hotărăşte plecarea lui Breazul la Berlin după materiale 
de înregistrare şi se propune tipărirea cântecelor culese de Gheorghe 
Fira şi Gavriil Galinescu. Beneficiarii aparatelor erau: Tiberiu 
Brediceanu, Aurel Borşianu, Alexandru Zirra, Gavriil Galinescu, Emil 
Riegler - Dinu, Mihail Vulpescu, Traian Vulpescu, George Creţoiu, 
Gheorghe Fira, Mihail Bârcă, George Breazul. În Patrium Carmen sunt 
prezentate principalele etape ale activităţii instituţiei: în primul an de 
activitate –1928 –au fost adunate 2377 de melodii, printre cei mai 
activi culegători numărându-se George Breazul – 628 melodii, Tiberiu 
Brediceanu – 500 melodii, Mihail Vulpescu – 322 melodii, Gavriil 
Galinescu – 224 melodii, Alexandru Zirra – 163 melodii, Emil Riegler –
Dinu – 150 melodii etc., la care se adăugau alte 1931 melodii „culese 
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cu sau fără fonograf şi transcrise pe note muzicale”144. De altfel, 
monumentala carte, ce ar merita eforturi pentru a fi repusă în circulație 
și la îndemâna cercetătorilor, realizează o adevărată sinteză a 
activității Arhivei Fonogramice, căreia îi rezervă un capitol – al V – 
lea145. 

Despre realizarea românească vor scrie specialişti 
europeni de talia lui Georg Schünemann, fost profesor al 
etnomuzicologului, la Universitatea din Berlin146, Erich H. Müller 
Asow147 și va consemna peste ani Hans Joachim Moser148, ori se va 
şti la Brno149, cei care vor elogia antologia sa de colinde din 1938. În 
ciuda faptului că era numit în comisia Arhivei fonogramice și că 
beneficia de unele avantaje, fără a fi contribuit la organizarea și 
activitățile ei, Brăiloiu se erijează într-un fel de controlor al activității 
instituției și-l reclamă pe Breazul la minister pentru organizarea Arhivei 
într-o formă ce nu corespundea pretențiilor sale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclamaţia lui Constantin Brăiloiu către Minister împotriva lui George Breazul  
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Memoriul lasă a se înțelege că Breazul nu a acceptat 
„controlul”, colegului său, chiar dacă era însoțit de Béla Bartók, Arhiva 
dispunând la acea vreme de instrumentarul specific, așa cum arată și 
asemenea fișe și forme de păstrare a sulurilor înregistrate.  

   
Una dintre fişele Arhivei Fonogramice –          Unul dintre sulurile Arhivei Fonogramice  
Fotografii – nr. 1425           Fotografii – nr. 1426 

 

Însuși George Breazul vedea -  în varianta în limba franceză a 
studiului consacrat Arhivei – că întemeierea ei reprezintă o formă de 
manifestare a sentimentului naţional român – „toute manifestation du 
sentiment musical roumain” - o deşteptare a conştiinţei naţionale -
„comme un réveil de la conscience nationale”150. 

Documentele întemeierii Arhivei Fonogramice au beneficiat în 
organizarea Georgetei Breazul de dosare speciale – nr. 53 și 55 – 
care a fost ulterior risipite în diferite compartimente ale bibliotecii, fără 
posibilitatea reconstituirii și urmăririi sistematizate a importantei 
arhive.  

 

             
George Breazul înregistrând cu fonograful        Sala de depozitare a sulurilor cuprinzând  

                                                           culegeri de melodii populare 
 
În dosarul XI – 442 am găsit documente ce confirmă 

încetarea activităţii Arhivei din cauze financiare, dar culegătorii şi-
au continuat activitatea, adunând cu fonografele de care dispuneau, 
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alţii depunând culegeri realizate fără fonograf: Gheorghe Fira – 
Fălticeni, Gheorghe Dumitrescu – Bistriţa, N. I. Ştefănescu – Ismail, 
Traian Vulpescu – Cluj, Mihail Vulpescu – Bucureşti, Ilarion Cocişiu – 
Bucureşti, Gheorghe Medan – Chişinău. Acum se înregistrează 
intenţia lui George Breazul de a valorifica folclor din Basarabia, 
obiectiv amânat, continuat prin activității proprii de salvare a unor 
valori folclorice din zonă. Era anunţat Ministerul că nici şedinţele nu se 
mai pot ţine pentru că Tiberiu Brediceanu, care venea de la Braşov şi 
Sabin Drăgoi, care venea de la Timişoara, nu mai beneficiau de bilete 
gratuite. Se reuşise clasificarea materialului adunat de către tânăra 
Georgeta Bălănescu şi se dorea continuarea activităţii. „Cu mici 
sacrificii băneşti din partea Ministerului activitatea Arhivei ar putea fi 
reluată” în formă organizată, trecându-se la încheierea catalogării şi la 
întocmirea hărţilor înregistrărilor, continuarea culegerilor şi 
achiziţionării celor făcute precum şi turnarea fonogramelor pe 
materiale rezistente. 

La 27 septembrie 1938 Arhiva Fonogramică a Ministerului 
Artelor îşi reia activitatea, în urma unei noi finanţări, George Breazul 
fiind considerat în continuare membru al instituţiei consacrată 
tezaurizării creaţiei populare. Nicolae Iorga, în calitate de ministru 
semnează Decizia nr. 40.956/938 de numire ca membru al instituţiei, 
alături de Tiberiu Brediceanu, a lui Sabin Drăgoi şi a lui Nicolae 
Oancea - XI - 1751. 

La 25 iunie 1939 se reia activitatea în formă 
instituţionalizată şi se ajunge la faza unei programări de mare 
anvergură, membrilor Comisiei şi colaboratorilor încredinţându-li-se 
anumite zone folclorice, ale căror culegeri urmau să fie tipărite, printre 
cele nominalizate numărându-se: George Breazul – Balade din 
Oltenia şi Folclor muzical din Fundul Moldovei, din Basarabia şi din 
Muntenia; Tiberiu Brediceanu – Maramureşul şi Banatul. În timp se 
vor adăuga alţi culegători, în anul 1939 fiind menţionaţi Georgeta 
Bălănescu pentru Constanţa, Achim Stoia – Galaţi, Vasile Popovici – 
Nistru, Nicolae Ursu – Timiş, Marţian Negrea – Someş, Ion Delu – 
Alba Iulia, Liviu Rusu – Cernăuţi, D. Botez – Câmpulung, Caranica – 
Cluj, P. Severin – Turnu Severin, Aurel Ivăşcanu – Oradea, George 
Pascu – Craiova ş. a. m. d.  

Realizările Arhivei îi permit etnomuzicologului român să facă, 
în 1935, o propunere îndrăzneaţă de întemeiere a unei arhive 
fonogramice a popoarelor din Balcani. În această arhivă ar fi trebuit 
să fie prezente principalele atestări ale folclorului muzical românesc: 
Paul Strasbourg (1632), Martin Opitz, Ştefan Szamöskoszy, Matei 
Strykovwski, Ioan Caioni, Fr. J. Sulzer, Nicolaus Isthvánfi, stolnicul 
Constantin Cantacuzino, Balassa Balint, Dimitrie Cantemir, A de 
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Demidoff etc. până la culegerile reprezentative ale epocii şi 
principalele specii folclorice151. 

Etnomuzicologul a elaborat la 4 ianuarie 1935, chiar un 
material pentru Institutul balcanic Les Balkans, leur passé et leur 
present – XVI – 867. 

Interesat de circulația unor repertorii în Peninsula Balcanică, 
etnomuzicologul studiază lucrări consacrate acestui subiect, cum ar fi 
cea a lui Vassil Stoïn, cuprinzând cântece populare bulgare152. 

 
 
 

 
 
 

 
Fișa culegerii Chants 

populaires bulgares, 1928 
 

 
 
 
 
 

Arhiva fonogramică întemeiată și condusă de George 
Breazul timp de aproape două decenii „aşa vitregită cum a fost, a 
realizat cca 10. 000 melodii cu texte, care, cu cele 20.000 ale Arhivei 
Soc. Comp. Rom contopite la înfiinţare „au constituit temelia 
Inst(itutului) de Folclor” – preciza fostul director al instituţiei, Sabin 
Drăgoi, într-un referat scris după moartea colegului său. În plus, 
„datorită stăruinţii lui Breazul – continuă Drăgoi - Comisia a tipărit la 
Scrisul Românesc cărţile mele: 303 Colinde (1931) şi 122 Melodii din 
jud. Caraş la Cartea Românească (1937), iar pe cont propriu, în 
colecţia Melos Scrisul românesc, Monografia muzicală a comunei 
Belinţ (1942)”. Acestora se adaugă lucrări semnate de Negrea (Un 
compozitor român ardelean din sec. XVII – Ioan Caioni (1629 – 1687). 

 
 
 
 

Recenzia lui Breazul la 
monografia lui Marțian 

Negrea destinată lui Ioan 

Caioni 
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Apropiat de viața artistică școlară și înțelegând necesitatea 
unor cărți cu exemple reprezentative, George Breazul alcătuiește și 
publică în 1938 o antologie de Colinde, muzica utilizând ambele 
semiografii: psaltică și guidonică – prima lucrare de acest gen din 
istoria muzicii româneşti153. 

 
 
 

 
 
 

 
Colindă notată de Breazul  în dublă 

semiografie, din Colinde, 1938, p. 219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu trebuie uitate conferințele radiofonice pe teme 
etnomuzicologice, susținute de George Breazul, cum ar fi cea 
despre colinde, a cărei ciornă am găsit-o bine păstrată. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fișa 1530 a – conferința despre 
colinde 
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Ea completează datele despre preocupările lui George 
Breazul pentru colinde. Printre cele mai importante „descoperiri” 
trebuie numărată următoarea colindă, făcând parte dintre „tipurile” a 
căror existență a fost pusă sub semnul întrebării de Constantin 
Brăiloiu, chiar dacă în acest caz este vorba despre transferul unei 
cântări de cult în repertoriul sărbătorilor de Crăciun.  

 
Fișa 356 cuprinzând transcrierea lui Breazul a colindei trimisă de Lia Popovici 

 

Printre principalele realizări ale lui George Breazul în 
domeniul folcloristic – etnomuzicologic, după întemeierea și 
coordonarea Arhivei fonogramice, campaniile de culegere desfășurate 
în toate spațiile românești și înregistrările sale care devin fondul de 
bază al viitorului Institut de Folclor, trebuie înregistrate recenziile, 
studiile și cărțile consacrate folclorului - dominate de volumul de 
Colinde din 1938, sau volume în care integrează elemente de folclor 
– în frunte cu Patrium Carmen – urmate de studiile adunate de 
Gheorghe Ciobanu în volumul al V – lea al Paginilor din istoria muzicii 
românești și de articolele risipite în reviste: Muzica, Isvoraşul, Ideea 
europeană, România literară, Melos şi Ethos, Boabe de grâu. și chiar 
în unele cotidiene. Printre cele mai importante am citat deja: Relativ la 
muzica populară românească - Muzica, nr. 1, 1919, Sufletul românesc 
în muzica populară românească, publicat în revista Muzica, din, 
februarie – martie 1920; Pentru muzica populară; articol apărut în 
Ideea europeană, din 15 – 22 iunie 1924; Culegerea cântecelor 
populare. O arhivă fonogramică în ţara noastră, publicat în revista 
Muzica, în ianuarie 1925; Arhiva fonogramică, argumentare publicată 
în ziarul bucureştean Cuvântul din 30 aprilie 1927; Îndrumări pentru 
culegerea de folclor muzical cu ajutorul fonografului, Bucureşti, din 
1928; Melos şi Ethos, studiu apărut în: România literară, din 19 
noiembrie 1932 și altele. „În Arhivă – scria la câţiva ani după moartea 
cărturarului, unul dintre foștii discipoli – Gheorghe Dumitrescu – se 
află o comoară de înregistrări de melodii ale poporului român, care 
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aşteaptă (şi mai aşteaptă şi după aproape cincizeci de ani! – nota îmi 
aparţine) să fie puse în valoare de cercetători” – XI - 2099.  

Cu aceasta am anticipat următorul aspect al activității 
etnomuzicologului – elaborarea de lucrări în specialitate, deși 
această activitate este indisolubil legată de cea muzicologică, de cea 
de critic muzical și de cea didactică, cu care se sincronizează, toate 
fiind întrerupte brutal sau deviate în urma invaziei comuniste în 
România. Arhiva va intra în Institutul de Folclor, istoria muzicii 
românești nu mai prezintă interes, critica muzicală trebuie să se 
alinieze ca și viața și creația muzicală la slăvirea internaționalismului 
proletar și la proslăvirea „marelui eliberator de la Răsărit”. Sub 
presiunea tancurilor sovietice, colinda e condamnată la pieire, fiind 
înlocuită de așa – zisa „colindă muncitorească” și în școli de cântecele 
de slavă închinate „tătucului Stalin”. 

Legat anteic de spiritualitatea românească, Breazul remarcă 
rolul deosebit de important al circulației colindei prin noua formă – 
cea corală, găsind loc în biblioteca sa pentru culegeri exponențiale, 
precum cea a lui Cucu din 1932 și dovedind preocupare în scrisul său 
critic și muzicologic pentru noile ipostaze ale colindei – cele corale. 

 
Culegerea de Colinde a lui Gheorghe Cucu, 1932 

 

Criticul muzical elogiază prestațiile celebrei formații corale 
Carmen, condusă de dascălul său, D. G. Kiriac, care a avut un rol 
deosebit de important în realizarea transferului colindei din practica 
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populară în cea a sălilor de concert. „Estimp, mai mult ca oricând, 
străvechile noastre cântece de colind și-au făcut drum spre viforul 
grijilor și suferințelor ce s-a abătut peste noi”- scria în iarna anului 
1940. Criticul își dă mâna cu etnomuzicologul, reținând că „milioanele 
de colindători de pe întreg cuprinsul țării, dinlăuntrul hotarelor de-
acum și de dincolo de ele, din tot cuprinsul suflării românești, al doinei 
și al colindei noastre, au fost înviorați și sprijiniți întru ținerea și 
practicarea datinei cu care ne-am pomenit, pe care am moștenit-o din 
moși strămoși, în care viața sufletească, traiul și aspirațiile românești 
s-au concentrat”, dar melosul colindei a urcat pe scena de concert, 
prin activitățile susținute de mai multe formații corale, în frunte 
situându-se corala Carmen. 

Dacă o bună parte a acestor materiale, risipite în multe 
publicații, sunt mai puțin cunoscute, volumul de Colinde, publicat în 
1938, a atras atenţia autorităţilor culturale româneşti şi străine ale 
vremii, începând cu Nicolae Iorga, cel care nu neglijează criticile 
aduse antologiei de Brăiloiu, dar pune asupra unora dintre obiecţii 
semnul îndoielii, apreciind în final că ele, colindele, reprezintă „o 
întreagă viaţă istorică” 154, ilustrându-şi afirmaţia cu multe exemple din 
antologia încriminată155. Aprecierile continuă cu muzicieni de talia lui 
Ioan Chirescu, Sabin Drăgoi, cel care-l aprecia pe autor ca fiind „strajă 
neclintită, credincios fanatic al naţionalismului integral”, iar colecţia sa 
constituie „primul Antifonar al colindelor, prima codificare a acestui 
soi(u) de cântece poporale (...) din toate ţinuturile locuite de români”, 
în mare majoritate culegeri şi notaţii proprii, evidenţiind „marele merit 
al d-lui Breazul (…) de a fi ales şi pus la îndemâna tuturor colinde de 
pretutindeni şi pentru totdeauna”.  

De la Iaşi venea glasul compozitorului, etnomuzicologului şi 
bizantinologului Gavriil Galinescu, cel care crede că antologia de 
Colinde „corespunde din toate punctele de vedere scopului pentru 
care este menită”. De la Cluj, Marţian Negrea îi scria la 26 august 
1938: „Frumoasa-ţi carte de Colinde şi broşura Educaţie muzicală etc. 
pe care am citit-o cu multă atenţiune, mi-au făcut mare bucurie”156. 
Aşa cum aprecia etnomuzicologul Gheorghe Oprea, culegerea 
„devenise în ultimele decenii un rar, dar extrem de valoros document 
de arhivă, ce nu putea fi trecut cu vederea de către specialişti” – 
elogiind retipărirea antologiei de către Titus Moisescu, antologie care 
este „semnificativă nu numai pentru tezaurul de spiritualitate 
autohtonă, dar reprezentându-l şi pe George Breazul în apogeul 
carierei sale ştiinţifice şi didactice”157. 

„Ce să admirăm mai întâi la această minunată carte, ce a 
stârnit, la timpul ei, preţuirea şi încântarea oamenilor de cultură din 
România şi din străinătate?” – se întreba retoric Titus Moisescu, la 
mai bine după o jumătate de secol. Şi-şi răspundea singur tot în forme 
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interogative: „Bogăţia şi varietatea conţinutului ei muzical şi literar? 
Criteriile de selecţie a acestor bijuterii muzicale, colindele româneşti 
unice prin frumuseţea poetică şi înveşmântare melodică? Metoda de 
organizare şi de transcriere a acestor melodii arhaice, păstrate cu 
sfinţenie în străvechile datini şi obiceiuri româneşti?158  

La aniversarea unei jumătăţi de secol de la înfiinţarea Arhivei 
de Folclor, în anul 1977, Gheorghe Ciobanu semnala nedreptatea 
făcută întemeietorului Arhivei fonogramice, care venea din două 
direcţii: cea a ignorării rolului său în punerea temeliilor culegerii şi 
cercetării folclorului muzical românesc şi cea a atribuirii altora a 
acestui important moment din istoria etnomuzicologiei noastre. 
Împotriva primei direcţii sesiza cu amărăciune: „Până în prezent s-a 
vorbit aproape numai de Arhiva de folclor şi de realizatorul acesteia, 
Constantin Brăiloiu, trecându-se sub tăcere – nu totdeauna strict 
obiectiv – cealaltă arhivă şi pe întemeietorul ei”159. 

Devenit obiect al acestui amplu studiu, fondul păstrează și 
multe aprecieri ale unor specialiști străini referitoare la antologia 
de colinde din 1938. În recenzia sa, Ernest Closson îl considera pe 
Breazul printre reprezentanţii proeminenţi ai muzicologiei româneşti, 
oprindu-se asupra cărţii cu Colinde, pe care o consideră cea mai 
importantă lucrare a sa, având melodiile notate în semiografia 
obişnuită, guidonică în paralel cu cea neumatică bizantină160. În 
numărul din ianuarie 1940 al publicaţiei La Revue Internationale de 
Musique, același Ernest Closson vorbea „despre o nouă şi importantă 
lucrare în care notaţia ne-a interesat în mod deosebit”161. Într-o 
scrisoare trimisă din Bruxelles, la 26 iulie 1938, același muzician îi 
mulţumea autorului pentru „frumoasa culegere de Colinde”, pe care i-o 
trimisese şi îi promitea o recenzie care va fi publicată în octombrie în 
acelaşi an, iar peste trei luni, îl întreba dacă a primit-o162. 

Culegerea a intrat şi în sfera de interes a lui Ludwig 
Schmidts, care-i face o prezentare în presa de specialitate163. 
Profesorul de la Universitatea din Cambridge, Edward Dent îi 
mulţumea la 25 iulie 1938, pentru „colecţia de cântece populare şi de 
cântece bisericeşti româneşti”, pe care o consideră „deosebit de 
interesantă şi valoroasă din punct de vedere folcloric”164. Fostul său 
profesor, Georg Schünemann, îi mulţumea într-o depeşă din 25 iulie 
1938, pentru dăruirea Colindelor, cartea făcând „o impresie deosebită 
(...) datorită în special bogăţiei ritmice şi modale” a pieselor şi fiind 
„destinată unui studiu fără sfârşit” cu ilustraţii splendide, „iar notaţia 
greco – bizantină îmi pare a fi interesantă şi importantă”165. 

Din Praga, la 25 iulie 1938, Leo Kestenberg îi scria: 
„Mulţumesc pentru acest dar minunat, care, datorită gustului Dvs. 
artistic, este unic în întreaga literatură de specialitate”166. În aceeaşi 
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perioadă el populariza lucrarea lui Breazul în publicaţii de specialitate 
occidentale167. 

La 18 octombrie 1938, Ilmari Krohn îşi exprima, din Helsinki, 
regretul că nu ştie limba română pentru a se bucura plenar de darul 
oferit, dar se consolează cu melodiile lor care „vorbesc de la sine 
despre interesul sporit pentru melosul popular românesc”168. 

Robert Lach, a cărui activitate de valorificarea a unor melodii 
românești a fost prezentată de etnomuzicologul român, confirma 
faptul că antologia de Colinde ajunsese în biblioteca Universităţii din 
Viena, iar Werner Danckert consemna sosirea ei la Berlin, aşa cum M. 
Gavazzi scria că volumul ajunsese la Zagreb. Din Leipzig, la 1 
decembrie 1938, Kurt Taut îi scria că în Thuringia a primit cartea cu 
colinde „care m-a bucurat nespus de mult”169. Asemenea aprecieri vin 
să contrabalanseze acuzațiile aduse de Brăiloiu și anumite lucrări în 
care folclorul românesc nu este reprezentat corect, Breazul luând în 
discuție asemenea culegeri.  

Muzicologul a abordat cu o consecvență exemplară 
problematica ridicată de colindă, insistând asupra semnificațiilor ei 
etnomuzicologice, teologice, literare, sociale, estetice etc. De aceea, a 
elaborat mai multe texte cu tematica generală a colindei, unele 
publicate, altele aflate în stadiul unor dactilograme, ori a unor ciorne. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dactilograma articolului Colindele, publicat  Colindele, articol din ziarul Acțiunea 
în ziarul Acțiunea 24 dec. 1942; XVI - 123 din 10 ianuarie 1943 – XVI - 124 
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Așa cum am mai arătat, etnomuzicologul elogia concertele de 
colinde ale corului Carmen, găsind în ele o modalitate concretă de 
păstrare și perpetuare a tradițiilor și de îmbogățire a literaturii muzicale 
românești. 

 
Dactilograma articolului „Carmen” și 

colindele, publicat în: Acțiunea, 29 dec. 
1940 – XVI – 10; 

 

În 1934 George Breazul 
participa, alături de Victor Ion 
Popa, la revigorarea 
Vicleimului, manifestarea 
teatrală tratată ca fenomen viu, 
înţeles ca „joc sfânt popular”, 
deoarece subiectul este de 
obârşie evanghelică şi tratarea 
este în spiritul biblic, notând în 
ambele semiografii muzicale, 
bizantină şi guidonică, cele 12 
melodii constituind adevărate 
cortine conclusive sau 
anticipatoare ale scenelor 
dramei populare170. 

 
 

Publicaţiile lui George Breazul cuprinzând Colindele, Vicleimul şi „apărarea” lor 
 

Fondul de colinde din colecția lui George Breazul este 
imens dar nu această imensitate creează probleme cercetătorului ci 
faptul că materialele sunt răspândite în zecile de mii de unități 
documentare, din cele mai diferite: colecții tipărite, manuscrise 
psaltice și guidonice, culegeri de texte, de forme corale, articole 
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personale și ale altor autori etc. Din studiul consacrat importantei 
specii folclorice care traversează secolele spiritualității românești 
merită atenție, pentru ilustrarea valorii fondului documentar printre 
cele mai reprezentative, transcrierea lui I. D. Petrescu dintr-un 
document din secolul al XIII – lea, aflat în Biblioteca Națională din 
Paris melodia cântării în limba greacă ce a pătruns în repertoriul de 
colinde ale Crăciunului: 

 
 

La Vitleem păstorii au alergat, melodie sec. XIII transcrisă de I. D. Petrescu 
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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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