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MUZICIENI ÎN TEXTE  
$I DOCUMENTE (XV) 

 
Societatea Compozitorilor Români 

(1920) 
 

Viorel Cosma  

  

Împlinirea celor 90 de ani de la fondarea 
Societ"!ii Compozitorilor Români (1920) ne ofer" prilejul 
de a da la iveal" o serie de documente inedite privind 
activitatea insitu$iei bucure#tene între anii 1920-1948, 
precum #i un set de scrisori ale unor membri ai 
Societ"$ii referitoare la culegerea melodiilor populare de 
c"tre Arhiva de Folclor,  ini$iat" de Constantin Br"iloiu în 
1928. 

Trei procese-verbale, semnate de George Enescu, 
referitoare la Adun"rile Generale din 1930 #i 1943, 
precum #i o #edin$" de Comitet din 19 octombrie 1931, 
dezv"luie un fapt mai pu$in cunoscut: patronajul 
Societ"$ii Compozitorilor Români de c"tre Casa Regal" 
(regele Carol al II-lea #i regele Mihai I) „Se hot"r"#te ca 
la manifesta$iile jubiliare (din 1930 - n.n.) s" fie poftite 
M. S. Regele, care a ar"tat un deosebit interes pentru 
activitatea Societ"$ii, familia regal", oficialitatea #i 
presa” – noteaz" secretarul Adun"rii Generale din 5 
octombrie 1930, compozitorul Simeon Nicolescu.  

În cel de al doilea Proces-Verbal se precizeaz" 
gestul lui George Enescu de a solicita un sprijin material 
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pentru tip"rirea crea$iei autohtone: „Pre#edintele aduce 
la cuno#tin$a Comitetului c", fiind invitat la mas" de M. 
S. Regele, acesta s-a interesat de lucr"rile S. C. R. #i dând 
ascultare celor spuse de pre#edinte asupra 
imposibilit"$ii de a tip"ri lucr"ri simfonice, a d"ruit 
Societ"$ii – din caseta sa particular" – suma de 200.000 
Lei. Majestatea Sa a spus c" prive#te acest dar, ca un 
început f"cut în vremi în care interven$ia b"neasc" a 
Statului e cu neputin$". Comitetul, în unanimitate, 
hot"re#te s" se trimit" M. S. Regelui, mul$umiri pentru 
darul primit de Societate.” De#i în ziua de 9 mai 1943 
$ara noastr" se afla în plin r"zboi mondial, totu#i 
Societatea Compozitorilor Români î#i încheia cu succes 
înc" o etap" de realiz"ri privind afirmarea muzicii 
autohtone în str"in"tate, tip"rirea unor fragmente De la 
Matei citire de Ion Nonna Ottescu, cele mai mari succese 
realizându-le Arhiva de Folklore prin „înregistr"rile de 
muzic" româneasc" de dincolo de Bug”, atât cu 
fonograful, cât #i cu „aparatele germane, aduse 
temporar în $ar" de Ministrul Propagandei.” 

Interesant ne apare faptul c" Adunarea General" 
a decis ca în Comitetul de cenzori s" fie reales, un 
compozitor de muzic" u#oar": Gherase Dendrino. Toate 
cele trei documente poart" semn"tura autograf" a lui 
George Enescu, fapt care a determinat p"strarea lor în 
arhiva Uniunii Compozitorilor $i Muzicologilor din 
Bucure#ti. 

Al doilea set de documente însumeaz" o 
coresponden$" între D. G. Kiriac #i Ministerul Cultelor #i 
Artelor (1924) în problema achizi$ion"rii culegerii de 
Colinde române#ti de c"tre Béla Bartók, o suit" de scrisori 
între Constantin Br"iloiu #i Achim Stoia referitoare la 
metoda culegerilor de folclor #i colaborarea cu Arhiva 
de Folclor a Societ"!ii Compozitorilor Români, la mânuirea 
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fonografurilor moderne, la culegerile din Ardeal #i la 
dorin$a tân"rului folclorist transilv"nean (aflat la Paris 
la Schola Cantorum) de a întreprinde culegeri #i în 
Capitala Fran$ei.  

Interesant" ne apare adresa c"tre primarul 
comunei Sâncel, jud. Târnava-Mic", de a i se înlesni 
cercetarea pe teren a delegatului Societ"!ii Compozitorilor 
România, Achim Stoia (4 august 1931), care poart" 
men$iunea expres" c" institu$ia bucure#tean" de afl" 
“Sub Înaltul patronaj ale M.S. Regelui Carol II”. Schimbul 
de scrisori Br"iloiu/Stoia acoper" o perioad" de 
aproape un deceniu (1929-1937), timp în care tân"rul 
folclorist îi aranja la Paris unele comisioane (scrisori 
c"tre colegi de breasl" locali, cump"rare de c"r$i, piese 
de schimb pentru fonograf, etc). Epistola din 5 februarie 
1937 a r"mas în posesia lui Achim Stoia, fiind adresat" 
unui coleg folclorist #i profesor („scumpe maestre #i 
distins coleg”) ce efectua o culegere de colinde în zona 
Putna. 

Am ad"ugat acestei coresponden$e o scrisoare 
din 30 decembrie 1930 a marelui compozitor danez, 
Vagn Gylding Holmboe (1909-1996), adresat" preotului 
Gh. N. Dumitrescu-Bistri$a, pe care tân"rul folclorist 
oaspete, aflat la Sibiu într-o cercetare #tiin$ific" în 
România, i-a trimis-o dup" primirea revistei “Izvora#ul”. 
Copia acestei epistole mi-a ar"tat-o la Aarchus (când am 
participat la celebrul Festival muzical interna$ional din 
anul 1985), spre a-mi demonstra leg"turile sale 
îndelungate cu $ara noastr" care au dus la pl"m"direa 
unor partituri simfonice #i camerale, bazate pe folclorul 
românesc (Rumanensk suite, op. 12, Sinfonia rustica, op. 
25). 

Sper"m ca în coresponden$a unor membri ai 
Comitetului vechii Societ"$i a Compozitorilor Români 
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(1920) ce va vedea lumina tiparului în numerele viitoare 
din revista Muzica, s" apar" noi elemente privitoare la 
via$a interioar" a acestei institu$ii de importan$" major" 
în cultura noastr" din prima jum"tate a sec XX. 
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Proces verbal 
 

Adunarea General! din 5 octombrie 1930 
 

 

Sunt prezen!i D-nii:  
 
G. Enescu – Pre#edinte 
Nonna Otescu – Vice-Pre#edinte 
C. Br"ilou – Secretar General 
S. Nicolescu – Casier Central 

 
Alessandrescu, Bohociu, Brediceanu, Borgovan, Chirescu,  
Cuclin, Dr"goi, Elinescu, Enacovici, Ghidionescu, Jora, 
Golestan, Negrea, Nottara, Pessione, $t. Popescu, R. Scully. 
D-l Andreescu – Scheletti- Ia#i e reprezentat prin D-l C. 
Br"iloiu; Domide,  prin D-l Borgovan; Fuchs, prin D-l 
Bohociu #i Rogalski prin D-l Jora. 
  
 
$edin!a se deschide la orele 12. 
 
 Secretarul General roag" adunarea ca în conformitate 
cu dispozi!iunile Legii pentru organizarea pe baze autonome a 
Teatrelor Na!ionale #i Operelor Române s" se procedeze la 
desemnarea unui reprezentant al S.C.R. în Comitetul de 
Administra!ie al Operei Române din Cluj. Potrivit cu 
articolul din lege, referitor la constituirea consiliilor de 
administra!ie, reprezentantul Societ"!ii trebuie s" aibe 
domiciliul în Cluj. Ar fi deci, de ales între D-nii Bena, 
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Negrea, Andreescu-Scheletti – Ia#i, Klee, !inându-se seam" de 
faptul c" D-nul Klee face parte din personalul Operei.  
 Secretarul General exprim" p"rerea c" ar fi bine s" se 
prevad" de pe acum cazul, când forma de administra!ie a 
Operei din Cluj s-ar schimba, Opera concesionându-se #i prin 
urmare, Adunarea s" aleag" o persoan" c"reia s"-i 
încredin!eze #i sarcina de a o reprezenta în esen!ialul Comitet 
de lectur", al Operei concesionate.  
 Pre#edintele propune s" fie delegat din partea 
Societ"!ii D-l Mar!ian Negrea, atât în Consiliul de 
Administra!ie al Operei Române din Cluj, cât #i în Comitetul 
de lectur", #i indiferent de forma de Administra!ie a 
Teatrului. 
 Adunarea cu unanimitatea voturilor celor prezen!i, 
desemneaz" pe D-l Mar!ian Negrea, reprezentant al s"u în 
Consiliul de Administra!ie sau Comitetul de lectur" al Operei 
din Cluj.  
 Secretarul arat" apoi c" forma de Administra!ie a 
Operei Române din Bucure#ti înc" nu este hot"rât", dar este 
foarte probabil" concensionarea acesteia. Nu este, prin urmare 
înc" vremea s" fie desemnat reprezentantul S.C.R. într-un 
Consiliu de Administra!ie, foarte pu!in probabil. În schimb, 
oricare ar fi viitorul sistem de Administra!ie al Operei, va 
înfiin!a un Comitet de lectur", astfel c" desemnarea  unui 
reprezentant al Societ"!ii în acest comitet, urmeaz" s" fie 
f"cut" dup" acum.  
 Se procedeaz" la aceast" desemnare, !inându-se seam" 
întâi de voin!a unora dintre cei prezen!i, de a nu fi desemna!i 
(Alessandrescu, Simeon Nicolescu, Nottara). Sunt înl"tura!i 
de asemenea din num"rul celor ce ar putea s" fie desemna!i, 
D-nii Pessione, angajat al Operei  #i Otescu, membru de 
drept. Prin vot secret, ob!in: Jora 18 voturi, Cuclin 6 voturi, 
Br"iloiu 4 voturi #i Cucu 1 vot. 
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 D-l Mihail Jora este desemnat ca reprezentant al 
Societ"!ii în Comitetul de lectur" al Operei din Bucure#ti. 
 Secretarul General întreab" apoi în ce fel se va serba 
aniversarea de 10 ani de la înfiin!area Societ"!ii. Dup" o 
discu!ie am"nun!it" se hot"r"#te organizarea a 3 concerte: 
unul de muzic" de camer", unul coral #i unul simfonic #i 
eventual o conferin!" introductiv" asupra Societ"!ii #i 
trecutului ei. Manifesta!iile acestea toate urmeaz" s" capete 
înf"!i#area unui festival, care se obicinuiesc în str"in"tate. Cu 
privire la program, Secretarul General propune #i Adunarea 
admite, s" fie dirijat concertul simfonic parte de Maestrul 
Enescu, parte de autori. Cu privire la alegerea buc"!ilor 
executate, Adunarea hot"r"#te ca la concertul simfonic s" fie 
cântate cât mai multe fragmente scurte de autori folosi!i, 
odat" pentru a da concertului caracterul rezumativ #i sinoptic 
potrivit unei manifesta!ii jubiliare, apoi spre a împiedica orice 
fel de nemul!umiri.  
 Pre#edintele exprim" speran!a c" membrii Societ"!ii 
vor #ti s" fac" abstrac!ie cu totul de personalitatea fiec"ruia, 
negândindu-se decât la interesele muzicii române#ti. 
 Secretarul General propune ca am"nuntele 
programului s" fie stabilite de Comitet într-o #edin!" 
prezidat" de Pre#edintele Societ"!ii, ceea ce Adunarea aprob".  
 Se hot"r"#te ca la manifesta!iile jubiliare s" fie poftit 
M. S. Regele, care a ar"tat un deosebit interes pentru 
activitatea Societ"!ii, Familia Regal", Oficialitatea #i Presa. 

Adunarea mai hot"r"#te s" fie publicat ca prilejul 
jubileului, un program – buletin mai voluminos cu biografiile 
autorilor #i articole asupra tuturor ramurilor de activitate ale 
Societ"!ii. 
 %inându-se seama de datele la care Pre#edintele ar 
putea participa, se alege de Adunare, drept date ale 
Concertelor, zilele de 8, 9 ianuarie #i urm"toarele.  
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$edin!a se ridic" la orele 13:45. 
 

Semneaz": 

George Enescu, I. Nonna Otescu,  

Const. N. Br"iloiu, S. Nicolescu 
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Proces Verbal  
 

"edin#a comitetului din 19 octombrie 1931 
 
 
Sunt prezen!i domnii:  
 
George Enescu -  Pre#edinte 
I. Nonna Otescu - Vice Pre#edinte 
Const. Br"iloiu - Secretar general 
Alfred Alessandrescu 
I. Chirescu 
G. Enacovici  
 S. Nicolescu - Casier Central 
 
Asist" domnii:  
N. Constantinescu, directorul biroului de percepere #i 
Devesel, avocat. 

 
 
$edin!a se deschide la orele 11: 30, diminea!a. 
 
 
Pre#edintele aduce la cuno#tin!" comitetului c" 

fiind invitat la mas" de M. S. Regele, acesta s-a interesat 
de lucr"rile S.C.R. #i dând ascultare celor spuse de 
pre#edinte asupra imposibilit"!ii de a se tip"ri lucr"rile 
simfonice, a d"ruit Societ"!ii din caseta Sa particular", 
suma de 200.000 lei. Majestatea Sa a spus c" prive#te 
acest dar, ca un început f"cut în vremuri în care 
interven!ia b"neasc" a Statului e cu neputin!". 
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Comitetul în unanimitate hot"r"#te s" se trimit" M. S. 
Regelui, mul!umiri pentru darul primit de Societate. 

Secretarul General d" apoi citire cererilor a trei 
membri aderen!i, Domnii: Paschill, Leon, T"n"sescu, s" 
fie primi!i printre membrii activi. Dup" o scurt" discu!ie 
se hot"r"#te în unanimitate primirea Dlui. Paschill, 
respingându-se celelalte dou" cereri.  

Se prezint" apoi cererile de admitere în societate 
în calitate de membrii activi a Dlor Alfred Mendelsohn 
#i Hartulary Darclée #i, în principiu, se admite cererea 
Dlui Mendelsohn, r"mânând ca primirea definitiv" a 
acestui candidat, s" aib" loc dup" terminarea studiilor 
sale muzicale, înc" în curs. 

Se iau apoi în considera!ie, cererile de admitere 
în calitate de membrii aderen!i, urm"torii trei 
compozitori: Marks Willy, Socoliu Elena #i Szegö 
Ferdinand. Se hot"r"#te apoi ca pe viitor admiterea 
membrilor aderen!i s" aibe loc numai dup" depunerea 
unui examen cu 2 probe; realizarea unui bas #i 
armonizarea unei melodii. 

Secretarul General cere apoi pentru Dna Ghika 
Com"ne#ti autoriza!ia de a tip"ri pe spezele sale, dar cu 
firma Societ"!ii Compozitorilor Români, cântecele de 
copii, cântate la concertele Societ"!ii. 

Comitetul aprob" cu unanimitate. 
Secretarul General d" apoi citire unei scrisori a 

Dlui Zirra, prin care acesta cere ca S.C.R. s" primeasc" 
în editura ei, sonata Dsale pentru vioar" #i pian, a c"rei 
tip"rire nu a putut-o acoperi în întregime. Comitetul 
hot"r"#te ca înainte de a se lua în fondurile de editur" a 
S.C.R. s" se cear" autorului, indica!ii precise asupra 
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costului neachitat #i de va fi cu putin!", lucrarea nefiind 
înc" tras" pe piatr", o corectur". 

D-l Enacovici roag" s" se ia asemenea în editura 
S.C.R. compozi!iile sale, tip"rite anterior #i de a c"ror 
desfacere #i r"spândire Dsa nu se poate ocupa. 

Comitetul hot"r"#te s" se primeasc" lucr"rile 
Dlui Enacovici, lipindu-se pe copertele lor o etichet" cu 
men!iunea „Primit în editura S. C. R.” 

De acord cu pre#edintele societ"!ii, comitetul 
hot"r"#te s" se dea presei un comunicat, spre a aduce la 
cuno#tin!a publicului c" societatea va s"rb"tori pe 
Maestrul Enescu printr-un concert dirijat de George 
Enescu #i organizat de Societate împreun" cu Sindicatul 
Arti#tilor Instrumenti#ti #i cu corul Carmen, pe 
programul concertului fiind înscrise prima #i ultima 
lucrare a maestrului, o simfonie inedit" #i Simfonia III 
cu cor. 

D-l Nonna Otescu expune apoi comitetului 
în!elegerea ce a avut loc între D-sa #i Federa!ia 
Interna!ional" de concerte dela Roma al c"rei pre#edinte 
este Contele de San Martino, pre#edinte al Academiei S-
ta Cecilia #i pre#edintele Delega!iei Italiene la trecutul 
congres interparlamentar dela Bucure"ti. D-l Otescu 
fiind chemat de Federala Concertelor s" conduc" un 
concert simfonic la Roma în Ianuarie 1932 #i având 
inten!ia de a dirija un program exclusiv românesc, D-sa, 
ca vice-pre#edinte al S.C.R. s-a informat asupra 
posibilit"!ii de a organiza în acela#i timp cu concertul 
simfonic, un concert de muzic" de camer", acesta dat de 
S.C.R.. Federala interna!ional" de Concerte, prin 
Contele de San Martino, a r"spuns c" pune a dispozi!ia 
S.C.R. în mod gratuit sala Academiei S-ta Cecilia, 
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instrumenti#tii de acolo, cât #i afi#ajul, astfel c" ar fi 
potrivit s" se hot"reasc" organizarea concertului de 
muzic" de camer". Comitetul aprob" în unanimitate. 

Secretarul general roag" apoi comitetul s" 
ratifice propunerea f"cut" de D-sa comitetului, pentru 
bustul maestrului Kiriac, ca S.C.R. s" contribuie cu 
5.000 lei la ridicarea acestul bust. Comitetul aprob". 

Comitetul în unanimitate, reînoie#te delega!ia de 
administrare a societ"!ii, cu privire la lucr"rile #i 
cheltuielile curente, dat" D-lor I. Nonna Otescu #i 
Const. Br"iloiu, cum #i asupra inten!iilor de ac!iuni 
prev"zute în art. 18 al. 8 din statute.  

La propunerea D-lor Nonna Otescu, Br"iloiu #i 
Constantinescu, comitetul hot"re#te s" se dea D-lui Leon 
Algazi, la Paris, îns"rcinarea de a reprezenta S.C.R. 
acolo #i cu deosebire în raporturile ei cu S.A.C.E.M. #i 
cu Confedera!ia Interna!ional" a Societ"!ii de Autori #i 
Compozitori. 

D-l Nonna Otescu, vice-pre#edintele, cite#te 3 
scrisori ale D-lui Borgovan dintre care una adresat" pe 
cale particular" pre#edintelui #i în copie unora dintre 
membrii comitetului. Prin aceste scrisori, D-l Borgovan 
întâi î#i înainteaz" demisia din Societate, ar"tând c" a 
fost înl"turat din postul de cenzor #i formulând o seam" 
de învinuiri cu privire la felul de administrare 
financiar" a Societ"!ii pe care o recunoa#te corect", dar o 
crede nechibzuit" #i capabil" de a o duce la un faliment 
atât moral, cât #i material. Acestei prime întâmpin"ri i-a 
urmat o a doua, prin care D-l Borgovan, revenind asupra 
primei scrisori de demisie, cere ca acest" demisiune, 
împreun" cu motivele ei (acuza!ia de risip"), s" fie pus" 
la ordinea de zi a celei dintâi Adun"ri Generale, membrii 
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Societ"!ii fiind st"ruitor ruga!i s" fie de fa!" la acea 
adunare #i chemându-se asemenea cenzorii si contabilul. 

Comitetul trimi!ând apoi D-lui Borgovan o 
invita!ie de a veni la #edin!a din 19 Octombrie, a primit 
de la domnia sa r"spunsul c" nu în!elege s" dea l"muriri 
comitetului, ci numai Adun"rii Generale, iar c" în cazul 
când comitetul n-ar sesiza Adunarea, domnia sa î#i va 
men!ine demisia. 

D-l Otescu arat" c" în fapt acuza!iile D-lui 
Borgovan n-au nici un obiect real, deoarece primesc o 
gestiune încheiat", ratificat" de Adunarea General" #i de 
D-l Borgovan însu#i, în calitate de censor; c" de altfel, 
critici privind administrarea Societ"!ii, nu ar fi putut fi 
formulate de D-l Borgovan ca censor, ci numai ca 
membru al Societ"!ii în fa!a Adun"rii Generale, la care 
domnia sa a fost st"ruitor invitat de c"tre D-nii Br"iloiu 
#i Constantinescu s"-#i expue punctual de vedere, 
invita!ie c"reia D-l Borgovan nu a socotit cu cale s"-i 
dea urmare, dup" cum refuz" ast"zi s" apar" în fa!a 
comitetului. D-l Otescu mai arat" c" este cu totul 
neadev"rat" afirma!ia c" D-l Borgovan a fost cu #tiin!" 
înl"turat din postul de censor: potrivit statutelor urma 
s" fie ale#i, ca în fiecare an, 3 cenzori, iar alegerea s-a 
f"cut asupra unei liste pe care figurau #i cenzorii anului 
expirat, deci #i D-l Borgovan, care a c"zut. D-l Otescu 
arat" apoi c" D-l Borgovan a cerut cu deosebit" 
insisten!" economii, din clipa când apropiindu-se 
termenul contractului S.C.R. cu proprietarii imobilului 
Adriatica, domnia sa a voit s" închirieze societ"!ii un 
apartament în imobilul s"u, mult mai pu!in spa!ios, deci 
mult mai ieftin, dar din nefericire cu totul insufucient. 
Pentru a izbuti aceast" tranzac!ie, domnia sa nu s-a sfiit 
s" ofere D-lui Director Constantinescu un commission, 
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fapt despre care acesta a în#tiin!at de pe atunci pe D-nii 
Otescu #i Br"iloiu printr-o scrisoare vizat" de ei la 7 
Martie pe care D-l Borgovan l-a recunoscut fa!" de D-l 
Otescu, contestând numai quantumul procentelor 
diferite (5% în loc de 10%). 

D-l Otescu spune c" astfel stând lucrurile #i D-l 
Borgovan, refuzând constant s" dea seam" de acuza!iile 
aduse de domnia sa celor ce administreaz" societatea, 
spusele domniei sale pot fi privite ca încerc"ri de a 
discredita pe aceia prin a c"ror munc" societatea tr"ie#te 
#i lucreaz". A spune c" societatea trebuie s" r"mân" 
„s"rac" #i curat"”, c" ea urm"re#te prin biroul s"u de 
percepere „socoteli negustore#ti”, înseamn" a insinua c" 
dezinteresarea cu care este condus" societatea, nu este 
real", când din potriv", numai activit"!ii ner"spl"tite a 
celor îns"rcina!i cu aceast" administrare i se datoresc 
toate rezultatele ob!inute pe feluritele t"râmuri de 
munc" (tip"rituri, concerte, folclor etc). Neavând nici un 
fond real #i fiind de natur" a cl"tina încrederea de care s-
a bucurat conducerea societ"!ii pân" acum, atât D-l 
Otescu, cât #i D-l Br"iloiu socot c" sunt îndrept"!i!i de a 
cere asimilarea acuza!iilor D-lui Borgovan cu acele 
ac!iuni potrivnice interesului societ"!ii, pentru care 
statutele prev"d sanc!iunea excluderii. D-l Otescu spune 
c" numai datorit" st"ruin!elor pre#edintelui care 
propune primirea simpl" a demisiei, domnia sa #i 
Secretarul General, renun!" s" cear" sanc!iunea 
excluderii, punându-se la vot primirea demisiei D-lui 
Borgovan. 

Dup" o scurt" explica!ie a D-lui George Enescu, 
pre#edinte, care arat" c" simpla prezen!" a domniei sale 
#i a celorlal!i conduc"tori este o eficient" chez"#ie de 
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corectitudine absolut", comitetul, în unanimitate, 
prime#te demisia D-lui Borgovan. 

Secretarul General aduce apoi la cuno#tin!" 
comitetului c" societatea a primit din partea D-lor Gociu 
#i Alber o ofert" de a participa cu suma de 120.000 lei la 
înjghebarea unei întreprinderi de film sonor, suma 
cerut" având drept scop s" ajute la instalarea unui mic 
studio. Societetea ar urma s" primeasc" în schimb, atâta 
vreme cât ar d"inui întreprinderea proectat", copii dup" 
toate filmele de interes folcloric înregistrate de 
întreprindere, pân" la concuren!a unui metraj de 2500, 
fiind în!eles c" înregistr"rile de natur" folclorice vor fi 
f"cute numai sub supravegherea S.C.R., neînregistrând 
decât numai cele indicate de ea. Înregistr"rile de muzic" 
româneasc" cult" ar urma s" fie f"cute #i ele, dup" 
indica!iile #i potrivit cu directivele date de S.C.R. #i 
folosindu-se cu prec"dere muzica de compozitori români, 
pentru scenele teatrale (skeetch-uri etc) astfel c" s-ar 
dobândi un mijloc nou de editare, pentru muzica scris" 
de compozitorii români. 

Comitetul dup" o scurt" discu!ie, autoriz" pe D-
nii I. Nonna Otescu, Constantin Br"iloiu #i avocat 
Devesel s" cerceteze posibilitatea acordului oferit #i s" 
încheie acest acord, dac" îl vor socoti favorabil. 

 
$edin!a se ridic" la orele 13:15.    
 
Semneaz": 
George Enescu, S. Nicolescu, I. Nonna Otescu, 

Ioan D. Chirescu, Const. N. Br"iloiu, Alfred 
Alessandrescu, George Enacovici 
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Proces Verbal 
 

Adunarea General! din 9 mai 1943 
 
Sunt prezen!i D-nii:  
George Enescu – Pre#edinte 
Mihail Jora – Vice-Pre#edinte 
Const. Br"iloiu – Secretar General 
 
Mihail Andricu, Bohociu Ion, Brediceanu Tiberiu, Borgovan 
Ion, (Chirescu Ion) repr. prin procur" de D-l C. Br"iloiu, 
Constantinescu Mihail, Croitoru Ion, (Dr"goi Sabin) repr. 
prin procur" de D-l M. Jora, Elinescu Petre, G. Georgescu-
Teologu, Ion Ghiga, Jelescu Paul, Lipatti Dinu, Mânzatu Ion,  
Morozov Ion, Mar!ian Negrea, Niculescu Gheorghe,  
(Nottara Const) repr. prin procur" de D-l Ion Borgovan, 
Paiul Sergiu, Paschill Iosif, Popovici Vasile, (Voicu I. M.) 
repr. prin procur" de D-l C. Br"iloiu, Teodosiu Lucian, 
Vasilescu Ion 

 
$edin!a se deschide la orele 11:15 
 
Pre#edintele arat" c" neîntrunindu-se num"rul de 

membri la prima convocare, Adunarea delibereaz" valabil, cu 
num"rul celor prezen!i.  

Pre#edintele d" cuvântul Secretarului General pentru 
darea de seam" a comitetului asupra activit"!ii Societ"!ii pe 
anul 1942. 

Secretarul General arat" c" în materie de concerte, în 
acel an, activitatea Societ"!ii a constat mai ales în colaborarea 
cu Ministrul Propagandei, care prin organizarea de concerte, 
de turnee ale soli#tilor români, a dat muzicii române"ti, foarte 
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întinse posibilit"!i de manifestare, dincolo de hotare, în parte 
#i prin schimburi de programe întregi, asemenea celor 
practicate mai înainte de Soc. Compozitorilor, cu mijloace 
mult mai modeste. Cu concursul Soc. Compozitorilor, s-au 
realizat astfel importante progrese în afirmarea muzicii 
noastre în str"in"tate. 

În ceeace prive#te editura, este aproape sfâr#it" 
tip"rirea pl"nuit" a celor dou" fragmente din “De la Matei 
citire” de I. Nonna Otescu #i numai dificult"!ile vremii 
actuale, au întârziat apari!ia pân" acum. 

Arhiva de folklore #i-a continuat asemenea 
activitatea, de#i greut"!ile actuale, de deplasare au stingherit 
într-o mare m"sur" realizarea tuturor proiectelor. 

F"r" îndoial", cele mai de pre! documente adunate de 
arhiv", în cursul exerci!iului trecut, sunt înregistr"rile de 
muzica româneasc" de dincolo de Bug, f"cute de Secretarul 
General însu#i, cu concursul Institutului central de statistic" 
#i al Consiliuliu de patronaj, atât la fa!a locului cu ajutorul 
fonografului #i, la Bucure#ti, cu aparatele germane, aduse 
temporar în !ar" de Ministerul Propag"rii. 

Ia apoi cuvântul D-l Simeon Nicolescu care d" citire 
raportului cenzorator, conform cu actele repuse la dosarul 
Adun"rii Generale. 

Cu unanimitate de voturi, Adunarea aprob" bilan!ul 
#i contul de gestiune pe anul 1942. 

Cu unanimitate de voturi, Adunarea d" desc"rcare 
comitetului de gestiunea sa. 

Examinând proiectul de activitate #i proiectul de 
buget pe anul 1943, adunarea dup" o scurt" discu!ie, le 
aprob" deasemenea cu unanimitate de voturi. 

Procedându-se apoi la alegerea comitetului de cenzori, 
comitetul prime#te candidaturile D-lor Bohociu, Croitoru, 
Ghiga, Jelescu. 
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Prin vot secret ob!in: D-l Bohociu – 22 de voturi; D-l 
Jelescu – 13 voturi; D-l Croitoru – 10 voturi; D-l Ghiga – 7 
voturi. 

Sunt declara!i ale#i D-nii Bohociu #i Jelescu. 
Pentru locul al treilea, rezervat unui membru 

aderent, Adunarea, in lipsa altor candidaturi, declar" cu 
unanimitate reales, pe D-l Dendrino. Pre"edintele, declarând  
lucr"rile Adun"rii încheiate, propune celor prezen!i - care 
primesc cu aclama!ii – trimiterea unei telegrame omagiale, M. 
S. Regelui Mihai I, patronul Soc. Compozitorilor Români. 

$edin!a se ridic" la orele 13:45 
 
 

George Enescu 
 
 
 
 

 
 
 
  



                                                                  Revista MUZICA Nr.4/2010  

143 

Arhivele Statului. (Arte.) Dosar 101/1924 fasc. 1 
 
Domnule Ministru, 
 
Am primit îns"rcinarea din partea Ministrului 

Cultelor #i Artelor ca s" adun material de folklor 
muzical românesc. 

– În acest scop am recomandat Ministerului, 
Cîntecele populare, melodii #i versuri, adunate din 
Bucovina de d. Al. Voevidca din Cern"u$i. Din cele 3000 
de cîntece, Minist. a angajat pentru suma de 25000 lei, în 
iulie a. c., 135 melodii populare culese #i notate de dl. 
Al. Voevidca #i armonizate pentru voce #i pian sau 
pentru cor de c"tre d. Eusebiu Mandicevschi, profesor la 
Conservatorul din Viena. Acestea au fost înaintate 
Ministerului prin cererea d.lui Voevidca, înregistrat" la 
Nr. ... din 26 Decembrie 1923. 

Pentru restul melodiillor, acestea f"r" 
acompaniament, a r"mas ca Ministerul s" decid" în 
viitor. 

– S-a mai pus la dispozi$ia Ministerului un 
num"r de aproape 100 melodii, culese #i notate de d. D. 
Cuclin, c"ruia i-am dat 10000 lei din suma de 30000 lei, 
ce mi s-a încredin$at de Minister pentru cheltuelile 
ocasionale cu culegerea cîntecelor. Aceste melodii au 
fost depuse la Minister în toamna anului 1922.* 

– În urma coresponden$ii ce am avut cu 
profesorul #i compozitorul Béla Bartók de la Budapesta, 
d.sa s-a hot"rât s" cedeze Ministerului întreaga sa 
culegere de cîntece romîne#ti în num"r de vr’o 2000 mii 
melodii. Se hot"rîse s" dea mai întîi Colindele #i apoi 
Cîntecele culese din Ardeal #i alte regiuni de peste 
mun$i, dar atît coresponden$a cît #i raportul cu resolu$ia 
d.lui Ministru nu se mai g"sesc în Minister #i lucr"rii 



Revista MUZICA Nr. 4/2010                                                                 0 

144 

acesteia nu i s-a mai dat curs. [Date la direc#ia 
Contabilit"$ii] (precizare cu creion, adaos). 

Tot d. Bartók intervenise la Casa de editur" 
„Drei Masken” din München s" cedeze Ministerului o 
edi$ie romîneasc" a Cîntecelor din Maramure#. S-a 
urmat o coresponden$" între Casa de editur" #i Minister. 
Se ajunsese la un aranjament pentru cedarea edi$iei, dar 
lucrarea s-a oprit. 

Lucrarea folcloristic" a d-lui Bartók este cea mai 
interesant", scris" în deplin" cuno#tin$" de cauz" #i în 
mod foarte con#tiincios, întrucît d. B. Bartók este un 
compozitor cu renume universal. Ar fi p"cat s" se 
piard" acest material foarte pre$ios pentru noi #i am 
speran$a c" Onor Minister va face demersurile necesare 
pentru c"p"tarea tuturor cîntecelor populare romîne#ti 
adunate #i notate de dl. Bartók. 

– S-a mai dat îns"rcinare d-lui Tiberiu 
Brediceanu de la Bra#ov pentru culegere de cîntece din 
Banat. 

– Subsemnatul sînt în lucru la culegerea 
cîntecelor din vechiul regat. 

P"rerea mea este c" adunarea acestui material 
este foarte util" pentru noi. Pe de o parte va servi ca 
material documentar pentru studiile etnografice, iar pe 
de alt" parte cunoscîndu-se de aproape cîntecul nostru 
popular, cu vremea va contribui la desvoltarea artei 
muzicale romîne#ti. 

Întrucît editarea cîntecelor populare de c"tre 
Minister ar cere de la Minister cheltueli foarte mari, 
fiind o lucrare vast" #i de continuare; apoi, astfel de 
lucr"ri, depozitate la Minister, neputînd fi la îndemîna 
celor interesa$i, sînt de p"rere c" materialul adunat s" se 
cedeze Academiei romîne, care are un început de 
asemenea lucr"ri unde nu putea sta în bun" p"strare, 
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unde nu putea  fi cercetate u#or de c"tre cei ce se 
intereseaz" de asemenea lucr"ri, #i de unde s-ar putea 
r"spîndi cu folos. 

Aceasta fiind situa$iunea adun"rii folclorului 
muzical în momentul de fa$", respectuos v" rog, d-le 
Ministru, a hot"rî cele de cuviin$". 

Binevoi$i v" rog, Domnule Ministru, a primi 
asigurarea deosebitei mele considera$iuni. 

D. G. Kiriac 
Profesor la Conservatorul de Muzic" din 

Bucure#ti 
31 Decembrie 1923 
Dlui Ministru al Cultelor #i Artelor 
 
Pe aceast" referare a lui D. G. Kiriac, Ministrul 

Cultelor #i Artelor Al. Lapedatu a pus la 10 martie 1924 
urm"toarea rezolu!ie: 

 
10 III 1924 
Pentru lucrarea d.lui Voevidca #i d-lui 

Mandicevschi se va pl"ti fiec"ruia jum"tate din suma de 
lei 25000 de mii consemnat" sub recep. Casei de 
Depuneri Nr. 34416/1924. Ordonan$a pentru d. 
Mandicevschi se va face pe numele d-lui Const. 
Mandicevschi, dir. gl. al Bibl. Universit"#ii din Cern"u$i. 

Manuscrisele lucr"rii Voevidca-Mandicevschi se 
vor depune spre p"strare la Academia romîn" cu care 
subscrisul va lua în$elegere în privin$a folosirei #i 
eventualei lor public"ri. Pentru colec$ia d-lui B. Bartók #i 
celelalte, d. Kiriac este rugat s" binevoiasc" s" ne fac" 
nou" propuneri. 

Al. Lapedatu 
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În consecin!", dup" un schimb de coresponden!" cu 
Béla Bartók, D. G. Kiriac înainteaz" Ministerului Cultelor #i 
Artelor, la 20 iunie 1924, urm"toarele preciziuni #i 
propuneri. Raportul de mai jos al lui D. G. Kiriac cuprinde în 
sintez" însu#i con!inutul  cu vederile personale ale lui Béla 
Bartók, legate de achizi!ionarea #i tip"rirea materialelor sale 
folclorice de c"tre Statul romîn. 
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Arhivele Statului.Arte.101/1924 fasc. 1. 
 
 

Domnule Ministru 
 
 

Privitor la culegerea de cântece populare din 
Ardeal a profesorului Béla Bartók, am c"p"tat de la 
dânsul urm"torul r"spuns pe care îl supun aprecia$iunii 
dumneavoastr". 
 Domnul Bartók pune la dispozi$ia Ministerului 
deocamdat" “Colindele”, #i apoi, pe urm", întreaga 
colec$iune de aproape 2000 melodii. 
 Cedeaz" Ministerului Artelor „Colindele” 
pentru suma de 24.000 lei pl"ti$i în dolari. 
 Volumul colindelor va cuprinde dou" p"r$i. În 
prima parte intr" 420 melodii cu versurile primei strofe 
din fiecare colind" sub note, iar în partea a doua textul 
complet al colindelor.  
 Manuscriptul îl poate da în prim"vara 
urm"toare (1925), #i pentru a putea începe 
din vreme punerea în ordine a lucr"rii, cere din partea 
Ministerului un angajament formal.  
 În privin$a modalit"$ii de plat", având în vedere 
posibilitatea schimb"rii valorii banului, este de p"rere ca 
Ministerul îndat" ce va angaja lucrarea, s" depun" suma 
de 24 mii lei în dolari la Lega$ia român" din Budapesta, 
iar când lucrarea va fi gata, autorul s-o depun" la 
Lega$ie în schimbul muncii depuse. 
 Acestea fiind condi$iile în care domnul Bartók 
cedeaz" Ministerului colec$iunea de colinde, v" rog, 
Domnule Ministru, a decide cele ce ve$i crede de 
cuviin$". 
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 Pentru cazul când Ministerul va intra în 
coresponden$" pentru angajarea acestei lucr"ri, dau aici 
adresa: 
 

Dl Béla Bartók, compozitor #i profesor la 
Academia de muzic", Szilágyi, tér. 4 – Budapesta 
 
 Primi$i, v" rog, Dl. Ministru, asigurarea 
deosebitei mele considera$iuni. 
 

D.G. Kiriac, 
Profesor la Conservatorul de muzic" din Bucure#ti,   

57 Str. Sfin$ii Voievozi. 
20 iunie 1924 
 
(Rezolu$ia Ministerului) 
24.VI.1924 
 Se aprob" propunerea ce prive#te colindele. Suma de 
lei 24.000, transformat" în dolari, se va trimite în depozit la 
Lega!ia român" din Budapesta, potrivit cererei. Plata de la 
articolul 90. 

Al. Lapedatu 
 

 Ca urmare, s-a trimis lui B. Bartók la 31.VIII.1924 
comunicarea aprob"rii condi$iilor. De asemenea s-a 
expediat adresa nr. 32650/14 august 1924 c"tre 
Ministrul Plenipoten$iar ar României la Budapesta, prin 
care îl în#tiin$eaz" c" prime#te în depozit suma aprobat" 
de 24.000 în contul profesor Béla Bartók, transforma$i în 
dolari, #i s"-i numere ace#ti bani, sub luare de 
adeverin$" îndat" ce autorul va preda lucrarea. 
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AUTOR  :  Constantin Br"iloiu 
DESTINATAR  :  Achim Stoia 
LIMBA  :  Român" 
LOCUL  %I DATA  :  Bucure#ti, 3 august 1931 
MANUSCRIS  dactilografiat, 1 pg. 
COTA :  Colec$ia particular" Achim Stoia 
  

Bucure#ti, 3 august 31. 
Drag" Stoia, 
Trecînd prin Bucure#ti – unde stau 2 zile – spre a 

m" îndrepta c"tre Moldova, g"sesc scrisoarea ta. I$i 
trimet recomanda$ia cerut" #i totodat" un exemplar al 
bro#urei scoase dup" “Boabe de grâu” #i un exemplar al 
“Colindelor” tip"rite de Academia de Muzic" Religioas" 
, în care te vei afla la loc de cinste. Pentru aceasta din 
urm" îmi vei trimete o chitan$". Sper c" mica “metod" 
de folklore” te va ajuta în lucr"rile ce le faci acum. 

  Îmi pare bine c" te-ai electrizat definitiv pentru 
muzica popular". Ardealul de Sus se aprinde greu, dar 
cu temei. Cu cît vei merge, te vei convinge mai adînc, c" 
numai prin cultura noastr" $"r"neasc" – din nefericire 
s"pat" de sus de dragul unor gogori$e progresiste – 
însemn"m #i noi ceva în lumea asta mare. Cu armele 
Occidentului n-avem nici o #ans" de a bate Occidentul #i 
va trece mult" vreme pîn" vom înceta de a fi o 
caricatur" sau, în cel mai fericit caz, o copie f"r" 
importan$" a Apusului. &i-o spune unul care a v"zut 
acest Apus. Beethoven e mare. Dar mai este pîn" la un 
Beethoven valah. Lucreaz" deci înainte #i la fiecare 
melodie frumoas" care ai sc"pat-o de pieire, fii sigur c" 
ai f"cut ceva de seam" pentru noi to$i.  

Cu tot binele 
Const. N. Br"iloiu 

Ai cilindre? 
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AUTOR: Const. N. Br"iloiu 
DESTINATAR: Redac#ia Izvora#ul 
LIMBA: romîn" 
LOCUL %I DATA: Bucure#ti, 18 august 1925 
MANUSCRIS  
COTA: Colec$ie particular" 
  
 Onor.  redac$iunei revistei Izvora#ul 
  
V" rog s" binevoi$i a-mi adresa contra ramburs 

colec$iunea de la apari$ie a revistei d-voastre de muzic" 
popular", împreun" cu publica$iunile de folklor ce-au 
ap"rut prin îngrijirea d-voastr". 

Cu deosebit" stim" 
 
Const. N. Br"iloiu 
profesor la Conservatorul 
din Bucure#ti 
 
Bucure#ti,  strada Brutari 33. – 18 August 25 
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AUTOR: Constantin Br"iloiu 
DESTINATAR: Achim Stroia 
LIMBA: Romîn" 
LOCUL %I DATA: Bucure$ti 25 iunie 1928 
MANUSCRIS ORIGINAL, în cerneal", 3 pg. 
COTA: Colec$ia particular" Achim Stroia 
 
Drag" Stoia: ai fost de dou" ori b"iat cuminte, 

odat" c" te-ai interesat de ce te rugasem, apoi c" mi-ai 
scris l"murit cum #ade treaba #i nu m-ai dus degeaba pe 
drumuri. În$eleg foarte bine ce spune prietenul de la 
Poiana Sibiului #i îmi pare r"u c" nu te pot ajuta cum a# 
vrea în pornirea ta spre cîntecul popular. Mi-ar fi drag 
s" am destule aparate ca s" pot da la to$i acei care-i cred 
capabili de a duce mai departe #tiin$a asta. N-am 
milioanele oficiale, dar a# cump"ra aparate #i suluri de 
a# #ti de unde. Vezi de cerceteaz" pe la Sibiu, poate a 
mai r"mas vreun Edison dup" vremuri. 

Eu n-am aci decît 2 aparate de care nu m" pot 
desp"r$i. Al 3-lea a venit de la Gala$i. 

Pe Breazul l-am c"utat de multe ori la minister, 
dar nu l-am putut g"si. O fi plecat din Bucure#ti. 

Nu te descuraja totu#i. Cu vremea o s" aranjez 
eu lucrurile. Scrie dup" auz #i la ”Iarn"”, cum zice 
prietenul din Poiana, pe la Cr"ciun, de nu viu eu î$i 
f"g"duiesc c" totu#i vei avea un aparat s" culegi colinde 
#i cîntece. 

 Cu bine, drag" Stoia #i la revedere 
   Const. N. Br"iloiu 
  Buc. str. Solon 6 
Ps. 
 Amintirile mele dlui. Timotei Popovici 

x             x             x 
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 Cînd vei nota cîntece populare ia seam" la 
urm"toarele 2 lucruri mai ales: 
 

1) Nu te sinchisi de m"sur" cînd cîntecul nu merge 

„tempo giusto” ca cele de joc #i  unele colinde; 

2) Bag" de seam" c" poporului nu-i place s" simt" 

spa$iu între sunete, ci le leag" pe toate, fie prin 

portamento, fie prin anticip"ri: 

vei întîlni deseori de pild", un „Vortrag” de felul 

acesta iar nu pur #i simplu. 

 
Acestea trebuiesc notate cu orice chip. 
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AUTOR: Constantin Br"iloiu 
DESTINATAR: Primarul comunei Sîncel 
LIMBA: Romîn" 
LOCUL %I DATA: Bucure#ti 4 august 1931 
MANUSCRIS dactilografiat, semn"tura 

autograf" în cerneal", 1 pg. 
COTA: Colec$ia personal" Achim Stoia 
 
SOCIETATEA COMPOZITORILOR ROMÎNI 
Sub înaltul patronaj al M. S. Regele Carol II 
 
 Bucure#ti 4.8.31 
 
Domnule Primar, 
Domnul Achim Stoia, purt"torul acesteia, este 

îns"rcinat de Societatea Compozitorilor Romîni cu 
întocmirea unei culegeri de cîntece populare din Sudul 
Ardealului; dsa. va trece în cursul c"l"toriei sale prin 
satul Sîncel, unde va cercceta unele probleme locale ale 
muzicii populare. 

Nu ne îndoim, domnule primar, c" ve$i binevoi 
s" da$i domnului Stoia pre$iosul dv. concurs moral, 
pentru care v" exprim"m de acum c"lduroasele noastre 
mul$umiri. 

 Secretar general 
  Const. N. Br"iloiu 
D-sale 
Domnului Primar al comunei Sîncel, jud. 

Tîrnava Mic" 
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AUTOR: Constantin Br"iloiu 
DESTINATAR: Achim Stoia 
LIMBA: Romîn" 
LOCUL %I DATA: [Bucure#ti] 24 ianuarie 1932 
MANUSCRIS original, în cerneal", 1 pg. 
COTA: Colec$ia personal" Achim Stoia 
      

     24.1.32 
 
Drag" Stoia: nu în$eleg. Vii la Bucure#ti sau faci 

culegere la regimentul 86 inf.? Te rog s" iei o hot"rîre, ca 
s" #tiu cum s"-$i intru în voe. Acum cred c" te-ai mai 
deprins cu cazarma, cînd ai v"zut c" obi#nuit omul nu 
moare la serviciul militar. De intrigile de la Bucure#ti 
(de vor fi?) nu te ocupa. Mergi drept înainte: stîng, 
drept, stîng, drept... 

În chestia Oancea nu pot face nimic, de vreme ce 
dl. Oancea [Nicolae-n.n.] nu e membru la noi. Dealtfel îl 
cunosc #i m" mir c" nu mi-a scris de-a dreptul. 

 Scrie ce vrei #i r"mîi cu s"n"tate. 
 Const. N. Br"iloiu 
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AUTOR: Constantin Br"iloiu  
DESTINATAR: Achim Stoia  
LIMBA: Romîn"  
LOCUL %I DATA: Bucure#ti, 18 septembrie 1934 
MANUSCRIS: original, în cerneal", 1 pg. 
COTA: Colec$ia particular" Achim Stoia 

Buc.18.9.34 
Drag" Stoia,  
Din scrisoarea ta în$eleg mai întîi un lucru: c" s-

au r"t"cit cele dintîi transcrieri date mie. Al doilea rând 
e în adev"r la mine #i am mai rev"zut #i copiat din ele. 

E#ti sigur c" nu le-ai luat înapoi pe cele dintîi?  
Deocamdat" n-ai s" po$i lucra la Paris, nimic cu 

privire la folclor.Poate mai târziu, când te vei fi a#ezat 
mai temeinic în munca de acolo, s" te po$i folosi de un 
fonograf l"sat de mine la un prieten, ca s" duci mai 
departe începutul bun, dar cam s"rac f"cut aici, voi 
vedea; #i de se va cere, î$i voi aduce o diafragm" cînd 
voi veni pe acolo. 

A#a stînd lucrurile, trimete-mi tot ce ai acolo, ca 
deocamdat" materialul s" fie complect aici. Nu uita nici 
interogatoriul de mort, de care este nevoie. Voi c"uta s" 
cap"t fi#ele de informator prin fratele t"u, care a fost la mine 
#i ale c"rui nume #i adres", te rog s" mi le scrii, c" le-am 
uitat. A# fi foarte bucuros de alt" parte, dac" mi-ai putea 
ar"ta numele informatorilor care n-au fost fotografia$i.  

Am auzit c"  [Jean - n.n.] B"nescu, absolvent al 
Academiei de Muzic" Religioas", î$i va $ine hangul la 
Paris. M" bucur pentru el c" a fost trimes acolo.  

M-ar interesa s" #tiu ce faci #i ce gînde#ti. Dac" ai 
vreme, scrie când #i când. 

Trimete #i jocurile, s" le bag la dosar. 
Mult bine,  

Const. N. Br"iloiu 
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AUTOR: Constantin Br"iloiu  
DESTINATAR: Profesor universitar (?), prin 

amabilitatea lui Achim Stoia  
LIMBA: Romîn"  
LOCUL %I DATA: Bucure#ti, 5 februarie 1937 
MANUSCRIS: original, în cerneal", 1 pg. 
COTA: Colec$ia particular" Achim Stoia 
      

    5.II.37 
 
Stimate dl. profesor #i scump coleg, 
Al"turat ve$i g"si o fotografie care v" va aminti 

de un drum spre Vrancea, iar când o ve$i primi, 
b"nuiesc c" vor fi sosit la Foc#ani #i manualele, trei, 
cerute de dv. spre citire #i judecare. 

Rapidul m-a adus cu bine la Bucure#ti, împreun" 
cu poverile.  

De la Ucea de Sus nu mai am nici o veste, dar 
aflu c" maestrul Marcel Botez împreun" cu asocia$ia D-
sale e turistico-coral", culege izbînzi prin Germania de 
Sud #i Fran$a. 

Cînd ve$i termina culegerea colindelor din Putna 
etc. nu uita s" face$i o copie, spre a fi cump"rat" de SCR. 
pentru fondul s"u, zis “Auxiliar”  (inclusiv “kipsul” se 
în$elege......) 

Cu rug"mintea unei confirm"ri a primirii celor 
amintite, v" rog s" primi$i, scumpe maestre #i distins 
coleg, asigurarea sim$"mintelor mele cele mai alese. 

 
Const. N. Br"iloiu 

 
A$i început lec$iile cu tân"rul fiu al Dlui inginer #ef? 
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AUTOR: Const.  N.  Br"iloiu 
DESTINATAR: Redac#ia  Izvora#ul 
LIMBA: romîn" 
LOCUL  %I DATA: Bucure#ti,  18  august  1925 
MANUSCRIS  
COTA: Colec$ie  particular" 
  

Onor.  redac$iunei revistei Izvora#ul 
  

V" rog s" binevoi$i a-mi adresa contra 
ramburs colec$iunea de la apari$ie a revistei d-voastre 
de muzic" popular" împreun" cu publica$iunile de 
folklor ce-au ap"rut prin îngrijirea d-voastr". 

      Cu deosebit" stim" 
Const. N. Br"iloiu 

profesor la Conservatorul din Bucure#ti 
 Bucure#ti,  strada Brutari  33  – 18 August 25 
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AUTOR: Vagn Gylding Holmboe* (student danez) 
DESTINATAR: Preotul Gh. N. Dumitrescu-Bistri$a 
LIMBA: german" 
LOCUL %I DATA: Sibiu, 30. XII. 1930 
MANUSCRIS  AUTOGRAF   
COTA: Colec$ia particular" Gh. N.  Dumitrescu-Bistri$a 

  
Sehr geehrter Herr Pfarrer! 
Nachdem ich seit längerer Zeit krank bin, habe 

ich es immer hinausgeschoben Ihnen diesen Brief zu 
schreiben. Aber nun möchte ich nicht länger warten und 
Ihnen f'r die grosse Freundlichkeit danken, welche Sie 
mir durch die (bersendung der Zeitschrif “Izvora#ul” 
bereitet haben. 

Es ist viel interessantes Material f'r meine 
Studien der rumänischen Volksmusik darin, und ich 
möchte Sie, geehrter Herr Pfarrer, um die 
Liebensw'rdigkeit bitten mir mitzuteilen ob ich ältere 

                                                
* Vagn Gylding Holmboe (1909–1996) a fost un compozitor $i 
profesor de origine danez" care a scris preponderent în stilul 
neoclasic. Dup" ce $i-a terminat studiile la Royal Danish 
Academy of Music -  Copenhaga s-a mutat la Berlin, unde a 
continuat  s" studieze al"turi de Ernst Toch. În 1934 s-a 
însurat cu o pianist" românc", Meta Graf, $i s-a mutat înapoi 
în Danemarca, devenind profesor la Conservatorul din 
Copenhaga. Holmboe i-a avut ca studen#i pe Per Nørgård, Ib 
Nørholm, Bent Lorentzen, Arne Nordheim, Egil Hovland $i 
Alan Stout. Crea#ia sa num"r" peste 200 de lucr"ri, printre 
care 13 simfonii, 3 simfonii de camer", 4 simfonii pentru 
coarde, 20 de cvartete pentru coarde, numeroase concerte 
pentru diferite instrumente, o oper", muzic" coral" etc. Este 
considerat a fi cel mai imporant simfonist de origine danez" 
dup" Carl Nielsen (n.red.). 
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Jahrgänge bei Ihrem Verlag bestellen könnte und auf 
wieviel sich ein Jahresabonnement, mit Zusendung 
nach Dänemark, stellen w'rde. 

F'r Ihre Liebensw'rdigkeit nochmals 
meinen herzlichsten Dank, Ihr 
 
Vagn Gylding Holmboe 
            Sibiu,          Strada Teutsch no. 9 
 

  


