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O comoară a muzicologiei românești  
ce-și așteaptă valorificarea 

 

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

 
Vasile Vasile 
 

În „mina de aur” lăsată posterității de George Breazul și-
au găsit găzduire și studii ample despre colindă și suratele ei, 
cum ar fi manuscrisul lui Ilarion Cocișiu în care este 
precizată conviețuirea „versului de Crăciun” cu pricesnele. 

 
 

 
 

Două extrase din manuscrisul lui Ilarion Cocișiu, cuprinzând colinde 

ISTORIOGRAFIE 
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De la același nedreptățit etnomuzicolog, Breazul a 
extras și articolele sale consacrate colindei171 și Sorcovei172, în 
melodia acesteia din urmă identificând rădăcinile melodiei 
actualului imn național.  

 

 
 

Sorcova, articol cu transcrierea primei forme a melodiei Deșteaptă-te, române 
– XIV - Nr 501 

 
Un document excepțional intrat în fondul ce face obiectul 

acestei cercetări este cel purtând cota IX – 4602, intitulat 
Vierșul aparținând lui Ilarion Cocișiu, în care etnomuzicologul, 
dispărut prematur, urmărește prezența vierșului în mai multe 
specii ale muzicii populare: colinde de Bobotează, cântece de 
stea, lăzărel, bocete (vierș la mort), pricesne, vierșuri de 
Vinerea Patimilor, de Ziua Crucii, de Sfinții Arhangheli, Sf. 
Nicolae, de Sf. Haralambie etc. exemplele invitând la 
aprofundarea legăturilor dintre mai multe specii folclorice. Pe o 
fișă, pe care am numerotat-o cu 1581, Breazul nota din vorbirea 
populară perioada practicării colindei. 
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Fișa 1581, Breazul 

 

Cercetătorul a urmărit circulația unor exemple de 
colinde, dar și adaptările lor, inclusiv cele care precizează 
funcția, comparând într-o fișă (nr. 1020) trei variante ale 
aceluiași text: prima fiind o culegere proprie, iar următoarele 
două provenind din antologiile lui G. Dem. Teodorescu, având 
titluri diferite. Exemplul alăturat demonstrează căutările febrile 
ale etnomuzicologului în spații geografice și temporale diferite. 
E vorba despre un exemplar „minune de colind (melodie și 
text)” – cum apreciază cel care îi trimite un exemplar datat în 
1858, precizând o formă de practicare nemaiîntâlnită: „Femeile 
țin colacul făcut (?) cu flori, iar bărbații zic colindul”. 

Așa cum am amintit, George Breazul a adunat mai multe 
sute de melodii și texte de colinde, culegeri proprii și copii după 
alți culegători, probabil dorind să continue publicarea unei noi 
culegeri și să realizeze un studiu asupra speciei. 

   
Fișa 1020 – texte comparate  Colind cules de Dimitrie Văcărescu - 1858 –  

               din Alba – Ms. 1804 
 

Din cele 17.000 de fișe am selectat colindele caligrafiate 
de Breazul, le-am scanat și adunat într-un volum pe care l-am 
îngrijit împreună cu etnomuzicologul Marian Lupașcu, ce-și 
așteaptă ieșirea la public, având aprobarea conducerii Uniunii 
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Compozitorilor și Muzicologilor. El cuprinde mai multe sute de 
piese de pe întreg arealul românesc, în special din Basarabia. 
Numai investigarea integrală a fondului ce-i poartă numele a 
permis această realizare, materialele adunate în culegerea ce-
și așteaptă publicarea fiind risipite în cele mai diverse registre 
amintite173 și în cele aproape 20.000 de fișe olografe, unele 
prezentate și în acest studiu. 

Am acordat o atenție deosebită pieselor culese ori 
transcrise din alte culegeri, mai cu seamă celor provenind din 
Basarabia, a căror valoare este sporită de faptul că urmele 
acestora (informatori) şi conţinuturi (melodii şi texte) nu mai pot 
fi recuperate pe o altă cale decât aceasta a scoaterii la lumină 
în această formă. Dorința de a aduna la un loc toate aceste 
inestimabile piese, multe inedite, m-a obligat să realizez o 
investigare integrală a vastului material depozitat în mina 
auriferă a muzicologiei noastre, pe parcursul muncii întărindu-
mi convingerea că Breazul avea în vedere realizarea acestei 
antologii și a unui studiu asupra colindei. Aș avea dreptul să fiu 
mândru să mă pot considera urmașul și finalizatorul – împreună 
cu etnomuzicologul Marian Lupașcu – al acestui impunător și 
necesar proiect ce îmbină într-un tot armonios considerații 
etnomuzicologice, bizantinologice și muzicologice.  

Colindele aflate în colecția lui Breazul ilustrează 
înflăcăratul interes al etnomuzicologului pentru specie și 
pentru asigurarea reprezentativității ei teritoriale și 
temporale, de la profesorul Mihail Bârcă, din Bălți (Basarabia) 
salvând de la pieire, la 9 iunie 1935, următorul exemplu:. 
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Colindă primită de la Mihail Bârcă Bălți – Basarabia – Ms – IX - 4606 
 

Colinda citată este introdusă într-un dosar mozaicat din 
fondul George Breazul, incluzând creații de Mihail Bârcă și M. 
Berezovski - IX - 4606.  

De la Gheorghe Medan primea în 1933 La nunta din 
Cana Galileii, „cum se cântă pe Valea Culei”, județul Orhei. 

 

 
Fișa nr. 536 - La nunta din Cana Galileii, din Orhei 

 

În toamna anului 1938 culegea însuși Breazul colinde și 
cântece de stea de la elevii din județele basarabene: Cetatea 
Albă, Cahul, Vășcăuți – Hotin, Căbăești – Lăpușna, Holercani – 
Orhei, Cuhureștii de Jos – Soroca și altele. 
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Fișa 529r – colindă din 
Cetatea Albă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fișa 510 – colindă din 
Cahul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fișa nr. 507 – colindă 
din Vășcăuți – Hotin 
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Fișa nr. 532 – colindă din 
Căbăești – Lăpușna 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fișa nr. 523 – colindă din 
Holercani – Orhei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fișa nr. 524 – colindă din 
Soroca 
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Ipoteza elaborării unui studiu despre colinde este 
susținută de sutele de fișe care se adaugă celor ce cuprind 
melodii și texte culese chiar de el – mai ales din Basarabia, cum 
am arătat mai sus - sau din alte culegeri, ale lui Constantin 
Brăiloiu, Gheorghe Cucu, D. G. Kiriac, Sabin Drăgoi, Béla 
Bartók, Vasile Popovici, Constantin A Ionescu, Timotei 
Popovici, cărora se adaugă culegători de peste Prut, Mihail 
Bârcă, Gheorghe Medan ș. a. m. d.  

Asemenea exemple susțin ideea enunțată, cum o fac și 
studiile, articolele și materialele din vechea bibliografie 
românească, suplimentate de propriile articole și studii publicate 
sau aflate în manuscrise ori în formă dactilografiată. 
Următoarea fișă ilustrează extinderea investigațiilor spre 
culegerile de colinde ale lui Bartk. 

 
 
 
 
 

Fișă întocmită 
de George 

Breazul pentru 
colindele 
culese de 

Bartk 

 
 
 
 
 
 
În sumedenia de fişe necotate, găzduite de fondul ce-i 

poartă numele, donat Bibliotecii Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor, a rămas de la ilustrul etnomuzicolog român un 
însemnat fond de culegeri de melodii populare ce ar putea servi 
la alcătuirea unei importante și necesare antologii: Folclor din 
Basarabia. În anul 1938 întâlneşte informatori din această 
provincie românească, depozitari de piese folclorice preţioase 
pe care le culege şi le transcrie pe asemenea fişe, al căror 
conținut este fructificat în articolul din 1933 – Muzica în 
Basarabia. 
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Fișa 99 – colindă din 

județul Ismail 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fișa 1163 – Muzica în 
Basarabia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Am întâlnit și în paginile anterioare asemenea culegeri 
de colinde, unele citate, ce reflectă preocuparea constantă a 
etnomuzicologului pentru această tradițională și valoroasă 
specie românească. Interzise în România pentru că reflectau 
atrocităţile comise de autorităţile bolşevice şi aminteau de 
originea comună a locuitorilor din zonă, au fost fişate de 
George Breazul cărţi şi studii ce se refereau la viaţa spirituală a 
românilor din aceste zone, semnate de N. Smochină – Din 
literatura românilor de peste Nistru, Ion Nistor – Românii 
transnistreni, V. Ştefănucă – Datinile de Crăciun şi Anul Nou pe 
Valea Nistrului ş. a. – cărți aflate în biblioteca savantului. Mai 
multe cronici muzicale semnate de George Breazul conturează 
multiplele aspecte ale folclorului muzical din această zonă, 
analizând cele 49 de piese muzicale din culegerea lui V. 
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Corcinski, doine, cântece de nuntă, de dragoste, bocete, 
mălăncuţe, cu texte bilingve şi pe care le corelează cu 
variantele culese de Teodor T. Burada174 şi apoi pe cele vizând 
contribuţiile la studiul creaţiei populare a românilor transnistreni, 
elogiind culegerea lui Vasile Popovici – Despre folclorul muzical 
a românilor de peste Nistru, 1942 - considerată „o contribuţie de 
seamă la studiul muzicii populare a Românilor de dincolo de 
Nistru”175. 

  
 
Fișa 1155   Fișa 1158 
 

În toamna anului 1941 etnomuzicologul atrăgea luarea 
aminte asupra politicii de deznaţionalizare a românilor 
transnistreni, apelând la datele lui Karl Bücher care găsise în 
practica folclorică a regiunii, mai multe cântece de nuntă în 
limba română, citate de Breazul în sprijinul caracterului social şi 
naţional al muzicii populare176. 

Într-un alt articol analizase texte româneşti din 
Transnistria177, confirmate de culegeri din Râbniţa, pe care le-a 
corelat cu texte atestate în lucrările mitropolitului Ţamblac şi ale 
episcopului Melchisedec Ştefănescu, menționate în monografia 
ce i-am închinat arhiereului178. 

Într-un serial publicat în ziarul Acțiunea etnomuzicologul 
recenzează culegerea lui Matthias Friedwagner, accentuând 
„cu toată cuvenita tărie rolul nefast al ţiganilor în muzica 
ţărănească”, deoarece „duc cu ei prin sate influenţe străine” şi 
„amestecă melodiile”179.  

Cronicarul găseşte în culegerile bucovinene 
„reminiscenţe ale vechii culturi tracice”, care „se păstrează până 
azi la popoarele care locuiesc pământul vechilor aşezări ale 
tracilor, ceea ce s-ar învedera din studiul folclorului sud – est 
european”, citând pe E. Fischer care „caută să dovedească” 
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faptul că „actualele popoare balcanice, de la Capul Matapan şi 
până la Carpaţii de Nord, păstrează o concordanţă în credinţe, 
moravuri şi obiceiuri, în poezie şi muzică (horele), care nu poate 
fi explicată decât prin faptul că baza populară a Balcanilor a 
rămas aceeaşi din vremea vechilor traci”180. Referindu-se la 
cele 380 de melodii culese de Alexandru Voevidca şi publicate 
în culegerea lui Friedwagner, George Breazul precizează că 
studiul introductiv despre muzica antologiei aparţine lui 
Reinhold Harprecht – profesor la Frankfurt - și semnalează 
exagerările privind rolul influenţelor maghiare şi slave, prea 
puţin cunoscute vest-europenilor181, aspect relevat și în 
recenzia recentei restituiri a patrimoniului bucovinean, de către 
Constanța Cristescu182. După ce prezintă într-un alt număr al 
aceluiaşi ziar, melodica celor 380 de melodii, urmează analiza 
ritmului şi criticul îngroaşă observaţia autorului studiului: „sunt în 
melodiile bucovinene mai adesea ritmuri care, pentru simţul 
ritmic european, sunt foarte greu de înţeles”183. 

 
 

Prima parte a recenziei serial dedicată culegerii lui Voevidca 
 

Țintind o istorie a folcloristicii muzicale românești, la 
care am mai făcut referiri, George Breazul pornește de la 
atestările călătorilor străini și de la pătrunderea în culegeri 
europene ale unor melodii populare românești. El 
compartimentează preocupările folcloristice, pentru repertoriul 
vocal și cel instrumental deși numele enumerate sunt ale unor 
literați. 
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Fișa rezervată istoriei 
folcloristicii 

 
 
 

Un dosar masiv este rezervat lui Dimitrie Cantemir, 
extrăgând din lucrările sale tipărite în limba germană referirile 
la colindă, turca, doină, drăgaică, etc.  

  
 
 
 
 

Fișa nr. 1139 - Cantemir - 
Despre colindă 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fișa nr. 204 - Cantemir - 
Despre turcă 
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Figura ilustrului domnitor, membru al Academiei din 
Berlin, îl preocupă pe istoricul muzicii românești și de aceea 
caută cele mai diverse surse documentare pentru stabilirea 
locului său în istoria culturii și a muzicii românești: 
„întemeietorul studiilor de etnografie muzicală românească”, el 
descoperind „metode de cercetare, valabile întru totul, mai ales 
azi pentru studiul originei muzicii românești”184. De asemenea, 
Breazul semnalează pentru prima dată anumite legături posibile 
între melodii socotite ale lui Cantemir și prezente în prețiosul 
Anonimus moldavus, insistând asupra atribuirii de către Teodor 
Burada, a ariei dervișilor din opera lui Mozart Răpirea din Serai, 
„compusă de Cantemir” și descoperind asemenea melodii 
românești ajunse la genialul vienez185.  

 

 
 

Fișa 565 – melodie din culegerile lui Cantemir și din Anonimus moldavus 
 

Printre dovezile străine de circulație a melosului 
românesc peste hotare, la loc de cinste citează pe cele apărute 
în publicația germană Allgemeine Musikalische Zeitung, din anii 
1814, 1821, 1822, donată Academiei Române, și prezentată în 
ziarul Acțiunea din 12 octombrie 1941.  
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Fișa culegerilor de muzică populară publicate în limba germană,  

din 1814, 1821, 1822 

 
Articolul referitor la prezența folclorului românesc  

în Allgemeine Musikalische Zeitung 

 
Un prim istoric al cercetărilor de folclor muzical prinde 

contur începând în anii premergători finalizării în 1939, a 
volumului Muzica românească de azi şi apoi al celui din 1941 - 
Patrium Carmen, în consistentul capitol, de aproape 200 de 
pagini. Culegerea melodiilor populare – realizează o adevărată 
şi primă incursiune în istoricul folcloristicii muzicale 
româneşti186. Fostul său discipol, Gheorghe Ciobanu 
suplimentează ulterior profilul mentorului cu alte contribuţii la 
„dezvoltarea folcloristicii româneşti”, Breazul fiind cel care 
„abordează, pentru prima dată la noi, problema influenţelor şi 
prelucrărilor care preocupă, în prezent, pe unii muzicologi şi 
etnomuzicologi”. Admiţând împrumutarea acestora „din creaţia 
cultă sau a altor popoare”, care nu determină alterarea structurii 
creaţiei populare, fiindcă poporul nu preia „decât ceea ce se 
potriveşte firii sale”, în opoziţie cu teoriile ce neagă posibilităţile 
de a determina trăsăturile specifice ale muzicii unui popor, 
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Breazul scrie: „Substratul comun de viaţă sufletească a omului 
de pretutindeni şi de totdeauna, ca şi caracterul omogen al 
muzicii populare în general, poate să ne descopere elemente 
asemănătoare sau chiar identice, ce se găsesc în muzica 
tuturor popoarelor”, dar nu se „poate nega originalitatea 
folclorului diferitelor popoare”, acestea „formându-şi idiome 
muzicale naţionale”187. E un aspect ce va fi ilustrat peste câteva 
pagini. 

În contrast cu mulţi dintre contemporanii lui care vorbeau 
despre o cultură muzicală românească începând doar din 
secolul al XIX – lea, George Breazul susţine cu argumente 
edificatoare existenţa unei culturi milenare în practica 
populară, care a permis intrarea progresivă şi în cultura 
europeană. De aceea, el a considerat ca primă obligaţie 
cunoaşterea cât mai avizată şi mai profundă a vechii culturi 
româneşti care-şi găseşte obârşia în cea tracică.  

Interesul pentru obârșiile cântecului popular 
românesc este urmărit în contextul balcanic și Breazul 
găsește elemente de sprijin pe cercetările unor mari istorici, 
cum ar fi Nicolae Iorga, din ale cărui lucrări extrage date 
esențiale păstrate într-un plic, la fel cum modurile populare 
generează materiale ale unui dosar cu acest titlu. Fondul aurifer 
al lui Breazul deține o culegere cuprinzând melodii din mai 
multe țări balcanice și chiar și occidentale: valahe, grecești, 
turcești, arnăuțești, sârbești, dar și dansuri engleze, scoțiene, 
poloneze, evident valahe (hore) – Des chansons valaques sur 
le piano – forte – VI – 553 – 629. 

 
 
 

Fișa 545 destinată 
culegerilor de 
folclor muzical 
românesc din 

perioada  
1820 - 1845 
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Ele sunt căutate din antichitate, de la greci, urmărind 
atestarea și prezența lor în diferite culegeri. Sute de fișe sunt 
consacrate unor extrase din vechile scrieri, din cronici, articole, 
cărți cu tematică generală conținând elemente necesare 
problemei urmărite, identificând date despre ritmuri, moduri, 
forme specifice, semnificații etc. Ilustrative rămân fișele 
alcătuite de preotul Matei Pâslaru, în care sunt extrase texte din 
scrierile antice cu traducerile lor, cum ar fi cele din Iliada și 
Odiseea sau din lucrări importante în limba latină.  

 
Matei Pâslaru – Text din Odiseea și traducerea paralelă –  

Fond Breazul – XI - 427 

Fostul discipol scria în continuare: „George Breazul e 
considerat doar istoric, nu şi folclorist şi se trec sub tăcere 
eforturile depuse de el pentru cercetarea folclorului muzical 
românesc. Ceva mai mult, se trec sub tăcere – nu totdeauna 
întâmplător – realizările lui ştiinţifice în acest domeniu”188. În 
favoarea înscrierii lui Breazul în lista primilor autori ai istoriei 
folcloristicii muzicale stau cele aproape două sute de pagini ale 
lucrării capitale a etnomuzicologului, amintite mai sus, în care 
sunt prezentate cele mai importante momente ale domeniului, 
cu exemple reprezentative începând cu culegerile apărute în 
străinătate, trecând prin cele în notație psaltică, tipărituri și 
manuscrise, prin partiturile cuprinzând prelucrări de melodii 
populare, în care sunt integrate multe dintre materialele aflate în 
fondul ce a determinat acest amplu studiu189. După ce 
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evidenţiază meritele excepţionale ale mentorului său în 
valorificarea educaţională a folclorului, acelaşi etnomuzicolog, 
Gheorghe Ciobanu, semnalează faptul că Breazul „ne oferă 
prima explicaţie sociologică din folcloristica muzicală 
românească a unei probleme socotite de obicei ca aparţinând 
domeniului strict muzical. Este vorba despre diferenţa netă care 
se constată – din punct de vedere ritmic, melodic, ornamental, 
al ambitusului şi al agogicei – între melodiile interpretate în mod 
obişnuit individual sau în grup”190. Acelaşi discipol şi continuator 
al şcolii sale evidenţia cei doi „factori care l-au împins la crearea 
instrumentelor de lucru necesare”, şi anume: „cunoaşterea 
evoluţiei istorice a folclorului nostru muzical – care l-a impus să 
devină istoric –şi aplicarea metodei comparate de cercetare”191.  

Un alt merit al lui George Breazul, despre care se poate 
afirma că parcurge rapid distanţa de la folcloristică la 
etnomuzicologie, îl constituie aplicarea metodei comparatiste 
la muzica populară, aceasta extinzându-se de la creaţia cultă 
la cea populară, de la forme ample până la structuri de 
dimensiunea motivelor muzicale, melodice sau ritmice.  

Problematica ritmului face obiectul mai multor fișe, 
Breazul corectând din acest punct de vedere, al ritmului, 
inclusiv unele culegeri ale lui Brăiloiu. Un asemenea exemplu 
de corectare a ritmului unei melodii populare l-am găsit în fișa 
213, în care etnomuzicologul prezintă paralel varianta notată de 
Bazil Anastasescu și cea corectă.  

 
 
 
 

Colinda La piciorul patului – 
fișa 213 

 
 
 
 
 
Cu cerneală verde Breazul notează cele două aspecte 

sub care poate fi studiată melodia: ritmică și apartenență la 
colinde. Cu cerneală roșie însemnează vetrele folclorice 
muntenești în care se găsește piesa: Ilfov și Buzău. 
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Pentru ilustrarea metodei comparative preconizată de 
George Breazul merită a fi plasate următoarele exemple din 
culegerile lui Bazil Anastasescu: 

 

 
 
 

 
Exemple din culegerile lui Bazil Anastasescu 

 

la care se adaugă și unele dintre cele publicate, cum este cel 
din Musa Română:  
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Melodii tipice pentru ritmul anapest, din culegerile lui Bazil Anastasescu –  

Fișa 548 

 
Notele cursului de Ştiinţă muzicală comparată din anul 

1934 - 1935 reţin o bibliografie foarte bogată şi diversă, 
menţionând pe o fişă necesitatea adunării întregului material 
despre istoria muzicii comparate. Cursul pornea de la teoriile 
despre originea muzicii şi muzica popoarelor primitive şi de 
cultură extraeuropeană, de la magie, de la expresivitatea 
intervalelor în diferite epoci istorice şi din spaţii geografice 
diferite, cum ar fi Ţările de foc, Ceylon, ajungând la sistemul 
anhemitonic arabico-persan şi la tipuri de melodii: indiană – 
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rãga; arab – maqãm; javanez – palet şi la aparatele de 
înregistrare. Este evidenţiat caracterul inedit al disciplinei 
păstrând printre file articolul lui Mircea Eliade din ziarul 
Cuvântul, despre Institutul de cultură comparată de la Oslo.  

Printre exemplele proiectate a fi avute în vedere se 
numără și această fișă alcătuită de George Breazul, ilustrativă 
pentru cvinta perfectă (ascendentă), cu extrase din melosul 
colindei. 

 

 
 

Fișa 375a 
 

Compozitorul şi muzicologul Corneliu Dan Georgescu 
mi-a declarat într-o discuție despre dascălul său că a rămas cu 
o admiraţie neştearsă pentru el, al cărui studiu solid stă la baza 
celui pe care l-a publicat în anul 1983192, deschizând seria 
materialelor consacrate arhetipurilor în muzică. 

Etnomuzicologul Breazul s-a arătat interesat de 
folclorul aromân și istro - român, procurându-și materiale 
specifice sau întreținând relații cu folcloriști de talia lui Leca 
Morariu. 

Următoarea fișă ilustrează strădaniile etnomuzicologului 
de a integra în considerațiile generale și culegeri precum cea a 
lui Ioan Caranica – 130 de melodii populare aromânești, 
publicată la București în 1937: 



Revista MUZICA Nr. 8 / 2021 

94 

 
 

Fișa 312 – sinteza scărilor muzicale din culegerea lui Ioan Caranica 
 

Pentru a căpăta date complete asupra psihologiei 
muzicale a poporului Breazul a preconizat și a fost primul 
colector de instrumente şi jucării muzicale populare, „în care 
se reflectă coloritul specific al sonorului românesc. Iar apoi să 
republicăm, într-o ediţie definitivă «monumentele artei muzicale 
româneşti», compoziţiile profane şi religioase, psaltice şi 
lineare, aflate astăzi răspândite, rău tipărite sau chiar netipărite 
deloc”. Am arătat în monografia citată soarta ingrată a colecției 
de instrumente populare, care l-a însoțit și la demonstrația 
internațională de la Viena, dar ale cărui urme nu au mai fost 
găsite. 

Problematica diversă și complexă a creației 
populare poate fi urmărită în scrisul dar și în documentarea lui 
George Breazul în antologiile de folclor amintite, în studiile și 
articolele publicate, unele alcătuind volumul al V – lea al 
Paginilor din istoria muzicii românești ori în lucrări 
independente, ale căror fișe și materiale documentare se 
păstrează ca dovezi ale preocupărilor complexe ale savantului. 
Pe măsură ce aprofundarea unor laturi ale acestei complexe 
problematici era confirmată - el însuşi contribuind la progres - 
se face trecerea lentă spre cercetarea etnomuzicologică – 
terenul ei fiind definit în 1951, de către Jeep Kunst - savantul 
care a descoperit şi teoretizat aspectele fundamentale ale 
creaţiei populare privite din perspective muzicale. În cazul 
etnomuzicologului nostru, trecerea este rezultatul unei 
documentări solide în istoria românească şi universală, a 
cercetărilor cântecului popular şi al unor investigaţii extinse în 
spaţiu şi în timp, prin abordarea domeniilor care au urmărit 
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studierea creaţiei folclorice: antropologie, etnografie, sociologie, 
istorie, creaţie de factură bizantină şi occidentală, psihologie 
naţională şi a altor popoare, politică educaţională şi culturală, 
toate ducând la conturarea a ceea ce el însuşi numea „o ştiinţă 
specială a cântecului popular, care este pe cale de a se 
întemeia”193.  

Nu trebuie uitate prezentările folclorului românesc 
făcute de Breazul în reviste de specialitate din străinătate, 
la loc de cinste situându-se La musique roumaine, publicată în 
numărul 1 – 2 din anul VI, 1936 al revistei L’Europe Orientale, 
sau El Folklore Rumano, publicată în revista Buletin latino 
americano de musica din Montevideo, Anul III, tomul III, abril 
1937, pp. 301 - 306. 

Etnomuzicologul Gheorghe Ciobanu rezumă câteva 
contribuţii teoretice ale lui George Breazul, a căror 
valabilitate se extinde şi la folclorul altor popoare:  

- punând temeliile Arhivei Fonogramice, Breazul nu a încetat 

să caute şi să adune date privind manifestările muzicale de-a lungul 

istoriei poporului nostru şi soluţii pentru integrarea marilor valori ale 

artei populare în activităţile educaţionale şi în cele de creaţie; 

- „cercetează cel dintâi, în mod amplu, problema modurilor în 

cântecul popular românesc;  

- teoretizează asupra scărilor prepentatonice, îmbogăţind 

terminologia de specialitate prin introducerea expresiilor: oligocordie şi 

stenohorie care sunt foarte prezente în muzica populară românească; 

- „arată cu exemple concrete că în cântecul popular românesc 

se întâlnesc toate scărilor pentatonice, inclusiv cele pe care 

teoreticienii anteriori nu le întâlniseră; heptatonia cântecului popular 

românesc este precreştină şi-şi are reprezentare în civilizaţiile antice, 

printre care un loc aparte îl ocupă tracii;  

- distingând cele două categorii de creaţii populare, ale 

grupului şi ale individului, el „oferă prima explicaţie sociologică din 

folcloristica muzicală românească”; 

- acceptând atât influenţele cât şi preluările, Breazul afirmă că 

acestea nu pot altera fiinţa creaţiei populare194;  

În studiul consacrat centenarului nașterii dascălului, va 

suplimenta lista contribuțiilor lui George Breazul: 

– descoperă existenţa formulelor melodice şi ritmice devenite 

„mijloace de recunoaştere, de comunicare şi de înţelegere a obştei 

româneşti”; 
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– a demonstrat existenţa în folclorul românesc, a unui al 

doilea sistem pentatonic anhemitonic, anticipat doar teoretic de 

Helmholz şi descoperit până în prezent doar în muzica noastră 

populară, în patru dintre cele cinci forme ale celui de-al doilea sistem, 

„pentru demonstrarea vechimii folclorului muzical românesc G(eorge) 

Breazul a confruntat – după ce s-a documentat asupra a ceea ce 

afirmau vechii greci, cu privire la muzica şi muzicalitatea tracilor –

folclorul românesc cu cel al popoarelor sud –dunărene, ajungând la 

concluzia că originea colindelor, a cântecelor rituale şi a celor ce 

însoţesc diferitele obiceiuri practicate de popor” trebuie căutată în 

„muzica orgiastică din cultul lui Dionisos şi al lui Bachus, muzica 

Saturnaliilor, a Brumaliilor şi a Rozaliilor, a practicilor magice”195. 

Etnomuzicologul dublează propria activitate cu 
sprijinirea colaboratorilor în valorificarea patrimoniului 
spiritual investigat și le elogiază munca. Tiberiu Brediceanu, 
Sabin Drăgoi, Marțian Negrea sunt doar câteva nume ale 
colaboratorilor sprijiniți de George Breazul, așa cum se deduce 
din materialele lor aflate în biblioteca sa. Culegerile confraților 
se bucură de atenția mentorului. Ilustrative sunt recenziile 
studiului lui Emil Riegler – Dinu, publicate în cotidianul Acțiunea 
în 17 aprilie 1941 – și în Das Rumänische Volsklied din 27 
aprilie 1941.  

  
Recenzii la studiul lui Emil Riegler – Dinu – Das rumänische Volkslies, 1941 

Prezentarea cărţii lui Emil Riegler – Dinu - Das 
rumänische Volsklied – susținută ca teză de doctorat la 
Universitatea din Viena, pentru tipărirea căreia autorul a avut de 
luptat „cu atât de mari şi felurite lipsuri”196, bazată pe culegeri 
proprii, scoate în relief faptul că s-a bucurat de aprecierile lui 
Robert Lach şi Georg Schünemann. 
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Recenzia lui Breazul la cartea lui Emil Riegler Dinu - Das Rumänischer 

Volsklied Musik 
 

Criticul evidențiază meritele lucrării elaborată în limba 
germană fiind consacrată analizelor melodiei, ritmului şi 
manierei de execuţie a horei lungi şi „pune bazele cercetărilor 
ştiinţifice fundamentale, creând o disciplină a cântecului popular 
românesc şi punând capăt empirismului şi diletantismului care 
au invadat preocupările asupra muzicii noastre ţărăneşti”197. 

Am găsit printre decupajele unor articole din ziare și 
articolul lui Emil Riegler – Dinu referitor la armonizarea 
colindelor, argumentând interesul lui Breazul atât pentru 
modalitățile de valorificarea a colindei în creații de factură cultă, 
cât și pentru activitatea unor confrați.  

 
Fragment din articolul lui Emil Riegler – Dinu din 6 februarie 1929 
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Am făcut și până aici unele referiri aportul mentorului 
la formarea generației următoare de etnomuzicologi: 
Gheorghe Ciobanu, Ioan R. Nicola, Paula Carp, Tiberiu 
Alexandru, Ilarion Cocișiu, Constantin Zamfir Ghizela Sulițeanu, 
Iosif Herţea ș. a. De la Tiberiu Alexandru au rămas în biblioteca 
mentorului nu mai puțin de 8 referate prezentate în cadrul 
disciplinei Enciclopedia și pedagogia muzicii – XI – 798 – 805, 
unul - recenzia cărții lui Fritz Jöde – amintită mai sus. Profesorul 
a păstrat în arhiva sa proprie autobiografiile multora dintre 
discipoli, printre care se numără: Gheorghe Ciobanu, Alexandru 
Leahu, Ion și Gheorghe Dumitrescu, Nicolae Beloiu, Ion Baciu, 
Elena Cernei, Constantin Zamfir, și mulți alții. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrisoarea lui Gheorghe Ciobanu – 22 aprilie 1938 – Fond Scrisori - 484 
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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. 

 
 

Traducerea rezumatelor: Andra Apostu 


