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ANIVERSĂRI 

 
VASILE TOMESCU 

 85 de ani de la naştere 
 

AL. I. Bădulescu 
 

Recent s-au împlinit 
85 de ani de când în 
comuna Răduleşti din 
judeţul Ilfov, a văzut lumina 
zilei şi razele binecuvântate 
ale soarelui eminentul om 
de ştiinţă muzicală Vasile 
Tomescu, doctor în 
muzicologie al Universităţii  
„Sorbona” din Paris, doctor 
honoris causa al 
Universităţii Naţionale de 
Muzică din Bucureşti, 
proemenentă personalitate 
a muzicologiei româneşti 
din cea de a doua jumătate 

a secolului XX şi începutul veacului XXI.  
După ce a absolvit şcoala primară din localitatea natală, 

între anii 1942 – 1946 a urmat cursurile Şcolii Normale „Spiru 
Haret” din Municipiul Buzău, iar în perioada 1946 – 1950, îşi 
continuă pregătirea în cls. V-VIII, la „Şcoala Normală pentru 
Învăţătura Poporului Român” din Bucureşti.  

Studiile muzicale începute în primii patru ani la Şcoala 
Normală „Spiru Haret” din Buzău, cu strălucitul profesor, dirijor 
şi autor de manuale didactice Ion D. Vicol, sunt continuate în 
Capitală, şi desăvârşite, în anii 1948 – 1953, la Conservatorul 
de Muzică din Capitala României. Aici a avut fericitul prilej de a 
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beneficia de îndrumarea marilor maeştri ai creaţiei şi 
pedagogiei muzicale româneşti din acea vreme: Ioan D. 
Chirescu şi Victor Iuşceanu (teorie – solfegiu), Ion Dumitrescu 
(armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme 
muzicale), Ion D. Vicol (cor şi dirijat coral), Theodor Rogalschi 
(orchestraţie), Tiberiu Alexandru, Emilia Comişel şi Harry 
Brauner (folclor), Zeno Vancea (istorie muzicii), Madelaine 
Cocorăscu (pian) ş.a.  

Pentru aprofundarea studiilor de specialitate, tânărul 
muzician Vasile Tomescu a urmat cursurile de doctorat la 
celebra Universitate „Sorbona” din Paris, în anul 1970, 
susţinând, cu brio, teza cu importanta temă „Istoria relaţiilor 
muzicale dintre România şi Franţa. Originile la începutul sec. 
XX”.  

După absolvirea, cu deosebit succes, a studiilor 
muzicale universitare,  Vasile Tomescu se dedică, cu întreaga 
capacitate de muncă, dăruire şi responsabilitate socială greu de 
exprimat în cuvinte, studierii fenomenului muzical românesc 
încă din timpuri imemoriale.  

Rezultatele acestei prodigioase activităţi ştiinţifice de 
peste 60 de ani au fost publicate, în primul rând, în Revista de 
specialitate a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România (Revista „Muzica”) unde a lucrat începând din 1953, 
în calitate de redactor, redactor şef adjunct (1954 - 1964) şi din 
1964 şi până în anul 1990, în funcţia de redactor – şef, 
prezentate în zeci şi zeci de conferinţe, concerte, emisiuni 
radiofonice şi de televiziune, comunicări ştiinţifice etc. susţinute 
la diverse reuniuni naţionale şi internaţionale, printre care în ţări 
cu puternice tradiţii muzicale: Italia, Franţa, Suedia. Germania, 
URSS, Polonia, Elveţia, Republica Moldova etc.  

Majoritatea acestor studii, eseuri etc. au văzut lumina 
tiparului şi în alte reviste de specialitate din ţară, printre care: 
Studii de muzicologie, Studii şi Cercetări de Istoria Artei, 
Actualitatea Muzicală, Melos, Contemporanul. Gazeta Literară, 
România Literară, Veac Nou, Tribuna României, Scânteia 
Tineretului, România Liberă, Tribuna, Cronica, iar de peste 
hotare, remarcăm publicaţiile de profil din Moscova (Sovietskaia 
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Muzaka), Viena (Die Kultur), Sofia (Bulgarska Muzaka), 
Germania (Kaell,Melos), Milano (Musica d oggi), Torino ş.a. 

În acest context se înscriu şi o seamă de volume tipărite 
atât la Editura Muzicală a UCMR, dar şi la celelalte instituţii din 
centrala de profil a României.  

Iată numai  câteva titluri de volume: Drumul creator al lui 
Dimitrie Cuclin (1957); Alfonso Castaldi (1958); Alfred 
Alessandrescu (1962); Filip Lazăr (1963); Paul Constantinescu 
(1967 – o amplă lucrare cu caracter monografic şi 
enciclopedic); Istoria relaţiilor muzicale dintre Franţa şi 
România (1973); Muzica Daco – Romană (1978 – vol. I, 1983 – 
vol. II); Muzica românească în istoria culturii universale (1991); 
George Enescu – un geniu al artei sunetelor (2005); Muzica 
renaşterii în spaţiul cultural românesc (2006 – vol. I, 2007 – vol. 
II); Muzica secolului luminilor în spaţiul spiritual românesc 
(2008) ş.a.  

În prezent, ilustrul muzicolog a finalizat două excelente 
volume care se află sub tipar: Istoria relaţiilor muzicale dintre 
Franţa şi România, vol. II (sec. XX) şi Istoria relaţiilor româno – 
italiene.  

Remarcabile sunt contribuţiile omului de ştiinţă muzicală 
Vasile Tomescu, la redactarea Enciclopediei Civilizaţiei 
Româneşti, Dicţionarul Enciclopedic Român ş.a. 

În ultimii ani,  maestrul Vasile Tomescu a semnat 
numeroase studii de referinţă în prestigioasa revistă 
Academica., publicaţie editată de cel mai înalt for ştiinţific al 
ţării, Academia Română.  

Câteva titluri sunt de un real interes pentru ştiinţa şi 
cultura română: Constantin Brăiloiu, fondator al Arhivelor 
Internaţionale de Muzică Populară de la Geneva şi cercetător al 
muzicii vechi: Confluenţe muzicale austro-române Evul Mediu; 
Universalitatea Muzicii Sacre şi spiritul autohton; Confluenţe 
muzicale Ibero- române; Muzica sacră pe teritoriul ţării noastre 
în primul mileniu al creştinismului; O personalitate a istoriei 
evocată în cântarea epică: Mihai Viteazul; Muzica în spaţiul 
romînesc în epoca lui Ştefan cel Mare; Cântarea sacră în 
viziune ecumenică; George Enescu şi Cultura Universală; 
Dante şi Enescu în universul artei sonore etc.  
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Referindu-se la locul şi rolul activității  muzicologului 
Vasile Tomescu în ansamblul ştiinţei muzicale româneşti, 
eminentul muzicolog şi prof. univ.dr. Viorel Cosma, doctor 
honoris causa al Universităţilor de Arte din Chişinău şi Iaşi, 
menţiona: „Istoriograf muzical de mare probitate profesională, 
cercetător versat al vechii muzici româneşti (Musica daco-
romană), autor al unor valoroase monografii de compozitori 
români (Dimitrie Cuclin, Alfred Alessandrescu, Filip Lazăr, 
Alfonso Castaldi), culminând cu o lucrare biografică – etalon în 
muzicologia autohtonă (Paul Constantinescu), Vasile Tomescu 
s-a impus printre cei mai de seamă muzicologi ai generaţiei 
post-enesciene. Comparatist excelent al relaţiilor franco-
române de-a lungul veacurilor, Vasile Tomescu a reuşit să dea 
la iveală o lucrare care i-a adus nu numai titlul de doctor al 
Universităţii Sorbona din Paris, ci şi un binemeritat prestigiu 
internaţional (…). Vasile Tomescu  a inaugurat în muzicologia 
noastră o suită de studii şi volume de înalt orizont ştiinţific 
asupra raporturilor dintre culturile Est – Vest (…). Deschizător 
de drumuri în domeniul discografiei naţionale, Vasile Tomescu 
a iniţiat (începând din 1974) prima Antologie a Culturii Muzicale 
în România de la origini până în zilele noastre, lucrare singulară 
în peisajul sonor autohton”. (Viorel Cosma, Muzicieni din 
România, Ed. Muzicală, 2006, p. 104 - 105).  

Pentru meritele sale excepţionale în domeniul cercetării 
ştiinţifice a istoriei muzicii româneşti, muzicologul Vasile 
Tomescu a fost ales membru în Societatea Franceză de 
Muzicologie din Paris (1967), în Asociaţia Internaţională a 
Doctorilor Universităţilor din Paris (1970), membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe Politice şi Sociale (1970), 
Secretar al UCMR (1963-1990) ş.a.  

În acelaşi timp a fost distins cu importante premii din 
partea UCMR (de două ori cu Premiul Academiei Române 
(1967,1982), cu Premiul Academiei Artelor din Paris, cu Premiul 
Naţional Lavoro la Minerva d oro din Roma(1985) ş.a., cu titlul 
de Doctor Honoris Causa al Universității naționale de Muzică 
din București (1998), cu Marele Premiu al UCMR (2009). 

Lucrând de peste 60 de ani în domeniul culturii, am avut 
fericitul prilej de a colabora cu strălucitul om de ştiinţă muzicală 
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Vasile Tomescu  în realizarea a numeroase manifestări 
culturale şi muzicale organizate în jud. Prahova , cu deosebire 
în cadrul Zilelor Culturii „Tezaur prahovean” (1970 - 1996), la 
Cursurile de Vară ale Universităţii Populare „N. Iorga” (1994 - 
1996) din Vălenii de Munte şi nu în ultimul rând, la manifestările 
omagiale inițiate de Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” din 
Ploieşti, cu deosebire în ziua de 20 decembrie 1993 cu ocazia 
inaugurării acestei reprezentative  instituţii de cultură şi artă –
unde alocuțiunea rostită, deosebit de documentată, a rămas, 
pentru multă vreme, în memoria noastră.  

Cu prilejul aniversării a 85 de ani, Muzeul Memorial 
„Paul Constantinescu” din Ploieşti” şi Cenaclul Muzical ce 
poartă numele acestui muzician de geniu, i-au adresat cele mai 
sincere urări de sănătate deplină şi multă putere de muncă, 
pentru a desăvârşi toate proiectele aflate pe agenda sa de 
lucru.  

La mulţi şi fericiţi ani, stimate maestre Vasile Tomescu!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


